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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 41التقریر 
 2021تموز/یولیو،  15و 14تواریخ الجلسات: 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 :1الملّخص/أبرز النقاط

 2021تموز/یولیو،  14 –الیوم الثاني والثمانون 

، ووصف  2011قبل آذار/مارس    251وھو أحد الشھود القالئل الذین اعتُِقلوا في الفرع    اعامً   28سوري یبلغ من العمر    P40  إن
ك السوء. كما قال الشاھد للمحكمة إنھ لم یكن معصوب  ل، وإن لم تكن بذ2011ظروف اعتقال مماثلة لتلك الموجودة بعد آذار/مارس  

وعّرفھ على أنھ رئیس قسم التحقیقات في الفرع. وبحسب الشاھد، لم تكن االعتقاالت في سوریا العینین عندما حقق أنور رسالن معھ،  
، حیث لم یتم إبالغ أحد بالتّھم أو حتى بمكان اعتقالھ. ولم یُعرض المعتقلون على قاٍض مختص ولم یتم إبالغ  2011قانونیة، حتى قبل  

 عائالتھم بمصیرھم.

 2021ز/یولیو، تمو 15 –الیوم الثالث والثمانون 

. ووصف للمحكمة ظروف 2011في    251، بشھادتھ بشأن اعتقالھ في الفرع  اعامً   43، وھو سوري یبلغ من العمر  P41أدلى  
 ااالعتقال السیئة ونقص الرعایة الطبیة والتعذیب داخل الفرع. وعّرف الشاھد أنور رسالن على أنھ رئیس الفرع الذي كان حاضرً 

،  P41من رؤیة أنور ألنھ لم یكن معصوب العینین أثناء التحقیق. وبحسب    P41. وتمكن  P41في إحدى جلسات التحقیق مع    اأیضً 
على ھویة شخصین في لقطات من مقاطع فیدیو مفتوحة المصدر وأوضح   اأمر أنور أحد الّسجانین بتعذیبھ. وتعّرف الشاھد أیضً 

 إنھ رأى أحد الشخصین بنفسھ بعد تسلیم جثتھ إلى عائلتھ. P41قال . و251أنھما توفیا تحت التعذیب في الفرع 

  

 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1
ة،  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود، أو القضاة، أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقصد من ھذا التقریر أن یكن محضرا لجلسات المحاكم

 ما ھو مجرد ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود. وإن
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 2021 ،تموز/یولیو 14 – الیوم الثاني والثمانون

ُمنح أحد الصحفیین غیر  بحضور أربعة أشخاص، وثالثة ممثلین من الصحافة. و  اصباحً   9:30بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
ومثّل االدعاء العام كل من ریتشر وكلینجھ. ولم یحضر محامو  المعتمدین حق االطالع على فحوى الترجمة الشفویة إلى اللغة العربیة.  

 محامي دفاع أنور السید بوكر.  بالنیابة عنالمحامي زیوروفسكي أمام المحكمة  مثلو المّدعین د. أومیشین ومحمد، 

 P40شھادة 

]، ونفى ارتباطھ بالشاھد  المكان ُحِجب اسمفي [  ا، ویقیم حالیً اعامً   28العمر  من P40حقوقھ وواجباتھ كشاھد. ویبلغ   P40تُلیت على 
یجیب    نعلى تلك األسئلة باللغة األلمانیة، فأخبرتھ القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ بوسعھ أعن طریق المصاھرة أو النسب. وأجاب  

 في المحكمة.الشفویة ن أكفاء یتولون أمور الترجمة ین شفوییلوجود مترجم الغتھ األم، أي اللغة العربیة، نظرً على األسئلة ب

 استجواب من قبل القاضي كیربر

حصل معھ، وذلك قبل أن یطرح  عّما    نبذة  أن یعطي المحكمةَ   بادئ األمررید من الشاھد  أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھا ت
قد أدلى بتلك المعلومات للشرطة، ولكن، ال بد أن    P40علیھ المزید من األسئلة. كما قالت كیربر إنھا على درایة بأن    فیدنرالقاضي  

مع النظام السوري، وكیفیة اعتقالھ، فقال   خالفھواستھلت بسؤالھ عن أسباب    أمام المحكمة، بموجب أحكام القانون األلماني.  أقوالھ  یكرر
في دمشق. وقال إنھ سبق وأن أخبر الشرطة بكیفیة   افجرً شقیقھ، وذلك في تمام الساعة الرابعة  برفقة    2010إنھ اعتقل في نھایة العام  

 .اأن تعرفھ أیضً  أرادتعّما  كیربر P40اعتقالھ؛ حیث اقتید إلى مكان غیر معلوم. وسأل 

أن یخبر المحكمة بكل التفاصیل التي یتذكرھا، وأضافت أن المحكمة تعرف األقوال التي أدلى بھا للشرطة،    P40من    كیربر  طلبت
للضرب   ھو وشقیقھ  جّدا عندما اعتُقل، وإنھ تعرض  اإنھ كان صغیرً   ، فمضى في حدیثھ قائًال أمام المحكمةیكررھا  ومع ذلك، ال بد أن  

. [أخبر المترجم الذي احیث اعتقال في تمام الساعة الرابعة فجرً إنھ سیصف كل شيء بالتفصیل؛    قائًال وأضاف  .  بكل تأكید  عدة مرات
أن أولئك    P40استذكر  من العربیة الفصحى].    السوریة بدالً   باللھجةوالجالس بجانبھ بأنھ بإمكانھ أن یتحدث    P40تولّى ترجمة إفادات  

  ا شاھد ضباطً عندما فتح الباب،  فرد یستیقظ من بین أفراد العائلة. و أنھ كان أول  ، واالساعة الرابعة فجرً عند  األشخاص طرقوا بابھ بعنف  
، ثم غطوا  معدودة  بتقیید یدیھ باستخدام أسالك في غضون ثوانٍ . وقاموا  اأرضً   یستلقي، وأمروه بأن  یحملون بنادق كالشینكوف آلیة

إلى األسفل.   بُسترتھ، ودفعوا برأسھ  تناوبوا على ضربھ على رأسھ    إن  P40وقال  رأسھ  اقتادوه إلى وظھرهأولئك األشخاص  ثم   ،
 یارتھم، وتحركوا بعد خمس أو عشرة دقائق.  س

وُضرب  تلك الوضعیة الصعبة والمؤلمة.    ارأسھ. وقال إنھ أُجبر على الجلوس متخذً   ائً للمحكمة كیف ُزّج بھ في السیارة مطأط  P40مثّل  
بالنسبة   ان ُمرعبً للمحكمة أن ذلك كا  P40وأوضح  أن یرفع رأسھ فیھا.    فیھا  بندقیة الكالشینكوف في كل مرة حاولكعب  على رأسھ ب

 أن مدة اعتقالھ   فیھا لشيء من ذلك القبیل. وأضاف أنھ شعر كما لوكان صغیر السن، وكانت تلك ھي المرة األولى التي یتعرض  ألنھ    لھ
 یوم واحد فقط.  لكانت 

بمفرده كونھ كان معصوب  كان  ھ؛ إذ افترض أنھ  ولم یكن یعرف أن شقیقھ مع  .دقیقة أو ساعة  45إن السیارة سارت بھم نحو    P40قال  
إنھ أُجبر على السیر    P40وقال  عندما نزال من السیارة.    اللضرب مجددً وتعرضا  العینین، ولم یتمكن من أن یشاھد ما یدور حولھ.  

وأشار إلى أنھما اقتیدا بنفس الطریقة التي ُضرب فیھا وھو في المنزل (أي أنھ ُضرب على رأسھ وظھره).    ، وتعرض للضرباسریعً 
 الداخلیة.  السراویل استثناءب ثیابھماإلى أحد الممرات، وأمرا ھناك بأن یتجردا من  إلى الطابق السفلي نزوالً 

وأضافت أنھا تتفھم یتابع ما یُقال.  كي یتسنى للمترجم الشفوي أن  أال یقول أكثر من جملة في المرة  طالبةً منھ    P40قاطعت كیربر  
في   P40مضى    كل جملة ثالث مرات].  كرر  P40[قال المترجم الشفوي إن  ، ولكن ال بد لھ وأن یُبطئ في الحدیث.  P40انفعال  

یعرف حینھا أن ذلك یكن  أنھ لم    P40وأضاف  أنور.    ، وھوأن یشاھد المحقق  وأمكنھأنھ اقتید إلى مكتب أحد المحققین،    احدیثھ واصفً 
عندما دخال المكتب، وكانت تلك ھي اللحظة التي عرف فیھا    یستدیرا نحو الجھة األخرىأُمرا بأن    إنھما   الشخص ھو أنور. وتابع قائًال 

الیسار. وبعد والیمین جھتي بفرز المعتقلین إلى للضباط تقضي  أوامروأصدر المحقق ، وھو ما لم یعرفھ من قبل. أن شقیقھ معتقل معھ
 .المعتقلین بأسمائھمونادوا ، ثم دخل أشخاص، لمعتقلون إلى زنازین مختلفةا اقتیدأن فرغوا من ذلك، 

ذلك،    P40معصوب العینین، أو إذا كانت سترتھ تغطي رأسھ وھو في مكتب المحقق، فنفى    P40أرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان 
 سروالھ الداخلي فقط.  امرتدیً إنھ كان  قائًال 

 .اشخصً   30أو    20  األشخاص في الممر تراوح بین  عن عدد المعتقلین الذین كانوا في مكتب المحقق، فقال إن عدد  P40سألت كیربر  

معلوماتھم  ذلك قد حصل كون    وأضاف أن.  بأسمائھم  المعتقلینعلى  نودي  حصل في الزنزانة، فوصف كیف  عّما    P40سألت كیربر  
 .علیھ باالسمإلى مكتب أنور عندما نادوا  P40واقتید . الزنازینإلى   أن یُقتادواقبل لت قد ُسجّ الشخصیة 
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قالت كیربر  إنھ لم یفھم السؤال.    P40الذكر أم ال، فقال    آنف  المكتبنفس    ھواقتید إلیھ    المكتب الذي  أرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان
، فكرر أنھ اقتید إلى الطابق السفلي، وأُجبر  وّضح ذلكطلبت منھ أن یقد سبق لھ وأن دخل مكتب أنور، فنفى ذلك.    P40إنھا فھمت أن  

أُجبروا على االستدارة باتجاه الجھة ، حیث  على أن یقف في أحد الممرات حیث أُمر بالتجرد من ثیابھ ھناك، ثم اقتید إلى مكتب المحقق
 الیسار.  إلى مین أوإلى الی األخرى، وتم فرزھم إما

 للتّو، فقال إنھ لم یكن معصوب العینین حینھا، وإن المحقق ھو أنور.  P40أرادت كیربر أن تعرف ھویة "المحقق" الذي تحدث عنھ 

 علیھ نفسھ عندما نادوا    المكتبإذا اقتید من زنزانتھ إلى  عّما    P40أشارت كیربر إلى أن ذلك الشخص في المكتب ھو أنور، وسألت  
 . المكتبإنھ نفس  P40واقتادوه إلى أنور، فقال 

وجلس  رأسھ عندما دخل المكتب.    ئبأن یطأط  P40قد وقف خلفھ. وأُمر    احصل بعد ذلك، فقال إن ضابطً عّما    P40  سألت كیربر 
  وأخبر المحكمة أنھ ال یزال یتذكر أحد تلك األسئلة، أال   .P40المحقق خلف مكتبھ تارةً، ووقف تارةً أخرى وھو یطرح األسئلة على  

  P40لتحدید ما إذا كان  أنھ ال بد وأن المحقق قد طرح تلك األسئلة    P40وأوضح  ].  ُحِجبت المعلوماتإذا كان كردی�ا من [عّما    وھي
ُحِجبت  من ذلك إنھ من [  وأخبر المحكمة أنھ أجاب على ذلك السؤال بالنفي، وأنھ قال بدالً .  أم ال  بإحدى الجماعات الكردیة  امرتبطً 

مسائل تتعلق باألكراد. من قریب أو بعید، وتطرقّت في ُجلّھا إلى    P40 لم تتعلق تلك األسئلة بـو]، وھو االسم العربي للمدینة.  المعلومات
وُطرح بل وُركل  ،  اوكان الضرب عنیفً على تلك األسئلة بالنفي.  فیھا  أجاب  في كل مرة    P40بضرب    للضابطإن المحقق أوعز  وقال  
إلى الممر، وھو ما لم    P40  یتم اقتیاد، أُمر المحقق بأن  األجوبةو  األسئلةوعندما انتھت جولة  ، وذلك في حضرة أنور.  ذات مرة   اأرضً 

ظھره، ثم تعرض للضرب بسلك   خلفویداه مقیدتان  على بطنھ،  ووصف للمحكمة أنھ أُجبر على االستلقاء  یفھم المغزى منھ حینھا.  
 ، وأُعید إلى الزنزانة بعد ذلك.رباعي ُمجّدل

 ذلك. P40إذا كان معصوب العینین في المكتب الذي خضع فیھ للتحقیق، فنفى عّما  P40سألت كیربر 

إنھ أُعید إلى   P40. قال إدالئھ بشھادتھیواصل أن  P40من  القاضي كیربرقبل أن تطلب لفترة وجیزة كیربر و فیدنر القاضیان تداول
 سن�ا.المعتقلین وأضاف أنھ كان أصغر أولئك شقیقھ.  فیھم والزنزانة بعد أن تعرض للضرب. ونودي على معتقلین آخرین،  

دراستھ   یُنھيَ . وأراد أن  اتقریبً   اعامً   17  یبلغ من العمر  من العُمر في حینھا، فقال إنھ كان  P40عرف كم كان یبلغ  تكیربر أن    تأراد
وأوضح أنھ  یخالف أحكام القانون. ، ومشروع إجراء غیر الحقوق في الجامعة. وأضاف أن اعتقالھ ھو وشقیقھ  بكلیة الثانویة كي یلتحق 

 على أنور. أن یطرح سؤاالً  اإذا كان ممكنً عّما  القضاة P40وسأل حینھا، ولم یكن ھناك أي سبب العتقالھ.  اثً دَ كان حَ 

من األفضل لھ أال یطرح ذلك السؤال، وأنھ ُستتاح لھ فرصة ألن یضیف أي معلومات بعد إدالئھ  أنھ    P40أخبرت القاضي كیربر  
إن شقیقھ استدعي   P40حصل بعد ذلك، فقال  عّما    للتّو بسرعة، وسألتھ  P40واستدعت كیربر ما قالھ  بشھادتھ، في حال أراد ذلك.  
أنھ تعرض   P40باألكراد. وأضاف  متعلقة  ، والP40لـوُوّجھت لھ نفس التّھم التي ُوّجھت  لضرب.  ض لمن الزنزانة للتحقیق، وتعرّ 

ألنھ أكبر منھ   ا تعرض شقیقھ للضرب على قدمیھ بسلك، وللتعذیب بالدوالب نظرً بینما  ،  اثً دَ لكونھ حَ للضرب بسلك على رأسھ وقدمیھ  
التعذیب    P40وقال  سن�ا.   آثار  أُفرج عن األخیر، مألت جسمھ  قبل شقیقھ. وعندما  أُفرج عنھ  . ءالكھرباب  عن طریق الصعق إنھ قد 

 ما تعرض شقیقھ لھ. ل مشابھض المعتقلون اآلخرون للتعذیب على نحو ، تعرّ P40وبحسب 

، شاھد  مباشرة  اعتقالھ  عقبعندما كان ینتظر في الممر    أنھ  ، أال وھوأنھ ثمة شيء ال یستطیع نسیانھ  افي حدیثھ موضحً   P40مضى  
كان ذلك الُمسّن یقبع في إحدى المنفردات الكائنة في الزاویة. ، P40لـ اوفقً ]. عاطفتھ P40 غلبت على[ اعامً  75یبلغ من العمر  اُمسن� 

على المشي.   ا: إذ لم یكن قادرً ذلك المشھد، وأنھ ال یزال یفكر في أسباب اعتقال رجل في ذلك السن  اوأخبر المحكمة أنھ لن ینسى أبدً 
ألن :  اصعبً   اكان الذھاب لدورة المیاه أمرً   .المعتقلونضروب التعذیب الجسدیة والنفسیة التي تعرض لھا    افي حدیثھ واصفً   P40مضى  

لذا، عمد  .  ا ان الباب علیھ، ویوسعھ ضربً أطول من ذلك، یفتح السجّ   اوا من واحد إلى العشرة، ومن یستغرق وقتً السجانین اعتادوا أن یعدّ 
أنھ كان    P40ووصف  للقیام بذلك.    بطانیات الجیشب  مستعینینمیاه  الدورة  نزانة الستخدمھا كإحدى زوایا الز  المعتقلون إلى تخصیص

 الستغالل كل المساحة المتاحة.  فلقد حرصوا على أن یتراصواالكتظاظ الزنازین، لذا،  اأن یناموا في اللیل نظرً  علیھم  من الصعب

للحصول أحد أطباء الفرع بأنھ یحتاج  P40وأخبر التھاب اللوزتین الحاّد. بالجرب كونھ اعتقل مدة طویلة، كما أُصیب ب P40أُصیب 
  P40وأُعطي  .  اضابطً كان  إن ذلك الطبیب یتصّرف كما لو أنھ    P40وقال  من ذلك.    دواء، فأخبره الطبیب بأن یتناول الملح بدالً على  

 في حلقھ.  نزیفالملح في كل مرة ُوّزع علیھم الطعام فیھا، ولكن، تسبب الملح في إحداث 

من قطعة   مكونتینإنھم حصلوا على وجبتین في الیوم،    P40أرادت كیربر أن تعرف عدد الوجبات التي كانت تُقّدم للمعتقلین، فقال  
 في أحیان أخرى. بیض فقطال، أو اأحیانً  طماطمالبیض والوبعض خبز، 

ضوا للضرب،  إذا كانت كمیة الطعام المقدم كافیة، فقال إنھا لم تكن كافیة بكل تأكید. وأضاف أن المعتقلین تعرّ عّما    P40سألت كیربر 
  P40  یستحيشتائم    لعائالتھم، كان المعتقلون ُمجھدین بسبب التعذیب، وكال السّجانون  P40لـ  اواالعتقال في ظروف صعبة جد�ا. ووفقً 

 رھا أمام المحكمة. أن یكرّ 
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ة أن تحدد مدى بذائتھا، فقال إن نعت أحدھم بأنھ "ابن على تلك الشتائم كي یتسنى للمحكم  اواحدً   مثاالً   یعطي  أن P40 منطلبت كیربر  
 .  اوتكرارً  اأسھل تلك الشتائم، وأكثرھا شیوعً  وكانت تلكساقطة" 

