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 وإیاد الغریب  أنور رسالن محاكمة 
 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  45التقریر 

 2021أیلول/سبتمبر،  2و1تواریخ الجلسات: 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021أیلول/سبتمبر،   1 – الیوم التسعون 

. واعتُقل الشاھد مع العدید من األشخاص من بلدتھ  كفرسوسة في الخطیب ثم في    اأثناء مداھمة لمسقط رأسھ وقضى وقتً   P48 اعتُقل
 P48ووصف المداھمة بأنھا عشوائیة، حیث اعتُقل في الخطیب أفراد من العائالت الموالیة للنظام والمعارضة على حد سواء. ووصف

ضھ للضرب على قدمیھ بكابل    بالتفصیل ظروف الزنازین المكتظة، وتعرُّض المعتقلین للضرب بمجرد وصولھم إلى فرع األمن، وتعرُّ
كھربائي من أربعة أسالك. ولم یر الشاھد أنور في الخطیب ألنھ كان معصوب العینین أثناء التحقیقات. فقد عرف بأمر أنور بعد اعتقالھ  

 .في دعم المعارضة عبر وسائل التواصل االجتماعي ومعارفھ السوریین في أوروبا ا مستمرً  P48 وال یزال. اولم یعرفھ شخصیً 

 2021أیلول/سبتمبر،  2 –الیوم الواحد والتسعون 

خالل ساعة،  ، وھو فنان، بشھادتھ حول اعتقالھ لثالثة أیام في الخطیب ولقائھ مع أنور. عند اعتقالھ، قیل لزوجتھ إنھ سیعود  P49 أدلى 
ضھ للتعذیب مطلقً   ما  P49ش  بأن موعد عودتھ إلى المنزل غیر معروف. وناق   اولكن قیل لھ الحقً  ولكنھ    القي من معاملة خاصة وعدم تعرُّ

  لقاءاتھ مع أنور بأنھا مثل المسرحیة حیث كان الجمیع یتظاھرون ویكذب   P49ف  كان یسمع أصوات تعذیب وصراخا مستمرا. ووص 
 حول معرفة أنور بوالد الشاھد وتواصل الشاھد مع أنور بعد اعتقالھ.  P49 . واستجوب فریق الدفاععلى بعض  بعضھم

 

 
 

 2021أیلول/سبتمبر،   1 – الیوم التسعون 

وبولتس. لم یكن محامیا المدعین محمد    كلینجھصباًحا بحضور أربعة أشخاص وصحفي. ومثل االّدعاء العام    9:30بدأت الجلسة الساعة  
 وبانز حاضرین. 

تخرج مؤخًرا من كلیة الحقوق ویرید  [ُحجبت المعلومات]،  ] من  ُحجبت المعلوماتولد في [ وھو سوري  عاًما    35من العمر    P48  یبلغ
  الُمتّھم و P48 بین عالقة قرابة ال  و. بصفتھ شاھًدابلغ بحقوقھ وواجباتھ أُ كروكر و د.الحصول على درجة الماجستیر. وكان برفقتھ محامیھ 

 . مصاھرةالب  أو  نسببال

   P48شھادة 

  كان قد مع النظام السوري و  یواجھ متاعبًامرتین وأنھ كان    P48  مع  قتحق  الشرطة   إلى أن المحكمة علمت أنأشارت القاضي كیربر  
  نأمل نحن  و: "السالم على أرواح شھداء الثورة السوریة.  حدیثھ قائًال   P48  بدأأن یشرح للمحكمة ما حدث.    P48من    طلبت كیربر.  اعتُقل
بدأنا" في  "  ،الثوري في سوریا  وبالتزامن مع بدایة الحراك  ،2011أنھ في بدایة عام    P48كتاتور". أوضح  ی نظام الد  إسقاطفي    بالطبع

في الزبداني یخططون    الناشطونمایو تقریبًا عندما كان  أیار/أو    نیسان/أبریل كان ذلك في شھر  و  التخطیط لمظاھرات ضد نظام األسد.
نفذ النظام   ،. وفي نفس الوقت تقریبًافیسبوك وسكایباللالحتجاجات على المستوى الوطني عبر اإلنترنت و بالتعاون مع ناشطین في دمشق

وكانوا  شخًصا.    150إلى    100ما یقرب من    واعتُقلھمت المنازل.  و البلدة بالكامل ود  حیث حوصرتعملیة عسكریة وأمنیة في الزبداني.  
في  أُلقي  وتُقل  اعو  وقُبض علیھ   P48منزل    حیث اقتُحم أحد ھؤالء األشخاص.    P48كان    ولم یكن جمیعھم ناشطین.   ،من المدنیین  جمیعًا

 

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

 .ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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" ببضع دقائق  الذین اعتُقلوا "قبلناكان ھناك قسم [من المعتقلین]  و.  P48فیھ    عاش الحافلة التي كان بھا معتقلون آخرون من نفس الحي الذي  
ھؤالء  "  "سمینا  ". األسد الفرقة االنتحاریة التابعة لماھر    ، "إلى الفرقة الرابعة  ،حافالت نقلتھم إلى منطقة عسكریة  على متنوكانوا [بالفعل]  

" جمیعًا  نانُقل"  ،بعد ذلكو" ألن جنود األسد داسوا علیھم.  علیھم  المدعوس"  بشكل ساخراألشخاص [المعتقلین الذین اقتیدوا إلى تلك الفرقة]  
وكان  كذلك  إلى ظھره    P48  اید وقُیدت  .  إلى ظھورھم للضرب واإلھانة وُكبلت أیدیھم    "تعرضنا"في الطریق [إلى دمشق]  و إلى دمشق.  

أن توصف  " لنظام األسد یمكن  طریقةوجد "ی ال  ف  ، مھینةالفرع بطریقة    وتم اقتیادنا إلىإلى الخطیب    ""وصلنا  . الصوفي   رأسھ مغطى بقمیصھ 
إلى أنھ كان یروي القصة دون ذكر التفاصیل.    P48. أشار  المعتقلإلى    القتیادھمالضرب والشتائم    انونجّ الس استخدم  حیث  .  مھینةغیر    بأنھا
ھ كان أول  إلى أن   P48  أشار ألول مرة [  ُحقق معھ وُعذّبالذي   P48  وشمل ذلك  ،جمیع المعتقلین وتعذیبھم بدأ  التحقیق معن  إ  قائًال   وتابع
ضع جمیع المعتقلین في زنزانة.  یو   قبل أنتعذیب  الو  وتعرض الجمیع للتحقیق  مرة أخرى الحقًا]. نھ تعرض للتحقیق  لھ في الخطیب أل  تحقیق
  التحقیق معھ تم    ،طلق سراحھ. وفي فرع الخطیبأُ ثم    ،كفرسوسةألنھ نُقل إلى    ، إنھ ال یتذكر المدة التي مكثھا في فرع الخطیب  P48قال  

بالتنظیم    قامواوأسماء المتظاھرین واألصدقاء الذین    المظاھرةئل عن سبب  وسُ   على وجح الخصوص  تعرض للضرب  ، حیثمرة أخرى
  كیف   –  النشرة بشأن  وُحقق معھ  على أشخاص آخرین [مع متعلقاتھ أثناء تفتیشھ] أیًضا.    وزعت و   P48كتبھا    نشرة على    كما ُعثر  معھ. 
 إلى أن ھذه ھي القصة باختصار.  P48 إلخ. أشار ،ومتى

.  المحددیعرف التاریخ    P48ما إذا كان    سألت كیربر.  أیار/مایوأو أوائل    نیسان/أبریلقال إنھ اعتقل في أواخر    P48أن  إلى  كیربر    أشارت
 . 2011  أیار/مایو أو  نیسان/أبریللكن ذلك حدث في  ،إنھ ال یتذكر P48قال ف

 ربما.،  P48أجاب ف. 2011 ،أیار/مایو 2في  أن یكونكان یمكن إذا عّما  سألت كیربر

 ". مخبر الخطیب للتحالیل الطبیةتب علیھا "إنھ رأى الفتة كُ  P48قال ففرع الخطیب.  كان  كیف عرف أنھ  P48 سألت كیربر

كان على أرضیة الحافلة وكان یرتدي    ،ال  P48قال  فمن الحافلة.    نزولھبعد    في الحافلة أو  رآھا وھو ما    إذا  –  اأین رآھ  P48  سألت كیربر
كالشبكة  .  صوفیًاقمیًصا   أصبح  فوقعندما  والذي  أوضح    قٌلب  رآھا    P48رأسھ.  مسنًدا  كاحیث  بالصدفة.  [الالفتة]  أنھ  على  ن  ظھره 

 في لحظة معینة. رآھا  و ، خلفھ وكان یواجھ نافذة الحافلة وقفوا الذین  األشخاص 

إن األمر استغرق دقائق قلیلة بین رؤیة الالفتة    P48قال  فإلى الفرع.    وبین اقتیاده  الالفتةھذه  ل  P48  رؤیة  عن المدة بین  سألت كیربر 
لكن كان معھ أیًضا أشخاص  ولخطیب].  ا  ید أنھ كانالنقطة األولى [في كیفیة تحد  كانتإلى أن ھذه    P48والدخول إلى [الفرع]. أشار  

  [المعتقل السابق]   أّكد و  ، الفتةب ألنھ رأى  إنھم كانوا في فرع الخطی لھ    P48قال  والذي    ،[معتقلون آخرون] وكان أحدھم معتقًال إسالمیًا سابقًا
 . ذلك

 القاضي فیدنیر استجواب من قبل  

السؤال" [كان    تكرار "الرجاء    ،P48قال  ف.  المداھمةوصف    P48طلب من  و .  P48إنھ یرید العودة إلى وقت اعتقال    فیدنیرقال القاضي  
األلمانیة الذي كان یجلس   من العربیة إلى شفوي المن اللغة األلمانیة إلى العربیة المترجم  شفوي الحیث أخبر مترجم المحكمة  ،ھناك ارتباك

المترجم الشفوي اآلخر  بذلك. بدا  بل أن یخبر القاضي    ،بتكرار السؤال  الشفوي  بعدم إخبار مترجم المحكمة  P48أن یأمر    P48بجوار  
السماعة  ترجمة متداخلة واضطر إلى خفض صوت    یتلقى  الحقًا أنھ كانأوضح    P48  إال أن الترجمة.    ىلم یكن یتلق  P48منزعًجا ألن  

 عندما كان یتحدث]. 

  تبدأ  ا أنھ  P48أوضح  وتلك ذكریات كان یحاول نسیانھا.    إن  P48قال  فعلى قریتھ.    مداھمة أن یصف ال  P48مرة أخرى من    فیدنیرطلب  
لكن الخطوط األرضیة    ، كان یتحدث على الھاتف مع شخص في دمشقوفي الھواء.    عیارات ناریةإطالق    P48سمع  حیث  عند الفجر.  

في   عیارات ناریة طالق إل ا بعیًداسمع صوتً ولكن لم یكن ھناك اتصال بالشبكة.  ،باستخدام ھاتفھ المحمول أن یتصل P48حاول و. قُطعت
  P48 علم  األمن والجیش والجنود والقناصة على أسطح البنایات المجاورة والمقابلة لھ.  مركبات إلى الشرفة ورأى  P48فخرج  ،الزبداني

وشقیقھ الصغیر (كان صغیًرا    تیھشقیق  P48  . أیقظ عیارات ناریة كذلك على صوت إطالق    P48أن ھناك حملة على الزبداني. استیقظ والدا  
توزیع    P48اكتشف    ،البقاء في المنزل. من خالل تموضع القناصین  أمإذا كان علیھ الھرب  عّما    في التساؤل  P48بدأ  وفي ذلك الوقت). 

كانت لدیھ كامیرا صغیرة فكسرھا وأخفاھا.  و.  المنشورات البقاء وحرق    P48القناصین ونمطھم وعرف أن ھناك قناًصا [فوق] منزلھ. قرر  
 وأعد نفسھ لالعتقال.  حاسوبھقام بحذف بعض األشیاء من و

 . ذلك P48فأّكد إذا كان ذلك صحیًحا. عّما  قال "جنود" وسأل  P48إلى أن  فیدنیر  أشار

 . ذلك P48فأّكد إذا كانوا یرتدون الزي العسكري.  فیدنیر عّما سأل  

قال  و نھم جاءوا من الفرقة الرابعة.  إلم یقل    ،ال  P48قال  فذلك.    P48  عرف وسأل كیف    ،"ة الرابع  الفرقة قال "  P48أن    إلى  فیدنیر أشار
 على مالبسھم [لقراءة الشارات أو رؤیة الشارة].  ما كان مكتوبًالنظر إلى ا أنھ لم یكن لدیھ رفاھیة  P48الجیش. أوضح كانوا من إنھم 

https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@33.5200601,36.3102127,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e7271d9ceb3b:0xac81492d09f17505!2sBaghdad+Ave,+Damascus,+Syria!3b1!8m2!3d33.5195656!4d36.30337!3m4!1s0x1518e6de93818b6b:0x6b3e2dbdd28591b1!8m2!3d33.5203105!4d36.3106996
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كان ھناك العدید من أفراد    ،من منزلھ  أُخذ إنھ عندما    P48قال  ف.  لجیش إلى الخطیب من ا   اقتادوه  أولئك الذینإذا كان    P48  فیدنیرسأل  
لم   P48 ]إال أن جنود من الجیش. [  ھناك ل ھو أنھ كانإلى الحافلة التي أمام المنز اقتیدعندما  P48ما رآه والجیش والجنود على السطح.  

 كانوا من ضباط األمن أو الجیش في الحافلة. إن یعرف 

 ، إنھ ال یتذكر الكثیر  P48قال  ف قادًرا على التعرف على مالبسھم.    P48عّرفوا عن أنفسھم في الحافلة أو ما إذا كان    إذافیدنیر عّما  سأل  
الضباط بأنھ مخلوق مھذب    یوھمكان على المرء أن  ویضرب ببندقیة.  كان سف  ،إذا رفع أحد رأسھولكنھم كانوا یرتدون الزي العسكري.  
 ]. قلیًال   P48 [بريء] حتى ال یؤذیھ الضباط [ضحك

معرفة ما   ،بغض النظر عن ذلك ،P48إذا كان بإمكان عّما  لم یستطع النظر حولھ عندما كان في الحافلة وسأل  P48إلى أن  فیدنیرأشار 
ترجم  الزي الرسمي" [ھكذا  /اللباسبـ"  فیدنیریعنیھ  عّما    P48سأل  ف یرتدون الزي الرسمي عند وصولھ إلى الخطیب.    العناصرإذا كان  
 إذا كان یقصد ما إذا كانوا یرتدون مالبس عسكریة. فیدنیر عّما  لعربیة] وسأل  للغة األلمانیة إلى اللغة  "الزي الرسمي" من ا  الشفوي   المترجم

أن القوات    P48عاًما وھو ال یتذكر. وأضاف    12إلى    11كان قبل    ذلك   إنّ   ،أوالً   P48قال  ف..".  . "على سبیل المثال  ،بنعم  فیدنیرأجاب  ف
 یرتدون مالبس مدنیة.  انواك استقبلوھم وأولئك الذینبشكل عام ترتدي مالبس مدنیة كانت األمنیة في سوریا 

لكن كان ھناك    ،قتلى  بشأن وجودإنھ ال یعرف    P48قال  ف.  قتلىعلى الزبداني عن سقوط جرحى أو    مداھمةال  أسفرتإذا  فیدنیر عّما  سأل 
(حیث كان ھناك أشخاص تعرضوا للضرب أمام عائالتھم [في الزبداني]) كان ھناك شخص    عتقال" إلى مكان اال"وصلناعندما وجرحى.  

