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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا  – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 43التقریر 
 2021آب/أغسطس،  19و 18تواریخ الجلسات: 

 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021آب/أغسطس،  18 – الیوم السادس والثمانون 

من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة   ً◌ا عام 26إلى شھادة السید أوكوتوتش، وھو مفتش شرطة یبلغ من العمر  ا المحكمة بدءً استمعت 
. وقرأ السید أوكوتوتش رسالة البرید اإللكتروني التي تلقاھا من أحد أفراد عائلة طبیب مفقود  P18و  P17بألمانیا الذي استجوب  

 . 251اعتُقل في الفرع 

وھو طالب ھندسة مدنیة في أوائل الثالثینیات من عمره من جامعة دورتموند التقنیة.    P44ك، استمعت المحكمة إلى شھادة  وبعد ذل
حمص. وقد اقتید إلى موقع مجھول لیومین    –ووصف كیف اعتُقل مع خالھ وابن خالھ في محطة وقود على طول أوتوستراد دمشق  

من استخدام ھاتفھ المحمول    P44ن الحافلة المتوجھة من الموقع المجھول إلى الخطیب، تمكن  ثم إلى فرع الخطیب لثالثة أیام. وعلى مت 
یعتقد أنھ    ً◌ا من النافذة شخص   P44الذي كان یخفیھ لالتصال بشقیقھ. وبینما كان ینحني إلى أسفل إلجراء المكالمة دون أن یُرى، لمح  

 أنور. ولم یر ذلك الرجل مرة أخرى. 

 2021آب/أغسطس،   19 – نون الیوم السابع والثما

على أسرتھ في سوریا. وشرح كیف أیقظتھ القوات    ً◌ا خوف   ً◌ا للوجھ ورأسھ مغطى جزئي  ً◌ا قناع   ً◌ا إلى المحكمة مرتدي   P45تحدث  
فرد من قریتھ ممن تظاھروا ضد األسد،    100. وجمعوا قرابة  2012في شھر آب/أغسطس    االحكومیة عند الساعة الخامسة فجرً 

والقرویین اآلخرین للضرب واإلھانة في طریقھم إلى الفرع، إال   P45وأرسلوا القرویین إلى فرع الخطیب. وعلى الرغم من تعرض 
عالقات تربطھما  القریة  وجھاء  من  اثنین  تدّخل  بفضل  وذلك  الخطیب،  إلى  وصولھم  عند  المعاملة  لسوء  یتعّرضوا  لم  قویة    أنھم 

 بالمسؤولین الحكومیین واللذین قاما بتأمین إطالق سراحھم بعد ثالثة أیام بشرط أن یعبّر أھالي القریة عن دعمھم لألسد. 

 

  

 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي    1
المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو  

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021 ،آب/أغسطس 18 –  الیوم السادس والثمانون

بحضور سبعة أشخاص، وممثل واحد من الصحافة، ورسام قاعة المحكمة. ومثل    اصباحً   9:30بدأت المرافعات في تمام الساعة  
 االّدعاء العام كل من ریتشر وبولتس. ولم یحضر محامو المّدعین بانز، ومحمد، ورایجر. 

محل    شكرت القاضي كیربر المترجم الشفوي الذي سبق لھ العمل لصالح فریق الدفاع عن الغریب، وذلك لقاء موافقتھ على أن یحلّ 
 أحد مترجمي المحكمة في ھذه الجلسة.  

 وتُلیت على الشاھد حقوقھ وواجباتھ. 

 شھادة السید أوكوتوتش 

. وسألتھ عّما إذا زوده أولئك  P17، وأنھ تلقى رسالة من شقیق  ] P18] و[P17كوتوتش قد حقق مع [أفادت القاضي كیربر أن السید أو
في شھر    اإنھ قد وصلتھ رسالة عبر البرید االلكتروني أیضً   فأقر السید أوكوشتوش ذلك قائًال الشھود بأي وثائق أثناء التحقیق معھم،  

 ]. ُحِجبت المعلوماتأیلول/سبتمبر [ 

رفعت كیربر نسخة ورقیة من تلك الرسالة، وعرضتھا على السید أوكوتوتش، وسألتھ عّما إذا كانت تلك ھي الرسالة التي وصلتھ،  
 ]. ُحِجبت المعلومات إنھا وصلتھ في شھر أیلول/سبتمبر [  قر ذلك، قائًال أف

 ، فأقر ذلك. أم ال تلك الرسالة لھ  P17أوكوتوتش عّما إذا أرسل شقیق سأل القاضي فیدنیر السید 

 بتلك الرسالة، فقال إنھ طبع نسخة منھا، وأرسلھا إلى المترجم.  ھ تصرف  عن كیفیةسأل فیدنیر السید أوكوتوتش 

 قام مترجم مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بترجمة الرسالة إلى األلمانیة، فأقر ذلك. سأل فیدینر السید أوكوتوتش عّما إذا 

 . اصباحً   9:38ُسمح للشاھد باالنصراف في تمام الساعة 

ُحِجبت  والتي تحمل تاریخ [ P17المحكمة نسخة من نص ترجمة الرسالة التي أرسلھا شقیق إلى أفادت كیربر أنھ وصلت 
 ]. المعلومات

*** 

 [ما یلي ھو إعادة تمثیل لرسالة البرید االلكتروني بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة.] 

 إلى من یھمھ األمر: 

االسم]،  ُحِجب  اسمھ] ولد في [ُحِجب  [  شقیقيحضرتكم بأن    نُفیدأن    نّود].  ُحِجبت المعلوماتاالسم]، وولدت في [ ُحِجب  اسمي [ 
ى عائلتھ  . ولیس لد 251في مشفى المجتھد الكائن في دمشق. وأُلقي القبض علیھ في المشفى، واعتُقل في الفرع    اوعمل طبیًب 

 ولم نستلم جثتھ، أو مقتنیاتھ الشخصیة، أو شھادة وفاتھ.  ،حتى ھذه اللحظة ھ معلومات عن مكان 

 االسم] ُحِجب [

 التاریخ]ُحِجب [

*** 

P44  رفقة  ب في المحكمة    وحضر   ، ]ُحِجبت المعلومات ، ویدرس تخصص الھندسة المدنیة في [من عمره  طالب في أوائل الثالثینیات
بالمتھم أي صلة قرابة عن طریق النسب أو المصاھرة، وأعطى   محامیتھ د. أومیشین، وأُعلم بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. وال تربطھ 

 عنوان محامیتھ. المحكمة 

 P44شھادة 

أدلى بھا أثناء  بناء على شھادتھ التي  وذلك  مرتبط بفرع الخطیب،    P44أشارت القاضي كیربر إلى أنھ تناھى إلى علم المحكمة أن  
  ا حمص السریع متوّجھً -ح ما الذي حصل معھ، فأوضح أنھ سلك طریق دمشق التحقیق معھ من قبل الشرطة. طلبت كیربر منھ أن یوضّ 

، حیث كانت دوریة تابعة لفرع  المحروقاتفي شھر تموز/یولیو. وتوقف لتعبئة الوقود من إحدى محطات    اسمھا] ُحِجب  إلى قریتھ [
واعتقلوه في غرفة صغیرة ال  .  أنھم یتبعون لفرع الخطیب)  اناك (لم یعرف ھویتھم بادئ األمر، ولكنھ عرف الحقً ھ  موجودةالخطیب  

في الفرع ثالثة أو    P44خر. ومكث  لخاٍل آ  ، وابنٍ مع خالھوألقوا بھ في حافلة، واقتادوه إلى فرع الخطیب. وتم اعتقالھ  یعرف مكانھا.  
  P44وأورد  بعد مرور أٍسبوعین آخرین. خالھ  بعد مرور أسبوعین، وعن  خالھ  اُفرج عن ابن  م فقط قبل أن یُطلق سراحھ. ویاأربعة أ

 الخطیب.  فرع ]، وھو مكان لیس ببعید عن ُحِجبت المعلوماتتفاصیل من قبیل أنھ أقام في [
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 . 2012شھر تّموز/یولیو إنھ اعتقل في  كان بإمكانھ أن یحدد الیوم الذي تم اعتقالھ فیھ، فقال  إذا عّما  P44سألت كیربر 

قل في سوریا أثناء الثورة. وُسمّیت تلك الُجمعة "ببركان  عّما إذا كان یعرف الیوم على وجھ التحدید، فقال إنھ اعتُ   P44سألت كیربر  
 باالعتماد على الوضع السیاسي السائد فیھا.  الُجَمعیتم تسمیة أیام  وكان. أسفر عن خراب دمشقدمشق"، وھو الیوم الذي  

قّل تُ  حافلة  رفقة آخرین] إلى الفرع على متن ب أن یورد تفاصیل اعتقالھ داخل فرع الخطیب، فأوضح أنھ اقتید [ P44طلبت كیربر من 
مكان لالستحمام،    و أ ، ولم یكن فیھا دورة میاه  أمتار  3*3. وُزّج بھ في زنزانة بمساحة  (ما یعرف بحافلة الھوب ھوب)  اراكب   24 

موا  قدّ الحائط، ثم    الجمیع  . وفي الیوم الثاني على اعتقالھ، "طرقوا" الباب وقالوا إنھ ینبغي أن یواجھا شخصً   24-20نحو  وكان فیھا  
 . وتم استدعاؤه، واإلفراج عنھ في نھایة المطاف. P44الطعام، وغادروا الزنزانة. ولم یحقق أحد مع 

 ". واحد عن مدة اعتقالھ، فقال: "أسبوع  P44سألت كیربر 

مكان آخر ال یعرف  ، إنھ مكث في فرع الخطیب ثالثة أیام، ویومین في  قال إنھ اعتقل ثالثة أیام، فقال: "ال  P44أشارت كیربر إلى أن  
 موقعھ". 