، فأوضح إنھ اأنھا ترید أن تعرف مدة اعتقالھ، وكیفیة اإلفراج عنھ، ومكان اعتقالھ أیضً   P40لـقالت كیربر إن ذلك یكفي، وأوضحت  
. ولذلك، ال یتذكر مدة اعتقالھ  2010، أي في نھایة العام اعامً  12لم یعرف مكان اعتقالھ إال عندما أُفرج عنھ. وأضاف أنھ اعتقل قبل 

  الشھر. تزید علىح أنھا على وجھ التحدید، ولكنھ یرجّ 

الضابط محاضرة عن الوالء حیث أعطاھم المعتقلین اآلخرین، برفقة  لمكتب المحقق ا صف أنھ اقتید مجددً و ،P40قبل أن یُفرج عن و
إنھ لم یكن بالید حیلة إال أن    P40وقال  فاضطروا العتقال الصالح والطالح، ثم فرزھم.    ،خدمة أمن الدولةل  مسخرونوبما أنھم  .  للدولة

وافترض  مستعملة،  إحدى الغرف التي یوجد فیھا ثیاب  ثم اقتیدوا إلى  علیھم في واقع الحال).    ا(ألن ذلك كان واجبً ا الضابط  یشكرو
P40    .قطع المالبس،    أحصوا عددوقال إنھم  وُسمح لھم أن یرتدوھا مع اقتراب موعد اإلفراج عنھم.  أنھا تعود إلى معتقلین سابقین

كانوا  وأضاف إنھم  فقط كي یتركوا باقي القطع للمعتقلین اآلخرین حتى یحین موعد اإلفراج عنھم.    ة الداخلی  القمصانوقرروا أن یرتدوا  
 فقط.  لمن سوف یتم اإلفراج عنھ كونھا مخصصةاآلخرین لم یعطوا قّط تلك الثیاب،  ألن اُسذّجً 

على جسم وكانت آثار التعذیب  عنھ من الفرع.    عقب اإلفراجفي شارع بغداد بالقرب من مشفى الھالل األحمر    وجد نفسھإنھ    P40قال  
إلى لقلیل من التعذیب نسبی�ا، ولعل ذلك یُعزى  تعرض لأنھ    P40وأوضح  شھرین.    نحوللعیان عندما أُفرج عنھ بعد    شقیقھ ال تزال بادیةً 

ووصف أنھ تعرض للتعذیب على النحو التالي: أُمر باالستلقاء على بطنھ، وقُیّدت یداه إلى الخلف، وُضرب على سیقانھ  صغر سنھ.  
 . اأیضً  للضرب باللكماتتعرض وقدمیھ. وقال إنھ  

فقال ألحمر،  یعرف رقم الفرع الذي وصفھ للتو، والذي یقع بالقرب من شارع بغداد ومشفى الھالل اكان  إذا  عّما    P40سألت كیربر  
 . 251 ھو الفرع أن رقم االحقً  عرف، ولكنھ الفرعذلك رقم  إنھ ال یعرف 

ما، فاستذكر وجود ورقةً أو    ارقم الفرع أثناء اعتقالھ، أو إذا شاھد الفتةً تحمل رقمً   عنمع أي أحد    تحّدثإذا  عّما    P40سألت كیربر  
واسمھ  بشار األسد،    خالوقال إنھ عرف بعد أن أُفرج عنھ أن أحد أبناء  .  251  الفرعیشیر إلى    فحواھاوأن  ،  على إحدى الخزائن  اإعالنً 

 .حافظ مخلوف، ھو المسؤول عن ذلك الفرع

 .ذلك أراد إذا، وطلبت منھ أن یُخبر المحكمة ستراحةلال إذا كان بحاجةعّما  P40سألت كیربر 

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

، فأقر  ایومً   45الشرطة أنھ اعتقل نحو    P40، أخبر  فیدنرل  ازید على الشھر. ووفقً ت   لمدة إنھ اعتقل    P40إلى قول    فیدنرأشار القاضي  
P40 .ذلك 

العام   وقت مبكر من، وأُفرج عنھ في  2010، فقال إنھ اعتقل في نھایة العام  2011إذا أُفرج عنھ في العام  عّما    P40  فیدنرسأل  
 أن الثورة كانت قد اندلعت لتّوھا في مصر عندما أُفرج عنھ. وأضاف  . 2011

عن كیفیة علمھ بذلك االسم،   فیدنر وسألھ  إن أنور قد حقق معھ، ولكنھ لم یعرف اسم المحقق في حینھا.    P40إلى قول    فیدنرأشار  
أنور في إحدى تلك إن الشرطة عرضت صور عدد من األشخاص، وتعّرف على    P40فقال  وتحدید ھویة صاحبھ على أنھ أنور،  

 . الصور

  تمكن من صاحب الصورة، ولماذا    ھویة  األشخاص، وكیف تعّرف على  ةأن یصف إجراءات التعرف على ھوی  P40من    فیدنرطلب  
 . فقط  اواحدً  ایتذكر شخصً  كان بوسعھ أننھ إ P40التعرف علیھ، فقال 

 P40من أوصافھ، فقال    اعددً   وذكرأنھ یعرف الشخص صاحب الصورة األولى،    P40  اعتقاد  محضر الشرطة یشیر إلى  إن  فیدنرقال  
. وأشار إلى أنھ أخبر الشرطة أنھ لم یشاھد  تلك الصوراألشخاص في  على أحد  تعرف  ذلك الشخص، ولكنھ  صورة  یتذكر رقم  ال  إنھ  

 ، أو أنھ ال یتذكر وجودھا على األقل. وقال إنھ یتذكر جملة تفاصیل أخرى. 2010الوحمة في العام 

، من ھویتھ  اتمامً   ا، وقولھ إنھ لم یكن متأكدً صاحب الصورة األولى  تعرف علىھ  قد أخبر الشرطة باعتقاده أن  P40إلى أن    فیدنرأشار  
،  من تلك التي في الصورة   اكان كثیف الشعر، وحلیق اللحیة، وذو وحمة أصغر حجمً   251كون الشخص الذي حقق معھ في الفرع  

 بقدر وضوحھا اآلن.واضحة أنھ أخبر الشرطة أن الوحمة لم تكن  اذلك، مضیفً  P40فأقر 

إن لیس    P40[الشخص الذي حقق معھ في الفرع]، فقال    شاھد وحمة على وجھإذا  عّما    ، وسألتھP40حدیث  قاطعت القاضي كیربر  
 صراحة.ب حصل منذ وقت طویلألنھ قد بوسعھ أن یتذكر ذلك 
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واالّطالع علیھا. وعندما ُعرضت الصورة األولى، قال    الصور التي عرضتھا الشرطةبعض  قالت كیربر إن المحكمة ستقوم بمعاینة  
P40 إذا كان صاحب تلك الصورة ھو الذي حقق معھ في الفرع، فأقّر ذلك.عّما  إنھ یتذكر ذلك الشخص اآلن. وسألتھ كیربر 

  إن لشرطة  قولھ ل إنھ یتذكر    P40، قال  ھو المتّھم]ھا  الحظ مراقب المحاكمة أن صاحبالتي  المحكمة الصورة الثانیة [  وإبان عرض
 الشخص الذي حقق معھ.  كانت على وجھمن تلك التي   اصاحب ھذه الصورة یتسم بشعر أقل كثافة، ووحمة أصغر حجمً 

إنھ یرجح أن    P40، فقال  2012إذا كان الشخص في الصورة الثانیة ھو الذي اضطلع بالتحقیق معھ في العام  عّما    P40سألت كیربر  
 .التالیةالصور أي شخص في على ھویة  P40یكون صاحب الصورة األولى ھو الذي تولى التحقیق معھ. ولم یتعرف 

في قاعة حدد ھویة أي من الحاضرین  ا كان بإمكانھ أن یإذعّما    أن یلقي نظرة على ما حولھ، وسألھ  P40من    فیدنرطلب القاضي  
 إلى أنور].  اتعرف على أنور بالتحدید [ُمشیرً إنھ  P40على أنھ الشخص الذي حقق معھ، فقال  المحكمة

على االنترنت بعد مرور    اإحدى وسائل اإلعالم، وأین، فأوضح أنھ كان یتصفح موقعً على  متى شاھد صورة أنور    P40  فیدنرسأل  
الجرائم ضد اإلنسانیة التي ارتكبھا النظام   بشأن، وأنھ سیتم إجراء محاكمة  قد اعتُقال  نیشخص  نشھر على مقابلتھ مع الشرطة، وقرأ أ

 ور] قبل تلك اللحظة. نأنھ لم یشاھد صورة [أل P40السوري. وأضاف 

حدد سمات ، ولكنھ  إنھ بالكاد یتذكر  P40وحمة أم ال، فقال    P40ما إذا كان لدى الشخص الذي حقق مع    اإنھ لم یفھم تمامً   فیدنرقال  
 عامة في تلك الصورة، لذا أخبر الشرطة أنھ ال یتذكر ما إذا كان لذلك الشخص وحمة أم ال.

المحقق في    السؤال عن   فیدنركونھ لم یعرف ما إذا قصد    P40على  األمر  التبس  أن یعرف الزي الذي كان المحقق یرتدیھ، ف  فیدنرأراد  
عّما   P40على ھویتھ، وسأل    P40الذي تعرف    251أنھ یتحدث عن المحقق في الفرع    فیدنر، فأوضح  آخر  شخص  أو  251الفرع  

،  ، وربطة عنق، وبنطاالً ابدلةً (أي قمیصً   اإنھ كان مرتدیً   P40عادیة، أم بدلة، فقال    ام ثیابً زی�ا رسمی�ا، أ  اإذا كان ذلك المحقق مرتدیً 
 السترة. بدونونظارات) 

إنھ ال یتذكر على وجھ التحدید، ولكنھ خضع للتحقیق أكثر من   P40عن عدد المرات التي خضع فیھا للتحقیق، فقال  P40 فیدنرسأل 
 مرات.  8أو  7

 ذلك.  P40للتحقیق على الدوام بدون عصابة العینین، فأقر  P40أن یعرف ما إذا خضع   فیدنرأراد 

إنھ خضع للتحقیق في نفس الغرفة أو    P40، فقال  اإذا حقق معھ نفس الشخص في نفس الغرفة أو المكتب دائمً عّما    P40  فیدنرسأل  
  .المحقق نفسھما كان  اغالبً و، االمكتب دائمً 

إن   P40عن تلك المنطقة، فقال    اأن المكتب یقع في منطقة الزنازین، أو ما إذا كان بعیدً   اصحیحً فھمھ  أن یتأكد ما إذا كان    فیدنرأراد  
 أثناء مقابلتھ مع الشرطة بناًء على ما تمكن من تذكره في حینھا. امخططً ، ولكن في ممر آخر. وأضاف أنھ رسم فیھا المكتب یقع

[عُرض الرسم التالي في المحكمة. ما یلي ھو إعادة تمثیل لذلك الرسم بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من مشاھدتھ وسماعھ في 
 المحكمة].
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اللغة   اأشخاصً   أن یُعلما  ھو وشقیقھ  محاولتھمن قبیل    مزاعمھا تناولت  إن  P40أن یعرف موضوع جلسات التحقیق، فقال    فیدنرأراد  
 باالنضمام إلى الجبال"، مما یعني أنھ اتُّھم    فرّ الحزب الكردي، واتُّھم شقیقھ بأنھ "  في واتُّھما بأنھما أعضاء    .بصفتھما ُكردیین  الكردیة

وأوضح للمحكمة تلك التُّھم.  ل  إثباتھو  إن عدم التحاقھ ھو وشقیقھ بصفوف الجیش السوري    P40وقال  حزب العّمال الكردستاني.  إلى  
 . عائلتھمعیل الوحید لالكان  ألنھ اإللزامیة العسكریة خدمة الب یلتحقشقیقھ لم  أن

المحقق أوعز للسّجان بضربھ في كل مرة   أن  P40إذا تعرض للضرب أثناء جلسات التحقیق أم بعدھا، فوصف  عّما    P40  فیدنرسأل  
وأمر المحقق السّجاَن بعدھا أن یقتاد    .ارأسھ أیضً   مؤخرةضربھ السجان على رقبتھ، وركلھ وصفعھ على  فال تروق فیھا إجابتھ للمحقق،  

P40   إلى الممر، حیث استلقى ھناك على بطنھ، وُضرب على قدمیھ بسلك رباعي ُمجّدل. وقال إنھ تعرض للتعذیب حیث ضرب على
 حال المعتقلین اآلخرین. في ذلك ، حالھ المھولرأسھ وقدمیھ بسلك، ولكن تعرض شقیقھ لضروب مختلفة من التعذیب 

إنھ    P40وتعرض للضرب، أم إذا أُعید إلى زنزانتھ، فقال    اإلى التحقیق بعد أن ُطرح أرضً   P40أن یعرف ما إذا أُعید    فیدنرأراد  
 . بعد ذلك ثم حان دور شخص آخر أُعید إلى زنزانتھ،

ء الكھرباب  الصعقإذا تم تعذیبھ بالصعقات الكھربائیة، فقال إنھ لم یتعرض للتعذیب بذلك األسلوب، ولكن تبدو آثار  عّما    P40  فیدنرسأل  
 ظاھرة للعیان على جسم شقیقھ.

 فیدنرفقط، فطلب    عینھإنھ سیصف ما شاھد بأم    P40أنھ بإمكانھ أن یصف ما حصل مع أخیھ إذا أراد ذلك، فقال    P40  فیدنرأخبر  
جسمھ،    إن شقیقھ تعرض للتعذیب بالدوالب، وللضرب بسلك رباعي ُمجّدل، والّركل على كّل أجزاء  P40منھ أن یقوم بذلك. قال  

 . جسده سائر أنحاء على بادیة التعذیبوكانت آثار 

أنھم لم یملكوا   ا ذلك، موضحً   P40حصل معھم، فنفى    فیمامعھ في الزنزانة    والمعتقلون  P40  خاض أن یعرف ما إذا    فیدنرأراد  
من التحقیق إلى  یرجعالشجاعة الكافیة للقیام بذلك، خشیة أن یكون ھناك جواسیس بینھم. وكانوا یرون آثار التعذیب على جسم كل من 

 حصل. عّما  السؤالالزنزانة، ولكن لم یجُرؤ أحد على 



International Research and 
Documentation Center   

 

   7 
 

  P40علمھ بأنھ تم تعذیب اآلخرین باستخدام ھذا األسلوب، فقال   ة، وسألھ عن كیفیءالكھرباب  الصعقعن    P40إلى حدیث    فیدنر أشار  
إن شقیقھ قد اعتقل في فرع   P40وأضاف  .  اإن آثار التعذیب كانت واضحة على أجسامھم، وإن شقیقھ أخبره عن ذلك فیما بعد أیضً 

 .اأیضً  نجھافرع نُقل إلى  حیث آخر،

ح  ا جر  معتقلین یعانون منإذا شاھد  عّما    P40إلى آثار التعذیب الظاھرة على أجسام المعتقلین، وسأل    ا في حدیثھ مجددً   فیدنرأشار  
 .االضرب بالسلك، وھو ما ینطبق على شقیقھ أیضً  جراءكدمات  قد بدت علیھ آثارإن معظمھم  P40بلیغة، فقال 

  P40إذا تعرض ذلك الرجل ألي إصابة، فنفى  عّما    المعتقلین، وسألھبین  وجود ُمسّن  مصدوم جراء  ھ  إن  P40إلى قول    فیدنرأشار  
ثیاب نوم (بیجامة) نظیفة،    ا، كان ذلك المسّن ُمرتدیً P40لـ  اإنھ یتصور أن ذلك الُمسّن یقبع في السجن منذ وقت طویل. وفقً   اذلك، ُمضیفً 

یتم    أنإنھ ال یُعقَل    P40وقال  بالكاد یستطیع أن یمشي.  كان    وقبع في إحدى المنفردات. أراد الضباط أن یقتادوه خارج الزنزانة، ولكنھ
 سنة.  75اعتقال مسّن یبلغ من العمر 

 أنھا كانت ضیقة جد�ا. اذلك، مضیفً  P40فیھا، فنفى  اعتقلإذا كان یتذكر مساحة الزنزانة التي عّما  P40 فیدنرسأل 

إنھ ال یتذكر ذلك، ولكن تراوح عدد المعتقلین في    P40متر، فقال    5*5للشرطة أن الزنزانة تبلغ مساحتھا    P40إلى إفادة    فیدنر أشار  
 .اشخصً  30و 20بین ما تلك الزنزانة 

 إنھ ثمة بطانیات الجیش.  P40فقال وجود أي فراش أو ما شابھ للنوم داخل الزنزانة، عن  P40 فیدنرسأل 

 أنھا كانت ذات ملمس خشن جد�ا. اذلك، مضیفً  P40إذا أُعطي كل معتقل بطانیة، فأقر عّما  P40 فیدنرسأل 

أن كل   اذلك، موضحً   P40قد ُحلق عندما اعتقل، فأقر    رأسھ  شعرأن    أمام الشرطة، والتي قال فیھا  P40إلى إفادة    اأیضً   فیدنرأشار  
تذكر أنھ تم تعقیم الزنزانة . وفعًال   إصابتھم بھ   ولكن ذلك لم یحل دونإصابتھم بالجرب،    للحیلولة دون  الرؤوسالمعتقلین كانوا حلیقي  

 في إحدى المرات.

إنھم كانوا یرون ضوء الشمس    P40إذا ُسمح لھ بالخروج إلى الساحة الخارجیة والتعرض ألشعة الشمس، فقال  عّما    P40  فیدنرسأل  
 من خالل الممر.

 P40للشرطة أن المعتقلین اقتیدوا إلى الساحة الخارجیة كي یتعرضوا ألشعة الشمس ذات مرة، فأوضح    P40إلى إفادة    فیدنرأشار  
الكائن  من خالل ذلك المنور  أنھم لم یُقتادوا إلى الساحة الخارجیة، وإنما إلى الممر الذي كان ُمزود�ا بمنور. وتعرضوا ألشعة الشمس  

 بین الزنازین ودورة المیاه.

 ذلك.  P40كان دون مستوى األرض، فأقر إلى أن القبو  فیدنرخلص 

المعتقلین، وسألھ  P40إن    فیدنرقال   بأحوال زمالئھ  تتعلق  تفاصیل  الشرطة  أمام  فقال    كان   إذاعّما    قد ذكر  إن    P40یتذكر ذلك، 
أكبر العنف كونھم كانوا  تنطوي على مزید من  بأسالیب مختلفة  للتعذیب  قد تعرضوا  إنھ تعرض سن�ا.    منھ  المعتقلین اآلخرین  وقال 

، كما أنھم تعرضوا للتعذیب  أجسادھم  أنحاء  سائرتعرض المعتقلون اآلخرون للضرب بھ على  بینما  للضرب بالسلك على قدمیھ فقط،  
 بالدوالب. 