 وجھھ ببندقیة.  ُحّطم 

  العسكر إلى داخل الفرع بعد نزولھم من الحافالت وكان  ُجلبوا  إنھم    P48قال  فإلى الزنزانة.    اقتیدأن یصف كیف    P48من    فیدنیرطلب  
  رؤوسھم نحو األرض.   [المعتقلین] إبقاء  كان علیھملكن    ،المسافة [بین الحافلة ومدخل الفرع]  P48عرف  ی ال  والجانبین.  كال  یقفون على  

أنھم   P48إلى السلم [عند مدخل الفرع المؤدي إلى القبو]. أوضح  إلى أن وصلوا ناس یضربونھم أظھورھم وكان  إلىكانت أیدیھم مقیدة و
 إنھاء عملیة الدخول بسرعة.  ومحاولینوالدفع   صفعالب  –ین] معتقلالیضربون دخلوا الفرع وھم یضربونھم [

  كان  أنھ   P48إنھ لم یفھم. [أوضح    P48قال  فین الذین وصلوا إلى الفرع معھ.  معتقلتقدیر عدد ال  P48إذا كان بإمكان  فیدنیر عّما  سأل  
وعندما یرفع مستوى الصوت مرة    ، الشفوي  یحتاج أحیانًا إلى خفض مستوى صوت سماعات الرأس عندما یتحدث حتى یسمع المترجم 

  إزالة سماعات الرأس بدالً   P48]. [اقترح محامي المدعي كروكر على  یكون قد سمع الترجمة وال  یكون السؤال قد انتھى بالفعل    ،أخرى
 من رفع مستوى الصوت وخفضھ.]. 

كان ھذا تقدیًرا قام بھ بعد    ،ولكن بالطبع  ، 150إلى    100ما یقرب من    P48قال  فسؤالھ األخیر حول تقدیر عدد المعتقلین].    فیدنیر[كرر 
  اعتقلوا أنھم    P48أمامھ وخلفھ. وأضاف    أشخاص   كان باإلمكان رؤیة   – كانت األعداد كبیرة    ، إطالق سراحھ من السجن. لكن عند وصولھم

وتراوحت  ًما.  عا  75إلى    70بل كان ھناك معتقلون تتراوح أعمارھم بین    ، أن ھناك معتقلین من كل عائلة]  P48  عنىالبلدة [  عائالتجمیع  
 ا. عامً  18و 17 ن األصغر سنا بینی معتقلال أعمار

 بذلك.لھ علم ال  ،ال P48قال فإذا كانت ھناك نساء أیًضا. عّما  فیدنیرسأل  

 "ماذا حدث في أي جزء؟"  ،فیدنیر  P48سأل فداخل الفرع.   اقتیدوا إلىحدث بعد أن عّما  فیدنیرسأل  

إنھم بعد أن دخلوا [الفرع]    P48قال  ف.  على سبیل المثال  تعرضوا للتفتیش  ما إذاوالزنزانة.    لوادخ  إلى أنأنھ كان یقصد    فیدنیرأوضح  
 في ممر وقام شخص (أو اثنان) بتفتیشھم.  اقتیدوا  ،من رؤیة ذلك المكان)  P48ونزلوا إلى الطابق السفلي وتعرضوا للضرب (لم یتمكن  

إلى ساحة صغیرة حیث كان على    اقتیدوا  ،". بعد ذلكالقرفصاء على المرء أن یخلع كل مالبسھ ویقوم بالحركة األمنیة أو حركة "  وتوجب
یكن لدى   لم  أفراد األمن.  إلى أحد  تسلیم متعلقاتھ على طاولة  في  أُحضرت  لمھا والتي س  نشرة والسوى أشیاء بسیطة    P48كل شخص 

 . التحقیق

  جلسة   لفترة طویلة (بعد أن انتھى من   الساحة بعد أن مكث في    اقتید إلى الزنزانة  إنھ   P48قال  ف.  الزنزانةوصف    P48من    فیدنیرطلب  
أنھ كان ھناك   P48ویعتقد    ماءصنبورا  ). كان ھناك  P48من بلدة  كان جمیع الناس  كانت كبیرة ومزدحمة بالناس (). وىاألول  التحقیق

یة بأكملھا مغطاة بالبطانیات]  [لم تكن األرضولكن لیس بشكل كامل    ،كانت ھناك بطانیات عسكریة على األرضو  على الیسار.   مرحاض
إلى أنھ كان یحاول تذكر أكبر قدر ممكن    P48أصوات تعذیب. أشار    نسمعوكانوا ی . كانت الزنزانة مكتظة بالناس وفارًھا)   (لم یكن المكان

 كانت تلك ھي الزنزانة وكانوا ینامون بجانب بعضھم.  ،بشكل عاموالتفاصیل.   من

 . بشكل تقدیري ،تقریبًا P48قال ف. أمتار 10×5 كانت مساحتھان الزنزانة إقال في استجواب الشرطة  P48إلى أن  فیدنیرأشار  
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إن كان ھناك وقت  إلى أنھ    P48أشار  و.  منھم  لكن كان ھناك الكثیر  ،إنھ ال یتذكر  P48قال  فین في الزنزانة. معتقلعن عدد ال  فیدنیرسأل 
 ین] واألرقام أیًضا. معتقلأن یتذكر أسماء [ال فبإمكانھ ،كافٍ 

كان ھذا  حیث  ربما.    P48قال  ف.  30إلى    25ن عدد المعتقلین داخل الزنزانة كان من  إقال في استجواب الشرطة    P48ن  إ  فیدنیر  قال 
 وكانت ھذه أرقاًما تقدیریة.  تأكید ذلك  P48 یستطعوربما كان الرقم أعلى من ذلك. لم   ،قبل عامین أو ثالثة أعوام التحقیق

لكنھ ال   ،إنھ ال یتذكر P48قال ف إذا كانت ھناك نافذة في الزنزانة.   فیدنیر. سأل  فقط  بقدر ما یتذكره اإلجابة P48 على إلى أن  فیدنیرأشار  
 یعتقد ذلك.

إما من    جاءت   اإنھ  P48قال  ف.  خاتمن أین أتت الصر  فیدنیرقال إنھ سمع صرخات من معتقلین آخرین. سأل    P48إلى أن    فیدنیرأشار  
 من الجانب [اآلخر] من الجدار.  وضجیًجا ضربًا الباب أو أنھم سمعوا 

 . بشكل متقطع   لكنھ كان یسمعھا  ،إنھ ال یستطیع الجزم   P48قال  ف.  خاتاألصوات والصر   P48عن عدد المرات التي سمع فیھا    فیدنیرسأل  

كان  مباشرة بعد اعتقالھ و  تأُجری معھ    ىاألول   تحقیقال  جلسة   إن  P48قال  فإلى الزنزانة.    أن اقتیدبعد    P48  مع  ُحققإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 الثاني بعد یوم أو یومین. 

  ، إنھ في الخطیب  P48قال  فأو ما إذا كان علیھ الصعود إلى الطابق العلوي.    ،في نفس طابق الزنزانة  التحقیق  أُجريإذا  فیدنیر عّما  سأل  
وبعد    الساحةفي    ىاألولت الجلسة  كان و).  ةالثانی   التحقیقجلسة  لك  ت   ت] على الیمین بعد مغادرة الزنزانة مباشرة (كان التحقیق كان [مكان  

كان ھناك محققون ووجھت إلیھ أسئلة.  و  . للتحقیق" التي كانت في نفس الطابق]  التحقیق  غرفة إلى الداخل [ربما "إلى    اقتید  ، انتظار طویل
وقیل لھ أن یعترف ویعطي أسماء ویذكر    والشتمتعرض للضرب  و على بطنھ ورفع قدمیھ.    االستلقاء  وكان علیھ اعيرب وُضرب بسوط  

  P48خاصة وأن  ،أرادوا الحصول على مزید من المعلوماتحیث   ن.مَ صالح ولالمنشورات  أصدقاءه. كما ُطلب منھ أن یشرح كیف طبع 
التحقیق  جلسة    لكت ت عند طرح األسئلة. كان   ھیضرب   وكان السّجانلم یكن لدیھ مشكلة في الحدیث عن نفسھ ومشاركتھ في المظاھرات.  

 . ىاألول

كان األمر كما لو  وقدمیھ إضافة إلى الضرب على الظھر وعلى أي جزء.    P48قال  فصیب.  أُ أي جزء من جسده  في    P48فیدنیر  سأل  
 كانوا یضربون حیوانًا. 

رؤیة    ]ن)ق(ی ) والمحقالسّجان(ین[  یعتقد ذلك. كان بإمكانھم  ،نعم  P48قال  فإذا كانت ھناك تعلیمات أو أوامر بالضرب.  فیدنیر عّما  سأل  
كان ال یزال ھناك فجوة    ، P48لم یتمكن من رؤیتھم ألنھ كان معصوب العینین. عندما وضعوا العصابة على    P48لكن    ،بعضھم البعض

 من خاللھا. أن یختلس النظر  P48لـ یمكنكان ملیمتر  2تبلغ 

تأتي ملفوفة  و.  سالكاأل  رباعيكابل كھربائي إنھ یعتقد أنھ كان عبارة    P48قال  فتعرض للضرب بالكابل فقط.    ا إذعّما    P48فیدنیر  سأل 
 معًا لتشكیل الكابل].  مفتولةاألربعة الصغیرة  األسالككانت [

 ال یتذكر. أي  إنھ لیس لدیھ مثل ھذه التفاصیل؛ P48قال  فأدوات أو أجھزة أخرى للتعذیب. رأى إذا عّما  P48فیدنیر سأل  

 . ذلك P48فأّكد ات. التحقیقلسوء المعاملة في جمیع  P48تعرض إذا فیدنیر عّما سأل  

 .ذلك إنھ من الصعب تقدیر P48قال ف. التحقیق إلى متى استمر  فیدنیرسأل  

  اإلحساس لكنني فقدت    ،لمدة ساعة واحدة  ىاألول  التحقیق  ت جلسة "استمر  استجواب الشرطة  محضر   مقتبًسا  P48  بإنعاش ذاكرة  فیدنیرقام  
 ربما یكون ھذا صحیًحا.  ،صحیح  P48قال فتورمت قدماي بسبب الضرب".  والوقت.  ب 

تمكنت من الرؤیة من خالل العصابة.  وملفوفة معًا.    أسالك تألف من أربعة  ی   "تعرضت للضرب بكابل كھربائي. كان اقتباسھ]    فیدنیر[واصل  
  التحقیق بعد وأخذوني واالستراحة.   التحقیق أتعرض للضرب طوال الوقت. أثناء وكنت كنت جالًسا على ركبتّي وكان بإمكاني رفع رأسي.  

 ھذا صحیح. P48قال فإلى الزنزانة".  

 P48في الطابق العلوي. یعتقد    لم یكن  ،ال  P48قال  فالطابق العلوي.  في  أو  قبو  سواء كان ذلك في ال  التحقیق؛عن مكان إجراء    فیدنیرسأل  
 مباشرة.  الساحةكان في  التحقیقأن [...] وو  في نفس الطابق ت كان  الساحةأن 

كان  ویعرف.  م یكن  ل  P48لكن    ،وربما كان جسده مصابًا بكدمات ،إن قدمیھ كانتا متورمتین  P48قال  فإذا كان مصابًا.    P48  فیدنیرسأل  
 على جسده.   آثارلم تكن ھناك  ،عندما أطلق سراحھوطلق سراحھ. ھمھ األكبر أن یُ 
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 *** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

قال لي المحقق إنني لم أقنعھ  " صحیًحا.    التالي  إخباره ما إذا كان  P48وطلب من    ،إنھ سیقتبس من محضر استجواب الشرطة  فیدنیرقال  
أوامر.    ،اسّجاًن لكن ربما كان    ،ال أعرف من  ،وطلب مني االستلقاء على األرض. جاء شخص المحقق  ووكانت ھناك  لم یعجب  عندما 

 صحیح.  P48قال ف".  كان السّجان یضربني ، الجواب

األسئلة في نفس الوقت".  وكانت تُطرح علّي  ت قدماي.  . بدأ یضربني وتورمقدماي االقتباس] "استلقیت على األرض ورفعت    فیدنیر[واصل  
 صحیح.  P48قال ف

 صحیح.   P48قال ف."  عدد المراتال أعرف   ،علّي أیًضا السّجان] "داس االقتباس  فیدنیر[واصل  

في  ھ  یرتدی   P48كان  وھو ما  جینز.    نطال وب   اصوفًی   ا [كان یرتدي] قمیصً   P48قال  ف.  التحقیقكان یرتدیھ أثناء  عّما    P48  فیدنیرسأل  
 المنزل. 

 . ذلك P48فأّكد أیًضا.   التحقیقأثناء ذلك یرتدي  P48إذا كان فیدنیر عّما سأل  

یتذكر تلك األشیاء [التي ذكرھا  وكان    ،إنھ ال یتذكر جیًدا  P48قال  فإذا تعرض لسوء المعاملة في أماكن أخرى.  عّما    P48  فیدنیرسأل  
 سابقًا]. 

  آثار  أجسادھم على  ظھرت وما إذا  وما إذا تعرضوا للتعذیب  تحقیقاتھمیتذكر ما قالھ لھ معتقلون آخرون عن  P48إذا كان فیدنیر عّما سأل 
األب أمام    وُضرب أب وابنھ.    ، ین] تعرضوا للضرب. كان ھناك شخصمعتقللكن جمیع [ال  ،ال یتذكر  ، بصراحة  ، ال  P48قال  فالضرب.  

 تعرض جمیع [المعتقلین] للضرب.  ،بشكل عاموابنھ. 

 العدید منھملم یستطع  أجاب "  ،أثناء استجواب الشرطة [األلمانیة] حول الحالة الجسدیة للمعتقلین اآلخرین  P48إنھ عندما ُسئل    فیدنیرقال 
  P48قال  فعائلتھ عالقات جیدة مع النظام".  وكانت لمع النظام.    بالتعاونوقام    ُكسر  أنفھ  ألن  المشي. قال أحدھم إنھ ُعرض علیھ سیجارة

 صحیح. 