،  ھو فرع الخطیب، فقال إنھ عرف ذلك عندما شاھد المكان عقب اإلفراج عنھعن طریقة معرفتھ بأن ذلك المكان  P44سألت كیربر 
 [في المنطقة] عندما كان في الجامعة. لطالما تجّول فبالقرب منھ، وعرف الشارع،  أقامحیث 

، ولكن عندما زجوا بھم في الحافلة، أمروا  من ذلك  امتأكد�ا تمامً یس  سوریا، فقال إنھ ل  داخل عّما إذا شاھد المتّھم    P44سألت كیربر  
رأسھ، بحیث تمكنوا من مشاھدة قدمیھ فقط.    طأطأاألرض. وكانت مقاعد الحافلة الخلفیة مرتفعة، لذا    یوّجھوا رؤوسھم نحوالجمیع بأن  

  وخفض المرتفعة]. وكان بحوزتھ ھاتف جّوال، فاتّصل بشقیقھ، وأخبره بأنھ اعتقل.    مساند المقاعدكیف اختبئ خلف    P44[أوضح  
اعتقد أن  و.  اما عندما نظر خارجً   ا[وجلس بقرب إحدى النوافذ]، وشاھد شخصً تلك المكالمة].    ئھإجرا   أثناءرأسھ كي ال یشاھده أحد [

 قب اإلفراج عنھ. ع ُوصفت لھأوصاف ذلك الشخص تطابق أوصاف أنور التي  

  ألقى نظرة [عندما  ا ، فأوضح أنھ شاھد شخصً زّوده بأوصاف أنور من أن یعید سرد ذلك الموقف، وأن یوضح  P44طلبت كیربر من 
الشخص الذي  ال بّد أن ذلك  ،  اإذً   "وقال:   ،] أوصاف أنورخالھ و   P44  خال[كّل من ابن   أعطاهبعد أن أُفرج عنھ،  ومن نافذة الحافلة].  
 أنور".  ھو شاھدتھ من النافذة 

  اعامً  45] قد وصفا أنور على أنھ شخص یتراوح سّنھ بین خالھ وخالھ، فقال إن [ابن تلك النتیجةكیف خلص إلى  P44سألت كیربر 
 على خّده.  شامة ، ولدیھ  حلیق اللحیة، ذو شعر خفیف ،اعامً  55و

حلیق  [أن یصف الشخص الذي شاھده]، فقال إن [ما وصفھ للتّو] ھو ما شاھده، أال وھو: شخص خفیف الشعر،    P44طلبت كیربر من  
 . اعامً  55و اعامً  45ھ یتراوح بین أن سّن وك  وبدا من وجھھعلى خده،  شامة   وذو، اللحیة

   النافذة على یمینھ. ، وكانت اشّق شاھد من جسم ذلك الشخص، فقال إنھ كان جالسً عن أي  P44سألت كیربر 

"ھنا"،    المحروقات : "كانت محطة  ، [فأوضح ذلك باستخدام یدیھ]، قائًال مقابال لھا  ذلك الشخص الجھة التي كان    عن  P44سألت كیربر  
 الرجل". ذلك باتجاه الشق األیمن ل يیمین ومحطة الحافالت "ھناك"، وكان "الرجل" یتحدث مع الجنود خلف الحافلة، وكان 

*** 

 .[P44[رسم مراقب المحاكمة المخطط التالي لعرض المشھد الذي وصفھ 

 

*** 

 مدنیة.  اعّما ارتداه ذلك الشخص، فقال إنھ ارتدى ثیاًب  P44سألت كیربر 

https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%88%D8%A8+%D9%87%D9%88%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B5&sxsrf=ALeKk019VRNcp5tyk33IjkRSYefg2cHfgw:1629710922668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ54al6sbyAhXo0eAKHSUwCDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754
https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%88%D8%A8+%D9%87%D9%88%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B5&sxsrf=ALeKk019VRNcp5tyk33IjkRSYefg2cHfgw:1629710922668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ54al6sbyAhXo0eAKHSUwCDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754
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أخبر شقیقھ أنھ حاول أن  ، فعّما إذا أجاب شقیقھ مكالمتھ، فقال إن شقیقھ أخبره بأن یتكلم مع أحد ضباط الدوریة  P44سألت كیربر  
من یكون شقیقھ في حال شاھده. وكان شقیقھ    یدعى كفاح (أو أبو كفاح)  ا شخصً بأن یُعلم  ھ  شقیق  ه وأخبریفعل ذلك، ولكن تم توبیخھ.  

فیھا.    ا [قد اعتقل] من قبل دوریة تابعة لفرع أمن الدولة، وأن كفاحً   P44واتّصل بھ، وأُعلم أن  ما في فرع الخطیب،    ایعرف شخصً 
 . سھ من مشاھدة أي شخص أو أن یرفع رأ  P44ولم یتمكن 

عّما إذا عرف شقیقھ بمكان اعتقالھ، أو أنھ عرف فقط أن الدوریة تتبع ألمن الدولة، فقال إن [شقیقھ] عرف أن    P44سألت كیربر  
 الدوریة تتبع لفرع الخطیب، ولكنھ لم یعرف مكان اعتقال شقیقھ كونھ لم یتم اقتیاده إلى فرع الخطیب بادئ األمر. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

أنور، وسألھ عّما إذا    ذلك الشخص ھو  ن یكونیُحتمل أوأنھ    المحروقات في محطة    اشاھد شخصً   P44أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
 ال". كشاھد ذلك الشخص داخل الفرع مرة أخرى، فقال: "

[وبعد أن أفرج عنھ]،  .  لقد لمحتھ في تلك المرة فقط" عّما إذا شاھد ذلك الشخص مرة أخرى أثناء اعتقالھ، فقال: "ال،    P44سأل فیدنیر  
 . امجددً عاد إلى القریة التي ینحدر منھا، ثم توّجھ إلى لبنان، ولم یشاھد ذلك الشخص 

، وسألھ عّما إذا عرف أنھ [كان في فرع الخطیب] عندما  اقتید إلى فرع الخطیب بعد أن أُلقي القبض علیھ  P44أشار فیدنیر إلى أن  
ھاتَف شقیقھ، فقال إن شقیقھ أخبره عن كفاح، ولم یخبره أي شيء عن فرع الخطیب. ولم یعرف أنھ كان في فرع الخطیب إال عندما 

 أُفرج عنھ. 

في فرع الخطیب، فقال إنھ عندما تم اإلفراج عنھ، أخبره    یعمل  كیف عرف أن الشخص [الذي شاھده من النافذة]   P44سأل فیدنیر  
في فرع الخطیب، تحدث    P44اعتقال  شقیقھ أنھ كان في فرع الخطیب، ولكنھ لم یُعتقل فیھ بادئ األمر. وعندما تحقق شقیقھ من أمر  

 تبع للفرع. مع [كفاح] الذي أوضح بدوره أن [الدوریة] ت 

 أنھ اعتقل في مكان ما لمدة یومین قبل أن یتم نقلھ إلى فرع الخطیب، فأقر ذلك.  اصحیحً عّما إذا كان  P44سأل فیدنیر 

 .عنھا ابعیدً یس لھ إن [وفي حال لم یكن المكان في دمشق]، فعّما إذا كان ذلك المكان في دمشق، فقال إنھ ال یعرف،   P44سأل فیدنیر 

عّما إذا تعرض لسوء المعاملة أو الشتم منذ لحظة إلقاء القبض علیھ، وحتى وصولھ إلى فرع الخطیب، فقال إنھ    P44سأل فیدنیر  
،  افقط، ولیس في الحافلة. وعرف سبب اعتقالھ الحقً المحطة  تعرض للضرب في  و.  المحروقات تعرض للشتم وھو في الحافلة، ومحطة  

المفردة اإلنجلیزیة    دار حیث   [استخدم  الحرfighting"قتال"  السوري  النظام والجیش  بین  أفراد  .  ]  أنھ أحد  الدوریة  واعتقد ضباط 
 [الجیش السوري الحر]، فاعتقلوه. 