إذا شاھد تعرض المعتقلین للتعذیب باستخدام أسالیب أخرى، وإذا شاھد آثارھا على أجسامھم أم أخبره أحدھم  عّما    P40  فیدنرسأل  
ولكنھ شاھد آثار التعذیب    لم یخبره المعتقلون اآلخرون عن ذلكبینما  بعد أن أُفرج عنھ فقط،  ھا  إن شقیقھ أخبره عن  P40عنھا، فقال  

 على أجسامھم.  

  ولنزع ،  بالكھرباء  بالصعقنھم تعرضوا للتعذیب  بأقولھ  إلى  عن حالة المعتقلین اآلخرین، و  P40إلى أن الشرطة سألت    فیدنرأشار  
الكماشة    إنھ ال بّد أن یكون ھناك خطأ في الترجمة كونھ قال إن  P40، فقال  اإذا كان ذلك صحیحً عّما    P40وسأل    جلودھم بالكماشة، 

 جلودھم. لنزعاستُخدمت لقرصھم، ولیس 

 ، فقال إن شقیقھ أخبره عن ذلك. P40أن یعرف كیف تناھى ذلك إلى علم  فیدنرأراد 

وكان باإلمكان سماع صرخات للشرطة أنھ تم تعلیق بعض المعتقلین من أقدامھم، وحبسھم في خزانة،    P40إلى إفادة    فیدنرأشار  
أحد  المحكمة أن الشرطة سألتھ عن الّشْبح، ولكنھ أخبر الشرطة أنھ لم یشاھد    P40فأخبر    والجروح النازفة،  المعتقلین، ومشاھدة الدماء

إنھ أخبر الشرطة أن أسالیب  P40األسلوب. وقال    للتعذیب بذلك وال ینفي ذلك احتمالیة تعرض معتقلین آخرین  ،  أمامھللشبح    یتعرض
على نطاق واسع  التعذیب جماعی�ا  وأصبح. 2011بمقارنتھا مع نظیرتھا المستخدمة في  شدة كانت أقل  2010التعذیب المستخدمة في 

 بعد أن اندلعت الثورة في سوریا. 

 . اعنھم الحقً  آخرین تم اإلفراج إنھ عرف ذلك من معتقلین P40عن كیفیة علمھ بذلك، فقال  P40 فیدنرسأل 
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ظاھرة على  بالكھرباء للصعقإمكانھ أن یشاھد آثار تعرض شقیقھ ھ كان بإن P40بمحضر الشرطة الذي قال فیھ   امجددً  فیدنراستشھد 
أخبر  ف  ،في طریقھ إلى جلسة التحقیق  ءالكھرباللصعق بعن تعرضھ    P40  قد أخبر  اآخرً   اشخصً ، وأن  احتى ذلك الیوم تحدیدً   بطن أخیھ

P40  ذلك الموقف [أي قیام السّجان بصعق أحد المعتقلین بالكھرباء في الطریق إلى التحقیق]، ولكن كانت آثار   المحكمة أنھ ال یتذكر
 التعذیب ال تزال واضحة على جسم أخیھ. 

 ذلك.  P40أثناء مدة اعتقالھ، فأقر  ھوزنمن  اخسر بعضً إذا عّما  P40 فیدنرسأل 

أنھ لم یكن  كما  إنھم لم یعرفوا مكانھ بكل تأكید،    ذلك، قائًال   P40على علم بمكانھ، فنفى    P40أن یعرف ما إذا كان أقارب    فیدنرأراد  
طبیب عقب اإلفراج عنھ، فأوضح أن كل  ال  قام بزیارةأن الشرطة أرادت أن تعرف ما إذا    P40وأضاف  بإمكانھم أن یعرفوا مكانھ.  

أن المجتمع السوري یعتقد أن كل من یتم   P40إلى أي مكان. وأضاف    یذھبالكافیة ألن    الشجاعةیملك    لنمن یُفرج عنھ من الفرع  
طریقة تبریره ، والسائدة  ن ھذه ھي عقلیة حزب البعثإ  ائًال . وأردف قاعتقالھ لدى أجھزة المخابرات السوریة قد ارتكب جریمة ما

 عتقال الكثیر من األشخاص.ال

[أي    ذلك قد یُعزى ألي سبب من األسباب، ألن ھذه دولة  فقال إنالتھم التي اعتقل على أساسھا،  عن سبب اعتقالھ، و  P40  فیدنرسأل  
إلطاحة بكل شيء في إلى ا[تدیرھا أجھزة األمن والمخابرات]. وبعد اندالع الثورة في سوریا، عمد النظام    وبولیسیةتعسفیة،    سوریا]

 ف المدن السوریة.مختلَ 

  حول  اإن أحدھم قد أعد تقریرً و بعض المعتقلین،  بتقاریر    یكتبونأشخاص في سوریا  وجود    حول  للشرطة  P40  ما قالھإلى    فیدنرأشار  
، P40لـ  اووفقً النظام في سوریا.    من ینتمي لجواسیسعلى    "فسفسة"الأنھ یطلق لقب    P40قیام شقیقھ بتدریس اللغة الكردیة، فأخبر  

االلتحاق بالخدمة   شقیقھرفض  إلى    اوقد یُعزى اعتقالھما أیضً ھم مصدر االتھامات التي ُوجھت لھ ولشقیقھ.    على األرجح  ھؤالء  كان
إن السبب وراء رفضھ ھو الوضع    P40وقال  حزب العمال الكردستاني.    صفوف  بانضمامھ إلى  إثر ذلكعلى    حیث اتّھمالعسكریة،  

 .  اما دفع بھم للرحیل إلى دمشق أیضً  و، بكل صراحة، وھعائلتھاالقتصادي السيء ل

 ذلك، ولكن طلب أحد المترجمین الشفویین الحصول على فترة استراحة.   P40إذا كان یحتاج الستراحة، فنفى  عّما    P40سألت كیربر  

*** 

 دقیقة]  15 لمدة [استراحة

*** 

 استجواب من قبل المدعین العامین 

من بین القلیل من المعتقلین الذي اعتقلوا في الفرع    P40وسیتطرق أولھا إلى كون  قال المدعي العام كلینجھ إن لدیھ القلیل من األسئلة،  
  P40لـوأراد كلینجھ أن یعرف ما إذا سبق  بغیر وجھ حق.  أنھ اعتقل    P40، ولكن، یعتقد  2011قبل اندالع الثورة في العام    251
إذ لم یكن یُسمح في سوریا،  اأن ذلك ال یمكن أن یحصل أبدً  اذلك، مشددً  P40، فنفى أم ال اجتمع مع محاٍم أو شيء من ھذا القبیلوأن 

 انة.الزنز یدخلواأن الشرطة حتى لعناصر 

 إن اعتقالھ كان تعسفی�ا.  ذلك، قائًال  P40إذا أُعلم بأسباب اعتقالھ، فنفى  أوبحقھ،   توقیفمذكرة صدرت إذا عّما  P40سأل كلینجھ 

صدر حتى عندما  ل أمام قاٍض  أنھ لم یمثُ   اذلك، مضیفً   P40فنفى  وأن مثل أمام قاٍض أم ال،    P40لـأراد كلینجھ أن یعرف ما إذا سبق  
 أمر اإلفراج عنھ.

 ذلك.  P40إذا سمع صرخات المعتقلین في الزنزانة، فأقر عّما  P40سأل كلینجھ 

 ما حصل ذلك أثناء ساعات النھار.   اإنھ غالبً   P40، فقال  اأو على الدوام، أو أحیانً أراد كلینجھ أن یعرف ما إذا تكرر ذلك األمر یومی�ا،  

 بضع ساعات. إن ذلك حصل كل  P40أراد كلینجھ أن یعرف عدد المرات التي تكرر فیھا ذلك، فقال 

ولكنھا عادة إنھ ال یعرف على وجھ التحدید،    P40عن مدة استمرار جلسات التحقیق وسوء المعاملة في العادة، فقال    P40سأل كلینجھ  
 بالنسبة لھ. خمس دقائق أو، دقائق 10ما استمرت نحو  
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 أي معتقالت في الفرع، فنفى ذلك. P40أن یعرف ما إذا شاھد  فیدنرأراد 

 تعرضوا لعنف جنسي، فنفى ذلك. اإذا كان یعرف أشخاصً  أوإذا وقع ضحیة لعنف جنسي، عّما  P40كلینجھ سأل 

 الدفاع  محامياستجواب من قبل 

 P40، فقال  معینة  بلھجةفي الفرع یتحدث    P40أراد محامي الدفاع فراتسكي أن یعرف ما إذا كان الشخص الذي اضطلع بالتحقیق مع  
 بلھجة قریبة من لھجة أھل دمشق. العربیة  كان یتحدثإن المحقق  

 استجواب من قبل محامي المّدعین

عّما    P40أنور، وسأل  وجود  ینتظر أمام منصة الشھود قبل بدء الجلسة، وأثناء    P40قال محامي المّدعین شارمر إنھ شاھد كیف كان  
 ذلك. P40إذا قال لھ أنور أي شيء، فنفى 

 ا دارجً   ضرب مثًال   P40إن عائلتھ لم تمتلك أي معلومات عن مكانھ، كما أشار إلى أن    P40إلى قول    أشار محامي المّدعین كروكر
كروكر أن یتلوھا من محضر الشرطة،  ل ینبغيإذا كان یتذكر تلك المقولة، أم إذا كان  عّما   P40في ھذا الشأن للشرطة. وسأل كروكر 

 أن یقوم بتالوة المقولة. من كروكر P40فطلب 

تلك المقولة شائعة في سوریا في  المحكمة أن    P40أخبر الشرطة أن "الداخل مفقود، والخارج مولود"، فأخبر    P40قال كروكر إن  
سیاق الحدیث عن أجھزة المخابرات السوریة؛ إذ یقول الناس أن كل من یدخل [منشآت االعتقال] مفقود، وكل من یخرج منھا مولود. 

 یعني ذلك أنھ یُكتَب عمر جدید لكل من یتم اإلفراج عنھ. و

إذا كان ھناك المزید من األسئلة، فنفى عّما    [أعطى أنور ورقة لمترجمھ الذي قام بتمریرھا لمحامي الدفاع فراتسكي]. سألت كیربر
 محامي الدفاع فراتسكي ذلك. 

، وأخبرتھ أنھ بوسعھ االنصراف من قاعة المحكمة، أو البقاء فیھا، P40باالنصراف كشاھد. وشكرت القاضي كیربر    P40لـُسمح  
لھا فحوى تلك اإلفادة كي یتسنى لھا تحدید ما  لخص  ییّود أن یدلي بإفادة شخصیة أمام المحكمة، فطلبت كیربر منھ أن  إنھ    P40فقال  

 إذا كانت ستوافق على طلبھ أم ال.

لما یتسببون بھ من   اعلى وجھ التحدید نظرً   المتطرفة  ىإنھ یرید أن یتقدم بالشكر إلى المحكمة على محاكمتھا السلفیین والقو  P40قال  
 معاناة جّمة للشعب الكردي في سوریا، وأعرب عن شكره للمحكمة. 

مقابلة مع شخص طلب المشاركة في ھذه المرافعة ال، ومضت في حدیثھا موضحة أن المحكمة استلمت محضر  P40شكرت كیربر  
بصفتھ كیربر إنھ ُسمح لذلك الشخص أن یشارك    ت. وُوزعت نسخ من ذلك المحضر على األطراف المشاركة. وقالأحد المدعینبصفة  

ذلك الشاھد، ولم یُصدر أي من األطراف بیانات في ھذا الشأن. وأخبرت   نیابة عنیترافع  المحامي بانز طلب أن  . وأضافت أن  تلك
تحلیلی�ا بخصوص المشافي العسكریة في سوریا، والذي أُدرج اآلن    ا كیربر األطراف أن مكتب المدعي العام االتحادي قد استلم تقریرً 

 في ملف القضیة. 

 .اصباحً  11:27م الساعة في تما ةُرفعت الجلس
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 2021 ،تّموز/یولیو 15 – الیوم الثالث والثمانون

بحضور أربعة أشخاص،  وذلك    أمطار غزیرة]  الناجم عن ھطولتأخیر  لل  انظرً [  اصباحً   11بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
[أي مثل    االطالع على فحوى الترجمة الشفویة إلى اللغة العربیةوثالثة ممثلین من الصحافة. ُمنح أحد الصحفیین غیر المعتمدین حق  

المحامي زیوروفسكي    وحضرالمّدعین د. أومیشین،    ةمحامی  تحضر. ومثّل االدعاء العام كل من ریتشر وكلینجھ. ولم  الیوم السابق]
 محامي دفاع أنور السید بوكر.   من بدالً أمام المحكمة 

 P41شھادة 

P41  ،تُلیت محامي المّدعین محمد. وبرفقة    وحضر   ، المكان]  ُحِجب اسمفي [  ویقیم حالی�ا  ،ا عامً   43یبلغ من العمر  ، سوري الجنسیة
 عن طریق المصاھرة أو النسب.  بالمتھمارتباطھ علیھ حقوقھ وواجباتھ كشاھد، ونفى 

 استجواب من قبل القاضي كیربر

أقوالھ أمام  ولكن یتعین علیھ أن یكرر كل  ،  P41الشرطة األلمانیة قد أجرت مقابلة مع  أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن  
مع النظام، واعتقالھ.   خالفھأسباب  نُبذةً عن  طلبت منھ أن یعطي المحكمة  المحكمة وعلى مسامع الحضور، وأطراف ھذه المحاكمة.  

وصول حافظ األسد إلى السلطة، ما أّدى إلى مع  ؛ حیث بدأ ذلك  اعامً   40منذ  مزعزعة    في سوریا  أن األوضاع األمنیة  P41أوضح  
 وقال إن  . وقال إن المخابرات [أي القوات األمنیة] ھي الجھة الفاعلة الحقیقة.P41، بحسب  اعامً   40قمع الشعب السوري على مدى  

؛ حیث قاموا بحملة اعتقاالت نكما یشاؤو تصرفھم  ال ینفي ذلك حقیقة  و،  مل رتبة ضابطحیلیس كل من یعمل لدى أجھزة المخابرات  
عالوة على ذلك، ال یزال مصیر األشخاص الذین اعتقلوا .  احالة الطوارئ المعلنة، ویُعتَبَر كل من یُعتقل لدیھم مفقودً   بموجبتعسفیة  

المجتمع بمناھضة بشار األسد مع انطالق    اومضى في حدیثھ موضحً .  P41لـ    ا، وفقً المذبحة مجھوالً أثناء   بدأ  الربیع    حراككیف 
وقابل النظام [تلك المطالب]   أجھزة األمن.تقیید صالحیات  باإلصالح، والعدالة االجتماعیة، والمساواة في الحقوق، و، وطالب  العربي
طوال  ذلك العنف: فقمعوا المظاھرات، واعتقلوا األشخاص    ممارسةاستُخدمت أجھزة األمن كأداة بُغیة  ،  P41وبحسب  .  المفرطبالعنف  

على صالحیات   ا. وأعقب ذلك تحریر عدد من المناطق وخضوعھا لسیطرة المعارضة، ما فرض قیودً اندالع الثورة  بعدونصف    عام
  الثورة]   ُعمر   منالتي قامت بھا أثناء العام ونصف العام األول [الستخبارات  أنشطة أجھزة اجّل  إن    P41وقال    .األمنیة فیھاالقوات  

 قع األمر. افي و فقطالمظاھرات  ركزت على

وما    ةعن منطقة الغوط  المناطق السوریة فیما بینھا، حیث كان فرع الخطیب مسؤوالً   وّزعتأجھزة المخابرات    وأخبر المحكمة أن
، ویعتقلون  یقومون بدوریات  الخطیب] من فرع  ا اطً [ضبّ   في االعتصامات في حرستا، شاھد  عندما شارك ھ  أنإلى    P41وأشار  حولھا.  

شق.  ، واقتید إلى فرع الخطیب في دم]ُحِجبت المعلوماتفي [  2011العام    أیام الجمعة منإنھ اعتُقل في أحد    P41وقال  الناس ھناك.  
العقید أنور. وقال   ةبقیاد  األشخاص لالستجواب، والتحقیق، والتعذیب على ید الضبّاطوشّكلت تلك األحداث بدایة مرحلة خضع فیھا  

P41    ُحِجبت في [  على إثرھا رعایة في مجال الصحة النفسیة وعالج األعصابإنھ ال یزال یعاني من تبعات ذلك إلى الیوم، ویتلقى
 ]. المعلومات

،  الُمعتَقَلأن یتوخى المزید من الدقة في حدیثھ، وأن یوضح كیفیة اعتقالھ ومكانھ، وكیفیة اقتیاده إلى    P41طلبت القاضي كیربر من  
إنھ كان   P41استراحة في أي وقت. قال    رغب في أخذإذا  عّما    ، وأضافت أنھ بوسعھ أن یُخبر المحكمةكیفیة معاملتھ أثناء االعتقالو

أنھ    P41نقالب علیھ. وأوضح  ال. وكان األشخاص یطالبون بتغییر النظام، وا2011في العام  ھ]،  ُحِجب اسمفي الشارع، أمام مسجد [
 .بعد أربعة أشھر من اندالع الثورةالقتل عملیات ، و المفرط لعنفل تعرضھموذلك بسبب ، سرعان ما تغیرت مطالب األشخاص

إنھ قد شارك في العدید من المظاھرات في حرستا عند بدایة    P41تلك المظاھرات، ومكان اعتقالھ، فقال    عن  P41سألت كیربر  
وتركزت مطالبھم في البدایة  الشعارات.    بالھتاف وتردیدقاموا  ، وإنھا اقتصرت على نزول مجموعة من الشبّان إلى الشوارع  [الثورة]

لمطالبة بإسقاط  إلى اردود فعل النظام المتطرفة    ھم عن أصدقائھم المعتقلین. ولكن، دفعتاإلفراج  ثم  الحریة والعدالة االجتماعیة،  على  
 ، وتجمعھم في نقاط معینة.الشوارع إلىشخاص األ نزول، واقتصرت على سلمیّةكل تلك المظاھرات  كانت، P41وبحسب النظام. 