من    الزنزانة؛سمعھ من الناس ھناك [في    ،ال  P48قال  فذلك.  ُكسر أم أنھ قیل لھ  أن أنف ھذا الشخص  إن كان یفترض    P48فیدنیر  سأل  
 مع النظام وھو [یعیش] في ألمانیا.   وطیدةعالقات  "اآلن"    لدیھوسر أنفھ].  منھ [الشخص الذي كُ   عن ذلك  سمع  أنھ  ن] وحتىی ن اآلخری معتقلال

والدوس على    فلقة بال  ، "كان ھناك دائًما ضرب  P48أجاب    ، الشرطة عن طرق التعذیب األخرى  من قبل   P48إنھ عندما ُسئل    فیدنیرقال  
 یتذكر [كل الطرق األخرى التي لم یذكرھا]. یكن  م ربما ل P48قال فضرب بالكابالت الكھربائیة".  ال والناس 

 ال.   ، P48قال فلسوء المعاملة الجنسیة.  P48 تعرض إذا فیدنیر عّما سأل  

س وقتھ  یقصد] في نف  فیدنیركان    إن [  P48قال  فتعرضوا لسوء المعاملة الجنسیة.    إن   سمع من معتقلین آخرین  إذا عّما    P48  فیدنیرسأل  
 یتذكر.م یكن فھو ل  ،]P48ین في نفس الوقت مع معتقل[من معتقلین آخرین كانوا 

 ال یعتقد ذلك.   ،ال P48قال فھ أو علمت بمكان وجوده.  اعتقالعائلتھ ب  أُبلغتإذا عّما  P48 فیدنیرسأل  

السؤال  /حاول [البحث عنھ كان ی أن والده    بعد إطالق سراحھعلم  إنھ    P48قال  فإذا سألت عائلتھ عنھ وحاولت البحث عنھ.    P48  فیدنیرسأل  
[الحقًا] من سكان البلدة (حیث كانت الحملة على المدینة بأكملھا): تم اعتقال   P48ما علم  ووفقًا ل.  P48لكنھ لم یكن یعرف مكان    ،عنھ]

لكنھ غیر متأكد   ،القضایا/األمورإلى أنھ كان یسمع بعض  P48للنظام. أشار  معارضةلیة للنظام وكذلك من عائالت أفراد من عائالت موا
 منھا.

 . ذلك  P48قتلى داخل الفرع. نفى  P48 رأى إذا  فیدنیر عّما سأل  

 .ذلك P48ھم أثناء فترة اعتقالھ. نفى تّ المُ  P48 رأى إذا  فیدنیر عّما سأل  

 إنھ ال یحب النظر [إلیھ].   P48قال  فھ.  اعتقالھم أثناء  تّ إذا كان بإمكانھ النظر إلى یمینھ وتحدید ما إذا كان قد رأى المُ عّما    P48فیدنیر  سأل  
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 ].العینینألنھم لم یتمكنوا من الرؤیة [ألنھم كانوا معصوبي  ،ال  P48قال فلم یره في الفرع.  ،مع ذلك ، P48إذا كان فیدنیر عّما سأل  

 . لم یكن یعرف ،ال  P48قال ف. أنور رسالنإذا كان یعلم بأمر عّما  ُسئل أثناء استجواب الشرطة   P48إن  فیدنیرقال 

عمل مع    أنھ   – إنھ سمع شیئًا من ھذا القبیل    P48قال  فمع المعارضة بعد انشقاقھ.    أنور إذا كان یعلم عن أنشطة  عّما    P48  فیدنیرسأل  
والذین    P48فقط من خالل األشخاص الذین یعرفھم    P48  عرفو  . لم یعرف   [نفسھ]   لكنھ   ،سمع من اآلخرینی   P48كان    ، المعارضة. كفرد

 یعمل مع المعارضة.  كان ] أنورأخبروه أنھ [

ھناك    بقي بذلك. إنھ یعلم فقط أنھ  م یكن على علم  إنھ ال یعرف ول  P48قال  فحدث بعد الخطیب وكم مكث ھناك.  عّما    P48  فیدنیرسأل  
 بین اللیل والنھار ھناك.  لم یستطع التمییزألنھ  ،لعدة أیام

قال  فلمدة ثالثة إلى خمسة أیام.  كان  ولكن ربما  ،إنھ ال یعرف مدة مكوثھ في الخطیب استجواب الشرطةقال في   P48إلى أن  فیدنیرأشار 
P48 كذلك یمكن أن یكون ،نعم . 

إنھ نُقل   P48قال فسراحھ. أُطلق  كیف  ،دون تفاصیل كثیرة ، حدث بعد الخطیب وما إذا كان بإمكانھ إخبار المحكمةعّما  P48 فیدنیرسأل 
یكون    ،أحدھم من فرع إلى فرع آخر  یُنقلأنھ بالطبع عندما    P48أوضح  ورقم الفرع) حیث مكث لفترة.    P48لم یعرف  (  كفرسوسة إلى  

كانت الساحة    كفرسوسةولكن في    ،بد من تفتیش الشخص مرة أخرى ونحو ذلك  وكان ال  أتى مباشرة من منزلھ.المرء    األمر كما لو أن
 یطالبونین. كانوا  معتقل] یأخذون المعلومات ویرشون الماء على الالسّجانون كان [والمعتقلون بال مالبس وكان الجو باردا.  كان  كبیرة و

مالبس    ربما  – یرتدیھ  كان  ما    P48كانت المالبس مختلطة وال یعرف    ، معلومات عن جمیع أصدقاء وأقارب الشخص. في تلك المرحلةب 
الزنزانة.    P48دخل    الترحیب بعد النقل إلى فرع جدید].  من[جزًءا  أیًضا  كان الضرب    ،المعتادمثل الترحیب    ،أنھ  إلى  P48  أشار .  النوم

[من و أصغر  في   كانت  التي  وفیھا    تلك  مقسمة  [الزنزانة]  كانت  الزنزانة.  تستوعبھ  أن  یمكن  مما  أكبر  األشخاص  عدد  وكان  الخطیب] 
المراحیض  2م  2.5كانت غرفة صغیرة مساحتھا  ومرحاضان.   یكن اآلخر كذلك. كان أحد  لم  بینما    " وضعنا " لذلك    ،صالًحا لالستخدام 

البقیة [من المعتقلین]    كان   ة] "الخمس نجوم" وبقي ھناك مع شخص آخر. على [غرف   P48حصل  و غرفة.  ك  یُستخدم   وأصبحالبطانیات ھناك  
 [شخص] على وجھ [شخص آخر].   قدما حیث كانت  ینامون في حالة مرعبة: 

مع أشخاص  و  التحقیق معھ   جماعي [تم  تحقیق أكثر من مرة وكان ھناك    التحقیق معھ   إنھ تم  P48قال  فسراحھ.  أُطلق  كیف    P48فیدنیر  سأل  
ذھبوا إلى القاضي  وبالسالسل.  مقیدین ببعضھم  كانوا  وبالحافالت إلى المحكمة المدنیة في الزبلطاني.    ونقلوا بعد ذلكآخرین في نفس الوقت].  

  وما إلى ذلك].   ،عمل كوسیط لإلفراج عنھم/المال مقابل إطالق سراحھم  أحد  دفعی /[لم یتدخل  أحد اتصاًال من أجلك  رِ یج"لم    ،الذي قال لھم
].  خاصأش طلق سراح  ألنھم كانوا یعلمون [أنھ سیُ   ،." كان الناس ینتظرون [خارج المحكمة]بإمكانك المغادرةعفا عنك.  ھو من    ،القائد  ،بشار

التفتیش   P48"معنا". ركب    اعتُقلواالذین    إخوانھكان ھناك شخص ینتظر  و نقاط  معھ السیارة وأخذھم إلى الزبداني. كانوا خائفین من 
 . بیوتھمإلى  العسكریة [في طریق عودتھم] لكنھم عادوا في النھایة 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 بأي طریقة؟".  ،"ال P48قال ف.  قبلھ   القضیةھذه في  بصفتھم شھوًدا  استجوبواتحدث مع األشخاص الذین  إذا عّما  P48سأل فراتسكي 

إذا كان على اتصال بالسوریین الذین كانوا شھوًدا في ھذه القضیة. طلب كروكر من فراتسكي أن یكون أكثر  عّما    P48سأل فراتسكي  
 إن الشاھد لن یتمكن من اإلجابة إذا لم یفھم السؤال.  قالت كیربر تحدیًدا. 

كانوا شھوًدا وأدلوا بشھاداتھم في ھذه  الذین  سوریین  التواصل مع    إن   على اتصال أو  P48إنھ أراد فقط معرفة ما إذا كان    قال فراتسكي 
إذا  وإنھ لم یكن ھناك اتصال.    P48قال  فالحقًا "ھنا" في ھذه القضیة.    سیدلون بشھادتھمو أنھم سیكونون شھوًدا في المستقبل    و أ  ، المحكمة

وآخرون من المعارضة] نعرف بعضنا على    P48"نحن" [  ،بطریقة أو بأخرىف  ،في الثورة السوریة  أشخاصیتحدث عن    كان فراتسكي
لتواصل  بالنسبة لولكن    ،یمكن للمرء أن یسمع من الناس  ،التأكیدوب بالنظام.    اإلطاحة/إسقاطھدفھم المشترك ھو  إن    اإلنترنت أو شخصیًا.

 لم یتواصل مع أحد.  ،فعندئذ ال  ،.. إلخ". ل أنت شاھدبشأن [المحاكمة] في المحكمة مثل "ھ

 إنھ یعرفھ.  ،نعم P48قال في. ّن إذا كان یعرف أنور البُ  P48سأل فراتسكي 

 . واعتیادي قلیل [اتصال]    لم یكن بینھما سوى ،ال  P48قال فإذا تواصل معھ. عّما  P48سأل فراتسكي 

إنھ یعلم أن فراتسكي كان یركز على تلك النقطة. لم یكن ھناك اتصال    P48قال  ف".  واعتیادي  ، بعبارة "قلیل  P48یعنیھ  عّما    سأل فراتسكي 
  إنمن عملھ في الثورة.    P48یعرف اسم  أیًضا كما    P48ي]  ّن یعرف [البُ ومقابلتھ شخصیًا في أوسلو.    من  P48  تمكني].  ّن مع أنور [البُ 
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أضافا  [كالھما موجودان على الفیسبوك  ف  ،في اإلعالم والصحافة؛ وبالتالي  P48یعمل  . وفیسبوكال  ویستخدم ] محام وناشط  البُنّي[أنور  
 ". اعتیاديبكلمة " P48[بینھما]. ھذا ما قصده  تواصل منتظمال یوجد   إال أنھكأصدقاء].  بعضھما

وسأل: "كیف    ، وحیّاه  ، P48رآه  فقد  ال.    P48قال  ف.  فحسب  اعلى بعضھم  تعرفا   م أنھمافي أوسلو أ  تحدثا إذا  عّما    P48سأل فراتسكي  
 ا]. سالم [وداعً   ،حالك؟"

 . ذلك  P48ي] رقمیًا أو كتابیًا أو عبر الھاتف أو غیر ذلك قبل جلسة المحاكمة. نفى ّن معھ [البُ  P48 تواصل إذا عّما  سأل فراتسكي 

 ن استجواب من قبل محامي المدعی 

إذا كان على المعتقلین اآلخرین أن یفعلوا    P48سأل شارمر  وجمیع مالبسھ في الخطیب.  خلع  اضطر إلى    P48أن  إلى  شارمر    أشار
إنھ تذكر شیئًا في ھذا الصدد. كان ھناك شخص   P48" أكثر من شخص في ذلك الممر الضیق. قال كنا" ،بالطبع P48قال فالشيء نفسھ.  

تذكره    الذي   [وفقًا للمثال   ،نتیجة لذلك. لذلك  ت ] وانكسرا أو خلعھ  انتزاعھا  لبطریقة غیر اعتیادیة [ربما حاو   ا وحاول خلعھ  قالدة یرتدي  
P48 كل شيء.  یتجّرد من] كان على المرء أن 

 صباًحا]   11:15[ُصرف الشاھد الساعة 

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة تذكره.]  ،في المحكمة  تُلیتالتي  للبیانات[فیما یلي ملخصات 

  یُثبت من المفترض أن  حیث كان  .  بصفتھ شاھًدا]  FH] [ُحجب االسم على استدعاء [  العام   عاءبیانًا یشرح أسباب اعتراض االدّ   بولتس  تلت
FH  یُزعم أن ووھو أمر غیر ذي صلة.  ،لم یكن قادًرا على رفض األوامر أنور أنFH لكنھ لم ینشق في نفس   ،كان یعمل في نفس الفرع

لكن    ،]ُحجب االسم اسم الشخص على أنھ [   أنورذكر    ،2020  ،أیار/مایو  18وھذا ال یؤثر على القضیة االبتدائیة. في بیانھ في    ،الوقت
ذكر إیاد    ، إلى ذلك  وباإلضافة   ]. ُحجب االسم[   على أنھ   )CIJA(  اللجنة الدولیة للعدالة والمساءلة   الشخص نفسھ ذكره كریس إنجلز من

  ، 40  القسم رئیس    ، حافظ مخلوفلدى  أن    أنور یدعي  وفي التواریخ المقدمة.    تعارض مما یوحي باحتمال وجود    ،انشق قبلھ  FHالغریب أن  
على ھذه    FHلكن من غیر المعروف من أین حصل    ،على ذلكبشھادتھ    FH  یدليمن المفترض أن  و.  251سلطة إصدار أوامر في الفرع  

نفسھ ینطبق على االدعاء بأن الحرس الرئاسي  إن األمر    .2021  ، نیسان/أبریل  15في    االّدعاء العام كما ھو موضح في بیان    ،المعلومات
لدیھم سلطة في الفرع    40القسم  آخرین من    ا أن ضباطً   FHمن المفترض أن یوضح  و.  251والفرقة الرابعة كان لھما سلطة في الفرع  

 . [...] 251في الفرع   مسؤولیتھوال عالقة لھ ب  أنورلكن ھذا ال یستبعد مسؤولیة  ،251

 نقاط: ال ھ سیطرح بعضقال بوكر إن 

ھذا.    وُرفضعي العام االتحادي األلماني.  مكتب المدّ لالتماًسا في وقت سابق بأنھ یرید الوصول إلى ملفات التحقیق الھیكلي  بوكر    قّدم) [ 1
 ]. قال بوكر إنھ یجب أن یكون قادًرا على الوصول إلى جمیع الوثائق ضمن التحقیق الھیكلي حول سوریا. ورفَض الیوم ھذا الرفض

  P47والبُنّي   ي. أراد بوكر معرفة نوع العالقة بینّن ] اإلجابة عن أسئلة تتعلق بعالقتھ بالبُ P47رفض [  ، 2021 آب/أغسطس،  26) في 2
  امعتمدً البُنّي    إذا كان ما  لكنھ لم یوضح أكثر    ، P47وكأنھ محامي  البُنّي یعمل    إن  بانز ". قال  عندهقال إنھ یعمل "معھ" ولیس "  P47ألن  

 في ھذا الصدد.   كانا مرتبطینفي ألمانیا وبأي طریقة  امحامی بصفتھ 

 الوصول إلى التحقیق الھیكلي بأكملھ. طلب  بل  ،ألنھ لم یطلب ملفًا محدًدا  ،ُرفض طلبھ حیث أن رًدا سریعًا على بوكر:    لدیھ إن  كلینجھقال 

 الشاھد. ة محامی  أومیشینكون ست و ،أیلول/سبتمبر 18سیدلي بشھادتھ في  ،]ُحجب االسم [  ،إن شاھًدا قالت كیربر