وأن  ،  الطرفینقد اندلع بین    اأن اشتباكً   المحطة تبین بعد مغادرتھم    إنھ   عّمن أخبره أن ذلك ھو سبب اعتقالھ، فقال   P44سأل فیدنیر  
   ألضرار.تعرضت  لمحطة ا

 . خالھ وخالھ فیما بعد كل من ابن  ذلك عّما إذا افترض [أن ذلك ھو سبب اعتقالھ]، فقال: "نعم"، وأقر  P44سأل فیدنیر 

أن یصف األوضاع فیھ، فقال إن [المعتقلین أمروا بالتجرد من    P44إلى فرع الخطیب، وطلب من    P44أشار فیدنیر إلى أنھ تم اقتیاد  
 اقتیادھم إلى القبو، وبدأ ذلك منذ لحظة دخولھم الفرع. ثیابھم خال سراویلھم الداخلیة]، وتم تفتیشھم، وتعصیب أعینھم، و

 . اریاضی  وسرواالً ، خفّافةو" بیجامةعّما إّذا أُعیدت ثیابھ إلیھ، فقال: "كّال"، وإنھ قد ارتدى " P44سأل فیدنیر 

 عّما إذا خضع للتحقیق، فقال: "كّال".  P44سأل فیدنیر 

 إلى أن تم استدعاؤه لإلفراج عنھ.   في الفرع  نھ لم یتحدث معھ أحدعّما إذا تعرض لسوء المعاملة أو الضرب، فقال إ  P44سأل فیدنیر  

ذلك فحسب،  لم یسمع  إنھ  تعرضھم لسوء المعاملة، فقال: "بالطبع"! وعن    اشیئً عّما إذا سمع من المعتقلین اآلخرین    P44سأل فیدنیر  
 عن تعرض أشخاص [لسوء المعاملة].  خالھ وخالھ تعرض أشخاص لسوء المعاملة]. وسمع من ابن أي شاھد [  اأیضً  ه شاھدوبل 

قد ُزّج    المحروقات إن كل من اعتقل في محطة  ن تعرضوا لسوء المعاملة، فقال  وعّما إذا كان معھ في الزنزانة معتقل  P44سأل فیدنیر  
 بھم في نفس [الزنزانة]. 

فیدنیر   لسوء    P44سأل  أحد  [تعرض  یشاھد  لم  "كّال"، وإنھ  فقال:  الزنزانة،  المعاملة داخل  لسوء  أشخاص  تعرض  إذا شاھد  عّما 
 ده ھناك. وجو یسمع بحصول ذلك أثناء المعاملة]، ولم 

  ا سأل كیف لھ أن یشاھد آثارً تدل على تعرض المعتقلین لسوء المعاملة عندما وصل إلى الفرع، ف اعّما إذا شاھد آثارً  P44سأل فیدنیر 
 رفقة المعتقلین اآلخرین]. ب ك القبیل وقد كانت الغرفة فارغة [قبل أن یدخلھا ذلمن 
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، فقال إنھ ھو الشخص  مثالإلفراج عنھم  من قبیل اعّما إذا استُدعي المعتقلون اآلخرون ألسباب بخالف التحقیق معھم،    P44سأل فیدنیر  
 الوحید الذي تم اإلفراج عنھ. 

 فیھ ثالثة أیام.  بقي في الفرع، فقال إنھ مدة مكوثھ  عن P44سأل فیدنیر 

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، والتي قال فیھا إن أقاربھ تعرضوا للتعذیب. وسألھ عّما    P44أشار فیدنیر إلى إفادة  
  یتعرض ألي شيء لم  سبق لھ وأن ذكر أنھ  بعد أن أُفرج عنھ، فقال إنھ م  أن أقاربھ تعرضوا للتعذیب أثناء مدة اعتقالھ أ  كان یقصدإذا  

 ]. في حدیثھ یُحتمل أن فیدنیر یشیر إلى فترة الحقة وأخبر المترجم الشفوي أنھ [

قد اعتقل في الصیف، أي عندما كانت درجات الحرارة مرتفعة. وطلب منھ أن یصف األوضاع في الزنزانة،    P44أشار فیدنیر إلى أن  
الثاني  القسم ، فیما تبلغ مساحة امترً  3*3األول  القسم  تبلغ مساحة ]: قسمینوعّما إذا استطاع أن ینام فیھا، فقال إن الزنزانة [تتألف من 

من أن یستلقي فیھا في حال    P44وتمكن  ، ویفصل بینھما ربع جدار.  ، وھو مخصص لدورة المیاه ومكان االستحماماسنتیمترً   60*50
.  اظّل [من یقابلھ] واقفً ، لم یتمكن أحد من االستلقاء فیھا، إال إذا  اشخصً   24-20ولكن، كونھا احتوت نحو  لم یتواجد أي شخص قبالتھ.  

 . نمتراصی  جنوبھمعلى النوم أن یستلقوا على األرض، لتوجب علیھم  اوفي حال أرادوا جمیعً 

الماء المتسرب من الطابق العلوي، لذا  ]  سقفھ من    رشح عن جودة الھواء في الزنزانة، فقال إنھم قبعوا في قبو، و[  P44سأل فیدنیر  
من مشاكل جلدیة بعد اإلفراج    خالھ وخالھ، وابن  P44وعانى  ولم یكن ھناك نوافذ كونھم كانوا في القبو.  .  بالرطوبة   امشبعً كان الھواء  

 وأصیب ابن عّمھ بالقمل. ]. غّطت البثور جلودھم، وأًصیبوا بالحّكة [ولكن ال یعني ذلك إصابتھم بالجرب فعًال وعنھم. 

 كھرباء.یوجد فیھا عن اإلضاءة في الزنزانة، فقال إنھ لم  P44سأل فیدنیر 

كان ھناك ضوء في الممر، ولكن كانت الزنزانة    ھكانت معتمة، فقال إن عّما إذا كان ھناك ضوء في الزنزانة، أم أنھا    P44سأل فیدنیر  
ظلت مفتوحة في أغلب األحیان.  ولكنّھا  تھویة یمكن إغالقھا،  (ُكّوة)    ، وفتحةعلى باب الزنزانة  قضبان معدنیة وكانت ھناك  معتمة.  

 قائال: "اخرسوا"!  علیھم [المعتقلون] مع بعضھم البعض، صرخ شخص ماوعندما تحدث  

 في الطابق السفلي.   [خارج الزنزانة]، فقال إنھ لم یسمع إال أصوات الجنود عّما إذا أحّس بما كان یحصل  P44سأل فیدنیر 

 . ایكن كافًی إنھ یوجد [ماء وطعام]، ولكنھ لم  عن الماء والطعام، فقال  P44سأل فیدنیر 

. وتألفت وجبة  لكل واحدة منھا  لتر   1.5أن یوّضح ذلك، فقال إنھم أحضروا لھم ثالث زجاجات ماء بسعة    P44طلب فیدنیر من  
 . اأحیاًن غداء وجبة ك ة حالوة في بعض األحیان. وتناولوا البرغل أو الفریكقطعة الفطور من ثالث حبات زیتون، و 

من خالل ما  ] قد أُفرج عنھم  خالھ وخالھاإلفراج عنھ، فقال إنھ [ھو، وابن  وراء  سبب  ال  ما   أوضح لھ أحد عّما إذا    P44سأل فیدنیر  
ھ.  خال ھ وابن  خال كان لشخص آخر ید في اإلفراج عن  بینما  أحد األشخاص بالنیابة عنھ،  ھ  معارف، حیث ھاتَف شقیقو  التِص لدیھم من  
 ھ.  خال وابن  P44خال اآلخرین بدفع المال لقاء اإلفراج عن  P44 خوالوقام أحد أ 

 ، فقال إن شقیقھ قد دفع المال لقاء اإلفراج عنھ. مبلغعّما إذا قام ھو بدفع أي  P44سأل فیدنیر 

في دمشق،  وكالة لبیع السیارات وامتلك شقیقھ فقال: "كّال".  ، اإلفراج عنھ بتأمینكیف قام  االحقً عّما إذا سأل شقیقھ  P44سأل فیدنیر 
 في فرع الخطیب].   بمعارفشقیقھ  طبیعة صلة [   P44ولكن، ال یعرف زبائنھ. من خالل معارف وصالت  لدیھوكان 

، فأوضح أن ضباط  عن أنور  ھ حینھاالتحقیق معھ من قبل الشرطة، وسألھ عّما قالذكر اسم أنور أثناء  قد    P44أشار فیدنیر إلى أن  
اعتقال المعنیان ب إن المخابرات الجویة وفرع الخطیب ھما [الفرعان]  وومحققي أجھزة المخابرات الجویة، وفرع الخطیب معروفون.  

