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 محا�مة أنور رسالن 
 ك��لنتس، ألمان�ا   –المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا 

 لمراقبة المحا�مة  36التق��ر  
 2021مایو، /أیار  20و  19تواریخ الجلسات: 

 

 للتعذیب.   اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 
 

 1أبرز النقاط: /الملّخص

 2021مایو، /أیار  19 – الیوم الثالث والسبعون 

الشاھد الذي استُدعي في البدایة لھذا الیوم اإلدالء بشھادتھ في محكمة علنیة. وأعلن القضاة أنھم سیستدعون محقق الشرطة الذي  رفض  
لإلدالء بشھادتھ في المحكمة في تاریخ الحق. كما فّضل شاھدان آخران عدم اإلدالء بشھادتھما في كوبلنتس.    ا استجوب الشاھد سابقً 
الترجمة    اعن ذلك. وبناًء على طلب من محامي الدفاع، تال القضاة أیضً   ا صات ألقوالھم السابقة في المحكمة عوضً وتُلیت محاِضر وملخّ 

 وشقیقھ و"أبو كرم". وُزعم أن ھذا األخیر اعتُقل مع شقیقھما وھو من أعلمھما بوفاتھ.   P17األلمانیة لمحادثة على الفیسبوك بین 

 2021یو، ما/أیار 20  –الیوم الرابع والسبعون 

ة  قبل أن یواصل القضاة تالوة الترجمة األلمانیة لمحادثة الفیسبوك المذكورة أعاله، أدلى محلّل علمي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادی 
 تمت مقابلتھم من قبل المكتب.  اشاھدً  50بناًء على معلوماٍت من أكثر من   251بشھادتھ حول ظروف االعتقال والتعذیب في الفرع 

  

 

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

 . ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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 2021 ، مایو/أیار 19  – الثالث والسبعون من المحاكمةالیوم 

الساعة   تمام  في  الجلسة  الصحافة.    10:35بدأت  اثنین من  أشخاص وممثلین  أربعة  بحضور  یطلب  صباًحا  الصحفیین   أحدٌ ولم  من 
ن كلینجھ وبولتس. ولم یحضر محامي  ان العاماالمدعی   االّدعاء  خدمات الترجمة الشفویة إلى اللغة العربیة. ومثّل االستعانة ب المعتمدین  

 المّدعین بانز الجلسة. 

إ�   �ر  ي ك�ي
القا�ض يتلقوا   القضاة   أنأشارت  الشاهد [  ا رد�   لم  الذي تم  ُحجب  من  اليوم.    استدعاؤە اسمه]  المحكمة هذا  للمثول أمام 

ي وطلبت من أحد  
ي األثناء أن  .  ا منهمتوقع�   كانمما إذا كان الشاهد س�ح�ض الجلسة بخالف ما    يتأ�دوا المحكمة أن    موظ�ض

وأوضحت �ض
ا من   تبة ع� بعض األفعال بموجب  ب�ان  معهد ما�س بالنك �شأنالقضاة استلموا رد�  .  القانون السوري  أحكام  المسؤول�ة الجنائ�ة الم�ت

لجلستین المنعقدتین مثول في اللالشاھد    ذلك  أوضحت القاضي كیربر لألطراف أنھ قد جرى استدعاءالشاھد لم یحضر الجلسة،    بما أن
ودار  ، للمثول أمام المحكمةاستدعاء   أمر  بعد أن أُرسل لھوتواصل القاضي فیدنیر مع الشاھد .  2021ینایر /كانون الثاني 7و 6 بتاریخ
 القاضي كیربر على النحو التالي: لخّصتھ  البرید االلكتروني رسائل  عبر حواربینھما 

، وذلك بعد أن  2020  ،نوفمبر/تشرین الثاني  30باللغة اإلنجلیزیة بتاریخ    رسالة عبر البرید االلكتروني  القاضي فیدنیر للشاھد  أرسل 
  للشاھدأن تقدمھا    المحكمة   بوسع  المساعدة التي  ُسبُل   نص رسالتھ في    فیدنیر   . ووضح للمثول أمام المحكمة  ءاالستدعا  أمر استلم الشاھد  

من   ،سفرهترتیبات    بشأن المطلوبة  رسالةالشاھد    أرسل.  بشھادتھ   ءدال إللھ  والوثائق  على  فیدنیر  ردا  كانون    8بتاریخ    القاضي 
  أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عقب استجوابھ   سبق لھ وأن  أنھ قد   وأوضح   ، عن شكره  أعرب فیھا،  2020  ،دیسمبر/األول 