 صباًحا.  11:45الساعة  ُرفعت الجلسة 

 صباًحا.   9:30الساعة ، 2021أیلول/سبتمبر،  2عقد الجلسة التالیة في ستُ 

 

 2021أیلول/سبتمبر،  2 –الیوم الواحد والتسعون 

 وبولتس.  كلینجھصباًحا بحضور خمسة أشخاص وصحفي. ومثل االّدعاء العام المّدعیان العامان   9:30بدأت الجلسة الساعة 

 . على ذلك كیربر تألن عائلتھ تعیش في مناطق یحكمھا النظام. وافق  ، إن موكلھ ال یرید مشاركة معلوماتھ الشخصیة بانزقال 
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إنھ سیستخدم عنوانھ للحصول على معلومات االتصال    بانزقال  فمعلوماتھ الشخصیة بالقدر الذي یریده.    مشاركة  P49من    طلبت كیربر
   كان فنانًا. P49وقال إن  ،P49الخاصة بـ

 ذلك. P49 . نفىمصاھرةأو ال نسببال والمدعى علیھ  P49 عالقة قرابة بین ھناك ت إذا كان عّما  سألت كیربر

 P49شھادة 

]  أنور إن أول لقاء معھ [  P49قال  فتوضیح ذلك.    P49وطلبت من    ،ھم في سوریابالمتَّ   ىالتق  P49إلى أن المحكمة تعلم أن    أشارت كیربر
 . كانت تلك ھي المرة األولى التي التقیا فیھا. یحقق معھ ] أنوروكان [ P49 اعتُقل  عندما –في فرع الخطیب  P49كان عندما كان 

إن شخصین مسلحین یرتدیان مالبس مدنیة جاءا إلى منزلھ    P49قال  ف.  قاءلالمنھ توضیح ذلك    توطلب اعتُقل  كیف    P49  سألت كیربر
 نی لت ال  ھمای ھویت إبراز    P49زوجة    اطلبت منھمو .  امن ھم  P49". لم یعرف  فضالت   ،أھال"  P49قول لھما  ی ودخال المنزل مباشرة دون أن  

  P49  بیّن[  أي شيء.   رؤیة   وزوجتھ)  P49(  یستطیعابطاقة الھویة وأخفاھا مرة أخرى ولم    اأحدھم  أبرزما إذا كانا من قوات األمن.    انتبین 
لغة بذیئة أو أي    اأي أنھما لم یستخدم  ، ه معاملة سیئة] لم یعامالالعنصرانأنھما [  P49بطاقة الھویة بسرعة]. وذكر    عنصر كیف أظھر ال

  P49زوجة    انھ یعود إلى المنزل. سألتھمایتركسبضعة أسئلة ثم    لیسأاله  ھ ساعةً ن دایری   الھ إنھم  قاالوكذبا علیھ.    الكنھم  ،شيء من ھذا القبیل
الطابق السفلي إلى مدخل المبنى حیث كانت سیارة أمن متوقفة.    إلىنزلنا"  "ا ذلك.  دأكّ ف  ،ساعة واحدة فقطلإذا كانا متأكدین من أنھا  عّما  

قال  ف] أو ركوب سیارة األمن.  P49باالختیار بین أخذ سیارتھ [  P49لـن]  ی عنصر[أحد ال  وسمح  مسلحین.  أفراد  كان بداخلھا قرابة أربعةو
P49  سألھ  و فسیأخذ سیارتھ الخاصة.    ،إذا كانت ساعة واحدة فقطP49    سألھ  عنصر[ال  ھاوقاد  ،فقال ال  ،القیادة  بإمكانھإذا كان  عّما .[P49  

ثم    . كانواوال من    كان متجًھا یعرف إلى أین    م أنھ كان خائفًا جًدا ألنھ ل  P49أوضح  وفقال إنھ ال یستطیع أن یقول.  ،یتجھون  كانوا   إلى أین
  یضع أنھ "لم    P49في السیارة. أخبره    معھ ھم كان  مع من) وقال إن المت�   P49  یعرف م  (ل  االتصال الالسلكي ] عبر جھاز  عنصر تحدث [ال

  P49ثم قال إنھ یرید أن یخبر    ، فلماذا ال تقول إلى أین نتجھ؟". أجاب بأنھ ال یستطیع أن یقول  ،أي شيء [أي لم یكن معصوب العینین]علیھ  
  P49یخبر زوجتھ أنھ لن یعود. أشار  أن  وبإمكانھ التدخین  أن    P49أخبر وساعة. ربما ستبقى لفترة طویلة". لمدة    ن تبقى لوقال "  بشيء. 

 ما كان یحدث.  P49إلى أنھ رفض إخبار زوجتھ وإخافتھا. لم یعرف 

  P49الذي كان مع    عنصر غادر [الومكتب استقبال.    فیما یُشبھ  P49  عُوضتحت األرض.    اواحدً   اطابقً   ، الدرجإلى الخطیب ونزلنا    " وصلنا"
أن یكون لطیفًا وأن یجلس بشكل طبیعي على    P49بمفرده مع الرجل الذي كان ھناك [في االستقبال]. حاول    P49في السیارة] وظل  

حركة  الوالقیام "ب   ،الداخلیةحتى مالبسھ    ،خلع جمیع مالبسھ  P49طلب من  و كمجرم.    P49لكنھ [الرجل] كان قاسیًا وعامل    ،الكرسي
أن یضعھا] على األرض.    P49[وطلب من   ، مالبسھ على الطاولةل   P49  وضع رفض  . كما أنھ  اتمامً  عارٍ   وھو جالس القرفصاء "  األمنیة

 الحائط.   ا الوقوف مواجھً   P49طلب من  و لكنھ أخذ الحزام ورباط الحذاء.    ھ ارتداء مالبسأن یعید    P49لم تكن ھناك لغة مسیئة. ثم طلب من  

  1.5حوالي   اأمتار وعرضھ  3إلى   2.5یبلغ    طولھا كان أن یرى أن  P49كان بإمكان  وإلى الزنزانة.    P49آخر    عنصر  اقتاد  ،بعد فترة
.  كذلك   الجلوس في مواجھة الحائط   P49طلب من  و وكان الباب المعدني بعرض الزنزانة.    ،كان ھناك بطانیة عسكریة على األرضو.  امترً 

أصواتًا وأحضروا    P49سمع    ،بعد فترةولوقت.  با  إحساس لم یكن لدیھ  فال یعلم؛  وھو  ھناك لفترة طویلة أو قصیرة؛    منتظًرا   P49ظل  
اللغة اإلنجلیزیة] للتعذیب في    معلّم ربما كان مع ابنھ. تعرض [و   ،لغة إنجلیزیةل  معلًِّما أنھ [الشخص] كان  إلى    P49  أشار   شخًصا آخر. 

م] فقد  أنھ [المعلِّ   P49  یذكرم] ویضرب رأسھ أو جسده بباب الزنزانة.  المعلِّ یمسك  یمسكھ [  السّجانأمام الزنزانة. كان    التي كانت   غرفة ال
ثم اقتاده   ،وعصب عینیھاقترب منھ شخص و.  P49استدعوا وانتھت جلسة التعذیب.  قظوه مجدًدا إلى أن ی وأ ، وعیھ مرتین أو ثالث مرات

عن سبب خوفھ (كان    P49صوت أنور یسأل    P49یتجھ. سمع    كان   أینى  إل  P49  یعرف لم    ،بالطبعو  ].رسالنإلى غرفة السید أنور [
إن عامل    P49سأل  واالسترخاء وأخبره أنھ ال شيء مخیف.    P49من    أنورأنھ في مكان مخیف. طلب    P49أخبره  فخوفھ واضًحا).  

طلب من  ف].  بإمكانھ الجلوس   كیف [كیف  P49سألھ    بالطبع.   ، قال نعمفإذا كان بإمكانھ الجلوس.    P49وسألھ    ، معاملة سیئة  P49أحدھم  
P49   كرسي. سألھ    إحضارP49  أمر  ف.  یستطع الرؤیة لم  ألنھ    ،كیفP49    كان ھناك كرسي  خطوات بالذھاب إلى الیسار وبعد ثالث ،  

 . ا[القاضي] إذا كان ذلك كافًی  P49. سأل التحقیق وجلس وبدأ  P49"أحضره وتعال إلى ھنا". أحضره  

طلق سراحھ بعد  أُ زوجتھ أفضل منھ.    وقد تتذكر. كانون األول/دیسمبر إن التاریخ قد یكون في    P49قال  ف.  متى اعتُقل  P49  سألت كیربر
 . كانون األول/دیسمبرالثالث من شھر  الثلثوكان ذلك في  ،ثالثة أیام

 . 2011 عام  P49 قالف في أي عام كان ذلك.    سألت كیربر

 . ذلك  P49فأّكد وحده في الزنزانة.  P49ما إذا كان  سألت كیربر

في    ت كان   ، ال  P49قال  فأو ما إذا كان علیھ الصعود إلى الطابق العلوي.    ،في نفس طابق الزنزانة  التحقیق   غرفة إذا كانت  عّما    سألت كیربر
 . نفس الطابق



International Research and 
Documentation Center  
 

 9 

  ذا ما  ،إنھ ال یتذكر بالتفصیل؛ على سبیل المثال  P49قال  فئل.  سُ عّما    P49  سألت كیربر بدأ.   التحقیق   قال إن   P49أن    إلى  كیربر  أشارت 
 . وما إلى ذلك كان السؤال األول 

  وعرف مظھره عرفھ باالسم  كان ی إنھ    P49قال  ف.  أنور  كان  كیف عرف أنھ   P49  سألت كیربرأن یقول ما یتذكره.    P49من    طلبت كیربر
] إلى المكتب في الطابق العلوي.  أنور [  اقتاده  ،[في الیوم الثالث]  P49فیھ سراح    أُطلق فیما بعد (لیس في تلك الجلسة). في الیوم الذي  

 اسمھ ومظھره.  P49عرف  ،ھناكو

  ، عبارات مثلواحتوت  الجلسة األولى كانت حول "لماذا فعلت ذلك؟"    إن  P49قال  ف.  التحقیقتوضیح المزید عن    P49من    كیربر  طلبت
ین] الذین نحضرھم  معتقلن "األشخاص [الأ  P49أخبر  "أنت فنان مشھور ولدیك عدة طرق لعرض وجھة نظرك بخالف ما فعلتھ". كما  

  P49أشار    لماذا فعل ذلك [سبب مشاركتھ في المظاھرة كما ھو موضح الحقًا].  P49أجابھ  ففعلت ذلك؟".    مَ فلِ وأنت لست كذلك.    ،حثالة
كان    P49  غیر أن   ، كان األمر أشبھ بمحادثةویتضمن عنفًا جسدیًا وال لفظیًا على اإلطالق.    م عن الموضوع ل  [حدیثھم]  حدیث الإلى أن  

خائفًا من التعرض للضرب من قبل أي منھما    P49وكان    ،أن ھناك شخصین آخرین في الغرفةتدریجیًا    P49اكتشف  ومعصوب العینین.  
ألنھ لم    ،] وحتى إطالق سراحھالعتقالھ منذ اللحظة األولى [و  كان ھناك عنف نفسي منذ البدایةإال أنھ  لكن ھذا لم یحدث.    ،في أي لحظة

یمكن أن  وأو قد یموت.    سنة  20بعد    أو  طلق سراحھ بعد ساعةمن الممكن أن یُ   حیث كان  مكن أن یحدث لھ.كان من المعّما    یعرف شیئًا
بل    ،] ھناكرسالنلم یكن أنور [  ،ةالثانی   التحقیقجلسة  . في  P49في رأس  ذلك ما دار  أو زوجتھ أو والده. كان    ألطفالھیحدث أي شيء  

كان یشیر إلى  وات [التحقیقكان من تجربتھ مع    P49في ذھن    دارما    ،بالطبعوولكن لیس جسدیًا.    ،كان ھناك شخص آخر عنیف إلى حد ما
حیث    یحدث في سوریا. عّما    وكذلك مما یسمعھ السوریون  ، ]جھاز المخابراتالسوریة التي تصور ما یحدث مع    المسلسالت تصوراتھ من  

واآلخر    خّیًرا] ضابًطا  رسالنكان أنور [وفي الخطیب].    كابدهوھذا ما كان موجوًدا حرفیًا [ما    ،وآخر شریر  محقق خّیرھناك دائًما  أن  
 . فحسب  لفظیًا ونفسیًا بل  ،لكن لیس جسدیًا ،عنیفًا

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ُسئل عن اعتقالھ أثناء استجواب    P49إن  فیدنیرقال و.  كانون األول/دیسمبرقل في الثلث األخیر من قال إنھ اعتُ   P49أن  إلى  فیدنیر أشار
في   یكون  أن  الممكن  من  كان  بأنھ  وأجاب  األول/دیسمبر  8الشرطة  ب   ،2011  ،كانون  التقى  في    أنوروأنھ  الثانیة  كانون    10للمرة 

تذكرت اآلن." ما كان یدور في    لقد "  ربما.   ،نعم  P49قال  فصحیًحا.    یمكن أن یكون  إذا كان ذلك فیدنیر عّما  . وسأل  2011  ،األول/دیسمبر
في الكشف عن    P49لكنھ تذكر حدوث "عمل فني" [لم یرغب    ،[بعد إطالق سراحھ]   كانت ھو أن لیلة رأس السنة الجدیدة    P49ذھن  

  ،ألنھ "بصراحة"  ،كانون األول/دیسمبر  8ربما في  و].  هحجز كان قد    عمل عمل فیھ. یشیر مصطلح "العمل الفني" إلى    المجال الفني الذي 
ر [ أن یدرس   P49لم یحاول   كان یحاول االعتماد على ذاكرتھ. وبأي شيء قبل اإلدالء بشھادتھ.  أن یقوم] أو یحّضِ

  P49قال  فعن المدة التي قضاھا في فرع الخطیب.    P49  فیدنیر]. سأل  الشھادة ر أي شيء قبل  حّضِ ی   أالجید [ا قرار  إلى أن ھذ  فیدنیرأشار  
 أتذكر". على حد ما دائًما "فذلك  ،بالطبعو  ،ثالثة أیامل بقيإنھ 

إنھم لم    P49قال  ف.  كانعّما    فعل شیئًا قبل اعتقالھ وسألھ   P49إلى أن    فیدنیرھ. وأشار  اعتقال  عن سبب   P49  أُخبرإذا  فیدنیر عّما  سأل  
حول مشاركتھ في  كان  الحدیث [المحادثة]    إال أن  أحدھم في سوریا [حتى] لدخولھ المرحاض.  قد یُعتقل  ، لكن في رأیھ  ،یخبروه بتھمة محددة

ل  حوّ ت و  لیشاركھم احزانھمھناك    P49  وكانشابًا.    16حیث قُتل    ،]ُحجبت المعلومات [   والتي ھي  ،عزاء في منطقة قریبة من منزلھ] البیت[
 إلى مظاھرة تم تسجیلھا وتحمیلھا على اإلنترنت. وبناء على ذلك سألھ [المحقق] عن سبب مشاركتھ فیھا. ] العزاء بیت[