  50أن نحو    P41فوصف  مكان المظاھرات التي اعتقل فیھا، وكیفیة اعتقالھ،    على درجة من الدقة  أن یصف  P41طلبت كیربر من  
  P41التقط  و، ورددوا شعارات تُطالب بإسقاط النظام.  2011]  ُحِجبت المعلومات] بتاریخ [ُحِجبت المعلوماتبدأوا بالمسیر من [  اشخصً 
ھا رفعیقوم بثّق ما حصل في تلك المظاھرات، وكي یوالتي معھ  (كامیرا)  بآلة التصویر    مصورةفوتوغرافیة، وسّجل مقاطع    اصورً 

أُجبروا على مغادرتھ على الفور.  ومحاصرة المكان،  ولكن سرعان ما بدأت القوات األمنیة بالعالم الحقیقة.    رىعلى موقع یوتیوب لی
،  ھ] ُحِجب اسمطریقھم بالقرب من مسجد [ د إلى المنزل بمساعدة بعض أصدقائھ، ولكن اعترضت دوریة شرطة  أن یعو  P41حاول  

. وانتظروا ساعتین إلى أن اعتقلت القوات إلقائھم بشكل عنیف داخل السیارات، ووالركل،  البنادقواعتقلتھم. وتعرضوا للضرب بأعقاب  
واقتیدوا جمیعھم    .المعتقلینلفرز  بؤرة  الذي استخدمھ النظام ك  األمنیة المزید من األشخاص، ثم اقتادوھم إلى مشفى البیروني في حرستا

 بعدھا من تلك النقطة إلى فرع الخطیب.
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وأُنزلوا  إلى أن أیدیھم كانت مقیدة إلى الخلف بسلك، وأن رؤوسھم كانت مغطاة بستراتھم عندما وصلوا إلى فرع الخطیب.    P41أشار  
 P41وقال  تلو اآلخر إلى القبو.    اواقتیدوا واحدً ھم،  وأُجبروا على أن یجثوا على ُركبمن الحافلة، واقتیدوا عبر باب یؤدي إلى القبو.  

إلإنھم   بأنھم خونة وجواسیس.  تعرضوا للشتم والضرب على طول الطریق المؤدي  إذ نُعتوا جمیعھم  القبو،  وسلموا كل مقتنیاتھم ى 
وفُتّشت أجسادھم،  السروال الداخلي،    عداتجردوا من كل ثیابھم  أنھم    P41وعالوة على ذلك، وصف  ثیابھم وأموالھم عندما دخلوا.  و

] حیث مكث ھناك أربعة أیام،  ُحِجبت المعلومات[ الزنزانة إلى P41واقتید وُزّج بھم في زنازین مختلفة، وأُعیدت لھم ثیابھم بعد ذلك. 
وأخبر المحققین أنھ كان في  للمحكمة.    حسب ما قالھ،  ائً وخضع في األثناء للتحقیق، ولكنھ لم یُدِل بأي اعترافات كونھ لم یقترف شی

أن [المحققین] لم یعرفوا اسمھ، ولكنھم    P41وأوضح  .  اشیئً المسجد ثم غادر، واعتقل على إثر ذلك، على الرغم من أنھ لم یرتكب  
وتم نقلھ إلى    جواسیس.إلى الفي ذلك    "الفضل"أثناء المظاھرات، ویعود    مصورةفوتوغرافیة، وسّجل مقاطع    اعرفوا بأنھ التقط صورً 

 م. یااإلدارة العامة ألجھزة المخابرات في كفرسوسة بعد أربعة أ

إنھ مكث في    P41وقال  .  وتسلیم المقتنیات،  المعتقلین بدنی�اتفتیش  من حیث  في فرع الخطیب،  ما یحصل  اإلجراء المتبّع ھناك    یُشبھ
بروایتھ السابقة. وأخبر المحكمة   P41ومع ذلك، تمّسك  ، وتعرض في األثناء للضرب، وخضع للتحقیق.  كفرسوسة مدة ستة أیامفرع  

، وشّكلت  امجددً   إلیھ  فنُقل  في فرع كفرسوسة، حصل فرع الخطیب على صورة تؤكد أنھ الشخص الذین یبحثون عنھ،وجوده  أنھ أثناء  
اسمھ في جوف اللیل، فما كان منھ على  أنھ عندما كان في زنزانتھ في كفرسوسة، نودي    P41وأشار  بدایة مرحلة التحقیق الثانیة.  تلك  

حیث توجد مقتنیاتھ الشخصیة، وتم تقیید یدیھ، وتعصیب إلى الغرفة    P41واقتید  أصدقائھ العتقادھم بأنھ سیتم اإلفراج عنھ.    ودعإال أن  
 فرع الخطیب.بھ إلى ، ثم اقتید إلى سیارة من طراز جیب، وتوجھوا اعینیھ مجددً 

وبعد مرور  ].  ُحِجبت المعلوماتإلى نفس الزنزانة، [  اوخضع لنفس اإلجراءات آنفة الذكر عندما وصل لفرع الخطیب. واقتید مجددً 
عن    P41. سأل المحقق  العدید من األسئلةعلیھ  الذي طرح    إلى المحقق  واقتادهساعة، استُدعي للتحقیق، وقام سّجان بتعصیب عینیھ،  

أنت أبو    اوقال لھ: "إذً ثم سألھ المحقق عن اسم ابنھ،  أنھ متزوج ولدیھ أطفال.  وأكد  أم ال، فأعطاه اسمھ،    ااسمھ، وعّما إذا كان متزوجً 
إذا ینبغي لھ  عّما   P41ثم سأل المحقق  علیھ، أال وھي "میماتي".    P41أطلقھا أصدقاء    بكنیتھ التيأخبره ، كما  سن الذي نبحث عنھ"ح

ذلك    P41نفى  أنھم یعرفون الكثیر عنھ.    P41بھا    أدرك"أبو حسن" أم میماتي، وكانت تلك ھي اللحظة التي    كنیة  اأن ینادیھ ُمستخدمً 
  ].ُحِجبت المعلوماتإلى الُمنفردة [ P41بادئ األمر، ثم أوعز المحقق للسّجان بأن یقتاد 

عبد المنعم   المقّدمنفسھ على أنھ    وقّدمبأن ینزع عصابة العینین،    P41أمر المحقق  .  اللتحقیق مجددً   P41وبعد مرور ساعة، خضع  
إن ذلك    إذا كان یعرف ذلك الشخص، فأقر ذلك، قائًال عّما    ُسئلف   أنھ ثمة شخص آخر یجلس على األرض،  P41النعسان. والحظ  
المحقق واجھھ بحقیقة أن    إن  P41وقال    ].ُحِجبت المعلوماتالمحكمة أن ذلك الشخص یقیم حالی�ا في [  P41وأخبر  الشخص صدیقھ.  

 اقال المحقق إنھ ینبغي لھمو، ثم أمر السّجان بأن یقتاد ذلك الشخص إلى زنزانتھ.  P41 عن وذكر معلوماتذلك الشخص ھو صدیقھ، 
علیھ   یجب، ولكن  وأخبره المحقق أنھم یعرفون كل شيء عنھعلم.  شخص ُمثقف وُمت  P41، كون  باحترام البعض    اأن یعامال بعضھم 

وكل من لھ ید في القیام بتلك األفعال من أصدقاء األفعال التي اقترفھا ضد الدولة السوریة،  كل شيء بنفسھ، من قبیل  بیُخبرھم  أن  
السّجان باقتیاد وأُمر  بأن یعود إلى زنزانتھ وأن یُدّون كل ما فعلھ منذ لحظة میالده إلى الیوم.  ، وأمره  اثم أعطاه ورقة وقلمً   .وشركاء

P41  ] الزنزانة  وبدایة المعلوماتُحِجبت  إلى  المدرسي،  وتعلیمھ  میالده،  بتاریخ  ابتداًء  معلوماتھ،  كل  بتدوین  بدأ  ثم  [ُمنفردة]،   [
السجان أنھ جاھز لمقابلة المحقق،    المیّة. وبعد أن فرغ من ذلك، طرق الباب ُمخبرً مشاركتھ في المظاھرات السانتھاًء بالمظاھرات، و

 غرفة التحقیق "بنفس الطریقة المعتادة". فقام السجان بتعصیب عینیھ، واقتیاده إلى

،  ھناك   اقبالة الباب، وكان العقید أنور جالسً   امكتبً   P41بأن ینزع عصابة العینین عندما وصل إلى غرفة التحقیق. وشاھد    P41أُمر  
فقط على الرغم من أنھ   ونصف الورقة  المحكمة أنھ استخدم ورقة واحدة  P41أخبر    یساره.  علىعبد المنعم النعسان  ُمقّدم  وجلس ال
، وقال  P41على الورقة، ثم أعطاھا للعقید أنور الذي قرأھا، ثم رماھا في وجھ    P41بقراءة ما كتبھ  المقدم  بدأ  أوراق.    7أُعطي  

".  لعبة "الشرطي والحراميیلعبان  ھما كانا  ، كونمقدمالمحكمة أنھ لم یلِق اللوم على ال  P41وأخبر  : "لقد أخبرتك أنھ لن یفھم!".  لمقدمل
خدو، وعلمھ بطریقة یفھم فیھا، وبعد ما یستوي مزبوط، رجعھ  ":  السجان  امخاطبً   ، قالP41وبعد أن رمى أنور الورقة في وجھ  

، واقتید على إثره إلى منفردتھ، وُحرم من النوم، ومن الجلوس مدة ثالثة كي یتم تعذیبھأن ذلك كان بمثابة أمر    P41. وأوضح  لھون"
 وأجبره على الوقوف مرة أخرى. من التعب،  االسجان ضربھ في كل مرة سقط فیھا أرضً  إن P41أیام. وقال 

*** 

 دقائق] 10لمدة  [استراحة

*** 

بعد أن اقتید   انھارتإن أعصابھ    P41معھ أثناء اعتقالھ المرة األولى بعد أن التقى بأنور، فقال  حصل  عّما    P41سألت القاضي كیربر  
أیام.  حُ إلى المنفردة، و  النوم والجلوس ثالثة  ال  امجددً اقتاده السجان  رم من  النعسان الذي سألھ عن ھویة مقدم عبد المنعم  لیمثل أمام 

أنھا كانت ، أو  ، وذكر أسماء معروفةً أصًال أجاب كي ال یُقحم نفسھ في المصائبالمحكمة أنھ    P41فأخبر  أصدقائھ الذین تآمر معھم،  
 استخدموا أسماء وھمیة. أنھم وأنھ تعرف على معظم األشخاص من خالل تطبیق سكایب،  P41. وأوضح  تعود ألصحاب الصور
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  ن ودخّ المحقق على أریكة،    جلسبینما  على ركبتیھ،    ویجث  كانفأوضح أنھ  ،  P41طبیعة جلسات التحقیق مع  أرادت كیربر أن تعرف  
تباطأ في اإلجابة عن  وكان السجان الذي یقف خلفھ یضربھ بالحزام إذا  .  اإلجابة  وقام بركلھ إذا لم تعجبھ،  علیھ األسئلة  وطرح السجائر،  

ما   دأن یحدّ   تسنّى لھوقال إنھ  .  متتالیة  أربعة أیامطوال  ساعتین  الساعة أو  الأنھ خضع للتحقیق لما یقارب    اأیضً   P41وأوضح  .  سؤال
التي معلومات  الوعلیھ، لم یعِطھم إال    .وذلك بناًء على طبیعة األسئلة الموجھة إلیھ  ،ام یعرفوه أیضً الفرع] عنھ، وما ل  موظفي[  عرفھ

فیسبوك، وموقع قناة  الویوتیوب،  ال  مواقععلى    ھارفعقام ب  ثمالمظاھرات،    مصورة أثناءیعرفونھا بالفعل، من قبیل أنھ سّجل مقاطع  
 وتوزیعھا األخبار الكاذبة    ونشرتشویھ سمعة الدولة، واالتصال مع المعارضة،  القیام بما یلي:    بمحاولةوُوّجھت لھ أصابع االتھام  العربیة.  

 إنھ أقّر األمور التي یعرفونھا فقط.   P41وسائل إعالم أجنبیة. وقال على 

 ذلك. P41فأقر أنھ خضع للتحقیق مدة أربعة أیام،  اإذا كان صحیحً عّما  P41سألت كیربر 

عرف عن نیة موظفي الفرع مداھمة المكان الذي ینام فیھ   أنھ  P41حصل معھ بعد ذلك، فأوضح    ماأن یصف    P41طلبت كیربر من  
في سیارة وھو معصوب العینین،   P41 . وفي صباح الیوم التالي، ُزّج بـقل أحدھممعھم على تغییر المكان إذا اعتُ واتفق    ه،ؤھو وأصدقا
 ضباط.  أولئك البرفقة   إلى حرستا سیذھبالذي أخبره أنھ ُمقّدم واقتید إلى ال

. وأضاف التحقیقإن اسمھ عبد المنعم النعسان، وھو نائب رئیس الفرع، والمسؤول عن    P41سألت كیربر عن اسم ذلك الُمقّدم، فقال  
P41  م عبد المنعم النعسان. للمقدّ  التحقیقالعاملین في الفرع، وأوكلت مھام  علىالمھام  توزیعإنھ تم 

، المكان الذي یقضي فیھ أصدقاؤه لیلتھمإلى    سیتم اقتیادهأنھ    P41أرادت كیربر أن تعرف ما الذي حصل بعد أن أخبر ذلك الشخص  
. واقتید من زنزانتھ وعبر باب القبو من غیر أن  قفعلى السرشاش  مزودة بأخرى  سیارة    وتبعتھافي سیارة،    تم اقتیادهإنھ    P41فقال  

. ى حرستاالطریق عندما وصلوا إل  یدلھم علىبأن  وه  مرأ وتوجھت الدوریة إلى حرستا، ویكون معصوب العینین، وإنما مقید الیدین فقط.  
 P41وأخبر  الطابق ورقم الشقة.    على  ھمدلّ بعد أن  بأن یبقى في السیارة،    P41  أمروا  وعندما وصلوا إلى المبنى الذي توجد فیھ الشقة،

أنھم   عنھ  اإلفراجبعد  واتضح لدیھ  إلى الفرع.    قبل أن یعیدوه دقیقة،    40أو    30المحكمة أن [ضباط الفرع] دخلوا المبنى، وخرجوا بعد  
 قد كسروا الباب. 

إن المقدم عبد المنعم    P41فقال  في حدیثھ،    یمضيكان ال یزال رھن االعتقال حینھا، وطلبت منھ أن    P41خلصت كیربر إلى أن  
إنھ أخبره   P41وقال  عن مكان أصدقائھ اآلن.    P41التقى بھ عندما أُعید إلى الفرع، وأخبره أنھ لم یكن ھناك أحد في الشقة، وسأل  

  P41قتید  وامنذ تلك اللحظة.    ه كانوا ال یزالون ھناك قبل اعتقالھ، ولكنھ ال یعرف ما الذي حصل بعد ذلك، كونھ بات معتقًال أن أصدقاء
 .ایومً  25]، ومكث فیھا  ُحِجبت المعلوماتإلى ُمنفردة مختلفة، [

وكانت الزنزانة صغیرة جد�ا، أنھ ُسمح لھ بأن یستخدم دورة المیاه مرتین في الیوم: مرة في الصباح، وأخرى في المساء.    P41وصف  
تقریبا، ولم    0.8*1.6  مساحتھاوبلغت   فیھامتر  الطعام من خالل    یكن  لھ  میاه. وقُدم  یومی�ا،    فتحة دورة  الباب مرتین   وكانتتحت 

 .ایومً  25بعد مضّي   امن البیض، والبرغل، والخبز. وخضع للتحقیق مجددً مكونة الوجبات 

لما لدیھم  اوحیازتھ جھاز تسجیل وفقً  كل األمور المتعلقة بوسائل اإلعالم،م یعرفون عن مسؤولیتھ عن إن المحقق أخبره أنھ P41قال 
المحكمة أنھ كان على علم بأنھم ال یملكون أي دلیل   P41بأن یسلم ذلك الجھاز كي یتم اإلفراج عنھ. وأخبر    P41. وأُمر  من معلومات

ولكن، كونھ المسجد.  ، وأن تلك الكامیرا في سیارتھ التي ركنھا على مقربة من  ضده، ولكن إذا أعطاھم الكامیرا، سیحصلون على أدلة
ّدم، رھن االعتقال، ال یعرف أحد بمكان تلك الكامیرا. وأراد أن یُخبر أصدقائھ بمكان الكامیرا كي یقوموا باستخدامھا، لذا، قام بخداع المق

 P41اقتید    حرستا كي یتحدث معھ عن األمر. وفي الیوم التالي،  رئیس بلدةوأخبره أنھ سیعطیھ معلومات عن أجھزتھ، وطلب أن یلتقي  
ُحِجب  [  رئیس البلدیةھناك. وكان    رئیس البلدیةإلى مكتب رئیس الفرع، حیث ینتظره  یتم اقتیاده  سالذي أخبره أنھ  إلى المقدم    امجددً 
أنھ سیجد مفاتیح سیارتھ عند أحد األصدقاء الذي یعرف   P41صحتھ، فأخبره  ، وسألھ عن  P41ھ] بانتظاره بالطبع، ورحب بـاسم

  بدوره  بأن یُسلّم الجھاز إلى والده الذي سیسلمھا  اأیضً   رئیس البلدیةمن    P41وطلب  .  P41لحظة اعتقال    امكانھا، كونھ كان حاضرً 
وقال  أھمیة بالنسبة لھم.    P41خیبوا ظنھ، وأن الجھاز یفوق حیاة  إلى أنھ عرف من المقدم بعد فترة أن أصدقاءه    P41وأشار  للفرع.  

أجرى مكالمة ھاتفیة مع أحد القیادیین المعروفین في أنھ  P41، وأخبر اجدً  اھ خضع للتحقیق بعد مضي یومین، وكان المحقق غاضبً إن
وقال المحقق إنھ عرف من تلك المكالمة أن أبا حسن أخبر أصدقاءه بمكان توفي مع األسف).  حرستا (وأخبر المحكمة أن ذلك الشخص  
وأعطى  [ضباط الفرع]،  بخداع    P41  على إثر قیامجدا    اإن رئیس الفرع كان غاضبً   P41جھازه، وأن الجھاز بحوزتھم اآلن. وقال  

 ضربھ. ب أوامر

 ذلك.  P41حرستا في مكتب رئیس الفرع أم ال، فأقر  رئیس بلدیةمع إذا تحدث عّما  P41سألت كیربر 

إنھ لم یحضر أحد، وإن الُمقّدم    P41، فقال  ورئیس البلدیة  P41المحادثة التي دارت بین    أثناء  اكان حاضرً أرادت كیربر أن تعرف من  
 مكتب. قد رافقھ عندما اقتید إلى ال
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إن ذلك ھو ما أخبره بھ الُمقّدم عبد المنعم   P41بسبب جھاز التسجیل، فقال    اإذا كان رئیس الفرع غاضبً عّما    P41سألت كیربر  
 النعسان. 