كما أن    معارفھ إذا أراد أن یُفرج عن شقیقھ إذا اعتُقل.من خالل صالتھ و  اُضباطً   P44ال بّد أن یعرف  األشخاص. على سبیل المثال،  
   المعتقلین السابقین یعرفون أسماء الموظفین، أو أوصافھم على األقل. 

 السؤال. : "وماذا عن اسم أنور؟"، فلم یفھم P44سأل فیدنیر 

، ولكنھ لم یعرف أنور إال بعد أن أُفرج  اعّما إذا كان یعرف ذلك االسم في سوریا، فقال إن [اسم أنور] كان معروفً   P44سأل فیدنیر  
 .[P44األخیرة من إجابة  كامل نص الجملة  یُترجمتداول] أسماء من عملوا في الفروع. [لم وتم عنھ من المعتقل، ولیس قبل ذلك. [

*** 

 [دقیقة   15مدة لاستراحة ]

*** 

 استجواب من قبل المّدعین العامین 
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 كان یرتديعّما إذا    P44، وما إلى ذلك. وسألت  خفّافةو  ،سروالسوى    یرتدِ لم یسترجع ثیابھ، وأنھ لم    P44  إلى أنت بولتس  أشار
ثیابھ، ولكنھا    دوند إلیھ، فقال إنھ تم تفتیشھ، ومصادرة ثیابھ، ونزل إلى الطابق السفلي  قبل اعتقالھ ولم تُعَ ، أو  تلك الثیاب [أثناء اعتقالھ]

 أُعیدت إلیھ بالطبع عندما [أُفرج عنھ]. 

 فقط.   اداخلی�  ، فقال إنھ ارتدى سرواالً الزنزانةفي كان یرتدیھ عّما  P44سألت بولتس 

یبادر إلى  حیث  ؛  العسكريیعتمد ذلك على  .  ، فقال: "نعم والا عّما إذا ارتدى بقیة المعتقلین سراویل داخلیة أیضً   P44سألت بولتس  
 ". ]ضحك قلیًال ثم [  مصادرة ثیاب المعتقلین إذا أعجبتھ

اإلفراج عنھ، فقال إنھ اقتید من  ، وكیف تم  إلیھ  اقتید  عن المكان الذي اعتقل في القبو ثم أُفرج عنھ. وسألتھ    P44بولتس إلى أن    ت أشار
. وأُفرج عنھ بعدھا، واتصل بشقیقھ،  خلفھ ینظر    ونھوه أن )،  م یّطلع على فحواھاالزنزانة إلى الطابق العلوي. وأُمر بالتوقیع على وثیقة (ل

 فیھا.   یُقیمإلى القریة التي  امتوّجھً   وأخبره بذلك. ثم استقّل سیارة أجرة

وإنھ صعد إلى الطابق العلوي إلى أحد األشخاص الذي  ع على تلك الوثیقة] أمام الزنزانة، فقال: "ال"، قّ عّما [إذا و   P44سألت بولتس  
كان معصوب    أم ال ألنھإذا كان في مكتب  وال  ذلك الشخص،    P44، ثم وقّع على الوثیقة. ولم یعرف  السكرتاریاتشبھ مھام  یقوم بمھام  

 العینین. 

"ُطج حافرك"  :  وأمره قائًال وھو معصوب العینین، فقال إن [أحد السجانین] قد أمسك بیده،    الوثیقةكیف وقّع على    P44سأل ریتشر  
 [وھي عبارة دارجة بالعامیة في سوریا كنایة عن الطلب من المخاطب التوقیع على ورقة، ولكن بنبرة تنّم عن االستھزاء والسخریة]. 

 ، فنفى ذلك.  اعّما إذا عرف فحوى الوثیقة التي وقّع علیھ P44سأل ریتشر 

ذكر مصطلح "حفل االستقبال" أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، وسألھ عّما یقصد بذلك، فقال إنھ تحدث   P44أشار ریتشر إلى أن 
، وھذا  رات الجویة أو فرع الخطیبیتعرض للضرب كّل من یعتقل لدى أجھزة المخاب حیث  مع محامیھ عن ذلك أثناء فترة االستراحة.  

 ھو ما یسمى "[بحفل] االستقبال". 

وھو  كیلت لھ الشتائم  فیما  ،  المحروقات، فقال إنھ تعرض للشتم والضرب في محطة  أم ال  عّما إذا تعرض للضرب  P44سأل ریتشر  
 في الحافلة. 

قبل    P44سأل ریتشر   للضرب  اآلخرون  والمعتقلون  تعرض ھو  إذا  [تعرضوا    نقلھم[عّما  إنھم  فقال  الخطیب]،  فرع  إلى  بالحافلة 
 للضرب] فور نزولھم من الحافلة. 

ھ لم یتعّرضا للضرب، حیث تعرض واحد من كل  خالوابن  خالھ  إن    [تعرضوا للضرب]، فقال  عن الطریقة التي  P44سأل ریتشر  
 ].  على التعیین ال ثالثة أشخاص للضرب [

عّما إذا تعرض للضرب عندما نزل إلى الطابق السفلي في فرع الخطیب، فقال إنھ تعرض للضرب فقط عندما نزل    P44سأل ریتشر  
 عندما نزل إلى القبو.   یده علیھأحد  یضعولم من الحافلة. 

، بحسب ما قالھ أثناء التحقیق معھ  االزیتون كان فاسدً طعام مثل الزیتون والبرغل، وأن  ا من ال ذكر أصنافً   P44أشار ریتشر إلى أن  
لیس بإمكان أي أحد [أن یتناول ذلك الطعام   یتذكر أنھ  ]، ولكن،أم ال  في الماء  اما [إذا كان الزیتون محفوظً فلم یتذكر من قبل الشرطة، 

 ظروف مختلفة]. ال  إذا كانت

رقیب أول.    الذي حمل رتبة  إلى آمر السجنعندما أُفرج عنھ  ذكر أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة أنھ اقتید    P44قال ریتشر إن  
لم یتم ذكر [الرتبة]، ولكن، كان   ھكیف عرف ذلك، وعّما إذا كان ذلك الشخص قد أخبره [عن رتبتھ]، فقال إن   P44وسأل ریتشر  

یذكر أنھ  كما أنھ ال  الرتب،  ال یحیط بكثیر من المعرفة عن  و .  علیھ   امتعارفً   ا رً جن أموجود مساعد أول أو رقیب أول في مكتب آمر الس 
 ما یحمل [آمر السجن] رتبة مساعد أول.  عادةً  ،[أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة]، ولكن  اتحدیدً رتبة "رقیب أول"  أشار إلى 

 ھو من باب االستنباط، فقال: "بكل تأكید"! ھي مساعد أول أو رقیب أول] [رتبة الشخص  نكان قولھ إ عّما إذا P44سأل ریتشر 

إحدى زوایا    عند في القسم الخلفي  تقع وصف الزنزانة أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، وذكر أن دورة المیاه    P44قال ریتشر إن  
  زاویة الخلفیة ال في  تقع  ، فأوضح أنھ قال [أثناء تلك المقابلة] إن دورة المیاه  ما  ا نوعً   الزنزانة، وأن الجدار الموازي لدورة المیاه منخفض 

  كان   ن الجدار أضاف ألسقف، وإنھ لم یكن ھناك باب، وا  إلى مستوى  ایكن مرتفعً ، وإن الجدار [الموازي لدورة المیاه] لم  للزنزانة
 إلى مترین.سم  180بعرض 