  P49قال فكیف عرف ذلك وما إذا كان ذلك بسبب معرفتھ بالمنطقة.   P49 رفیدنی إلى فرع الخطیب. سأل   أُخذ P49إلى أن  فیدنیرأشار 
 یعرف كل شيء [عنھا]. كان –عرف المنطقة بالتأكید ی  P49وكان ولم یكن معصوب العینین.   ،" في دمشقكنا"

كان   ،الحقیق معھإنھ حتى أثناء   P49قال فوصف ما حدث عند وصولھم إلى فرع الخطیب. بإمكانھ تذكر و إذا كان عّما  P49 فیدنیرسأل 
ل فرًعا  الخطیب وأن ھناك  أنھا منطقة  الیعلم  الشرطة ألن  جھاز  لیسوا من  أنھم  یعلم  الشرطة.    P49مخابرات وكان  یرتدي  یعرف زي 

جھاز  بشكل عام أن ھناك فرًعا لیعلم    P49  وكان  كل الناس.اه  أخطر جھاز في سوریا ویخش  وھومالبس مدنیة.    جھاز المخابرات ]  عناصر[
أن الناس یعرفون أن ھناك    P49قصد  أننا" [السوریین] لم نجرؤ على النظر إلیھ ومراقبتھ في حیاتنا [الیومیة] [ی "ولكن یبدو    ، مخابراتال

  وبإمكان   ].سیعتبر أمًرا مشبوًھاألن ذلك    ،قعھ أو المبانيلكنھم لم یجرؤوا على النظر إلى مو  ،نقاط التفتیشفرًعا أمنیًا في المنطقة بسبب  
P49   كان  ومدخل المبنى.  وخلف ذلك    ،إلى الداخلالسیارة    ابأنھ یحتوي على باب معدني كبیر (بوابة) تمر من خاللھ  [المبنى]  أن یصفھ

وكان ھناك باب معدني عند السلم. كان ھناك ما یشبھ   الطابق السفلي إلى القبو  إلى  P49نزل وھذا حیث دخلوا عندما خرجوا من السیارة.  
 فیھا.استُقبل  كانت الغرفة التي  ،إلى الیسار قلیًال  ، الصغیرة وأمامھ غرفة ال

تعلیمات من أحد.    وجود إن مظھره كان معروفًا وال یتذكر    P49قال  فإذا كانت ھناك أوامر أو تعلیمات للسائق عند البوابة.  عّما    فیدنیرسأل  
 ثم غادر.  ،وتركھ ھناك ،P49] مع القبو[إلى إلى الطابق السفلي   P49نزل الشخص الذي جاء إلى منزل  
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كانت ھناك تعلیمات بأنھ  و  ،كانت سوداء أو بیج  ،"عندما وصلنا إلى البوابة  ، استجواب الشرطة  محضرمن    مقتبًسا  P49  ذاكرة   فیدنیر  أنعش
ربما یتذكر ذلك.    ،نعم  P49قال  فعندما نزلنا من السیارة كان ھناك شخص یتعرض للضرب".  ویؤذیھ]. أن  ال ینبغي ألحد التحدث معي [

 في ذھنھ ھو ما حدث داخل الغرفة.  یعلق ما وھو ینساه دائًما].  فطوال الوقت [  ذھنھلكن ھذا المقطع [المشھد] ال یعلق في 

لم یكن    ،ال  P49قال  فقبل اعتقالھ.    أنور إذا كان یعرف  أي  :  أنوركیف عرف    P49ر  فیدنی سأل  و.  أنورالتقى    P49إلى أن    فیدنیرأشار  
أن یزیل العصابة عن عینیھ وأخبر    للسّجان]  أنور قال [  ،إطالق سراحھ  عند.  P49  أُطلق سراحعندما    P49إلى    نفسھ  أنور   قّدمیعرفھ.  

P49   ُقال إن والد  و  طلق سراحھ في ذلك الیوم.أنھ سیP49   .وارتدى  كان ھناك وسیتم إحضاره إلى رئیس الفرع  P49 ،  حزامھ    ،بالطبع
]  رسالنأنھ كان أنور [  P49  علم  ،. في ذلك الوقتP49وانتظرنا حتى جاء والد    ،وتناولنا القھوة  ،إلى المكتب"  صعدناو" ورباط حذائھ.  

 .P49نفسھ إلى ب عّرف ألنھ 

إلى یمینھ]    P49التعرف علیھ. [نظر    بإمكانھ إذا كان  عّما    P49  فیدنیرسأل  و ھم.  یمثل أمام المحكمة بصفتھ المتَّ   أنور إلى أن    فیدنیرأشار  
 بالطبع.  ،نعم P49قال ف

  أنور، بواسطة    ت أُجری   ىاألول  التحقیقجلسة  مع العلم أن    ،خالل ھذه األیام الثالثة  P49  ُحقق فیھا مععدد المرات التي    عن  فیدنیرسأل  
ھ  إن   P49قال  وضابًطا) الذي كان أكثر عنفًا.    ال أنھ كان مع الضابط اآلخر (ربما كان محققًا    P49أجاب  فحدث بعد ذلك.  عّما    P49سأل  و

قلًما وأوراقًا (حدث   P49كل شيء" وأعطى یكتب " وأخبره أن  P49جاء شخص إلى   ،. بعد ذلكالتحقیق ھاتینجلستي لم یتعرض سوى ل 
  P49قال  فعلى ورقة بیضاء وسألھ [المحقق] "ھل تعلم لماذا جعلناك توقع على ورقة بیضاء؟".    P49ع  وقّ و   ذلك مع المحقق العنیف). 

شیئًا    یكتب  P49جعلوا   ،بعد مرور بعض الوقتوكما تعتقد. أنا أكتب مسودة حتى ال نقلقك".    األمر   لیس  ،قال [المحقق]: الفبالطبع.    ،نعم
 أم ال.  سیُطلق سراحھبما إذا كان  متعلقًاوأخبروه أن ھذا سیكون   ،ذلك [شارك في المظاھرة]ل ھ فعل  سبب ویوضحمثل اعتذار 

 إذا كان یقصد بعد إطالق سراحھ. فیدنیر عّما   P49 سألفسراحھ.   عند إطالق مرة أخرى  أنور إذا رأى عّما  P49 فیدنیرسأل  

 نفسھ. ب  عّرف عندما  أنور ثم  ، ثم المحقق اآلخر أنور،كان  ، في البدایة  ،نعم P49قال ف. ةالثانی  تحقیق جلسة البعد   ،ال فیدنیرقال  ف

إن    P49قال  ف.  أنور تذكر ما كان یرتدیھ  ی   P49إذا كان  فیدنیر عّما  سأل  و.  القبو في    أنور األول مع    P49  تحقیق العودة إلى    فیدنیرأراد  
لكنھ دائًما ما كان یرتدي مالبس مدنیة. خلص    ،لكنھ ال یتذكر ما كان یرتدیھ  ،P49  أو إن ھذا ما اعتقده  ،مكتبھ] كان في  تحقیق ال[  األول 
P49  المالبس]. عن  دقیقة[لذلك لم یتمكن من تقدیم أوصاف  في نھایة المطاف  إلى أنھ كان معصوب العینین 

 . ةفي الثانی   بل ، ىاألول ]التحقیق [جلسة  لیس في   ،ال  P49قال ف. عصابةالبإزالة  P49لـ  أنور  لم یسمحإذا فیدنیر عّما سأل  

 ن]. ان [آخراھناك شخص ھ كانإنھ یعتقد أن  P49قال ففي الغرفة.  الذین كانوا  غیر أنور، ، عن عدد األشخاص فیدنیرسأل  

  ن وكاالرئیس.  ر  أنوكان  [بین] رئیس ومرؤوس؛    ت كان   اإنھ یعتقد أنھ  P49قال  فوھذین الشخصین.    أنوربین  ت العالقة  كیف كان   فیدنیرسأل  
 التحقیق.  ،وھي  ، أال] یقود العملیةأنور[

إنھ یعتقد أنھ    P49قال  ف. P49مع    تحقیق الإلى متى استمر    فیدنیرسأل والقضاة كلما احتاج إلى استراحة.   بإعالم  P49بتذكیر    فیدنیرقام  
 .ساعتین  إلى من ساعة ونصف استمر 

محادثة أم سؤال    عبارة عن  إذا كانفیدنیر عّما  كان یتذكر ما تحدثوا عنھ. سأل    إن  P49وسأل    طویًال ذلك كان وقتًا    إلى أن   فیدنیرأشار  
كبیر.    االستعالم  یشبھ   كان  إنھ   P49قال  فوجواب.   [القول  "اآلن"    P49  وبإمكانإلى حد  نظر    أراد]  أنور إنھ  یعرف وجھة    P49أن 

] أحضر أحد األشخاص  أنورأنھ [  P49  یتذكرأن المتظاھرین حثالة.    P49أراد أن یخبر  و  ومشاركتھ في المظاھرة ومعارضة النظام.
مؤامرة خارجیة    كانت  المظاھرة] وكأن  األمر   أنورصّور  من الموز. [   وأنھ [المعتقل] شارك في مظاھرة من أجل كیل  P49[المعتقلین] لیخبر  
 في أنشطة مسلحة ضد النظام.   P49 شارك إن وأراد أن یعرف  

].  التحقیقإنھ یعتقد أن ذلك حدث في نھایة جلسة [  P49قال  فھذا الشخص وماذا حدث معھ.    استُدعيأن یصف كیف    P49من    فیدنیرطلب  
[ألعلى أو  بة االعص] أنور[  حرك  ،] إحضار شخص. ربما في النھایةأنور[  طلب  ،[في المظاھرة] P49" عن سبب مشاركة  اتحدثن "بعد أن 
یوم اإلفراج    P49عنى  إلى أنھ ال یتذكر ما إذا حدث في تلك الجلسة أو في الجلسة الثانیة (  P49أشار  ].  [الشخص   P49  ير لیُ ألسفل]  

 عنھ). 

إنھ ال یتذكر    P49قال  فعندما كان معصوب العینین.  قبو  في ال  ىاألول  التحقیق   جلسة   ھذا الموقف حدث في  إن   P49  قال إذا  فیدنیر عّما  سأل  
یكن  . لم  إطالق سراحھ بدایة الجلسة الثانیة في یوم    م في أ  ،نھایة الجلسة األولى  عند  في القبوما إذا كان ذلك قد حدث في المكتب األول  

P49  تذكر جیًدا. ی 
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فأجاب أنھ ُعرض علیھ    ،إنھ ربما ُسئل عن سبب مشاركتھ في المظاھرة  P49قال  فُسئل الشخص أو إذا حدث لھ شيء.  فیدنیر عّما  سأل  
أنھ    P49كان من الواضح أنھ یعرف السؤال الذي سیُطرح علیھ وشعر  و" نشاھد.  كنا"وكبیرة    [عرًضا]  كیلو موز. لقد كانت مسرحیة 

یظھر  أن  كان یحاول    أنور أن    P49  قصد نھ شخص لطیف [ربما  أ   یظھر  أن  لقول ھذه الكلمات القلیلة. كان یحاول  امستعدً كان  [الشخص]  
 نھ شخص لطیف مع المعتقلین]. أ

إذا كان یوافق على عملیات القتل التي كانت    P49وسأل    ،بالطبع  P49قال  فإذا كانت المظاھرة مسلحة.  عّما    أنور إن سألھ  فیدنیر  سألھ  
 نھ ضد العنف من جمیع األطراف. إ  P49  قال كانوا بشًرا في النھایة.    یموتون ألن الذین كانوا    ،یتفق معھم  أنھ بالتأكید لم  P49أخبره  فتحدث.  

یُقصد    ،" [في سوریافركة أذن"   كان عبارة عنبرمتھ    الموقف إنھ یعتقد أن    P49قال  ف.  فعلھ   أنور أراد    ماحول    انطباعھ   عّما كان  فیدنیرسأل  
  P49قال والمصطلح].   المترجم الشفوي أوضح و"ھل تعرف كیف تترجم ذلك؟"    الشفوي المترجم P49 . [سأل ]للتحذیر  عقاب بسیط ھذا ب 

  ،كونھ تحقیقًا  عقابًا أكثر من  األمر  كان و  علیھ.   یشجع/سیاسیًا ولم یكن خطیًرا ولم یحرض على القتل  م یكنھي أنھ ل  األساسیة   إن النقطة 
  كانأن ھذا  P49ما یمكنھم فعلھ. یعتقد  P49یظھرون لـكانوا و]".  شئنا[ھنا متى   ك]اعتقال[ جلبك نستطیع"و  بالسلطةأشبھ بالتباھي كان و

 مدرسة). الفي   لو أنھ الھدف وما جعلھ متأكًدا من ذلك ھو أنھم أحضروا والده في الیوم األخیر (كما

أعطى معنى آخر.  المترجم الشفوي اآلخر  لكن    ،المعنىالشفوي    . [أوضح المترجمP49  المصطلح الذي استخدمھقال بوكر إنھ لم یفھم  
 ]. المترجم الشفوي  شرح سماع  لم یستطع  مراقب المحاكمة لكن  ،شفویینین اللمترجمَ أدى ذلك إلى بعض االلتباس بین او

جلسة    كان مكتبًا مغلقًا لھ باب. أما   ،نعم  P49قال  فكان في غرفة مغلقة.    القبو   الذي جرى   التحقیق أن    P49  شعر إذا  فیدنیر عّما  سأل  
 . غرفةفي ال  تفقد كان  ةالثانی [التحقیق] 

 . ذلك P49فأّكد من قبل المحقق اآلخر.  ةالثانی  التحقیق جلسة ت أُجری إذا عّما  فیدنیرسأل  

 في مكان مفتوح.  ت كان  ةالثانی  التحقیقجلسة إن  P49 فقال .  ةالثانی  التحقیقجلسة عن مكان إجراء  فیدنیرسأل  

كانت  و].  القبوكانت المرة األولى في مكتبھ [في    ،ال  P49قال  ف.  القبوفي المكتب في    أنورمع    أُجري كال االجتماعینإذا  عّما    فیدنیرسأل  
  إلى ]  أنور معھ [  P49ورباط الحذاء. ثم ذھب    P49] إحضار حزام  أنور طلب [  حیث  ،إطالق سراحھ  عندالمرة الثانیة في مكتبھ ولكن  

  إن كان بإمكانھ أخذ   وسأل   P49شرفة. توقف    لھ أنھ كان في الطابق األول وكان    P49والذي یعتقد    ،الطابق العلوي إلى مكتبھ الثاني
 استراحة. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 

بالطبع. كان یسمعھا    ،نعم  P49قال  فھ.  اعتقالمعاملة من معتقلین آخرین أثناء  السوء    ا ناتجة عنأصواتً   P49  سمعإذا  فیدنیر عّما  سأل  
الوقت.   كانكأن ومعظم  منظمة  ھ  [تعذیب]  جلسات  الیوم  ،ھناك  في  جلسات  وثالث  جلستین  بین  جلسة إلطالق سراح    ،ما  ھناك  وكانت 

 تمجد بشار [األسد].  باإلضافة إلى أغانٍ  ،]في االعتقالالمتظاھرین الذین كانوا ھناك [