 الُمقّدم عبد المنعم النعسان. وإن نائبھ ھوإن الرئیس ھو العقید أنور،  P41أرادت كیربر أن تعرف اسم رئیس الفرع، فقال 

 ذلك. P41إذا شاھد أنور شخصی�ا، وإذا شاھده وھو غاضب أم ال، فنفى عّما  P41سألت كیربر 

 األولى. في المرةإن أنور ھو الذي أعطى تلك األوامر  P41عن ھویة الشخص الذي أعطى أوامر بضربھ، فقال  P41سألت كیربر 

إن ذلك   P41ھاز التسجیل، فقال  في الموقف الذي یتعلق بج  P41بضرب    األوامرأرادت كیربر أن تعرف ھویة الشخص الذي أعطى  
 الشخص ھو المقّدم عبد المنعم النعسان.  

تحت  حبة إنھ تعرض للضرب إلى أن فقد الوعي، فاستدعوا الطبیب، وأعطاه    P41في حدیثھ. قال   یمضيأن    P41طلبت كیربر من  
.  الطبیب  تعلیماتبضباط الفرع    یتقیدذلك الدواء یومی�ا، ولكن، لم    بإعطائھوأوصى الطبیب  .  الذي یعاني منھالقلب    مرضلعالج    اللسان
 إلى اإلدارة العامة في كفرسوسة. نقلھ بعد حصل على حبة یومی�اإلى أنھ  P41وأشار 

مصاب بأمراض   P41لألحداث التي حصلت بعد موقف جھاز التسجیل آنف الذكر، وأشارت إلى أن    اسریعً   اعرضت كیربر ملخصً 
شخص  برفقة    تم اقتیادهإنھ    P41حصل بعد أن أُعطي الدواء، فقال  عّما    وأنھ أُعطي دواًء، ونُقل إلى كفرسوسة. سألتھ كیربرالقلب،  

 لخطیب.آخر إلى ُمنفردتھ الكائنة في فرع ا

ھ إن  ذلك، قائًال   P41متر، فأقر    0.8*1.6] التي تبلغ مساحتھا  ُحِجبت المعلوماتإذا كان یتحدث عن الُمنفردة [عّما    P41سألت كیربر  
على    P41  مما أجبر،  أرضیتھاعلى    اتلقیً نام مسذلك الشخص    إن] إلى منفردتھ، وُحِجبت المعلومات من [   شخص مصاب  إحضار  قد تم

  أفاق " كلما  من أنت؟ من أنا؟ "   ھ یسأل  واعتاد أن،  كان یفقد وعیھ بشكل متكرروأشار إلى أن ذلك الشخص  .  عدة  لساعات  اأن یظل واقفً 
 87  قاربتفي المنفردة مدة طویلة    ومكثاأن یُنّظف المكان.  إلى    P41ما اضطر  ثیابھ،  في  ذلك الشخص حاجتھ  وقضى    .غیبوبتھمن  
 في كفرسوسة.   تم إخباره باقتراب موعد محاكمتھإلى أن ذلك ، وایومً 

إنھ مكث مدة طویلة   P41أُفرج عنھ على الفور، فقال  ما  في كفرسوسة مدة طویلة، أو إذا    P41أرادت كیربر أن تعرف ما إذا مكث  
 .2012اني/ینایر ] كانون الثُحِجب التاریخجامعة الدول العربیة في [ھا جھات من ت بذلجھود ھناك، وأُفرج عنھ بفضل 

إنھ اعتقل    ذلك، قائًال   P41لمرة الثانیة بعد فترة وجیزة من ذلك التاریخ، فأقر  ل  تم اعتقالھھ  أن  اإذا كان صحیحً عّما    P41سألت كیربر  
ومكث ضباط من فرع الخطیب بتفتیش الشقة.    ثم قام،  االباب صباحً   ھم، حیث طرق أحدإلفراج عنھمن ا   ایومً   25وھو في منزلھ بعد  

 . ااعتقال معً عندما   اعامً  25أو  24سنّھ   یكن عمره قد تجاوزولم صھره معھ تلك اللیلة، 

، كما أنھما  المرة السابقة، حیث تم تقیید أیدیھما، وتعصیب أعینھمافي  عندما اعتقل    ُطبّقتإنھما خضعا لنفس اإلجراءات التي    P41قال  
ُزج بھما   ھ قدإن  P41وقال  من ثیابھما.    دوالتجرّ كل مقتنیاتھما،  أُجبرا على تسلیم  إلى الفرع، إذ    وصولھما  لدىخضعا لنفس اإلجراءات  

.  قبل أن یخضع للتحقیق  ایومً   15بت معلوماتھا]، ومكث فیھا  جِ إلى زنزانة جماعیة [حُ   P41  اقتید، حیث  الفرع  داخلفي زنازین مختلفة  
المحكمة أنھ كان معصوب العینین، ولكن    P41وعندما اقتید إلى غرفة التحقیق، كان المقّدم عبد المنعم النعسان في انتظاره. وأخبر  

!"، ا]، ما الخطب؟ ھا أنت ھنا مجددً P41  أي اسم: "[علیھ باسمھ  امنادیً   كان بإمكانھ أن یحدد ھویة المحقق من صوتھ. سألھ المحقق
 ا أیضً   وأخبر المحكمة،  البلد بأكملھا تحت أیدي عصابات األسد  وأضاف أن  .تم اقتیاده إلى ھذا المكان  ھنا ألنھإنھ    قائًال   P41فأجاب  

،  بزیارتھقاموا  م أنھ یعرف كل شيء عنھ، ولكن لدیھ أسئلة تتعلق باألشخاص الذین  أخبره المقدَّ على أن یمشي.  حینھا    اأنھ لم یكن قادرً 
كي یطمئنوا على  إنھم زاروه    قائًال   P41، فأجابھ  عن عالقتھ بھم المزید[أجھزة المخابرات] أن تعرف    وتودّ   مطلوبین،  اكونھم أشخاصً 

إلیھ    سیتم جلبھوإال  ،  مستقبًال غ الفرع بكل شيء  أن یبلّ   شریطةعنھ،    وقیل لھ إنھ سیتم اإلفراجیھنئونھ بمناسبة اإلفراج عنھ.  وصحتھ،  
وأخبر    ، فنفى المقدم ذلك.فیھا  إذا كان سیمكث طویًال عّما    المقدم  استفسر من ،  الزنزانةإلى    P41  كانوا بصدد إعادةوعندما  .  امجددً 
P41    إلى أن  أخرى  أیام    10المحكمة أنھ مكث في فرع الخطیب ثالثة أیام أخرى قبل أن یتم نقلھ إلى فرع كفرسوسة حیث مكث فیھ

 أُفرج عنھ.  

 مرة واحدة. اه إنھ التق P41فیھا أنور، فقال  ىالتقعن عدد المرات التي  P41إنھا ستختم بسؤال  قالت كیربر

إنھ ال    P41طرح األسئلة علیھ، فقال    تواصلأن    المحكمةكان بإمكان    ما  أو إذا  لفترة استراحةإذا كان یحتاج  عّما    P41سألت كیربر  
 استراحة. إلى یحتاج

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

أنھ اعتقل أول    اإذا كان صحیحً عّما    ھسأل، و، وتواریخ اعتقالھP41ألمور تتعلق بمكان اعتقال    اإنھ یرید توضیحً   فیدنر قال القاضي  
 ذلك. P41، فأقّر 2011] ُحِجبت المعلوماتمرة بتاریخ [
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] ُحِجبت المعلوماتأو بتاریخ [  2012منتصف شھر كانون الثاني/ینایر  في    ھأنھ قد أُفرج عن  اإذا كان صحیحً عّما    P41  فیدنرسأل  
 ذلك. P41، فأقر 2012كانون الثاني/ینایر 

فیما یتعلق باألمور التالیة: عندما    اللمرة األولى، تحدیدً   P41أن یعرف المزید عن تسلسل األحداث التي حصلت أثناء اعتقال    فیدنرأراد  
كان في فرع الخطیب، وعندما كان في كفرسوسة، وعندما أُعید إلى فرع الخطیب، وعدد المرات التي كان فیھا في فرع الخطیب  

حیث مكث    كفرسوسة  فرع  أنھ اعتقل أول مرة في فرع الخطیب مدة أربعة أیام قبل أن یُنقل إلى  P41أوضح  سوسة على التوالي.  ر وكف
إنھ لیس بإمكانھ   P41وقال  .  اإلى أن أُعید نقلھ إلى كفرسوسة مجددً   فترة  فیھ ستة أیام. وبعد ذلك، أُعید إلى فرع الخطیب حیث مكث فیھ

مرة أخرى.    یُنقَلیوم قبل أن    100أن یتذكر التاریخ الذي أُعید نقلھ فیھ إلى كفرسوسة، ولكنھ یعتقد أنھ مكث في فرع الخطیب نحو  
 إحدى المبادرات.  الجھود المبذولة بموجبقبل أن یُفرج عنھ على إثر  ایومً  15ومكث في كفرسوسة 

شھر شباط/فبرایر وحتى شھر    مطلعإنھ مكث فیھ من    P41أو أكثر، فقال    ایومً   14الفرع مدة  إذا مكث في  عّما    P41  فیدنرسأل  
 أیار/مایو. 

عة أیام في فرع الخطیب عندما اعتقل المرة األولى، وستة أیام في كفرسوسة، ثم سألھ عن المدة  أربمكث    P41إن    قائًال   فیدنرلّخص  
إنھ مكث في فرع الخطیب مدة أربعة أیام، وستة أیام أخرى   P41التي مكثھا في فرع الخطیب بعد أن أُعید إلیھ من كفرسوسة، فقال  

تشرین    أیام، ابتداًء من شھر  10نحو شھرین ومكث في فرع الخطیب    برھة من الوقت كي یفّكر]في كفرسوسة، وبعد ذلك... [أخذ  
 .الثاني/نوفمبر أو كانون األول/دیسمبر

كان بإمكانھ إنھ    P41المرة األولى، فقال  في  في فرع الخطیب عندما اعتقل    موجود  أنھ  P41أن یعرف كیف تناھى إلى علم    فیدنرأراد  
المعتقلین یتم أن    اأنھ یعرف المنطقة، وأنھ من المعروف عمومً   P41المؤدیة إلى الفرع. وأوضح    معرفتھ بالشوارع أن یحدد ذلك من  

 من ذلك بعد أن أُفرج عنھ. تیقّنأنھ  P41وأضاف فرع الخطیب.  إلى اقتیادھم

أنھ كان یعرف المكان    اذلك، مضیفً   P41، فأقر  للشرطة إن معتقلین آخرین أخبروه أنھ في فرع الخطیب  P41إلى قول    فیدنرأشار  
 . رئیس البلدیةالتقى  وبعد أنبعد أن أُفرج عنھ،  نتیقّ من البدایة، ولكنھ 

، ما إذا حصل ذلك أثناء األیام األربعة األولى التي أمضاھا  م عبد المنعم النعسانالمقدّ عن المرة األولى التي التقى فیھا    P41  فیدنرسأل  
 عندما أُعید إلیھ من كفرسوسة، فقال إن ذلك قد حصل بعد أن أُعید من كفرسوسة إلى الفرع. أمفي فرع الخطیب، 

 أخبره بذلك. المقدَّم إن  P41باسم ذلك الشخص، ورتبتھ، فقال   معرفتھكیفیة عن  P41 فیدنرسأل 

المعلومات و،  طریقة تصرفھعلى    مع ضرورة التركیز،  فیھا  المرة األولى التي التقى ذلك الشخصلھ  أن یصف    P41من    فیدنرطلب  
ھو الشخص الذي یبحثون ھ  إن ذلك الشخص سألھ عن معلوماتھ الشخصیة، وذلك بُغیة التحقق من أن  P41التي أراد أن یعرفھا، فقال  

 في اللقاء الثاني. بھا  ھتلك المعلومات، وواجھ من المقدم . وتأكد اتحدیدً  عنھ

حول ھذا الموضوع للشرطة    فحوى إفادتھ التي أدلى بھاأن بإمكانھ أن یتلو    ا"، مضیفً مع الفرع  للتعاون  ا"عرضً تلقّى    P41أن    فیدنرذكر  
المحكمة أنھ یتذكر ذلك، وأشار إلى أنھ ُعرض علیھ أن یتعاون مع الفرع. وحاولوا أن یضموه   P41، فأخبر  ما قالنسي  كان قد  إذا  

 لصفھم، وأن یحصلوا على معلومات منھ. 

،  وغیر میّال للعنفذكي    أن یتعاون ألنھمن األفضل لھ  أنھ    P41للشرطة أن المقدم عّرف بنفسھ، وأخبر    P41إلى قول    فیدنرأشار  
أن ترجمة تلك الجزئیة [الواردة في محضر الشرطة] تنطوي على القلیل من األخطاء؛ حیث أنھ   P41وذلك أُثناء اللقاء األول، فأوضح  

 للتعذیب أو سوء المعاملة.قابل عدم تعرضھ ُعرض علیھ أن یعطي المعلومات م

 . المقد�ماللقاء الثاني مع  كان  بینما  اللقاء الثالث،    حضرقد  إن أنور    P41اللقاء التالي، فقال  قد حضر  أنور  إذا كان  عّما    P41  فیدنرسأل  

لقاء ثالث حضره أنور،  ثم  ،  بالحقائق  P41مواجھة    فیھ  لقاء ثاٍن تمتوأعقبھ  ،  قد حصل  إنھ ثمة لقاء أوالً   ما سبق قائًال   فیدنرلّخص  
 ذلك.  P41فأقر 

ورتبةً.   اعّرف بأنور اسمً قد  المقدم عبد المنعم النعسان  إن    P41عن كیفیة تثبتھ من أن ذلك الشخص ھو أنور، فقال    P41  فیدنرسأل  
 .إیاھانھا على الورقة، وأن یسلمھ بأن یعطیھ المعلومات التي دوّ  P41وأمر 

أنھ لم یتمكن من قراءة ما ُكتب علیھا. وكان ھناك    ا ذلك، مضیفً   P41تحمل اسم أنور، فأقر    لوحةإذا كان ھناك  عّما    P41  فیدنرسأل  
 علیھا. المكتوبكوب أقالم، ولكنھ لم یتمكن من قراءة اسم ما، و  مكتوب علیھا لوحة

في    الحضورمن    یشبھھأن یتعرف على أنور أو من    ھإذا بإمكانعّما    أن یلقي نظرة على ما حولھ، وأن یخبره  P41من    فیدنرطلب  
 إلى أنور.  P41عن ذلك الشخص، فأشار  فیدنرقد تعرف على شخص ما، فسألھ  ھالقاعة، فقال إن
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إذا كانت غرفة التحقیق تقع في نفس الطابق الذي تقع فیھ الزنازین أو إذا كان ھناك درٌج یفصل عّما    P41  وسألفي حدیثھ    فیدنرمضى  
 إنھا تقع في نفس الطابق.  P41بین االثنین، فقال 

الباب، وأریكة إلى   یقع قبالةمكتب  إنھ یوجد فیھا    P41فقال  األثاث الموجود في غرفة التحقیق،  قطع  أن یصف    P41من    فیدنرطلب  
 . الجداریسار المكتب، وطاولة. وقال إنھ ھذا ھو كل ما یتذكره، باإلضافة إلى صورة للرئیس معلقة على 

جلس المقّدم عبد المنعم إلى بینما  إن [أنور] جلس خلف المكتب،    P41أن یعرف مكان جلوس أنور في تلك الغرفة، فقال    فیدنرأراد  
 یساره.

  عن مكان   P41  فیدنر. سأل  أحد السجانینإنھ كان ھناك    P41، فقال  اإذا كان ھناك شخص آخر في الغرفة أیضً عّما    P41  فیدنرسأل  
 خلفھ.   وقفإنھ  P41ذلك السّجان، فقال  وقوف

 عن الباب.  اواحدً  اإنھ كان یبعد مترً  P41في تلك الغرفة، فقال  P41 أین كان أن یعرف  اأیضً  فیدنرأراد 

 إن ذلك السجان ھو أبو غضب. P41فقال ھناك،  ان دون غیره حاضرً إذا كان سّجان معیّ عّما  P41 فیدنرسأل 

حصل قُبیل    الذي الفعل    ردقد صدر بحقھ، وطلب منھ أن یصف    اأمرً   وإنقد ُرمیت في وجھھ،    اأوراقً   إن  P41  قولإلى    فیدنرأشار  
كل   عن  علیھا منھ. وكتب  أرادوا أن یحصلوان المعلومات التي  لم یدوّ   كونھإلى حقیقة    یُعزىإن رد الفعل    P41فقال  مغادرتھ الغرفة،  

 . ذاك استثار رد الفعل لم یكتب سوى جملتین عن الثورة، وھو ما  ھوحتى بدایة الثورة، ولكن والدتھمنذ لحظة  یتعلق بھ شيء

إن المقدم أخذ    P41عندما أعطاھما الورقة، فقال    أي رد فعل  الغرفة من الشخصین الحاضرین في  بدر  أن یعرف ما إذا    فیدنرأراد  
. P41إیاه باستخدام لقب "سیدي". أخذ أنور األوراق، وقرأھا، ورماھا في وجھ    ا، وقرأھا، ثم أعطاھا للعقید أنور، مخاطبً األوراق أوالً 

  یفھم الكالم، وأمره بأن یعلمھ بطریقة یفھمھا".ال P41جداّ، وأخبر عبد المنعم النعسان أن "   اإن أنور كان غاضبً  P41وقال 

 ذلك. P41، فنفى بتعذیبھإذا صدر أمر صریح عّما  P41 فیدنرسأل 

  P41"، ثم أمر بحرمان  على ما یبدو  لم یفھم تلك اللغةإنھ  : "للشرطة إن أنور التفت إلى عبد المنعم قائًال   P41إلى قول    فیدنرأشار  
 اقتاده السجان معھ. فأن عبد المنعم أمر بذلك،  اذلك، مضیفً  P41، فأقر "اتمامً  یستويمن النوم إلى أن "

یرید  األمر بأنھ الإن أنور أعطى  P41، فقال حینھا  مرأصدر أي أما إذا وأن یعرف ما الذي قالھ أنور على وجھ التحدید،  فیدنرأراد 
، كان المقدم ھو الشخص  P41وبحسب    المنعم.م عبد  المقدّ ن  مصدرت باقي األوامر  بینما    ،"یستويأن "  قبلمرة أخرى    P41أن یرى  