وعّما إذا ینبغي لھ أن  عّما إذا تعرض للضرب عندما وصل إلى فرع الخطیب، فقال إنھ ُسئل عن نفس األمر لتّوه،    P44سأل فیدنیر  
 . مرة أخرى یجیب
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عّما إذا كان السؤال یدور حول تعرضھ للضرب في    P44على سبیل المتابعة، فسأل    قالت كیربر إن فیدنیر یسأل ألن لدیھ سؤاالً 
 أو على متن الحافلة.  المحروقات محطة 

للضرب في    P44إلى فرع الخطیب بالحافلة. وأراد أن یعرف ما إذا تعرض    المحروقاتنُقل من محطة    P44أشار فیدنیر إلى أن  
فیھم ھو نفسھ، تعرضوا للضرب والشتم. ولم  و ن الجمیع،  إ  P44الواقعة بین نزولھ من الحافلة ودخولھ إلى الزنزانة، فقال    الفترة

 .P44ھ للضرب [أثناء "حفل االستقبال"]، ولكنھما تعّرضا للضرب داخل الزنزانة، بخالف خالوابن  خالھ یتعرض 

ولم یعرف  .  محشو بشيء ما   خرطوم میاه بالستیكيب ، فقال إنھ تعرض للضرب  تي استخدمت في ضربھال  األداة عن    P44سأل فیدنیر  
 موقع یوتیوب. شاھده على عن طریق مقطع فیدیو  وذلك (كونھ كان معصوب العینین)،   اإّال الحقً ي تلك األداة ما ھ

أن یصف الموقف آنف الذكر، وأین ُضرب بالتحدید، فقال إنھ ُضرب على كتفھ، ولم یعرف من قام بضربھ.    P44طلب فیدنیر من  
یُخّمن من ھو  أن  لم یستطعوأو أنھ [أحد الموظفین الذین نقلوا المعتقلین إلى الفرع بالحافلة]، ویُرّجح أن ذلك الشخص یعمل في الفرع 

 . على وجھ التحدید

إذا تسبب الضرب    P44سأل فیدنیر   إنھ ب عّما  فقال  بالمعتقلین،  ، ولیس  كدمات  قد نجم عن ذلك الضرب   إیقاع إصابات أو جروح 
 جروحا. 

 الّدفاع استجواب من قبل محامي 

، فقال إنھا معروفة،  امعروفً   ا، وسألھ عّما إذا كانت تلك المحطة مكاًن المحروقاتإنھ اعتقل في محطة    P44أشار فراتسكي إلى قول  
 بین حمص ودمشق.  الواصل الطریقواقعة على نھا أشھر محطة وإ

ل إن  إن المحطة قد تعرضت ألضرار، وسألھ عّما إذا كان بوسعھ أن یصف ما الذي یقصده بذلك، فقا  P44أشار فراتسكي إلى قول  
 السقوط.   إلى آل مبنى المتجر (سوبرماركت) الشّق المواجھ لحمص ھو الذي [تعرض ألضرار]، حیث 

]: "أتعتقد أنني  افراتسكي [مستنكرً   P44، فسأل  تعمل وتفتح أبوابھافرض أنھا  توجھ إلى تلك المحطة على    P44افترض فراتسكي أن  
 ؟"بمعاینتھاقمت 

،  ال یعرف  إن المحطة قد ُدّمرت بالكامل، وسأل لماذا لم یھّم بالمغادرة منھا، فقال إنھ   P44أوضح فراتسكي أنھ كان یسأل على إثر قول  
 الحافلة. ] أنھم وقعوا في الفّخ عندما وصلت خالھ وخالھولكنھ عرف [ھو، وابن 

  P44عن سبب ذھابھ إلى محطة المحروقات على الرغم من أنھا ُدّمرت، وأنھ لم یحتج إلى تعبئة الوقود، فسأل    P44سأل فراتسكي  
:  قائًال   یدیھ]   اقد قال إن المتجر قد ُدّمر، فأوضح [مستخدمً   P44]: "من قال إني لم أرغب بتعبئة الوقود؟" أشارت أومیشین أن  ا[ُمستنكرً 

 : "خیر". P44خال وعندما شاھدوا الحافالت متوجھة إلى محطة المحروقات، قال "ھذا ھو المتجر، وھذه ھي محطة المحروقات".  

 عّما إذا ذھب إلى محطة المحروقات لتعبئة الوقود، فأقّر ذلك.  P44سأل فراتسكي 

  خالھ عندما دخل [ھو، و ألنھ    ،فقال إنھ ال یعرفعن عدد ضبّاط [الدوریة] التي كانت في محطة المحروقات،    P44سأل فراتسكي  
مبنى قریب  وألقوا بھم في  الجدار.  إیّاھم بأن یواجھوا    ا ھ] المحطة، صرخ علیھم أحد الضباط، وركض آخر باتجاھھم، آمرً خال وابن  

 . . وشاھد ضابطین أو ثالثة ضبّاط یشبھ الكوخ 

 ، فقال إنھ ال یعرف. ةأحد أولئك الضباط الثالث ھو عّما إذا كان الشخص الذي لمحھ P44سأل فراتسكي 

نھ شاھد "شخصین أو ثالثة أشخاص". وأشار  إ  P44إلى قول    ا"شاھد ثالثة أشخاص..." فقاطع كروكر مشیرً   P44قال فراتسكي إن  
 فیھ الحافلة.   وقفتت أولئك األشخاص یختلف عن المكان الذي  P44شارمر إلى أن المكان الذي شاھد فیھ 

بنطال  یرتدي  أحدھم    وكانمدنیة،    اثیاًب   ثالثة ارتدواأولئك األشخاص العّما كان یرتدیھ أولئك األشخاص، فقال إن    P44سأل فراتسكي  
جینز]  الأن یعتقد أن الشخص [الذي كان یرتدي    P44  وعندما ذكر شقیقھ اسم كفاح، وصف ھیئتھ، وھو ما دفع.  "جینز" أزرق اللون 

 ھو كفاح. 

أن یوضح    P44. وطلب من  ا أیضً   جنودمن ال   اعددً ثیاب مدنیة، وإنھ شاھد  ب إنھ شاھد ثالثة أشخاص    P44أشار فراتسكي إلى قول  
�. اذلك، فقال إن ضباط أجھزة المخ یصرخ، [اعتقد أن ذلك الشخص] یعمل مع الجیش   اوعندما سمع شخصبرات ال یرتدون زی�ا رسمیا

 مدنیة. اأو الشبیحة، بمعنى أنھم عملوا مع الدولة، وارتدوا ثیاًب 

الذي  المقصود ھو الشخص  خلف الحافلة، فأوضح أن الشخص    آخرینتحدث مع    قال إن أحد األشخاص   P44  أنأشار فراتسكي إلى  
 لمحھ. 
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كان یتحدث على الھاتف وھو    أنھ  P44عّما إذا كان ذلك الشخص ینظر [إلى الجنود خلف الحافلة]، فأوضح    P44سأل فراتسكي  
  بین الفینة واألخرى كي یتأكد من أنھ لم یشاھده أحد، وكانت تلك ھي اللحظة التي التفت ذلك الشخص وكان یرفع رأسھ    ،رأسال  ئ مطأط

 .فیھا

  دمشق ھ عن المسافة التي تفصل بین على الطریق بین حمص ودمشق. وسأل  تقعة المحروقات ط محإن  P44أشار فراتسكي إلى قول 
 عّما یحملھ ذلك السؤال من أھمیة لفراتسكي.  P44 فتساءل ،  والمحطة

  ا وأضاف [مستخدمً .  كم  20- 10لربما تبعد نحو  إنھ ال یعرف، ولكن،    أن یجیب على السؤال، فقال   P44قالت كیربر إنھ یتعین على  
 محطة المحروقات".  التي تلیھایدیھ إلیضاح إجابتھ] أن "ھنا دمشق، وھنا حرستا، وھنا الضاحیة [ضاحیة حرستا]، 

، ولكنھ قال في المرافعة إنھ اعتقل ثالثة  دواح  أسبوع   مدة  أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة إنھ اعتقل  P44أشار فراتسكي إلى قول  
، وإنھ [اعتقل في مكان ما مدة  اھ قال إنھ اعتقل خمسة أیام أو أسبوعأن   P44یر صحیح، وأوضح  ذلك غ  إنأیام فقط، فقالت أومیشین  

 یومین، وفي فرع الخطیب] مدة ثالثة أیام. 

عّما إذا كان من الصحة بمكان أنھ اعتقل مدة یومین في المكان الذي ال یعرف موقعھ، ومدة ثالثة أیام في فرع    P44سأل فراتسكي  
 الخطیب، فقال: "نعم، إن ذلك صحیح بكل تأكید". 