 . ذلك P49فأّكد  . المعاملةاألصوات الناتجة عن سوء سماع نفس   القبوأي شخص في  بإمكان إذا كانفیدنیر عّما سأل  

  إنھ P49قال فعندما صعد إلى الطابق العلوي.  ،الحقًا أشخاص آخرین والتحقیق مع  الصراخ سماع  P49إذا كان بإمكان فیدنیر عّما سأل 
  P49لم یستطع    ،وبالتالي  ،تعذیب  ]یكن ھناك[لم    ،]ھمای كلإلى الطابق العلوي [استخدم كلمة یمكن أن تعني    صعوده/إطالق سراحھ   عند

 سماع [مثل ھذه األصوات] في الطابق العلوي.  بإمكانھمعرفة ما إذا كان 

  وأُحضر إنھ التقى یوم اإلفراج عنھ برئیس الفرع.  P49قال فإذا التقى بضباط رفیعي المستوى قبل إطالق سراحھ. عّما  P49ر فیدنی سأل 
   . الرئیسال یتذكر اسم  P49إلیھ ولكن  P49والد 

 ھو. كان أنھ  %  90بنسبة كان متأكًدا و ،على األرجح  P49قال ف. مألوفًا توفیق یونس اسم إذا كان فیدنیرسأل  

في مكتب أنور    P49كان  ،ال P49قال فھناك.   أنور إذا كان ما ] وتوفیق معھ [ P49 ث ھل تحد المكتب؛حدث في عّما  P49 فیدنیرسأل 
] اصطحبھ إلى الطابق  أنور أنھ [  P49كان في الطابق العلوي. یعتقد    P49] مكالمة ھاتفیة تقول "حسنًا" وأن والد  أنور] ثم تلقى [رسالن[

كلمة یمكن   P49" [استخدم  "سلّم علیھو   عن قصد   P49الفرع جالًسا على كرسي قریب. ذھب إلیھ    رئیس كان  والده ھناك والعلوي وكان  
  P49وكأن  (  P49] لم یكن یرید الرد بالمثل ألنھ كان من الواضح أنھ كان منزعًجا من  توفیقعلى الرغم من أنھ [  ،أن تعني "صافحھ"]
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لم یحدث.    ذلك و  ،الرحمة]  مشھد لھ وھو یعتذر ویبكي [متوسًال   رؤیة  أرادوا بأنھم    P49وشعر    . في موقف حرج])  توفیقحاصره [وضع  
  P49] إنھ یأمل أن تكون ھذه ھي المرة األخیرة التي یأتي فیھا  توفیق طویال. قال [  اجتماًعالم یكن  وأصیب رئیس الفرع بخیبة أمل.    ،وھكذا
 وأعطوه السیارة على الفور.  ،مع والده P49وغادر  االجتماعبنفس المعنى). انتھى قال شیئا ولكن  ،یقل ذلك بالضبط م(لإلیھم 

ھ كان  ولكن   ، إنھ یعتقد أنھ كان نفس [المبنى]  P49قال  ف. أنور إذا كان مكتب رئیس الفرع في نفس المبنى حیث كان مكتب  عّما    فیدنیرسأل  
 . أعلى بطابق واحد 

صورة    وجود   غرفة فسیحة ویتذكر  عبارة عن  كان  إنھ  P49قال  فالذي كان في الطابق العلوي.    أنور أن یصف مكتب    P49من    فیدنیرطلب  
، على العكس تماًما  ومشرقًا جدیًدایتذكر أن المكتب كان  P49ن فإ  ،شرفة ھناك تكن إن لمو ،ربما كانت ھناك شرفةوكبیرة لحافظ األسد.  

 . القبومكتب في من ال

] لم یتفق مع بشار  أنور لكنھ یتذكر أنھ [  ، إنھ ال یتذكر التفاصیل  P49قال  فعن صورة حافظ.    ] وأنور  P49[  تحدثاإذا    P49  فیدنیرسأل  
بدا    ،P49لـ. وفقًا  الشخصي للمحكمة أن ھذا كان بالطبع انطباعھ    P49أوضح  وأنھ من الغریب أنھ كان یخبره بذلك.    P49األسد ووجد  

الموجودة في المكاتب والشركات  أن الصورة الكبیرة لحافظ كانت مختلفة عن الصور  ھو    P49لـذلك  أّكد    ماوأكثر انحیاًزا لحافظ.    أنور
 والشوارع. 

  ،P49موجھ إلى    أنور اعتذار من  كشیئًا    الفیسبوك إنھ قرأ على    ،أوالً   P49قال  فبعد إطالق سراحھ.    أنور ب   P49  اتصلإذا  فیدنیر عّما  سأل  
  وكان حول سبب ،المخابرات) جھاز   ] عنأنور [  اققشن اكان بعد  ذلك أن P49(یعتقد  P49ألنھ لم یكن لدیھ معلومات االتصال الخاصة بـ

أن أنور    P49وأخبر    الفیسبوكعلى    P49بـ  ، من منزلھ  P49]  اعتقلالذي أخذ [  ،]أنوراتصل مساعده [  ،الحقًاو  . P49لـ]  أنور[  اعتقال
أو    أنور[لم یحدد ما إذا كان مع    وتواصل معھفضولیًا    P49. كان  P49إذا لم یمانع    ،] كان في ألمانیا ویرغب في التعرف علیھرسالن[

فكر   P49ألن  ،حول سبب وكیفیة حدوث العملیة برمتھا الفضول  P49ك وتملّ إرسال رسائل صوتیة.  ب  الواتساب مساعده] في البدایة عبر 
 قد انشق بالفعل.   أنورإذا كان  وأراد معرفة  ،كثیًرا في األمر

في برلین (كانت معظم الرسائل بشكل عام  أن یلتقیا    إنھما اتفقا على  P49قال  فأو إذا لم یقل أي شيء.    أنور، قالھ لھ  عّما    P49  فیدنیرسأل  
 قبل لقائھما.   اعتُقل ] أنورولكن [ ، وما إلى ذلك)  اتأشبھ بالتحی 

أقرب إلى  كان النقاش  و.  كھذاعن موضوع  تحدثا    اإنھ ال یعتقد أنھم  P49قال  فعن سبب انشقاقھ.    أنور  أخبرهإذا  عّما    P49  فیدنیرسأل  
 أكثر من ذلك.  وال  ،بھ عدة مرات في الماضياءه والتق P49] بوالد أنور حول كیفیة معرفتھ [ كونھ

 استجواب من قبل المدعین العامین 

كان یقصد "في  إذا  عّما    كلینجھ  P49سأل  ف.  ى األول  التحقیقجلسة  تعذیب أثناء  الوأصوات    صرخات   سماع   باإلمكانإذا  عّما    كلینجھ سأل  
 ]". التحقیق غرفة [

 . ذلك P49فأّكد : نعم.  كلینجھقال ف

 نعم بالتأكید. P49قال ف. أنورسماع ذلك في غرفة  كان باإلمكانإذا عّما  كلینجھسأل 

وكان من  .  ذلك ال شك في  ھناك.    بإجراء التعذیب یعلم    أنور كان    ،"بالتأكید  ، استجواب الشرطة  محضر مقتبًسا من    P49ذاكرة    كلینجھ   أنعش
االقتباس بالكامل]. سأل  سماع  ما كان یحدث ھناك". [لم یتمكن مراقب المحاكمة من  ب   على علم  أنور  كان.  الممكن سماع ذلك من الشارع

أن ھذا كان التوجھ العام  ھو  المؤكد    إال أن.  اكان صحیحً اقي  لكن الب   ، إنھ ال یعرف سبب انشقاقھ  P49قال  ف  إذا كان ھذا صحیًحا.  كلینجھ
 [العادي] یعرف ذلك [في سوریا].  الطبیعيحتى الشخص وحتى قبل الثورة.  ،المخابرات لجھاز

  كلینجھ . سأل  ت عالقة رئیس ومرؤوس كان   التحقیقن في غرفة  ی اآلخرَ   ینوالعنصر  أنورعن العالقة بین    P49إلى أن انطباع    كلینجھأشار  
P49  توصلوقد ذلك.  خلص إلى كیف P49  كانا في الخلف [خلف  ،] في المكتب أنور عندما كان [فذلك من خالل عدة نقاط. إلىP49  .[

بعد مرور    وجود شخصین آخرین في الغرفة   P49حیث اكتشف  .  غیره   ھو الشخص الوحید الذي یتحدث تقریبًا ولم یتحدث أحد  أنوركان  و
 الرئیس.  كان انطباع بأنھ P49وھكذا تشكل لدى .  فترة

"سیدي."   قائلین  منخفضةنھ بنبرة اكانا یخاطب  اإنھ یعتقد أنھم P49قال ف.  ینعنصرالمع  أنور إذا كان یتذكر كیف تحدث  P49 كلینجھ  سأل 
 .لمن ھم أعلى منكعادة في سوریا وھي تقال 

كان من الواضح أنھ أعطى األوامر.    ھلكن   ، الغرفة  كانوا في لمن  لیس    P49  فقال .  أنورإذا كانت ھناك تعلیمات أو أوامر من  عّما    كلینجھسأل  
 مرتین].  یطلب ال یحتاج أن و. مھأن ال أحد یجرؤ على التشكیك في كال ذلك یعنيو ،ین" [ترجمة تقریبیةت اثن  لن تصبح "كلمتھ
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یُعاملكیف    P49  كلینجھسأل   بالاعتقالأثناء    كان  البدایة أنھ    P49قال  فین اآلخرین.  معتقلھ مقارنة  بمعاملة    حظيإنھ كان واضًحا منذ 
ولكن بشكل عام    ،أن ھناك مبالغات بالتأكید  P49أضاف  و  المخابرات. جھاز  بناًء على معرفة كل الشعب السوري باالستقبال في    ، خاصة
دخولھ [الفرع] وكان ذلك  عادة ما یتعرض المرء للضرب بمجرد  ف  ،وأخبروه عن الظروف ھناك])  تعّرضوا لالعتقالأصدقاء [  P49(ولدى  

 معاملة خاصة جًدا بسبب "وضعھ". عاملوه أنھم  P49فقط. یفترض  قساة كانوا   ؛P49لـمنھجیًا. لكن ذلك لم یحدث 

 "]. على ف كانت "تعرّ  P49و  التي استخدمھا كلینجھعلى والده [الكلمة  أنور ف قال إنھ فنان وتعرّ   P49أن إلى  كلینجھ  أشار

 ". تعّرف علىمن " والده" بدالً   عرفإذا كان یقصد "عّما  كلینجھ سأل بوكر 

أنھ    P49]  أنور. أخبر [امعروفً   P49والد  كان  و  ،P49لـھو من ذكر ذلك    أنور   إن   P49قال  ف".  تعّرف علىكان یقصد "  ،نعم  كلینجھ قال  ف
] یخدم في  أنور ] عندما كان [P49علیھ [والد  [أنور]  لكن ھذا ال یعني بالضرورة أنھ كان صدیقًا لوالده. ربما تعرف    ،تعرف على والده

 كانت ھناك معاملة خاصة.  ،لكن نعم ،. ھكذا عرفھآخرمكان 

أنھ ال یوجد   P49یعتقد حیث ".  ا"احترامً  یقول إنھ كان إنھ لن P49قال  ف  أو عمل والده. P49یحترم عمل  أنورإذا كان عّما  كلینجھ سأل 
  معلًّما إلى أنھ رأى    P49. أشار  ا صفرً   ھناك  المعلم ستكون قیمة   ،على سبیل المثالفاحترام في المخابرات ألي شخصیة مھما كان حجمھا. 

 [صحح نفسھ]).   ذلك بل سمع لغة إنجلیزیة یتعرض للتعذیب (لم یرَ ل

یقول  سلكنھ    ، إنھ قد یقول ذلك  P49قال  فر الفنانین.  كان یقدّ   أنور معاملة خاصة ألن  لقي  انطباع بأنھ    P49إذا كان لدى  عّما    كلینجھسأل  
  ، عن اإلنسانیة  P49  غیر أنھ لو كان سیتحدث   "جیًدا" مقارنة بالطریقة التي یُعامل بھا اآلخرون.   P49] عامل  أنورإن ما حدث معھ ھو أنھ [

.  فحسب   أنور[من]  ولم یكن ،كان ھناك عنف منذ اللحظة األولى وظلم مستمر في النظام بأكملھحیث على اإلطالق.  فلن یكون ذلك "جیًدا" 
 ولیس بالمعاییر اإلنسانیة.   ،ما یحدث في سوریاب  مقارنة  كان ذلك ،"جیًدا"  P49عندما قال  ،لذلك

 . قد أُجیب السؤال  نإ . تدخل بوكر قائًال تحقیقاتھین اآلخرین في معتقلبشكل مختلف مقارنة بال  كان یُعامل لماذا  P49 كلینجھسأل 

 تكرار السؤال.  من الممكنإذا كان عّما   P49السؤال. سأل  كلینجھ ولھذا سأل  یُجب إن السؤال لم  قالت كیربر

یمكنھ تأكیده    أمًرا لیس    بالطبع ھذا    إن   P49قال  فین اآلخرین.  معتقلمقارنة بال  معاملتھ بشكل جید أسباب    سیشرح كیف    P49  كلینجھ سأل  
تلقى معاملة خاصة جًدا بسبب مسیرتھ   ، وفقًا لرأیھ الشخصي  ،القول بأنھ P49إال أن بإمكان . أنور . لھذا أراد التعرف على % 100بنسبة 

أنھ یجب أن یكون   P49یعتقد    . الفني أم عرقھ.]  المجالوربما بسبب "أصلھ" [من غیر الواضح ما إذا كان یقصد أصلھ في    ،المھنیة وعملھ
 بھذه الطریقة.  أنور لكي یعاملھ  ،لوضعھ محدد ھناك شيء 

یعارضھم    ن لكنھم أرادوا التأكد من أنھ ل  ،"ا"احترامً وا لھ  كّن إنھم لم یُ   P49قال  فأو أصلھ.    P49یحترم مھنة    توفیقإذا كان  عّما    كلینجھ سأل  
 ھذه ھي طبیعة عملھم. وي شخصیة. أل  ون احتراًماكّن یُ إلى أنھ یرید التأكید مرة أخرى على أنھم ال  P49. أشار مجدًداعلنًا 

  P49إذا كان لدى  عّما    سألت بولتس"حثالة".  على أنھم    التحقیق أشار إلى المتظاھرین أثناء    أنور قال إن    P49إلى أن    أشارت بولتس 
  P49یكن    لمو  برمتھ كان مسرحیة [عرض].   التحقیق أن    بصراحة  نھ شعرإ  P49قال  فكان مؤیًدا للنظام ضد المتظاھرین.    أنورانطباع بأن  

]  رسالنأنور [  یذكر  P49  حتى أنبأمان.    لینتھي األمرن أدواًرا  ا كانا یلعب و].  P49  بكالم  أنور[لم یقتنع    وال ھو   ،]أنور بما قالھ [  اقتنعً م
" وما إذا كان من الممكن أن یكونا  األمر"ھذا  لـ] بعمل سیناریو  P49و   أنور[  ا كان ینبغي أن یقوم  إن   P49ما وسأل    مرحلة أدلى بتعلیق في  

 : "بجدارة". أنور  P49أجاب فممثلین. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إذا كان ذلك مرتبًطا  عّما    ین اآلخرین. سأل بوكر معتقلعامل بشكل جید مقارنة بالكان یُ إذا  عّما    P49عي العام سأل  أشار بوكر إلى أن المدّ 
  ور عامل أن إذا كان فھمھ لسؤال بوكر صحیًحا وأنھ كان یسأل كیف  عّما    P49سأل  ف"اآلخرین".    أنور   عاملوكیف    ،أم بفرع الخطیب  أنورب 

 اآلخرین. 