 من النوم.ھ الذي أمر بحرمان

من حیث   ،التي تجمعھماالعالقة    من خالل طریقة تواصل أنور مع عبد المنعم طبیعةأن یحدد    من الممكنإذا كان  عّما    P41  فیدنرسأل  
أنور   خاطباألخیر    وأنإن أنور أعطى األوامر لعبد المنعم،    P41فقال    ، الرتبة، أو إذا كانت عالقة رئیس بمرؤوسالتساوي في  

 دون لقب.  اسمھ فقطبالمقّدم عبد المنعم خاطب أنور بینما مستخدما لقب "سیدي"، 

 ذلك.  یتذكرإنھ ال  P41، فقال  ا ھو الزي الذي كان یرتدیھ أنورأن یعرف م فیدنرأراد 

ُمزقت ثیابھ لكن،  . واعتقالھ  لحظة بدلة، وربطة عنق    یرتديإنھ كان    P41، فقال  یرتدیھ من ثیاب حینھاكان  عّما    P41  فیدنرسأل  
أحد المعتقلین في الزنزانة الجماعیة    وارتدىفقط.    وسروالھ الداخلي  قمیصھ  ا، ووصل إلى الفرع مرتدیً وضربھ  تم اعتقالھبالكامل بعد أن  

 الشتاء،   فصل  تلك الثیاب في أوج  فيشاھده    قد  رئیس البلدیةإلى أن    P41وأشار  .  P41بعض الشيء، فأعطاه لـ    داخلی�ا طویًال   سرواالً 
 قّط. تصلھ لم  ا، ولكنھاأن یحضروا لھ ثیابً  عائلتھفطلب من 

 .استرةً أیضً  یرتديإنھ كان  P41أثناء التحقیق معھ، فقال  اكان عاریً  أم أنھ، طویًال  بنطاالً  اإذا كان مرتدیً عّما  P41 فیدنرسأل 

مدنیة    اثیابً   یرتدونوإن كل من الفرع كانوا    ،اجینز وقمیصً   مدنیة، بنطال  ا ثیابً   یرتديللشرطة إن أنور كان    P41إلى قول    فیدنرأشار  
وأضاف أنھ ال یتذكر ما ارتدوه على وجھ مدنیة،    اثیابً   یرتدوا  اجمیعً أنھم كانوا    P41ن أمام الباب، فأقر و الواقف  السجانونفیھم  و،  اأیضً 

 مدنیة.   اثیابً یرتدون ما كان ضباط الفروع  االتحدید، ولكن، دائمً 

أنھ لم یكن بإمكانھ أن یحدد أصلھ من    اذلك، مضیفً   P41إذا غلب على كالم أنور لكنة أو لھجة ممیزة، فنفى  عّما    P41  فیدنرسأل  
 . قلیل الكالم أصًال  كان  لھجتھ، وأن أنور

 ذلك. یذكرإنھ ال  P41، فقال شتمھ مثًال ما ، أو إذا ھإذا قال أنور أي شيء آخر لعّما  P41 فیدنرسأل 
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! وماذا عن  الوغدأن أنور قال لھ: " أیھا    اأقر ذلك، موضحً فإذا شتمھ أنور أم ال،  عّما    P41إلى أنھ عندما سألت الشرطة    فیدنرأشار  
وأن ذلك الكالم قد   معھ،  أنور  للمحكمة أن أنور لم یقل ذلك، حیث لم یحقق  P41تلك المظاھرات؟ ألست تعیش حیاة سعیدة؟" فأوضح  

 . فقطشاھد أنور مرة واحدة  فإنھ ،P41المقدم عبد المنعم النعسان، ولیس أنور. وبحسب  عن صدر

إنھ بالطبع سمع أصوات   ذلك، قائًال   P41أصوات صراخ المعتقلین وھو في غرفة التحقیق، فأقر    P41أن یعرف ما إذا سمع    فیدنرأراد  
 ] الكائنة قبالة غرفة التحقیقُحِجبت المعلومات بوضوح في الزنزانة [   أصواتھم  سماع   یمكن  صراخھم وھم یتعرضون للتعذیب. وكان

 تعذیبھم نفسی�ا. وھو ، من أجل ھدف واحدالمعتقلین  ھ تم اقتیادإلى أن P41. وخلص اتحدیدً 

إنھ یرّجح ذلك، إذ یمكن  P41أصوات صراخ أثناء التحقیق معھ من قبل عبد المنعم وأنور، فقال  اإذا سمع أیضً عّما   P41 فیدنرسأل 
 ".  جرذان، وكان یُطلق علیھم اسم "الاسماع أصوات األشخاص في الممرات أیضً 

،  ا تعرض لھ أیضً عّما    P41قد اقتید خارج غرفة التحقیق، ولم یُسمح لھ بالنوم مدة ثالثة أیام بعدھا. وسأل    P41إلى أن    فیدنرأشار  
بتلف في    مما تسبب بإصابتھ وقال إنھ تعرض للتعذیب  .  وھو مقید الیدین  إنھ ُضرب بحزام  P41، فقال  مثًال   بالسلكضرب  من قبیل ال

 األعصاب. 

إذا  عّما    األعلى، وسألھ، وھو مقید الیدین، وقدماه مرفوعتان إلى  ا للشرطة إنھ أٌجبر على أن یستلقي أرضً   P41إلى قول    فیدنرأشار  
 ذلك. P41طرح أبو غضب علیھ األسئلة، وجلده، فأقر 

  P41للضرب على قدمیھ، فأقر  أثناء تعرضھ  عنوةً  اجراء طرحھ أرضً   تنزفانأن ركبتیھ بدأتا  اإذا كان صحیحً عّما   P41 فیدنرسأل 
 ذلك.

ھو  حضر  ، أو إذا  عن ذلكعلى المعتقلین اآلخرین، أو إذا أخبره أحد  بادیة  أي آثار للتعذیب    P41  شاھد  أن یعرف ما إذا  فیدنرأراد  
إلى أنھ شاھد   P41شاھده أو سمعھ على وجھ التحدید، فأشار  عّما    فیدنرذلك. سألھ    P41للتعذیب، فأقر    ھمض أحد تعرّ واقعة  شخصی�ا  

]. وكان اسم ذلك الشخص  ُحِجبت المعلوماتزنزانتھ عندما كان في الُمنفردة [] یتعرض للتعذیب أمام  ُحِجبت المعلوماتمن [  اشخصً 
]FD1] وقال  علیھ.    من أجل الضغطشقیقھ    لاعتقفوعالج األخیر األشخاص المصابین،  .  اھ] یعمل طبیبً ُحِجب اسم]، وكان شقیقھP41 

  أصّر على معلومات عن شقیقھ، واتھموا شقیقھ بأنھ إرھابي، ولكنھ  الحصول على  إنھ سمع صراخھ، وأراد الضباط الذین قاموا بتعذیبھ  
قضى  قد  إن ذلك الشخص    P41في المشفى، وأنھ یتعین علیھ بحكم عملھ أن یعالج المرضى كافة. وقال    اإخبارھم أن شقیقھ یعمل طبیبً 

 تحت التعذیب. نحبھ 

أن یُنقل إلى   لھ قبأن  P41من شخص آخر، فأوضح  سمع عنھا  ، أو  شاھد الواقعة بعینھ، أو  الصوت فقط إذا سمع  عّما    P41  فیدنرسأل  
أصوات صراخ األشخاص [الذین یتعرضون للتعذیب]، وشاھد آثار  على الدوام  سمع  ھناك  في زنزانة جماعیة، و  امحتجزً المنفردة، كان  

. P41  أطول من، واجھمً   وكانفني تكییف،    عمل] الذي  ُحِجبت المعلوماتمن [  أحد األشخاصالتعذیب على ظھورھم. وتذكر قصة  
 غّطت الدماء   وقدالزنزانة،    داخلللوعي    افاقدً   ، وألقوا بھبعد انتھاء التحقیق  حملھ ثالثة سجانین  ثمللتحقیق ذات مرة،    وتم استدعاؤه

 الورقیة. المنادیلبتنظیف جروحھ  وبادروا إلىالمجال، لھ إن المعتقلین اآلخرین أفسحوا  P41وقال . سدهج سائر أنحاء

 ذلك. P41إذا توافرت الرعایة الطبیة في الفرع، فنفى عّما  P41 فیدنرسأل 

سماعھ تلك وأوقات  ذلك،تكرار حصول أصوات صراخ عندما كان في المنفردة، وسألھ عن  عن سماعھ P41 ما قالھإلى  فیدنرأشار 
 .  أخرى ا، وتخفت أحیانً انھا كانت تعلو أحیانً لكأغلب األحیان، و في سماع تلك األصوات كان باإلمكانإنھ  P41األصوات، فقال 

  بحیث یمكن للمعتقل تقع بجانب غرف التحقیق    ألنھا   اعمدً ]  ُحِجبت المعلوماتللشرطة إنھ اقتید إلى المنفردة [  P41إلى قول    فیدنرأشار  
  P41انتاب  ومن األشخاص،    الكثیر  . وكان ھناكتعرضھم للضرب على الدوامجراء    اآلخرین  أن یسمع أصوات صراخ المعتقلین

إنھ سمع المعتقلین اآلخرین یتوسلون إلى   اأن یكون ھو الشخص التالي الذي سیتعرض للتعذیب. وقال أیضً   خشیةَ بالخوف    شعور دائم
 أنھ قال ذلك.  P41فأقر   ،سواھم  ما من إلھ في ذلك المكان إنھ  بالقول  یردوا علیھم  للرحمة، فما كان من السجانین إال أن    االسجانین طلبً 

إن مساحتھا    P41فیما یتعلق بمساحتھا، وعدد المعتقلین فیھا، فقال    اأن یعرف المزید عن األحوال العامة في الزنزانة، وتحدیدً   فیدنرأراد  
 باب.   ولم یكن ھناك، فقط ستارةین الغرفة بمتر، ویوجد عند الزاویة مغسلة ودورة میاه یفصل بینھا و 5*5متر أو  4*4تبلغ حوالي 

في   معتقًال   80یزید على    فیھا بماإنھ ُزّج    P41، وعدد المعتقلین فیھا، فقال  في الزنزانةالعامة  عن أوضاع النظافة    P41  فیدنرسأل  
  . ولم یتمكن أحد منمعتقل ذلك الیوم  100  فیھا  عدد المعتقلین   فتجاوزالعبّادة،    منطقة  من اعتُقل أشخاص آخرون  ، ثم  إحدى المناسبات

 خارج الزنزانة بعد مرور یومین أو ثالثة. إلى إنھ تم اقتیاد بعض األشخاص  P41ال وق .اجمیعً  الجلوس، وظلوا واقفین

على بعضھم البعض، أو حاولوا أن   اإنھم ناموا واقفین، واتكأوا أحیانً   P41الوضعیة التي اتخذوھا للنوم، فقال    عن  P41  فیدنرسأل  
 .  كلما أمكن ذلك یفسحوا المجال لبعضھم البعض
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وجبتین في الیوم،   حصلوا على مھإن P41كمیات كافیة من الطعام في الزنزانة الجماعیة، فقال  حصلوا علىعّما إذا   P41 فیدنرسأل 
من أربعة أو خمسة أطباق    مكونّة، وأخرى في المساء،  االبطاطا أو الزیتون أحیانً   باإلضافة إلىمن الخبز،    مكونّةواحدة في الصباح،  

 . اانً ، باإلضافة إلى الحساء أحیالھم جمیعً من البرغل 

 ذلك. P41فنفى  ة،كافی كمیةتلك الت إذا كانعّما  P41 فیدنرسأل 

، ولم  على الدواماإلنارة داخل الزنزانة ظلّت مستمرة  أن    P41أم ال، فأوضح    أن یعرف ما إذا تم إطفاء األنوار في اللیل  فیدنرأراد  
وُزودت الزنزانة بمروحة كي یتسنى للمعتقلین أن یتنفسوا،  األرض.  مستوى  اللیل من النھار كونھم كانوا تحت    تمییزیكن باإلمكان  

  ذان.صوت األسماع من خالل الوقت  معرفةمن  اإنھم تمكنوا أحیانً  P41وقال . اأبدً  أال یُطف مصباحكان خلفھا  و

 اعددً إنھ شاھد    P41في الزنزانة عن أسالیب التعذیب، فقال    آخرونأو إذا أُخبره    ،مصابین   اإذا شاھد أشخاصً عّما    P41  فیدنرسأل  
على موقع    ا ال یزال بعضھا موجودً التي    وثق كل تلك التفاصیل، وأنھ  فرع الخطیب بحكم عملھ في توثیق المظاھرات  منمن الجثث  

 جراء التعذیب. أصیب بھا أشخاص ا، أو كسورً نازفة  اجروحً تتضمن  امشاھدً بعض األشخاص عرضوا   إن P41 وقالیوتیوب. 

إنھ شاھد آثار    P41بعد ذلك. قال  یكون قد شاھده  في فرع الخطیب فقط، ولیس بما    P41بما شاھده    معنیةإن المحكمة    فیدنرقال  
تا إلى تحولوتنزفان، و  ،كانت قدماه متورمتین  شخصمصابین، والكثیر من الدماء. وأشار إلى    اض المعتقلین للضرب، وأشخاصً تعرّ 

 للضرب. ضھتعرّ اء جرّ  األزرق اللون

 ذلك. P41المعتقلین، فنفى  أیاديیذكر تفاصیل تتعلق بأظافر كان إذا عّما  P41 فیدنرسأل 

إن ذلك لربما حصل، ولكنھ ال   P41، فقال المعتقلین جراء نزع أظافر تسیل قد أخبر الشرطة أنھ شاھد دماء P41إلى أن  فیدنرأشار 
أن یتذكر كل شيء. وثمة شخص    ھلیس بإمكان  لك. وأضاف أن األشخاص اقتیدوا من التحقیق وإلیھ بصورة یومیة، لذتذكر التفاصیلی

 أثناء التحقیق معھ. شّق فمھ بشدة جراء ت شدقھ تمزق

الموت،   أوشكوا على اإنھ شاھد أشخاصً  P41الفرع، فقال أوشكوا على الموت داخل  اأو أشخاصً  اإذا شاھد جثثً عّما  P41 فیدنرسأل 
 .اجثثً ولكنھ لم یشاھد 

، فطرق  على التنفس  اقادرً   یعدثمة معتقل لم  إنھ    P41على الموت، فقال  أوشكوا  أن یصف حالة األشخاص الذین    P41من    فیدنرطلب  
وقال ال بأس إذا "فطس".  أنھ لیس ھناك ما بوسعھم أن یفعلوه، وأنھ  وھم  بذلك، فأخبر  السجانینالمعتقلون اآلخرون الباب، وأخبروا  

P41    التنفس في ھذه الحالةأنھ ثمة الكثیر من األشخاص داخل الزنزانة، وأن ذلك الشخص غیر قادر على  إنھم أخبروا السجانین .
 . اذلك الشخص إلى الزنزانة أبدً  لم یعُد، P41وبحسب 

 ة األولى.رالم فيإن ذلك حصل  P41المرة األولى أم الثانیة، فقال في  اعتقالھ إذا حصل ذلك أثناءعّما  P41 فیدنرسأل 

قبل أن یتسنى لآلخرین طرح    الجلسة بعد استراحة الغداء  سیستأنفون  وأنھمقالت القاضي كیربر إنھ لیس ھناك المزید من األسئلة اآلن،  
 المزید من األسئلة.

*** 

 دقیقة]  75 لمدة [استراحة

*** 

على مواصلة   اإذا كان قادرً ما  یشعر بھ، و  الذيالصداع    ت حدة األلم جراءإذا خفّ عّما    P41سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 ذلك. P41فأقر  ،الجلسة

 یكن لدى المدعین العامین أسئلة. مل

 الدفاع  محامياستجواب من قبل 

أنھ لم    اذلك، مضیفً   P41وكوب أقالم على المكتب، فأقر    ،أخبر المحكمة أنھ ثمة لوحة اسم  P41أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن  
 یتمكن من قراءة ما كتب على لوحة االسم.

قبل أن یقول    تردد،  2عندما شاھد الصورة رقم  و أثناء المقابلة،    P41قال فراتسكي إنھ عندما عرضت الشرطة مجموعة صور على  
أمام المحكمة. وأراد أن یعرف    أحد األسماءذكر  ب  P41وبحسب فراتسكي، لم یتردد  إنھ یعرف صاحب الصورة، ولكنھ لم یتذكر اسمھ.  

ن إ  قاطعھ محامي المّدعین بانز قائًال فبین مقابلتھ مع الشرطة، وإدالئھ بشھادتھ الیوم أمام المحكمة...    الفاصلة  شاھد، في الفترةما  إذا  
أي اسم أثناء المقابلة مع الشرطة. قالت القاضي كیربر إن    P41فراتسكي استشھد بمحضر الشرطة على نحو خاطئ؛ حیث لم یذكر  
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P41   ًواصل فراتسكي حدیثھ، سائًال .  ، لذا، یعّد استشھاد فراتسكي مقبوالً اعلى الفور أیضً   الم یذكر اسم  P41    اإذا شاھد صورً عّما  
أنھ أخبر الشرطة باسم   اذلك، مضیفً  P41بین مقابلتھ مع الشرطة، وإدالئھ بشھادتھ الیوم أمام المحكمة، فنفى  الفاصلة ألنور في الفترة

 أنور.

، ولكنھ قرأ على ا معیّنً  اإنھ ال یذكر تاریخً  P41بذلك، فقال ومتى عرف عن اعتقال أنور،  P41أراد فراتسكي أن یعرف كیف عرف 
بالبحث عن األمر، ووجد أن ذلك الشخص    P41ات اإلنترنت أنھ تم اعتقال أحد مسؤولي أجھزة المخابرات السوریة، فقام  إحدى صفح

 ھو رئیس فرع الخطیب.