یعرف    عّما إذا كان یعرف كم من الوقت قد تستغرقھ المسافة المقطوعة من محطة المحروقات إلى المكان الذي ال   P44سأل فراتسكي  
، ولكنھ ال یعرف المدة  موقعھ، فقال إنھ یعرف أنھما لیسا بعیدین عن بعضھما كون الرحلة إلى ھناك لم تستغرق الكثیر من الوقت

 . یدور حولھ  یشاھد ما، ولم یتمكن من أن ید ولم یكن بحوزتھ ساعة الزمنیة على وجھ التحدید. 

في    أو االعتقالتعرض للضرب،    ما إذا  اتحدیدً وأن یوضح  ،  ) یومین(أي الأن یصف مدة اعتقالھ األول    P44طلب فراتسكي من  
افترض أن  ، فقال إنھ عندما اقتید إلى [الموقع غیر المعروف] ثم إلى فرع الخطیب،  الطعام، وما إلى ذلكالحصول على  زنزانة، أو  

ولكن، تعاونت أجھزة المخابرات  مباشرة.    ى مبنى الفرعالخطیب، لنقلوه إل  فرع   كانوا من  ألنھم لومن الشبیحة؛  كانوا  [من اعتقلوه]  
وتعرض  أنھ اقتید إلى مقر الشبیحة بادئ األمر.    P44، ولذلك ظّن  وع]الجویة مع الشبیحة أثناء األحداث بغرض نقل المعتقلین [إلى الفر 

 ، قبل أن یُنقل إلى فرع الخطیب. ھناكللضرب، والشتم، ولم یقدم لھ الطعام 

من أخبره عنھ،    یذُكر، فقال إنھ سمع باسمھ مرة أثناء األحداث، ولكنھ ال  اسم أنور، وأینب   للمرة األولى  متى سمع  P44سأل فراتسكي  
 ومتى حصل ذلك على وجھ التحدید. 

 ". ّال ك أتي إلى الجلسة، فقال: "قبل أن ی  أخرى مع أطراف  ذه المرافعة عّما إذا تحّدث عن ھ P44سأل فراتسكي 

 ]. اصباحً  11:33[لم یكن ھناك المزید من األسئلة. سُمح للشاھد باالنصراف في تمام الساعة 

د. أومیشین بأن تُدرج عنوانھا البریدي على أنھ   ضالوثیقة تفوّ  أن P44كیربر  وأعلمتكیربر، لد. أومیشین عنوانھا البریدي  أعطت 
 عنوانھ، فوافق على ذلك.  

  30و  29: التالیة المقررة بالتواریخأعلنت كیربر أنھ سیتم تجدید قاعة المحكمة، لذا، لن تكون متاحة لالستخدام بغرض عقد الجلسات 
من ذلك، ستُعقَد تلك الجلسات في القاعة الكبیرة    . بدالً تشرین األول/أكتوبر  14و  13تشرین األول/أكتوبر، و  7و  6أیلول/سبتمبر، و

 لمحكمة المقاطعة. 

  . 2021  ، تّموز/یولیو  22قامت بولتس بتالوة تصریح االّدعاء العام بشأن الطلب الذي تقدم بھ كل من بانز، وشارمر، وكروكر بتاریخ  
 ما یلي ھو موجز اإلفادة الذي أعّده مراقب المحاكمة: 

) من  1البند (  الشروط بموجب أحكام  ستوفِ أورد المّدعون العامون تفاصیل من قبیل أنھم لن یؤیدوا الطلب بزعم أنھ لم ی 
عن أماكن    اكثیرً العائالت  استعالم    تشمل ویرجع ذلك إلى جملة من األسباب،  مدونة الجرائم ضد القانون الدولي.  من    7المادة  

ھ. وبحسب  وظفی المتّھم أو مب المعلومات الخاطئة التي أُعطیت لھم    نربط بین  أن، ال یمكن  . عالوةً على ذلكتواجد أبنائھم
جمع  إنما ومن نطاق الحمایة القانونیة،  األشخاص أولئك إخراجأنھ لم یُقَصد بذلك ھو ما یفوق ذلك أھمیة المدعین العامین، 

 . فقطمن الخدمة   ارینالفالمعلومات عن 

 . اصباحً   11:55ُرفعت الجلسات في تمام الساعة 

 . 2021 ، آب/أغسطس 19من صباح یوم  9:30ستُعقد جلسة االستماع التالیة في تمام الساعة 
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 2021  ،آب/أغسطس 19 – الیوم السابع والثمانون 

رسام قاعة  ، وممثل واحد من الصحافة، باإلضافة إلى  أشخاص  10بحضور    اصباحً   9:45بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
 المّدعین محمد ورایجر.  یامحام یحضر ومثّل االّدعاء العام كل من ریتشر وبولتس. ولم المحكمة. 

على    اشخصیة خوفً ال  ھمعلومات ب   یدليمن رأسھ، وأّال    ا كمامة، ویغطي جزءً قالت محامي الشاھد د. أومیشین إن الشاھد یرید أن یضع  
 واستخدم الشاھد قبعة المعطف لتغطیة رأسھ]. ى كروكر أومیشین معطفھ كي تمرره للشاھد.  عائلتھ في سوریا. [أعطسالمة 

ولكن، سیحضر  من نفس الشھر.   3و  2ریخ أیلول/سبتمبر، وآخر بتا 1قالت القاضي كیربر إنھ ثمة شاھد سیمثُل أمام المحكمة بتاریخ 
 أیلول/سبتمبر. 3أیلول/سبتمبر فقط، وتُلغى بھذا الجلسة المقرر عقدھا بتاریخ  2الشاھد الثاني الجلسة التي ستُعقد في 

 ]. ا صباحً  9:57[دخل الشاھد قاعة المحكمة في تمام الساعة 

فرع  في    منھاعدة مرات في سوریا،    اعتقلسبق لھ وأن  اسمھ وسّنھ. و ولم یذكر  ،  أمام المحكمة  معلوماتھ الشخصیةعن    P45  یُفصحلم  
 الخطیب. 

 P45شھادة 

یقیم فیھا  كان  اعتقالھ في فرع الخطیب، فقال إن قوات األسد داھمت المدینة التي    عن سببأن یخبر المحكمة    P45طلبت كیربر من  
،  منزلھضباط باب    7نحو    كسر. وكان مع زوجتھ وأطفالھ، عندما  2012من أحد أیام شھر آب/أغسطس    اصباحً   5في تمام الساعة  

باتجاه رأسھ، وسألوه عن جیرانھ.    ا أسلحتھم، بل ووجھوا سالحً وركلوا رأسھ وضربوه باستخدام  .  اأرضً   على ظھره  وه ، وطرحواقتحموه
ولم یتمكن من مشاھدة ما حولھ كونھم قد غطوا  .  سالحھ إلیھ . وجلس خلفھ في الحافلة شخص وجھ  ا راكب   24ثم اقتادوه إلى حافلة تتسع  

 شخص، ثم اقتادوھم إلى فرع الخطیب.   100واعتقلوا نحو رأسھ بقمیصھ الداخلي. وتوجھوا إلى خارج القریة التي یقیم فیھا. 

عن فمھ، كما أنھ تعّمد تغییر صوتھ.   اھنا، حیث كان مكبر الصوت بعیدً  اواضحً  P45[مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یكن صوت 
 وطلب بانز سماعة]. 

دخولھم إلى  استغرق  إنھم وصلوا الفرع معصوبي األعین، وكم مكث فیھ، فقال  عّما حصل في فرع الخطیب، و  P45سألت كیربر  
[الضباط] [المعتقلین]   أمروعندما وصلوا إلى الساحة الخارجیة للفرع،  لضرب والركل.  ل  وتعرضوا في األثناء،  اتقریًب ساعتین  نحو  الفرع  

عدد من  [ السرعةوتدخل على وجھ  ثالثة أیام.   P45واعتقل  زّجوا بھم في زنزانة. قبل أن ی التجرد من ثیابھم،  ومن الحافلة،  بالنزول  
بأنھم لن یشاركوا في المظاھرات مرة  جبر المعتقلون على التوقیع على تعّھد  وأُ القریة التي ینحدر منھا.    في ]  األشخاص الموالین للنظام

  یتم التحقیق مع عدد قلیل من أولئك المعتقلین للتحقیق، ولم  ع  وخضللتعذیب أثناء اعتقالھ،    P45ولم یتعرض  أخرى، ثم أُفرج عنھم.  
P45. 