إنھ ال یعرف كیف عامل السید أنور    P49قال  فبذلك.    P49  عناهوأراد أن یعرف ما    ،"اآلخرین"و  " ھو قال "  P49أن    إلى   بوكر  أشار
 . فحسب أنوركیف عاملھ  بل ،] اآلخرینرسالن[

  P49ھ ربما تعرفا على بعضھما البعض قبل الخطیب. سأل بوكر قال إن  P49وذكر أن   P49و  أنور إلى موضوع والد  P49أشار بوكر 
إنھ علم بكل ھذا من    P49قال  ف بعضھما البعض.    إلى تحدثا    متىكیف یعرف    P49كان یقصده بعبارة "قبل الخطیب". سأل بوكر  عّما  

 یعرف والده.  كان  أنھ P49] أنور[  هأخبروبذلك. إیاه  P49لم یخبر والد و]. رسالن خالل أنور [
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  ا كان   اأنھم  ،بھذا التعبیر  ،عنيی   P49إذا كان  عّما    . تساءل بوكر P49  كان یعرف والد /على  فتعرّ   أنورقال إن    P49أن    إلى  بوكر   أشار
]  رسالن لمكان الذي كان یعمل فیھ أنور [ا  P49والد    زار   لم یكونا أصدقاء على المستوى الشخصي.  ،إنھ حسب ما یذكر  P49قال  فأصدقاء.  

رؤیة والده    أنورربما اعتاد  و.  P49] یعیش في نفس المكان الذي كانت تعیش فیھ عائلة  أنور[  كان  ربما  قبل ھذا المكان [أي قبل الخطیب].
 أنھا كانت عالقة شخصیة.  P49 یظن. ال P49في الشارع أمام منزل عائلة 

كان یعیش بالقرب من عائلة    أنورأن    P49لم یكن مكان عملھ. یعتقد    ،ال  P49قال  فالسابق.  أنور  كیف یعرف مكان عمل    P49سأل بوكر  
P49  ھذا ما فھمھ  یسلّم علیھ] وكان  صدفة   اببعضھم  ن یلتقیاأ  اوكان یرى والده بالصدفة [اعتاد .P49    أنور كل ھذا من  جاء  .  أنورمن  

 ذلك]. ب  P49 أنورأخبر [

یوضح أنھ    الفیسبوكعلى    ألنور  إنھ قرأ منشوًرا   P49  قول  إلى  بوكر   أشار.  بانزأو    P49لـبالنسبة  یكون إشكالیة  ھذا قد    قال بوكر إن
" بمعنى  اضطر أشخاص آخرین أیًضا ["  اعتقال  اضطر إلى   أنور  یعتقد أنفإنھ    ،سمع ذلكی . قال بوكر إنھ عندما  P49  اعتقالاضطر إلى  

اضطر إلى    أنورن  أ  ینص علىكان    ،على حد ما یتذكر  ،الفیسبوكشر على  ما نُ أن    ،أنھ سیقول  P49"]. أوضح  أي خیارأنھ "لم یكن أمامھ  
الفرع  P49  اعتقال تلقاھا رئیس  التي  المعلومات  أیًضا إن اسم    P49ن  بأ  ،بسبب  المنزل. وقال  بالفعل على قائمة    P49كان في  كان 

 . P49 أال یعتقلالوقت  ة لی ] كان یحاول طأنوروأنھ [ عتقالالمطلوبین لال

.  P49  ال یعتقلأحاول  من    كان ھو  AS] أن  الفیسبوك [على    المنشوروأنھ ورد في  ]  ASاسم [ُحجب االسم] [ذكر    P49أشار بوكر إلى أن  
  P49] الذي جاء إلى منزل رسالنھو مساعد أنور [ AS إن P49قال  فھو من قال ذلك.  أنورمتأكًدا من أن  P49سأل بوكر ما إذا كان 

 ھ. اعتقالیمكن أن یوقف [أمر]  أنور رسالنفي حین أن  ،بمفردهھ اعتقاللدیھ سلطة كان  AS أن  P49ال یعتقد وھ.  عتقالال

  بحسب إنھ    P49قال  فھو من فعل ذلك.    ASكان    ،بینما في الواقع  ، الفیسبوكعلى    كتب ذلك المنشور  أنورقال إن    P49  إلى أنبوكر    أشار
  ، امتأكدً  لیس  P49إن ذلك.   فعل لم یرد لكنھ  یعتقلھإنھ كان علیھ أن   قائًال   ،P49على اإلنترنت بشأن  أنوركان ھناك اعتذار من  ،ما یتذكر

 قال ذلك على اإلنترنت.  من ھو  AS وقد یكون بالتالي  ،یمكن أن یكون سوء فھم ھولكن 

سأل  واتصال غیر مباشر مع رئیس الفرع.    [AS]  لدى  إذا كانعّما    تساءل بوكر.  P49  اعتقالھ تلقى أوامر ب قال إن   ASأن    إلى   بوكر  أشار
 .P49 اعتقالأمر ب  منإذا كان من الممكن أن یكون رئیس الفرع ھو عّما  P49بوكر 

عّما    . سأل بوكر توفیق یونس أشار إلى رئیس الفرع باسم    "الیوم"   لكنھ   ،في استجواب الشرطة  توفیق یونس لم یذكر اسم    P49قال بوكر إن  
 عدة أسئلة. یھ ینطوي عل ذلك  إن P49قال ف.  توفیق یونسیعرف  P49إذا كان 

مرة واحدة فقط في ذلك  التقى بھ    P49فإن    ، توفیقإنھ بخصوص    P49قال  فقبل أو بعد اعتقالھ.    توفیق  P49  التقىإذا  عّما    سأل بوكر
 ]. إطالق سراحھ ھ وقبل اعتقالالوقت [أثناء 

أنھ  ب فاجأه [  P49وأن    P49  لى أن یسلّم علىع  كان ُمجبًرا  توفیقأن    إنھ شعر   P49قال  ف.  وسلّم علیھ  P49ید    توفیق سأل بوكر إذا صافح  
 . توفیق] وھو ما لم یتوقعھ السالمبدأ 

إنھ یعتقد   P49قال فبخیبة أمل.    توفیق  أصیب . سأل بوكر لماذاP49أصیب بخیبة أمل وكان یتوقع اعتذاًرا من  توفیقأن إلى بوكر  أشار
 ]. P49 بوكر .. [قاطع .P49 اإلفراج عنأثناء مشھد  منكوبًا P49أراد "ذلك" وأن یرى  توفیق أن 

 . مع األسف  ،P49 فأجاب لم یحدث".   ذلك "لكن  ، قاطعھ بوكر

أراد  وعلى األرض ویبكي ویقول "آسف" ویعتذر لوالده.    P49كان یتوقع أن یركع    توفیقإن    P49قال  ف .  توفیقكان یتوقعھ  عّما    سأل بوكر 
 إلى مظاھرة.  وتحویلھ  العزاء إلى  ب لیذھ P49وأن الناس خدعوا  اأحمقً  كان إنھ  P49لـ ] أن یقول توفیق [

" وكم من الوقت مكثوا في الغرفة.  توفیقمن أنھ    %90متأكًدا بنسبة    P49"الشخص الذي كان  و   أنوربین  ت العالقة  سأل بوكر كیف كان 
أي أن أنور  :  P49ذكره  یت . ھذا ما  فحسب  إلى الغرفة   P49اصطحب    حیث أنھكان معھم في الغرفة.    أنور إنھ ال یعتقد أن    P49قال  ف

لكن    ،]اإلفراج   إلى الطابق السفلي [عند  متجھینووالده]    P49كنا" ["] مرة أخرى عندما  أنور و  P49تقابلنا" [ "ثم غادر. ربما    اصطحبھ
P49  .ال یتذكر 

ذلك    أنورقال    مَ لِ   P49سأل بوكر  ویرید أن یوضح لھ أن المتظاھرین كانوا حثالة.    أنورقال إن    P49إذا كان صحیًحا أن عّما    سأل بوكر
وجھة نظر النظام بأكملھ.    ت تلك ھيكان قال ذلك و]  أنور[إن    ،ال  P49قال  ف  بسبب الظروف المحیطة. بتلك الطریقة    ذلك   P49  فھم وما إذا  

د من أجل المال". ذكر العدید من  تخریب الباللومستعدون لفعل أي شيء و  ،]من الناحیة المادیةوفقراء [  ،إن "ھؤالء غیر متعلمین  أنور قال  
 وقال إن ھذا الشاب وافق على التظاھر من أجل الموز. حدث عن الموز الشاب الذي ت األمثلة ثم أحضر 
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  نفسیتھ كانت ولكن كان من الواضح أن    ،جروح  م یكن لدیھ ل  ،ال  P49قال  فالموز مصابًا.    الشخص الذي تحدث عنكان    إنسأل بوكر  
ال قیمة  ب   أنھ  أن الشخص كان یتصرف كما لو   P49  عنى  العبارة.  ترجمة في    لبس[كان ھناك    دوني  محطمة [مدمرة]. لقد تصرف بشكل 

 أستحق ھذا" إلخ.].  ،ال فائدة مني"أنا أحمق و قائًال 

ھ اعتقل  كان من الممكن أن و ھناك لفترة طویلة.  معتقًال   أنھ كان نھ بدا  إ  عن ذلك الشخص لشرطة  ا  قال في استجواب   P49أشار بوكر إلى أن  
 االقتباس كان خاطئًا.  قال بانز إنلرؤیتھ.   P49 العصابة عن . ثم أزیلت األنھ كان مسلحً 

مع   التحقیقأثناء  P49 قال إذا عّما  سأل بوكر وإنھ ال یوافق على عنف النظام.   P49عندما قال  أنوركیف كان رد فعل   P49سأل بوكر 
 إذا كان ھناك عنف من قبل النظام.  أنور سأل قد  P49 كان ا إذامّ یسأل عإذا كان   بوكر P49 ن ھناك عنفًا من جانب النظام. سألإ أنور

] أن  أنور [ه  أخبر P49ن إ ،بحسب ما یتذكرإنھ  P49قال فذلك.  سأل عنإذا عّما  ولیس  ،ذلك P49 قالإذا عّما  قال بوكر ال. كان یسألف
 . قائًماالعنف كان 

 ال یوجد عنف وال تعذیب.  ، ال] كانت أنورإنھ یعتقد أن إجابتھ [ P49قال  ف. أنوررد  كان  ذاسأل بوكر ما

لكنھ    ،قال ذلك  أنور ] كان یكذب. كان واضًحا لبوكر أن  أنور أم أنھ [  أنور رأي    كان انطباع بأن ھذا    P49تشّكل لدى  إذا  عّما    سأل بوكر 
 ] كان جاًدا في إجابتھ. أنورلكنھ ال یعتقد أنھ [ ،الجزمإنھ ال یستطیع  P49قال فكان جاًدا.  أنوریشعر أن  P49 إن كان أراد أن یعرف 

  ، ومع ذلك  ،ألنھ شارك في أنشطة مسلحة ضد النظام  اعتُقل  شخًصا   للتحقیق  أحضر  أنورن  إشرطة  ال  قال في استجواب  P49بوكر أن    أشار
] الشخص  أنور[أحضر  ربما    ،ال  P49قال  فالموز.    عنالشخص الذي تحدث  ھو  إذا كان ھذا  عّما    P49لم یتعرض للتعذیب. سأل بوكر  

الناریة . قال المسلح إنھ أطلق  ذھنھ ] في  علقالموز ألنھ [الذي تحدث عن  شخص  الأنھ    P49المسلح وظن   على الشرطة ولم    العیارات 
 [المسلح].   العیارات الناریةالشخص الذي أطلق  أُحضر كان أن الشخص الذي  P49یتعرض للتعذیب. یعتقد 

لكن ربما    ،حدثتإن قصة الموز    P49قال  فالموز أیًضا وإذا كان ھناك شخصان.    الذي تحدث عن  شخصال  حضرأُ إذا    P49  بوكر سأل  
 .مع المسلح الموز [قصة]  P49خلط 

في    ذلك  كان یمكن أن یحدث وتذكره.  یستطیع  إن ھذا ما ال    P49قال  ففي تلك المرحلة".    ینزیلت عصابة العین أُ "عبارة    عن سأل بوكر ماذا  
   نھایة [الجلسة] األولى أو الثانیة عندما أطلق سراحھ. 

" ألنھ استخدم  ین[ربما كان یقصد "عصابة العین   لھا   إن  P49قال  فإزالة العصابة مع جلب الشخص المسلح.    ت تزامن إذا  عّما    سأل بوكر 
  . مرة الثانیةذلك الشاب في ال  أُحضرربما  ول  ،عالقة بالموضوع  في اللغة العربیة]  مؤنثة  ینوالكلمة المستخدمة لعصبة العین   ة " المؤنث اھل"  كلمة

في وقت الحق خالل تلك الجلسة أو في    ، بالكرسي دون أن یرى؛ ثم  P49أمسك    ، األولى  التحقیق ] ھكذا:" في جلسة  أصغھا[  ھا "دعني أقل
  P49 وال یتذكرالشرطة].  على [   الرصاص/العیارات الناریة الشخص الذي أطلق  P49لـ] أنور[ وعرض ،العصابةأُزیلت  ،الجلسة الثانیة

 ما إذا كانت في نھایة الجلسة األولى أم في الجلسة الثانیة. 