ھویة الشخص الذي  أن اذلك، مضیفً  P41للشخص الذي اعتُقل أثناء بحثھ عن األمر، فنفى  اإذا شاھد صورً عّما  P41سأل فراتسكي 
 ن في ألمانیا أن ذلك الشخص ھو أنور. والمقیمؤه اعتقل لم تتضح لھ بادئ األمر، ولكن أخبره أصدقا

ذلك،   P41فنفى    بنفسھ،  ھویتھبحث عن  ما  عن ھویة ذلك الشخص، أو إذا    آخرین  اأشخاصً   P41أراد فراتسكي أن یعرف ما إذا أخبر  
 ] أخبره أن ذلك الشخص ھو رئیس فرع الخطیب.ُحِجبت المعلوماتأن أحد أصدقائھ من [ اموضحً 

 المّدعین محامياستجواب من قبل 

قد أخبر المحكمة أنھ یتلقى العالج جراء ما تعرض لھ في المعتقل، وسألھ عن طبیعة    P41السید محمد إلى أن    P41أشار محامي  
فأوضح   التحدید،  یتلقاه على وجھ  الذي  النوم، و  P41العالج  في  یعاني من صعوبات  اعتقالھال  االضطراباتبعض  أنھ  منذ  .  نفسیة 

.  أنھ غائب عن الوجودوبالعزلة    ینتابھ شعورما    اا أنھ كثیرً ساعات الصباح الباكر فقط، كم  إال فيالنوم    ال یتمكن من  أنھ  P41وأضاف  
وقال    ة بعدما تعرضت أعصاب یده للتلف.جسدی  بأضرارأُصیب  كما  ].  ُحِجبت المعلوماتمعالج نفسي في [  بمراجعةقام  فقد  وعلیھ،  

P41    صور الرنین المغناطیسي. وعالوة على    تشمل]،  ُحِجبت المعلومات[  أحد المشافي فيإنھ قد أجرى الكثیر من الفحوصات في
  یتناولإنھ    P41. وقال  وتھتّكأُصیبت بتلف شدید،  قد  أعصابھ    اتّضح في نھایة المطاف أن خضع لجلسات العالج الطبیعي، وذلك،  

رفع أجسام  منھ    یستدعي، وبما ال  فقط  ساعة أسبوعی�ا  16یُسمح لھ أن یعمل  . وقال لھ الطبیب في مكان عملھ السابق أنھ  االمھدئات أیضً 
   ثقیلة.

 إن یده الیمنى ھي المصابة. P41الیسرى، فقال  أمإذا أصیب بتلف أعصاب في یده الیمنى عّما   P41سأل محمد 

 إنھ أیمن. P41، فقال ا أم أعسرً  اأیمنً  P41ما إذا كان  اأراد محمد أن یعرف أیضً 

. على موقع یوتیوب  برفعھاوقام  بدایة الثورة،    معمظاھرات وغیرھا من األمور  ال  أثناءقد ذكر أنھ سّجل مقاطع    P41أشار محمد إلى أن  
أنھ أرسل بعض الصور إلى قنوات األخبار، مثل قناتي الجزیرة   P41الموقع، فأوضح    ذلك  إذا كانت لدیھ قناتھ الخاصة علىعّما    وسألھ

 المصورة إنھ یحتفظ بالمقاطع    P41. وقال  لتعرضھم لالعتقال  اتفادیً   مقاطع ال تظھر فیھا وجوه األشخاصب  زودھماوالعربیة، كما أنھ  
 استشھاد األشخاص، أو تعرضھم للتعذیب. بالتسجیالت التي توثّقتلك القنوات  زوداألخرى في أرشیف مخصص، وإنھ 

 ذلك.  P41تلك المقاطع على موقع یوتیوب، فأقر  رفعإذا تم عّما   P41سأل محمد 

 أصدقاؤه  رفعبینما  بعض المقاطع بنفسھ،    رفعھ  أن  اذلك، موضحً   P41تلك المقاطع بنفسھ أم ال، فأقر    رفعإذا قام بعّما    P41سأل محمد  
 مقاطع أخرى. 

 ]. ُحِجبت المعلوماتإن اسمھا ھو [ P41عن اسم قناتھ على موقع یوتیوب، فقال   P41سأل محمد 

ت من قبل موقع یوتیوب،  فأن بعض المقاطع قد ُحذ  P41أراد محمد أن یعرف إذا ما زالت تلك المقاطع متوافرة أو أنھا ُحذفت، فأوضح  
 . امجددً   آخر منھا على الموقع جزء فعرُ و البعض اآلخر،  استرجاعجرى بینما 

من فرع الخطیب،   معتقلونعلى موقع یوتیوب یظھر فیھا    مصورةمقاطع    رفعقد    P41أن    اإذا كان فھمھ صحیحً عّما    P41سأل محمد  
 ذلك.  P41فأقر 

فقال    P41سأل محمد   التحدید،  على وجھ  المقاطع  تلك  محتوى  للضرب،    ق توثّ إنھا    P41عن  األشخاص  تعرض  وإصابتھم آثار 
 النازفة والعمیقة. بالجروح

بین بدایة الثورة،   الواقعة  إنھ سّجلھا في الفترة  P41، فقال  خاللھأراد محمد أن یعرف اإلطار الزمني الذي جرى تسجیل تلك المقاطع  
 . مباشرة على إثرھا. وأضاف أنھ قد أُفرج عنھ في أیار/مایو، وغادر سوریا 2012ونھایة شھر أیار/مایو 

إذا كان  عّما    نھم ھم هللا. وسألھ محمدإ  قالوا لھمللرحمة، ولكن    اأشخاص إلى السجانین طلبً توّسل  قد وصف    P41أشار محمد إلى أن  
 ذلك. P41، فأقر  اصحیحً فھمھ لذلك األمر  
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الكثیر برفقة  العتقالھ الم یتمكن من ذلك نظرً إنھ  P41في المعتقل، فقال إذا ما تمكن من أداء صلواتھ  P41ن د أن یعرف م مأراد مح
عند    ألنھ لم یقف  اأوسعوه ضربً و،  ةالزنزانإلى  السجانون    عندما دخلذات مرة،  كان یصلي  من األشخاص في زنزانة واحدة. وقال إنھ  

 . دخلوھم

. بعد السجود  ا جالسً عندما كان    فتح الباب قد  أن السجان    P41، فوصف  معین  إذا قال السجان أو فعل أي شيءعّما    P41سأل محمد  
كان یصلي،    لمجرد أنھللشتم  ھتعرضأي ، اُمرعبً  ا كان أمرً إن ذلك  P41. وقال ھنا كي یصلّي إلى  یُجلبوأخبره السجان حینھا أنھ لم 

  مناداتھ باسم أحد شیوخ الثورة من باب االستھزاء.و

، ولكن أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أنھ لدى المّدعین العامین  سؤاالً   P41أراد محامي المدعین شارمر أن یطرح على  
 بعض األسئلة. 

 استجواب من قبل المدعین العامین 

  ا إذا كان ممكنً عّما    P41، وسأل  251لمعتقلین لدى الفرع  ود  أشار المدعي العام كلینجھ إلى وجود مقاطع مصورة وصور یُزعم أنھا تع
 251األشخاص اقتیدوا إلى الفرع    إن  P41، فقال  عًال ف  251أن تُثبت تلك المقاطع والصور أن أولئك األشخاص معتقلون لدى الفرع  

أن أولئك األشخاص لم   P41من المشفى. وأوضح    استالم جثثھم حینھا أن بإمكانھم    أھالي المعتقلین  رئیس البلدیة عندما اعتقلوا. وأخبر  
 .ألصحابھا صور  وذلك بانتظار غسل الجثامین، مما أتاح التقاط یُدفنوا على الفور، 

إلى فرع الخطیب. والتقط ھ یتم اقتیاد كل المعتقلین  إن  P41، فقال  251عّما إذا عرف أن تلك الجثث جاءت من الفرع  P41سأل كلینجھ  
  ، وأخرى لمسنّ [C1]  لشابتلك الجثث تعود  إحدى  إنھ    P41. وقال  لذویھامن تسلیمھا  بعد بضعة أیام    ألصحابھافوتوغرافیة    اصورً 
[C2]. 

 .2012بالتأكید قبل العام و، 2011إن ذلك حصل في العام  P41، فقال األھالي تسلیم تلك الجثث إلى وقتأراد كلینجھ أن یعرف 

 لذلك الغرض. أرسل أحد موظفیھ إلى مشفى تشرین  رئیس البلدیةإن  P41تسلیم تلك الجثث، فقال مكان  اأراد كلینجھ أن یعرف أیضً 

 . یھالذوإنھ استلم الجثث، وسلّمھا  P41فعلھ ذلك الشخص في المشفى، فقال عّما  P41سأل كلینجھ 

 ذلك. P41خلص كلینجھ إلى أن استالم الجثث كان یتم في مشفى تشرین، فأقر  

 المّدعین محامياستجواب من قبل 

ا فیھا من  وم، موجودةعلى موقع یوتیوب ال تزال  P41أن قناة اتّضح لدیھ  : للقضاة اموجھ قال محامي المّدعین شارمر إن لدیھ سؤاالً 
، وأن  P41ویرید أن یطلّع على تلك المقاطع مع  ھا أثناء مدة التوقیف.  رفعتم  وتظھر علیھا آثار التعذیب،    اجثثً   تعرض  مصورةمقاطع  

سأل شارمر عن اآللیة التي ینبغي أن تتبع للقیام بذلك، !"  االمحكمة "حسنً   ة، فقالت القاضي كیربر رئیسایطرح علیھ بعض األسئلة تباعً 
 في المحكمة. امعً وما إذا كان بإمكانھ أن یزود المحكمة برابط تلك المقاطع كي یطلعوا علیھا 

رت شارمر أنھ قد صدر حكم أول بالفعل، وأنھ ثمة الكثیر  قالت القاضي كیربر إنھا ال ترى ضرورة القیام بذلك في ھذه اللحظة. وذكّ 
 المفتوحة التي یمكن طرحھا في ذلك الشأن، ما یعني أنھ من غیر الممكن أن یتم االّطالع على تلك المقاطع الیوم.من األسئلة 

قالت القاضي كیربر إنھا فھمت أن   .P41ما قالھ    ھ ال یمكن إغفالأن  اإلجابة بعض األسئلة، مضیفً اقترح شارمر أن یتم أخذ استراحة  
أنھما كانا معتقلین لدى فرع الخطیب. وتم استالم الجثتین من مشفى تشرین. أضاف   P41الشاھد سّجل مقاطع تعرض شخصین یعتقد 

  .فعًال شارمر أنھ من الممكن أن یكونا قد اعتقال في فرع الخطیب 

  بعض المحكمة في ھذه اللحظة، وأن    أمامحاضر    P41إن    ، فرّد شارمر قائًال األمر أوالً   یتداولوا فيقالت كیربر إنھ ینبغي للقضاة أن  
للقضاة یطلبون فیھ  اطلبً  یحرروادقائق كي یتسنى لمحامي الدفاع أن  10 استراحة لمدةلمحاكمة، فطلبت كیربر باصلة لھ  تلك المقاطع 

 . اورد آنفً ما 

*** 

 2دقائق] 10لمدة  [استراحة

*** 

 

لتحدید المقاطع المصورة  P41مالحظة من مراقب المحاكمة: أخذ المترجمون الشفویون استراحة. وبما أن محامي المدعین بحاجة للحدیث مع   2
 التي سیّطلعون علیھا، تولى أحد الصحفیین مھمة الترجمة الشفویة. 
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التفتت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى محامي المّدعین شارمر كي تسألھ عن الطلب، فأوضح شارمر أن زمیلھ بانز سیكتب الطلب، 
برید  بالعبر رسالة    المسؤولة اإلداریة للمحكمة (القلم)ینبغي أن یتم إرسالھ إلى    وسألھا عن كیفیة رفعھ إلى المحكمة، فقالت كیربر إنھ

 إلكتروني.

اإلجراء المقترح من طرف المحكمة. وقال إنھ یدرك أن األمر قد طرأ دون    بسببإنھ حصل لدیھ خلٌط    قاطع محامي المّدعین بانز قائًال 
ردت القاضي كیربر بالقول إن محامي المّدعین شارمر  وغیر كاٍف.    اسابق إنذار، ولكنھ یرى أن الموعد الذي حددتھ المحكمة قریب جدً 

إلشارة إلى أنھا تدرك أن بعض محامي المدعین قد عرضوا  قد أخبر القضاة للتو برغبتھ بمعاینة بعض مقاطع الفیدیو في المحكمة، مع ا
أنھ ینبغي لبانز أن یفكر في األمر ملی�ا،    أثناء استراحة الغداء. وأضافت كیربر  فیدنربعض تلك المقاطع من خالل ھواتفھم على القاضي  

اك مدى تعقید األمر، ولكن، لم یُطرق ھذا أنھ یدرك تمام اإلدر  افأجاب بانز أنھ كان یوضح وجھة نظره إزاء الوضع ال أكثر، مضیفً 
 الموضوع إال أثناء االستجواب.  

 المدعین بأن یرسلوا الطلب عبر البرید اإللكتروني. محاميأمرت القاضي كیربر 

المقاطع    وجود تلكأي مقاطع مصورة، وأنھم أخبروه عن    فیدنرمحامي كروكر أن محامي المدعین لم یعرضوا على القاضي الأضاف  
 فقط. غیر متحركة إنھ لم یُعرض علیھ أي مقاطع مصورة، وإنما مصادر، ولقطات شاشة  قائًال  فیدنرفقط. قاطع القاضي 

على االطالع  ألمانیا ب مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بن یكلف  على استعداد ألاالدعاء العام  أن    ا قاطع المدعي العام ریتشر موضحً 
الشأن. وأضاف أنھ یتوجب القیام بكل ذلك حسب األصول، واقترح أن یقوم   ھذامالحظاتھم في    یدونواقناة الیوتیوب ذات الصلة، وأن  

لقیام كخطوة أولى، وتقییم ما إذا كان یلزم المحكمة االطالع علیھا ل  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بتحلیل محتوى تلك القناة
 اطع المصورة ذات الصلة، وتقییمھا. ، مما سیتیح المجال لالنتقاء المسبق للمقالقضائي االستقصاءبواجب 

شكرت القاضي كیربر المدعي العام، مضیفة أن ذلك لن یعفي القضاة من التزامھم باتخاذ قرار بشأن الطلبات ذات الصلة باالطالع  
 على تلك المقاطع في المحكمة.

، ولكنھ في جمیع األحوالحاضر اآلن في المحكمة    P41ه ال یرغبون بتأجیل ھذه المسألة كون  ءقال محامي المدعین شارمر إنھ وزمال
تحتوي    التي  یوتیوبالعلى استعداد ألن یأخذ استراحة، وأن یواصل الجلسة إذا أراد القضاة مناقشة األمر. قالت كیربر إن تحلیل قناة  

إذا أراد المدعون  شارمر وزمالئھ.  ، وإنھا ستترك أمر رفع الطلب من عدمھ إلى  بالتأكید  آالف المقاطع المصورة سیستغرق أكثر من یوم
  وختمتالعامون أن یحللوا تلك المقاطع، وأن یرفقوھا في ملف القضیة، فإن المحكمة ستقوم باالطالع على تلك المقاطع بكل تأكید.  

 نھم سینتقلون للحدیث عن جثتین تم استالمھما من مشفى تشرین. قائلة إكیربر 

إن   شارمر  شیئً   P41قال  المقاطع    اسیضیف  بعض  على  لالطالع  طلب  برفع  وزمالؤه  شارمر  قام  وعلیھ،  االستراحة،  أثناء  آخر 
 المصورة. 

إلى أن تصل رسالة البرید   P41إذا كانوا یریدون طرح المزید من األسئلة على  عّما    سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة شارمر
المزید من األسئلة في الوقت الراھن، ولكن بإمكانھ أن یتلو الطلب في ھذه اإللكتروني التي تحتوي الطلب، فقال شارمر إنھ لیس ھناك  

 األثناء. 

 المدعین بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. محامي[ما یلي ھو إعادة تمثیل لطلب 

 

 الموجود على موقع یوتیوب  المقطع المصور التاليعلى    P41مع الشاھد  لالطالع  نتقدم بطلب  المحامون شارمر، وكروكر، وبانز    نحن
 .]الخاص بالمقطع) URL( د موقع المعلوماتمحدِّ قاموا بتالوة [

فرع في نفس الفترة التي ال. واعتُقل لدى  لّمت لوالدیھسُ   والتيفي فرع الخطیب،    المعتقلینألحد  التي تعود    C2ذلك المقطع جثة  عرض  ی
 جثة من موظفي فرع الخطیب.اللما إنھما تسّ  االحقً ه . وقال والدااأبدً  دون أن یلتقیا داخلھ، P41اعتقل فیھا 

للتعذیب، وتعود لشخص اعتقل لدى فرع الخطیب أثناء مدة التوقیف،  رعلیھا آثا  تظھرجثة  صلة الطلب بالموضوع: یعرض المقطع
 .للعنفض اء التعرّ وتوفي في السجن جرّ 
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رسائل غیر المرغوب وجدتھا في مجلّد الوالصلة عبر رسالة برید إلكتروني،    ذات  ات لمحكمة إنھا استلمت الطلبل  المسؤولة اإلداریةقالت  
 Spam(. 3( بھا

، اآخر بوسعھ أن یتلوه أیضً   ا ذلك الطلب، فقال محامي المّدعین بانز إنھ رفع طلبً   إلى   السید محمد إنھ یرید أن ینضم  P41قال محامي  
  بأن ما شعر  ادائمً  وقال إنھنقطة قبیل تالوة نص الطلب، سیوضح فأمرتھ القاضي كیربر رئیسة المحكمة بأن یقوم بذلك. وقال بانز إنھ 

 حد. ألیسحب تعلیقھ السابق كي ال یتسبب بإھانة  فإنھ علیھ، وبنّاء، وجّو جید یسودھا  المحكمة 

 المّدعین بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. محامي[ما یلي ھو إعادة تمثیل لطلب 

د ◌ّ یوتیوب [قاموا بتالوة محدالموجود على موقع نحن المحامون بانز، وكروكر، وشارمر نتقدم بطلب لالطالع على المقطع المصور 
 الخاص بالمقطع].  )URL(  موقع المعلومات

وتواصل الفرع مع اإلدارة في حرستا إلعالمھم بأمر الجثة. وسّجل   .الذي اعتُقل لدى فرع الخطیب  C1إن المقطع یُظھر    P41قال  
P41  ّللمعنیین.  ر بعد أن ُسلّمت جثتھالمقطع المصو 

 فرع الخطیب أثناء مدة التوقیف.  لدى أن ذلك الشخص كان معتقًال ب اعلمً ، الشدیدلتعذیب ر اتظھر على الجثة المعروضة في المقطع آثا

 طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من األطراف أن یدلوا بإفاداتھم.

علیھ، فإنھ ال  والطلب بالموضوع،    صلةإنھ یشكك في مدى  كلینجھ  قال  ور.  دار نقاش قصیر بین المدعي العام كلینجھ وزمیلھ ریتش
البیانات الوصفیة  من غیر تحلیل    أنھ ال یمكن للمقطع أن یضیف قیمة لألدلة المتوافرة  وعالوة على ذلك، یرىصولی�ا.  أیعتبر الطلب  
انضم إلى الطلب آنف الذكر، فإنھ قد    P41بما أن  واتباع نھج أفضل، أال وھو تحلیل قناة الیوتیوب بأكملھا.  واقترح كلینجھ    ذات الصلة.