 كم مكث في المعتقل، فقال إنھ مكث ثالثة أیام.  P45سألت كیربر 

في    ا یومً   20، فأوضح أنھ اعتقل  ایومً   20من قبل الشرطة، والذي قال فیھ إنھ اعتقل مدة    P45مع    َمحضر التحقیق أشارت كیربر إلى  
 . ] الشفویةالترجمة [، ونّوه إلى احتمالیة وجود خطأ في  227الفرع  – المنطقة 

أثناء التحقیق معھ من قبل    P45الجلسة على عدد من المفارقات بین األقوال التي أدلى بھا    انطوت[مالحظة من مراقب المحاكمة:  
یعكس وجود مسائل    َمحضر المقابلةب المحاكمة انطباع بأن  وكان لدى مراق جلسة االستماع.  ، وأثناء  المقابلة  لَمحضر  ا وفقً   الشرطة

على سبیل المثال، تُرجمت كلمة "المنطقة" إلى "الخطیب" أثناء تحقیق الشرطة، ولعل ذلك  .  P45وھو ما تقدم بھ  تتعلق بالترجمة،  
 اعتقاد المترجم أن "المنطقة" تعني "المنطقة المحیطة بالخطیب"]. یُعزى إلى 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

 ذلك.  P45، فأقّر 2012في آب/أغسطس كان تعرض لالعتقال  عّما إّذا   P45سأل القاضي فیدنیر 

تّموز/یولیو  التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، والتي قال فیھا إنھ اعتقل في كفر سوسة في    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
 . 2012، فیما تم توقیفھ في الخطیب في آب/أغسطس  2018إنھ [اعتقل] في كفرسوسة في العام    P45، فقال  2012أو آب/أغسطس  

 . 2012، فقال إن ذلك حصل في آب/أغسطس 2012عّما إذا حصل ذلك في تّموز/یولیو أو آب/أغسطس   P45سأل فیدنیر 

 من أوائل المدن التي تظاھرت ضد األسد.  مدینتھ عن سبب مداھمة منزلھ، واعتقالھ، فقال إنھ اعتقل كون P45سأل فیدنیر 

نھ معصوب العینین [في طریقھ إلى الفرع]، فقال إن  كیف عرف أنھ معتقل في فرع الخطیب على الرغم من كو  P45سأل فیدنیر  
االبتدائیة   المدارس إحدى  في    سبق لھ وأن درستلك المنطقة عقب اإلفراج عنھ؛ حیث    مّیزالمعتقلین اآلخرین أخبروه بذلك، كما أنھ  

 الكائنة في المنطقة.  والثانویة



International Research and 
Documentation Center  

10 
 

!"، وإنھ درس في تلك المنطقة مدة ست سنوات. وأخبره المعتقلون  "بالطبعتمكن من تمییز المبنى، فقال:  عّما إذا    P45سأل فیدنیر  
 بأنھ في فرع الخطیب، وتأّكد من ذلك عندما أُفرج عنھ. 

عندما وصل إلى ھناك،  اقد تعرض لسوء المعاملة في الطریق إلى الفرع، وسألھ عّما إذا تعرض لذلك أیضً   P45أشار فیدنیر إلى أن 
 لوا إلى فرع الخطیب، نزلوا [من الحافلة]، وخلعوا ثیابھم، واتّخذوا وضعیة القرفصاء. فقال: "كّال". عندما وص

 عّما إذا أُعیدت ثیابھ لھ، فقال: "نعم"، حیث أُعیدت لھ قبل أن یتّخذ وضعیة القرفصاء، واقتید إلى زنزانتھ.  P45سأل فیدنیر 

 . في المعتقل   حذاء بدونقمیصھ الداخلي، وسروالھ الداخلي، وبنطالھ،   ارتدى ثیابھ لھ، فقال إنھ عّما إذا أُعیدت كلّ  P45سأل فیدنیر 

 ثیابھ لھ، فأقر ذلك.  عّما إذا أُعیدت P45سأل فیدنیر 

نزل نحو  وأن یصف ما الذي حصل أثناء اعتقالھ، فقال إنھ كان معصوب العینین، واقتید إلى الطابق السفلي (   P45طلب فیدنیر من  
ھناك وكانت  .  معتقًال   27نحو    وُزّج فیھا،  م  3*3أمتار مربعة أو    9  اوبلغت مساحة الزنزانة تقریًب القبو.    حیث یقعدرجات)    6أو    5

زنزانة جماعیة]، ووجد في  [أي  ا وكانت تلك الزنزانة مھجعً  نوافذ في أعلى جدران الزنزانة، وھو ما سمح بمرور أشعة الضوء إلیھا.
   . ةمسلوق بطاطا أو كوسا  ھي عبارة عنوقُدمت لھم وجبة واحدة .  زاویتھا دورة میاه

أثناء    امختلفً   اأنھ قال شیئً   ، وإلىم  3*3في زنزانة تبلغ مساحتھا    اعتقلوا  ا شخصً   27أن  والتي جاء فیھا    P45  إفادة أشار فیدنیر إلى  
بین  ما  ، وتراوح عدد المعتقلین فیھا  م  3*12ن مساحة الزنزانة الكائنة في المنطقة تبلغ  إ  P45التحقیق معھ من قبل الشرطة، فقال  

 . الخطیب والمنطقةوجود التباس بخصوص فرع وافترض  . اشخصً  80إلى  70

اعتقل فیھا ، وم  3*3[عن أوجھ المقارنة بین المنطقة والخطیب]، فقال إن مساحة الزنزانة في فرع الخطیب تبلغ    P45سأل فیدنیر  
 . اشخصً  27

شخص على وجھ    100نحو  قد بلغ  عددھم    عن عدد األشخاص المعتقلین من القریة التي ینحدر منھا، فقال إن  P45سأل فیدنیر  
 التقریب. 

[من قریتھ] قد اعتقلوا،    رجًال   68التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، والتي قال فیھا إن    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
سنوات،    10وأضاف أن ذلك قد حصل قبل  أو أقل.    100فقال إن أولئك األشخاص اعتقلوا في فرع المنطقة، وبلغ عدد المعتقلین نحو  

 لیس بإمكانھ أن یتذّكر الكثیر من التفاصیل. لذا، 

  البالغ مساحتھا زنزانة  تلك الاعتقلوا في  تھ، وإذا ما  من قری   اشخصً   27األشخاص البالغ عددھم    أولئك  عّما إذا كان  P45سأل فیدنیر  
 فقال إن كل من في المھجع تنحدر أصولھ من قریتھ.   م، 3*3

 . اعامً  45و 16عن أعمارھم، فقال إنھ یعتقد أن أعمارھم تتراوح بین  P45سأل فیدنیر 

ذلك صحیح، حیث أن الزنزانة مزودة بنوافذ  الزنزانة من الخارج، فقال إن  إلى  الضوء    دخلوصف كیف    P45أشار فیدنیر إلى أن  
 [في أعلى الجدار]، ویُطلق علیھا في سوریا اسم "المندلون". 

 أصوات فقط.  من سماع  إنھ تمكن فنفى ذلك قائًال الخارج،  في أن یشاھد أي شيء  ھعّما إذا كان بإمكان  P45سأل فیدنیر 

في نص مقابلتھ مع الشرطة، حیث قال: "یوجد مصباح مضاء على مدار الساعة، ولم نتمكن من   ةالوارد  P45استشھد فیدنیر بإفادة  
إلى أن المترجم الشفوي الذي ترجم جلسة التحقیق مع الشرطة قد أخذ بكلمة "المنطقة" على أنھا   P45تمییز اللیل من النھار"، فأشار 
 "المنطقة المحیطة بالخطیب". 

 نت المعلومات الواردة في االقتباس السابق تتعلق بحادثة اعتقال مغایرة، فأقر ذلك. عّما إذا كا P45سأل فیدنیر 

عن الوضعیة التي اتخذھا للنوم في الزنزانة، وجودة الھواء فیھا، فقال إنھا كانت مزودة بباب معدني، ودورة میاه    P45سأل فیدنیر  
على ظھورھم فیھا، حیث كانوا یقفون أو یتخذون وضعیة القرفصاء    في إحدى الزوایا. وكان من ضروب المستحیل أن یستلقي المعتقلون

[عن حالة ذلك الشخص]، فما كان    وأخبروه وكان من بینھم معتقل یعاني من صعوبات في التنفس، فنادوا السّجان  .  كثر األحیانأفیھا  
 اآلن؟" ن أتشعر بتحسّ من السّجان إال أن دخل الزنزانة، وركل صدر ذلك الشخص، وسألھ: "

 عّما إذا شھد على تلك الحادثة، فقال: "نعم".  P45سأل فیدنیر 

عّما إذا شاھد معتقلین آخرین یتعرضون لسوء المعاملة داخل فرع الخطیب، فقال إن السّجان ضرب [الشخص الذي    P45سأل فیدنیر  
 تحّدث عنھ للتّو] على صدره، وسألھ عّما إذا كان یشعر بتحسن بعدھا. 