  ،ھذا حدث أثناء الجلسة الثانیة إن  P49قال ف. P49مكالمة ھاتفیة خالل الجلسة الثانیة إلبالغھ بوصول والد  أنور تلقىإذا عّما  سأل بوكر
 الطابق العلوي. في 

  أنور مع    P49عندما صعد    ،ال  P49قال  فمكتبھ في الطابق العلوي.  في  أو    التحقیق المكالمة الھاتفیة في غرفة    أنور  تلقى  إذا عّما    سأل بوكر 
"  صعدنا"  ، ونتیجة لذلك  ،كان ھناك  P49] أن والد  أنور[المكتب] وأخبره [  شخص   دخل تلقى مكالمة ھاتفیة أو [ربما]    ، إلى الطابق العلوي

]P49 توفیقإلى مكتب  أنور] إلى الطابق العلوي [إلى الطابق فوق مكتب أنورو .[ 

 . ذلك P49أّكد ف".  توفیق یونس أنھ كان٪ 90"مكتب الشخص الذي أنت متأكد بنسبة  ،قال بوكر

عندما  أُزیلت  لعصابة  ا  إن  P49قال  فزیلت العصابة.  أُ   أي طابق  في  ثم طابقًا آخر. سأل بوكر   ،صعد طابقًا واحًدا  P49أن  ذلك ب   لخص بوكر
 . القبوفي    ،الطابق السفلي في كان

  P49مكان    یعرف   دون أن إنھم اتصلوا بوالده بعد ثالثة أیام من    P49قال  ففي تلك الغرفة.    توفیق عنھ والده وتحدث  عّما    P49سأل بوكر  
  ، ]ُحجب االسم[  ،من اتصل بھ ولكن الشخص قال إن ابنھ P49والد   یعرف ). لم ھلیسأل عن مكان  األشخاصبالعدید من  P49(اتصل والد 

سألھم إذا كان بإمكان أحدھم أن یأتي ویأخذه.  وأنھ ال یعرف مكان الفرع وأنھ ال یستطیع القیادة.    P49أخبرھم والد  وفي الخطیب.    كان
 ] إلى الفرع. P49أرسلوا سیارة وأحضروه [والد ف

 من خالل والده.  P49قال فذلك. ب  P49سأل بوكر كیف عرف 
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كان    الیوم   ألن   نظًرا أنھ    بانزاقترح  و. یحتاجھبوكر عن مقدار الوقت الذي    ت إلى أن القضاة كانوا بحاجة إلى استراحة وسأل  ربركی   ت أشار
یمكنھم إنھاء الجلسة قبل استراحة الغداء. قال بوكر    ،ربما إذا لم یكن ھناك الكثیر من األسئلةف  ،بیوتھمفیھ معظم الناس إلى    یذھب  الیوم الذي

  فستُستأنف   ،دقیقة فقط  15إذا كانت المدة    قالت كیربر. و وأومیشین  رایجرلم یكن لدى أحد أسئلة سوى  دقیقة.    15إنھ یحتاج إلى حوالي  
 . الجلسة 

 . "تعال وخذ ابنكلھ " ا قالو  ""إنھم P49قال  فسبب إحضاره إلى الفرع.   عنوالده  أخبرهإذا  P49سأل بوكر 

قال  فورتبتھ.    خّیًراإذا كانت ھناك عالقة بین كون المحقق  عّما    وآخر سیئًا. سأل بوكر  خّیًراقال إن ھناك محققًا    P49أن  إلى  بوكر    أشار
P49  حقق معكان في مرتبة أعلى من الذي    أنور ألن    ،بالطبع أن ھناك عالقة بینھما  P49  .كانت الرتبة العسكریة لذلك الشخص أدنى  و

 . أنور من رتبة 

  P49بإمكان  كان  و.  غرفة] في الالتحقیق[وأُجري  مكتب.    لم یكن لدیھإنھ [المحقق الثاني]    P49قال  فكیف عرف ذلك.    P49سأل بوكر  
 . رتبة یعرف أنھ [المحقق الثاني] كان أقل أن 

  P49قال  فیصف العالقة بینھما.   وكیف  ،والسیئین یعملون كفریق واحد  الخّیرینانطباع بأن المحققین    P49إذا كان لدى  عّما    بوكرسأل  
 (الثواب والعقاب).  الجزرة والعصا ا كانت كفكرة إنھ

  بانزأنھ كان جاًدا وأنھ لم یكن عنیفًا. قال    أنورإنھ یمكن للمرء أن یعرف من صوت    P49أنھ في استجواب الشرطة قال    إلى   بوكر  أشار
 السیاق أیًضا ألن الشاھد لن یعرفھ.  تالوة إن على بوكر 

]  إذا  ما[كان السؤال    إن  P49كان جاًدا ولیس عنیفًا. سأل    أنورشعر أن    ،التحقیقأثناء    أنوریتحدث مع    P49كرر بوكر أنھ عندما كان  
 ] جاًدا ولیس عنیفًا. رسالنأنور [ كان 

] لم یكن  أنور أنھ بقولھ إنھ [  P49]. أوضح  P49لـالسؤال    المترجم الشفوي إنھ لم یفھم. [شرح    P49؟". قال  كذلك  كان أ"  ،قال بوكر نعمف
  ز جھافي فرع    P49كان    عنیفًا.كان  الوضع برمتھ    إال أنیعني أنھ لم یكن ھناك ضرب أو إھانة.    فإنھ  ،"لم یكن عنیفًا"و  ،یستمتع/یلعب

" باللغة  یُضرب " تعني "یُقتلعلى أنھا " االتي تُرجمت حرفًی  ،أن الكلمة الشفوي  [أوضح المترجم   یتعرض للضرب وكان أحدھم   ،المخابرات
  ، أنھ كان في الزنزانة یسمع أصوات ضرب وتعذیب آخرین  عنىلكنھ    ،للضرب  P49. [لم یتعرض  للتحقیق  P49العربیة العامیة] ثم ذھب  

 ]. ي للتحقیقدعثم استُ 

إذا  عّما    وسأل  ،P49م نفسھ إلى  قدّ   أنورقال إن    P49أن    إلى  بوكر  أشار.  أنورال    ،أن الوضع كان عنیفًا  عنى  P49أن    على  بوكر  شدد
 "أین؟".  P49سأل فكان ھذا صحیًحا.  

] في المكتب الرئیسي.  P49و  أنور یقدر والده عندما كانا [أنھ  أنھ یعرف والده وعملھ و  P49أخبر    أنورأن    ادعى   P49أن    إلى   بوكر  أشار
 المرة الثانیة.  أثناءربما كان ذلك ف  ،إنھ ال یتذكر P49قال 

إذا كان بوكر  عّما    P49سأل  ف. 2011  ، كانون األول/دیسمبر  10الثاني في   التحقیق معصوب العینین أثناء    P49إذا كان  عّما    سأل بوكر 
 . المحقق اآلخرمع أم  ] رسالنأنور [ تحقیققصد أثناء ی 

]  أنورإلیھ [إلى    P49  حیث أُحضر.  إفراًجاكان    بل  ،تحقیقًاإنھ لم یكن    P49قال  ف.  ةالثانی   التحقیقجلسة    أثناء  معھ  أنورتحقیق  قال بوكر  
 العصابة عن عینیھ".  ل "أز وقال 

  أنور إن    P49قال  ف]. P49لماذا وضع العصابة على عینیھ [  عنصرسأل ال  أنور قال أثناء استجواب الشرطة إن   P49أن    إلى  بوكر   أشار
 ]. السّجانیخاطب  أنور[كان  یھ لإ لكنھ لم یوجھ خطابھ العصابة عن عینیھ"  لقال "أز 

قال  ف.  أیًضاوما إذا كانت ھناك صورة لبشار عّما كان مختلفًا فیھا صورة حافظ لم تكن عادیة. سأل بوكر  قال إن P49أن  إلى بوكر أشار
P49 ة أال تكون ھناك صورھناك صورة لبشار. من المستحیل  تكان  طبع،. وبالرةكبی  تكان و. عادیة لكنھ یتذكر أنھا لم تكن ،إنھ ال یتذكر  

 . لھ

یتذكر  فھو  إنھ ال یتذكر.    P49قال  ف.  استنتج ذلك منطقیًا  P49  أم أن  ، یذكر أن ھناك صورة لبشار  P49قال بوكر إن سؤالھ كان ما إذا كان  
معلقة  فھي بالتأكید   ،في المخبزمعلقة ھناك صورة لبشار. "إذا كانت [صورة بشار]    ھ كانلكن المرء یعرف تلقائیًا أن   ،صورة كبیرة لحافظ

 المخابرات".  جھاز في
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وكان لدیھ صورة كبیرة لحافظ    جمیًال كان    أنور وصف أن مكتب    P49أن    إلى   بوكر   أشار قال بوكر إن الوضع "ھنا" في ألمانیا مختلف.  
 السؤال. ّما كان ع P49جود صورة لبشار". سأل  "كان البد من و  P49قال   ،األسد. وفقًا لبوكر

أال تكون  من المستحیل  فكان طبیعیًا.    ذلك   إن  P49قال  فلم یتذكر ما إذا كانت ھناك صورة لبشار األسد في المكتب.    P49قال بوكر إن  ف
 صورة لبشار. إنھ شيء رسمي.  ھناك

لم یكن یعرف ما إذا كانت ھناك صورة    P49خلص بوكر إلى أن    ،"كان البد من وجود صورة لبشار   "  P49ھ عندما قال  قال بوكر إن 
قال  واستنتاج بوكر.    ذلكأو ما إذا كان    ،ذلك  P49  قالیقصد ما إذا    بوكرإذا كان  عّما    ]المترجم الشفوي [  P49لبشار في المكتب. سأل  

P49    شعر  حیث   الحدیث عن أن حافظ كان الزعیم الذكي والقوي والحكیم.  كانصورة حافظ)  ل   بالنسبة انتباھھ (  لفتإن ماP49    أن أنور
الطریقة. [خاطب    بتلكیفكر    P49]  رسالنالصورة الكبیرة لحافظ مع فكرة أنور [  وجعلتحافظ أكثر من بشار.  ب   كان معجبًا]  رسالن[

P49  خاطئ. استنتاجھ [بوكر] قائًال إن ]  المترجم الشفوي 

].  لبرھة  P49توقف  … [كانت  ن ھذه الصورة إ  P49لـ]  أنورإنھ ال یتذكر. ربما قال [  P49قال  فعن حافظ األسد.    أنور قال    عّماسأل بوكر  
 إنھ ال یتذكر.  P49قال و

شيء    ھ یعتقد أن   ،نعم  P49قال  فموتھ خسارة كبیرة لألمة".  و  اعظیمً   رجًال   كان "  ، استجواب الشرطة  محضر   مقتبًسا  P49  ذاكرة بوكر    أنعش
 . من ھذا القبیل

  P49المخابرات." سأل بوكر    جھاز   أعرف ما یعنیھ أن أكون في   ،"من ناحیة أخرى  ، الشرطة  استجواب في    P49إلى قول  بوكر    أشار
بالعمل فيأنور. إحداھا أنھ [أموریعني لھ عدة  كان  إن ذلك    P49قال  فبذلك.    كان یعنیھعّما     ، المخابرات السوري  جھاز  ] اتخذ قراًرا 

] وما إذا كانوا  أنور [ إنھ ال یعرف ما ھي قناعات P49وقال  الجملة] P49[لم یكمل ..  .لیس لدیھ مشكلة في تعذیب الناس بسبب  ،وبالتالي
بما  وووافق على ذلك.    ،على القیام بعمل خطیر جًدا قد یؤدي إلى وفاتھ  أنور  وافق  ،. ثانیًایتفق معھا  كانت فكرةلقد  ین] مذنبین أم ال.  معتقل[ال
 علیھ أن یتحمل العواقب.  ،على علم بذلك أنھ

] شخصیًا.  أنوروال یعرفھ [  رف إنھ ال یع  P49قال  فالمخابرات.  جھاز  یعمل في    أنور كان    متىیعرف منذ    P49إذا كان  عّما    سأل بوكر 
 طویلة.   وقتأنھ كان ل  فقط P49 یعرفو

عن    P49أخبر  ]  أنورألنھ [  ،قبل ذلك  ،ال  P49قال  ف؟"  2011بوكر عن معنى "وقت طویل" في اللغة العربیة. "ھل ھذا یعني منذ    سأل
 . آخر المخابرات في التسعینیات في فرع  جھاز  في عمل والده. ربما 

ھذا سؤال  ف]. أنورإنھ ال یستطیع أن یقول لماذا انشق [  P49قال  فانشق ألنھ كان ضد العنف.    أنورقول إن  ی إذا كان  عّما    P49سأل بوكر  
 كبیر.

العمل مع النظام ھو من  ف  ھ بالنسبة لھ،إن   P49ال  فقیعمل ھناك منذ التسعینیات.    أنورمع العلم أن    ،عن رأیھ في السبب  P49سأل بوكر  
إنھ ال    P49قال  ومثل الدفاع عن الوطن.    ،وطنیة  دوافع]  أنور [  ت لھ ربما كان ووال عالقة لھ بالوطنیة.    ،الحفاظ على النظام/حمایةأجل  

 المخابرات. جھاز المرء في  قد یعمل   یعرف لماذا

.  عندما كنت طفًال   . تعرضت للتعذیب من قبل الشرطة صعب/شاق إنھا أرادت اقتباس شيء من استجواب الشرطة: "التعذیب    أومیشینقالت  
أیّضا لكن ال یمكنني    ،خّیًراال أستطیع أن أقول إنھ لیس    أنور،یحدث ھناك. عندما أتحدث عن    على علم بمافأنت    ،إذا قررت العمل ھناك

أثناء استجواب  [  األحیاندقیقة في بعض  الفوریة  الترجمة /لم تكن الترجمة  یعتقد أنھ قال ذلك.  ،نعم P49قال  فنھ لم یرتكب جرائم".  بأالقول 
نفس الوضع مع الشرطة بدون سبب.  من  معظم أصدقائھ    عانىو  ،لتعذیب طوال الوقت عندما كان طفًال یتعرض ل  P49  كانحیث  الشرطة].  

  P49ما إذا قال فقط معرفة أرادت إنھا أومیشین ]. قالت P49 قوطع حدیث[  سؤالھ]... أرادت أومیشین لم یفھم [ما مع ذلك  إنھ  P49قال 
 ذلك. ثم شكرتھ. 

المتّ   رایجرقال   قال في  إن  [  2020  ،مایو/أیار  18في    إفادتھھم  "المعتقل  االسم إن  أتعاطف مع  ُحجب  أنني  یعلم  ] كان متظاھرا وكان 
  P49لـھناك الكثیر من اإلشاعات وال یمكن و. ھ لم یكن على علم إال بما حدث معھ ھو ألن  ،إنھ ال یستطیع قول ذلك P49قال فالمعتقلین". 
 تأكید ذلك.

 ". التحقیقیقصد "أثناء  رایجر إذا كان عّما  P49كان متعاطفًا مع المتظاھرین. سأل  أنور انطباع بأن  P49إذا كان لدى عّما  رایجرسأل  

 ].تمثیًال [كذبًا/كان  برمتھألنھ اعتقد أن األمر   ،التحقیقیصدق أي شيء أثناء  یكن لم  ،ال P49نعم. قال  رایجرقال  ف
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إنھ ال    P49بل قال    ،لم یكن متعاطفًا  أنورإنھ لم یقل إن    P49قال  فلم یتعاطف مع المتظاھرین.    أنورأن    P49سأل بوكر كیف عرف  
 . متعاطفًا] أنوریعرف ما إذا كان [

قال  فلم یكن جاًدا.    أنورإذا كان ھذا یعني أن  عّما    P49ق أي شيء على اإلطالق. سأل بوكر  یصدّ   م یكنقال إنھ ل  P49أن    إلى  بوكر   أشار
P49    شعر  حیث  ا.  عنیفً دون أن یكون  ا  كان جادً   أنور قال إن  بل  ا.  لم یكن جادً   أنور إنھ لم یقل إنP49   ."بأننا "كنا جمیعًا نكذب على بعضنا 

 بعد الظھر]  12:50[ُصرف الشاھد الساعة 

 . ة قادمإلى جلسة   ىدعسیُ المفتش كنابمان  أن أعلنت كیربر
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