 یتم استجوابھ عن تلك المقاطع.  كي  اعلى استعداد ألن یمثل أمام المحكمة مجددً سیكون 

وأضاف أنھ لیس إال  ،  الطلب آنف الذكر لنفس األسباب التي ذكرھا المدعي العام للتوّ قال محامي الدفاع فراتسكي إنھ یعترض على  
 .  بعض األموراستقصاء لمجرد 

 طلب بانز.ب ذات صلةإفادات أخرى لقد انضم محامي المّدعین السید محمد إلى الطلب الذي تقدم بھ شارمر. لم یكن لدى األطراف 

 استجواب من قبل القاضي كیربر

یمكنھ أن یضیف للمحكمة من معلومات عن تلك عّما    P41، وسألت  C2قالت القاضي كیربر إن لدیھا المزید من األسئلة بخصوص  
وشخص آخر في شھر    C1أنھ سّجل أحد المقطعین آنفي الذكر فقط. ویظھر في ھذا المقطع [الذي سجلّھ بنفسھ]    P41فأوضح  الجثة،  

علیھا واضحة للعیان. ونشر  ، وكانت آثار التعذیب  اذلك المقطع بنفسھ، وشاھد الجثة بأم عینیھ أیضً   P41وسّجل  .  2011أیلول/سبتمبر  
 . اھا]، وقامت قنوات أخرى بنشر المقطع أیضً ُحِجب اسمالمقطع على قناتھ على موقع یوتیوب [

 ذلك.  P41، فأقر C1ھو الشخص الذي سّجل المقطع المصور الذي یعرض   P41خلصت كیربر إلى أن 

من    اضباطً إلى أن    P41فیھ المقطع المصّور، فأشار    P41  أرادت كیربر أن تعرف كیف انتھى المطاف بالجثة في المكان الذي سّجل
 رئیس البلدیةوتواصل  في مشفى تشرین ینبغي أن یتم تسلیمھما.    جثتانحرستا، وأخبروه بأنھ ثّمة    رئیس بلدیةفرع الخطیب تواصلوا مع  

  P41، ثم اتصلوا بـ  لذویھما  مانائبھ الجثتین، وسلّمھواستلم  للقیام بذلك.    بسیارة خاصة  ، وأرسل نائبھ إلى المشفىذویھمافیما بعد مع  
 بدوره. ، وسجّل المقطعرالذي حض

إنھ لم یشھد   P41، فقال  الضحایا  لذويآنفة الذكر، وكیفیة تسلیم الجثث    رئیس البلدیة ن كیفیة علمھ بقصة  ع  P41سألت القاضي كیربر  
 .  لتسجیل المقاطع المصورة حضربالتفاصیل عندما  الضحایا وذوعلى حصول ذلك بنفسھ، ولكن أخبره 

ن حق�ا. اعتذرت كیربر عن سؤالھا، مضیفة أن إجابة من قبیل أنھم  وعن كیفیة علمھ بأن أولئك األشخاص متوف  P41سألت كیربر  
إنھ شاھد الجثث في مكان تغسیل الموتى، وسّجل المقاطع المصورة ھناك.    P41، فقال  ةتوقفوا عن التنفس أو ما شابھ ذلك ستكون كافی

 .C1لفّھا للجھة األخرى كي یعرض األمر من كافة النواحي. وقال إن ذلك ھو ما حصل مع  ولمس الجثث، و

 

صلة قبل انعقاد  محیًطا بأمر المقاطع المصورة، وسبب عدم إعداده طلبا ذا P41مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یتّضح ما إذا كان محامي  3
قد أُجبر على أن یجلس في كرسي الشاھد  P41جلسة االستماع لھذا الیوم، في حال كان یعرف بأمر تلك المقاطع. وال بّد أن تتم اإلشارة إلى أن 

الترجمة الفوربة لتلك   لما یزید على الساعة، من غیر أن یُطرح علیھ أسئلة، ومن غیر أن یُدرك ما دار أثناء الجلسة، على الرغم من توفیر خدمة
 األحداث. 
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 P41  أتفاجولكن  رھن االعتقال.    P41، واعتُقل عندما كان  C2إنھ كان صدیق    P41، فقال  C2أرادت كیربر أن تعرف المزید عن  
في حرستا،   اجمیعً واعتقلوا  ، قد قضوا تحت التعذیب.  P41  عمھم ابن  منوأربعة أشخاص آخرین،    C2عندما أُفرج عنھ، وعرف أن  

، وكان ینام في بیتھ بكل ببساطة. إن ابن عّمھ لم یشارك في المظاھرات أصًال   P41. وقال  بیومین أو أكثروُسلّمت جثثھم بعد وفاتھم  
 جثة ھامدة.  قبل أن یعود ألھلھعندما اعتقل، فوجئ إن شقیق ابن عّمھ  P41وقال 

عندما عرف أن    أحینھا، وتفاج  إنھ كان معتقًال   P41الجثة، فقال    عائلتھعندما تسلمت    ادً وجوإذا كان معّما    P41سألت القاضي كیربر  
 ابن عمھ قد توفي.

 .إنھ كان معتقًال  P41جثةً ھامدةً، فقال  عائلتھل C2لحظة عودة  اإذا كان حاضرً عّما  P41سألت كیربر 

 إنھ سأل عن تلك األمور عندما أُفرج عنھ، وقیل لھ أنھ استشھد، وثّمة  P41بكل ذلك، فقال    P41أرادت كیربر أن تعرف كیف عرف  
 مقاطع تعرض جثتھ. 

أنھ شاھد تلك المقاطع فقط، ولكنّھ سّجل المقطع    اذلك، مضیفً   P41إذا أعّد تلك المقاطع بنفسھ أم ال، فنفى  عّما    P41سألت كیربر  
 . C1المصور الذي یعرض 

ل ھو  أنھ عرف ذلك بعد أن اعتقُ   P41قد اعتُقل في فرع الخطیب، فأوضح    C2عن كیفیة علمھ بأن    P41  سائًال   فیدنرقاطع القاضي  
 جثثھم قد ُسلّمت في نفس الیوم. أشخاص آخرین، وأنأربعة برفقة  قد اعتقل C2أن عندما أخبره صدیقھ وأقاربھ  وذلك  ،ھناك نفسھ

مة حالة قد تُضیف  إنھ ث  P41، فسمحت القاضي كیربر لھ أن یفعل ذلك. قال  اإذا كان بوسعھ أن یضیف شیئً عّما    القضاة  P41سأل  
في إحدى منفردات فرع الخطیب، سمع صراخ شخص تعرض للتعذیب أمام الزنزانة،    معتقًال   P41. عندما كان  لھذه المحاكمة  اشیئً 

] الذي كان  ھُحِجب اسم] الذي اعتُقل بسبب شقیقھ [FD1یعرف ذلك الشخص وسمع كل شيء. إن ذلك الشخص ھو [  P41وكان  
 لدى أجھزة المخابرات. امطلوبً 

واضحة علیھا  تعذیب  اللھذه الجثة، وبدت آثار    امصورً   اأنھ سّجل مقطعً   P41قد أخبر المحكمة عن ذلك، فأضاف    P41قالت كیربر إن  
 .اأیضً للعیان 

 عین العامین استجواب من قبل المدّ 

ھ على قناتھ على موقع  رفع، ولكنھ قام ب C2یُسّجل المقطع المصور الذي یعرض جثة    لم  P41عي العام ریتشر إلى أن  خلص المدّ 
 أنھ كان رھن االعتقال حینھا. اذلك، مضیفً  P41ھا]، فأقر  ُحِجب اسمیوتیوب [التي 

] ھو الذي ُحِجبت المعلوماتإن صدیقھ الذي یقیم حالی�ا في [  P41أراد ریتشر أن یعرف ھویة الشخص الذي سّجل ذلك المقطع، فقال  
 سّجل ذلك المقطع. 

 المّدعین استجواب من قبل محامي

إذا كان  عّما    P41محامیھ]. وسأل شارمر    P41[شاور    C2أشار محامي المدعین شارمر إلى المقطع المصور الذي یعرض جثة  
 إن ذلك الشخص قد كان جاره.  ذلك، قائًال  P41 بإمكانھ أن یحدد ذلك الشخص من المقطع، فأقرّ 

 إنھ تم تسلیم كل الجثث للمعنیین   P41ذلك الشخص عن الفرع الذي سلمھما جثة ابنھما، فقال    وإذا أخبره ذوعّما    P41سأل شارمر  
  في مشفى تشرین. 

اإلجراء الذي    P41إن موظفین من فرع الخطیب سلموھم الجثة، فأوضح  ذوي ذلك الشخص    ذكر قولقد    P41أشار شارمر إلى أن  
الذي یقوم بدوره بإعالم    ا بأمرھ  رئیس البلدیة، ثم یتم إعالم  أوالً   ةالجثث إلى أحد المشافي العسكری  ھ یتم نقلحینھا، وھو أن  اكان شائعً 

 . جثتھذوي المتوفى كي یتوجھوا إلى المشفى الستالم 

ذلك،    P41قد توفي في فرع الخطیب، وأراد شارمر أن یعرف كیف عرف    C2أثناء االستراحة أن    P41قال شارمر إنھ فھم مما قالھ  
 لیس الشخص الوحید الذي یُعتقل في فرع الخطیب، ویتوفى فیھ. C2إن  P41فقال 

ھ بأن صاحب الجثة لم یُتوفى في المشفى، وھو ما  إنھ تم استالم الجثة من المشفى، وسألھ عن كیفیة علم  P41أشار شارمر إلى قول  
إنھ لیس لدیھ معلومات عن ذلك األمر، وإن كل ما یعرفھ ھو أنھ تم تسلیم خمس جثث [في المشفى]،   P41، فقال  اأیضً   ا قائمً   یعد احتماالً 

 في فرع الخطیب. اوأن أصحاب تلك الجثث قد توفوا جمیعً 

قد سبق لھ وأن ذكر اسم ذلك الشخص،    P41إلى أن    ا، مشیرً FD1إن لدیھ بعض األسئلة التي تتعلق بـ    قال محامي المدعین كروكر
أن    P41في ذلك الشأن، فأوضح    ھیسعھ أن یقولعّما    P41صلة بھ على موقع یوتیوب. فسأل كروكر    اذ  امصور  اوأن ھناك مقطع
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. وأضاف  الجثمان  بدفنقبل أن یقوموا    على إثر اعتقالھ في فرع الخطیبالمقطع المصور یعرض كیف تم تسلیم جثة الشخص إلى ذویھ  
P41    أن ذلك الشخص كان یعرف أحد أبناء عمومةP41   ًوقال  اأیض .P41   لدى فرع الخطیب،    إنھ یعرف أن ذلك الشخص كان معتقًال

 وتعّرض للتعذیب فیھ. 

إذا كان ھناك سمات أخرى ساعدتھ في التعرف  عّما    سألھقد تعرف على ھویة ذلك الشخص من صراخھ، و  P41أشار كروكر إلى أن  
بناًء على ما ُطرح علیھ من أسئلة تتعلق ، وصدیقینما  صوتھ كونھ  تعرف على ھویتھ منإنھ    P41على ھویة ذلك الشخص، فقال  

إن ذلك الشخص أجاب على تلك األسئلة    P41. وقال  وتحركاتھ  شقیقھ  تتنقالوالمیدانیة،    المشافيبشقیقھ، من قبیل مكان شقیقھ، وأماكن  
أنھ تم   P41وأضاف  .  سواءكل المصابین على حد    ة]، لذا یقع على عاتقھ واجب مساعدُحِجبت المعلوماتإن شقیقھ طبیب من [  قائًال 

]  ُحِجبت المعلومات ض للتعذیب بالصعق بالكھرباء. وتوقفت كلیتاه عن العمل، ویقیم في [اعتقال ذلك الطبیب في نھایة المطاف، وتعرّ 
 حالی�ا.

في إعداد المقطع المصّور الذي یعرض كیفیة تسلیم الجثث إلى ذویھا، والموجود على قناة   P41أرادت كیربر أن تعرف ما إذا اشترك  
لدى فرع الخطیب، وتعرض    بأم عینیھ، ولكن بوسعھ أن یؤكد أنھ كان معتقًال   FD1إنھ لم یشاھد    P41الیوتیوب الخاصة بھ، فقال  

 عندما تم تسلیم جثة ذلك الشخص. خارج سوریا أصًال كان  كونھإنھ لم یُسّجل المقطع المصور بنفسھ  P41للتعذیب فیھ. وقال 

مع  ذلك المقطع    رابط  یشارككان على استعداد ألن    ذاوإالرابط الخاص بذلك المقطع،  یعرف    P41إذا كان    ما  أراد كروكر أن یعرف
 إنھ على استعداد ألن یعطي الرابط لمحامیھ.   ذلك، قائًال  P41، فأقر أم ال الحضور

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

 ذلك.   P41كان قد غادر سوریا عندما ُسلمت جثث األشخاص لذویھم، فأقر    P41أن    اأن یعرف ما إذا كان صحیحً   فیدنرأراد القاضي  

 . 2012إنھ غادر سوریا في نھایة شھر أیّار/مایو  P41عن زمن مغادرتھ سوریا، فقال  P41 فیدنرسأل 

 المدعین محامياستجواب من قبل 

بعض المقاطع المصورة على موقع یوتیوب بعد    رفعلحقیقة أنھ تم إعادة    اإذا كان فھمھ صحیحً عّما    P41سأل محامي المدعین شارمر  
على الموقع، وأضاف أنھ لم یتم نشر بعض المقاطع، وأنھ   االصلة ال یزال موجودً  اأن المقطع المصور ذ P41لموقع، فأقر اأن حذفھا 

 ف خاص.في أرشی اال یزال یحتفظ بھ

أن ذلك    P41، فأوضح  هوإعداد  المقطع  تسجیلبالضرورة تاریخ  ال یواطئ  الموقع    علىتلك المقاطع    رفعخلص شارمر إلى أن تاریخ  
 مواكبة لألحداث القائمة حینھا.كونھا كانت ھو الحال بالنسبة للمقاطع المتاحة للعامة، 

ال تزال   FD1أن المقاطع المتعلقة بحالة    P41، فأوضح  اھا الحقً رفع قال شارمر إنھ فھم أنھ تم حذف بعض تلك المقاطع، وجرى إعادة  
 حیث قامت قنوات مختلفة بنشرھا. ، موجودةً على موقع یوتیوب، ولم یتم حذفھا أصًال 

وغیر  فیما یخص تاریخ اعتقالھ،    ا، وتحدیدً C1إذا یعرف المزید من المعلومات المتعلقة بحالة  عّما    P41سأل محامي المدعین بانز  
] في المكان الذي كان یختبئ فیھ. وُسلّمت جثتھ إلى ذویھ  ُحِجبت المعلوماتإن ذلك الشخص اعتقل بتاریخ [  P41من األمور، فقال    ذلك

 أن ذلك الشخص كان صدیقھ.   P41. وأضاف ا سابقً  P41بالطریقة التي وصفھا 

 .2011إن ذلك الشخص اعتقل في شھر أیلول/سبتمبر  P41اعتقال ذلك الشخص، فقال أراد بانز أن یعرف تاریخ 

، بینما یتضح من محضر  2012للمحكمة أنھ قد غادر سوریا في أیار/مایو    P41أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى قول  
  P41، فقال  2013أو    2012سوریا في    P41. وأرادت كیربر أن تعرف ما إذا غادر  2013الشرطة أنھ غادر سوریا في أیار/مایو  

 . 2013ف المعارضة في لتحق بائتال، وا2012إنھ غادر سوریا في 

قال محامي المدعین شارمر إنھ لیس لدیھ ھو وزمالئھ أي أسئلة أخرى، ولكنھم یوّدون أن یطلبوا استراحة كي یتناقشوا في أمر الطلبات 
 التي تقدموا بھا.

 أنھ یّود أن یُسمحإذا ُسمح لموكلّھ أن ینصرف، فنفت القاضي كیربر ذلك. وأضاف شارمر  عّما    ،السید محمد  ،P41سأل محامي الشاھد  
لذا، من الضروري  إال أن طلباتھم لیست محض طلبات ألخذ األدلة، بل لالطالع على المقاطع المصورة مع الشاھد.  ن ینصرف،  أ  P41لـ

 . أخرىكي یجیب على أي أسئلة حاضرا  P41 كونأن ی

*** 

 دقیقة]  15 لمدة [استراحة

*** 
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تلك المتعلقة بوفاة المعتقلین داخل فرع الخطیب ال سیما    بعد استجواب الشاھد  تتغیرقال محامي المدعین شارمر إن بعض الحقائق قد  
أن یحدد ھویة األشخاص الموجودین    P41ى لقطات الشاشة المأخوذة من تلك المقاطع كي یتسنى لـمن عدمھا. واقترح أن یتم االطالع عل

 كي یمثل أمام المحكمة. امن خارج البالد مجددً  P41استدعاء كما سیحول ذلك دون فیھا. 

ذلك  فقال شارمر إن  المدعین،    و محامرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تعرف المغزى من ذلك فیما یتعلق بالطلبات التي رفعھا  أ
عرض لقطات الشاشة ذات الصلة أمام المحكمة، أمرت القاضي   وبعد شيء من اللغط حول آلیةضروري.  الغیر  من باب التكرار  

ا شارمر لتّوه للمحكمة عبر  م أرسلھ  اللتینكیربر باالطالع على نسخ باللونین األبیض واألسود للقطات الشاشة المأخوذة من الوثیقتین  
 .البرید اإللكتروني

إذا كان یعرف ذلك  عّما    P41ھر فیھا وجھ أحد المتوفین، وتملؤه الكدمات والجروح]، وسأل شارمر  ُعرضت الصورة األولى [التي یظ
 . C2إنھ یعرف ذلك الشخص، وإنھ أحد أصدقائھ، واسمھ ھو  P41الشخص أم ال، وعن ھویتھ إذا كان یعرفھ، فقال 

نفس السؤال، فأقّر    P41ُعرضت الصورة الثانیة [التي یظھر فیھا وجھ أحد المتوفین، وتملؤه الكدمات والجروح]، وطرح شارمر على  
P41  ًأنھ یعرف ذلك الشخص، وقال إن اسمھ ھو  امجددC1 . 

، وخلصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة اوقال كروكر وشارمر الشيء نفسھ أیضً طلبھ،    یرید أن یُلغيقال محامي المدعین بانز إنھ  
 . طلباتھم إلغاءإلى أنھ تم 

 أن ینصرف كشاھد.  P41ُسمح لـ
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