، وإن  عّما إذا كان ھناك حاالت أخرى، فقال إن تلك ھي الحالة الوحیدة التي حصلت أثناء اعتقالھ مدة ثالثة أیام  P45سأل فیدنیر  
 بالنظام.  القریة التي ینحدرون منھا الرتباط  اتقلین كانوا مدللین نظرً أولئك المع
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وضعیة القرفصاء. وأما    اإنھ نام متّخذً   P45، فقال  عّما إذا تمكن من النوم، وفي حال رّد باإلیجاب، كیف أمكنھ ذلك  P45سأل فیدنیر  
 بقیة المعتقلین، فظلوا واقفین في أغلب األحیان، ولم ینَم أحد منھم كونھم كانوا دائمي االنشغال بالتفكیر في مصیرھم.

،  أثناء النوم  ذ وضعیة القرفصاء ااتخإذا ما أُجبر على  ، أو  من النوم طیلة األیام الثالثة  ا ال قسطً تمكن من أن ین   عّما إذا   P45سأل فیدنیر  
 بشكل كامل.  لیس لالستلقاءلكن و،  أرجلھم] لمّد لھم [مجاالً  أتاح مما فقال إنھ عادة ما تم اقتیاد خمسة أشخاص للتحقیق، 

 عّما إذا خضع للتحقیق، فقال: "كّال".  P45سأل فیدنیر 

وكانوا  .  فقط   قالم األرؤوس  ب   أخبروه عّما إذا [أخبره] المعتقلون اآلخرون بما حصل أثناء التحقیق معھم، فقال إنھم    P45سأل فیدنیر  
بینھم فیما  ویتھامسون  السّجان،  إذا  ،  قائًال ضرب  سمعھم  "الباب  الكالم:  أسئلة  !"  ممنوع  وأعمارھم،  ھم،  ئ أسماب   تتعلقوُطرح علیھم 

 ومشاركتھم في المظاھرات من عدمھا، ومعارفھم. 

ین  لوجود مسؤول  ا عّما إذا ذكر المعتقلون تعرضھم للعنف أثناء التحقیق معھم، فقال إنھم [لم یتعرضوا للعنف] نظرً   P45سأل فیدنیر  
 لنظام.  وان ی أولئك المسؤول بین[عالقة]   ولوجودرتب رفیعة من القریة التي ینحدرون منھا،   ذوي

 طلبت أومیشین استراحة. 

*** 

 دقیقة]  25دقائق، ولكنھا استمرت  10[أُعلن عن استراحة لمدة 

*** 

أثناء التحقیق معھ من قبل المكتب    227الفرع    – ن في المنطقة  ی عن األشخاص اآلخرین المعتقلما    عّما إذا سألھ أحد   P45سأل فیدنیر  
 االتحادي للھجرة والالجئین، فأقّر ذلك.

 عاما من العمر.  70و  16قد ُسئل عن أعمار المعتقلین، فقال إن أعمارھم تتراوح بین   P45ن قال فیدنیر إ

 . 227عّما إذا كان ذلك في فرع المنطقة، فقال إن ذلك یتعلق بالفرع  P45سأل فیدنیر 

تقدیم وجبت اقد ُسئل عن الوجبات التي قُّدمت لھم أیضً   P45قال فیدنیر إن   ن للمعتقلین في المنطقة، بواقع واحدة في  ی ، فقال إنھ تم 
 ، فیما لم یُقدم لمعتقلي الخطیب سوى وجبة واحدة. الصباح، وأخرى في المساء

. وسألھ عّما بوسعھ  الزنزانة التي اعتقل فیھا في فرع الخطیب كانت قذرة، وإنھ لم یتمكن من النوم فیھاأن    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
إن الزنزانة كانت ضیقة، وكانت جدرانھا قذرة. ولم تُقّدم لھم سوى وجبة واحدة،  أن یضیف من تفاصیل تتعلق بفرع الخطیب، فقال  

وانشغالھم بالتفكیر في  المعتقلون عن تناول تلك الوجبة بسبب الوضع السائد، والضغوط النفسیة،    وامتنعكافیة.    طعامة ال ولم تكن كمی 
 مصیرھم.

جسدي، فقال إن المعتقلین [الذین تنحدر أصولھم من  ال ذى  األعّما إذا تعرض المعتقلون للضغوط النفسیة فقط، ولیس    P45سأل فیدنیر  
 القریة بالنظام. تلك  الرتباط بعض أفراد ا یتعرضوا لضروب األذى الجسدي أثناء مدة اعتقالھ، حیث كانوا "مدللین" نظرً قریتھ] لم 

أحدھما  وكان    أھالي القریة. المعتقلین من  بسرعة إلنقاذ  تدخال  القریة    أعیانمن    اثنیناإلفراج عنھ، فقال إن    عن كیفیة  P45سأل فدینیر  
التعھد  منھم    وطلباالحس الوطني،  والتقیا بالمعتقلین، وتحدثا عن  في مجلس الشعب.   انائًب   اآلخر  فیما كانلواء في الجیش،    یحمل رتبة

 .  بیضاءعلى ورقة وقع المعتقلون بعد ذلك،  ، وأن یؤیدوا األسد. واجددً في المظاھرات م  بعدم المشاركة 

والتي جلبھا اللواء والنائب لنقل المعتقلین  اراكب   14كیف عاد إلى منزلھ، فقال إنھ عاد بواسطة الحافالت التي تتسع  P45سأل فیدنیر 
 إلى القریة. 

ن]  و: "ال"، وإن الموظفین حرصوا كل الحرص على أال یشاھد [المعتقلعّما إذا شاھد وجوه موظفي فرع الخطیب، فقال   P45سأل فیدنیر  
ولم یحضر موظفو الفرع عندما التقى اللواء والنائب  تعصیب أعین المعتقلین عند دخولھم الفرع ومغادرتھم منھ.    وكان یتموجوھھم.  
 بالمعتقلین.

عّما إذا حصل ذلك االجتماع [مع اللواء والنائب] داخل الزنزانة، فقال: "ال"، وإنما حصل خارج الزنزانة داخل    P45سأل فیدنیر  
 .  تم اإلفراج عنھمحیث أي  قاعة، 

 مسؤولیات فرع الخطیب، فقال إنھ ال یعرفھا.طبیعة عن  اشیئً قد ُسئل عّما إذا عرف   P45أشار فیدنیر إلى أن 
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كان یتحدث بشكل عام، وإنھ لیس    أنھ   فأجابحفظ أمن الدولة،  إن فرع الخطیب مسؤول عن    فیھاالتي قال    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
عنھ أي شيء قبل    P45. وعلى الرغم من أن الجمیع یعرفون اسم فرع الخطیب، لم یعرف  ، وحیثیاتھالفرع  بتفاصیلعلى إطالع  

 اعتقالھ.

 [لم یكن ھناك المزید من األسئلة]. 

 ]. اصباحً   11:15[ُسمح للشاھد باالنصراف في تمام الساعة 

 بتالوة إفادة.  ا من بیانات المّدعین العامین التي أدلوا بھا الیوم السابق، وقام فراتسكي أیضً  اوزعت القاضي كیربر نسخً 

قبل أن ینشّق عن النظام. وبحسب    40في القسم  عمل  ، بوصفھ قد  االسم] لیمثل أمام المحكمة كشاھدُحِجب  م الدفاع بطلب الستدعاء [ تقدّ 
بالتدخل في    المذكورلقسم  ل ا، وحافظ مخلوف بصفتھ رئیسً 40، والقسم ت الفرقة الرابعةأن یوضح كیف قام   ذلك الشاھد   الدفاع، بوسع

بإمكان الشاھد أن یوضح    ھ أن مفادھا    ا حججً الدفاع    كما ساق ونفوذھم على الفرع.    سطوتھممدى  بیان  أعمال فرع الخطیب ومھامھ، و
 في الفرع.  ة الُسّن  نظرائھم ن مارسھما الضباط من العلویین علىی مدى النفوذ والسلطة اللت 

 . اصباحً  11:24عت الجلسة في تمام الساعة فِ رُ 

 . 2021آب/أغسطس  25من صباح یوم  9:30ستُعقَد جلسة االستماع التالیة في تمام الساعة 