  وسألھ الیوم التالي،    في  رد القاضي فیدنیر على الشاھدأنھ ال ینوي اإلدالء بشھادتھ أمام المحكمة أبًدا، وذلك ألسباب شخصیة.    من قبلھا
كانون    17خر. رّد الشاھد على القاضي فیدنیر بتاریخ  آأن یدلي بھا في موعد    إذا كان یودّ   ، أمأبًداإذا كان ال یرید أن یدلي بشھادتھ  عّما  
إذا كان  عّما    ، فرّد القاضي فیدنیر علیھ سائًال إیاهیولیو/، قائًال إنھ قد یتمكن من اإلدالء بشھادتھ في شھر تّموز2020  ،دیسمبر/األول 

ھ للمثول أمام المحكمة أصولی�ا.  ئ استدعا  وتم مایو أیًضا، فأقر الشاھد ذلك في نفس الیوم،  /یرید أن یدلي بشھادتھ في أواخر شھر أیار
،  2020  ،دیسمبر/كانون األول   28بتاریخ    عبر البرید االلكترونيلشاھد  ذلك بإرسال رسالة أخرى موجھة إلى االقاضي فیدنیر    أعقب
ضي فیدنیر إال  . ولم یرد الشاھد على تلك الرسالة، فما كان من القاالشاھد توفیر الدعم الالزم لترتیبات سفرللخوض في تفاصیل  وذلك

  . رد الشاھد علیھ باللغة الفرنسیة في نفس الیوم، وأوضح 2021 ،مایو/أیار  3بتاریخ  عبر البرید االلكتروني لھ رسالة أخرى أرسل أن 
أسرة  شعوره باألسف تجاه  جملة األسباب التي تدفعھ لالعتقاد أنھ لیس من شأن المحاكمة أن تُغیّر شیئًا، وأعرب عن    في نص رسالتھ

بتاریخ  أنور.   مجدًدا  الشاھد  مع  فیدنیر  كما  2021  ، مایو/أیار  11تواصل  كلینجھ   أرسل،  العام  البرید    رسالة  للشاھد  المدعي  عبر 
بتاریخباللغة    االلكتروني بشھادتھ أمام المحكمة.    إدالء الشاھدالمحاكمة، وھذه  أھمیة  فیھا على    شدد   2021  ، مایو/أیار  12  الفرنسیة 

 . أبًدا الشاھد على تلك الرسائلولكن، لم یرد 

إنها ترّجح   �ر  المحكمة ستستد�ي  قالت ك�ي استجواب ذلك  تول�ه مهمة  �شأن    أمامها، وذلك   �ي �د�ي �شهادتهالمفتش كنابمان  أن 
ا اإلدالء  ْ�ن قد رفضا  ْين آخ�َ وأوضحت أن شاهَد الشاهد.     NW15واسمه]،  ُحجب  ، ولن �مُثل الشاهد [ بالشهادة أمام المحكمة أ�ض�

�شأن    ةتالوة مح�ض استجوابه السابق أمام المحكمة. ولم �صدر عن األطراف أي إفاداالسم] ع�  ُحجب  أمام المحكمة. ول�ن، وافق [
 االسم] أمام المحكمة.  ُحجب [ استجواب تالوة مح�ض 

، وذلك عن طریق  2020  ،دیسمبر/األول كانون    9كي یمثُل أمام المحكمة بتاریخ    NW15استدعاء    تمأوضحت القاضي كیربر أنھ قد  
  األمر   متابعة لرسائل    فیدنیر لھالقاضي    أرسل،  أصولی�اللمثول أمام المحكمة    االستدعاءبأمر    ذلك الشاھد  تبلیغوعقب  الشرطة النرویجیة.  

النرویجیة للقاضي فیدنیر رسالة عبر البرید  أرسلت الشرطة  ،  2020  ،أكتوبر/تشرین األول  30بتاریخ  و.  مجدًدا  عبر البرید اإللكتروني
عدم جواز الكشف عن    وأكدت،  أمام المحكمة  بالشھادة اإلدالء  بدوره    رفض الذي    NW15أنھا تواصلت مع    ني توّضح فیھااإللكترو

التحقیق األوروبیة األخرى    أن تطلععلى    NW15ووافق  .  أیًضا  ھویتھ مجھول    ىیبقشریطة أن    االستجواب  على ملخصسلطات 
عن عدم عزمھ على    NW15ر حصول مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا على الملخص. ولكن، أعرب  ، وھو ما یفسّ الھویة

  NW15إذا كان  عّما    2020  ،نوفمبر/تشرین الثاني  3اإلدالء بشھادتھ أمام محكمة ألمانّیة. سأل القاضي فیدنیر الشرطة النرویجیة بتاریخ  
محكمة ألمانیة    أمامال ینوي اإلدالء بشھادتھ    NW15فیدیو مثًال، فردت الشرطة قائلة إن  عبر الیرید أن یدلي بشھادتھ من خالل مكالمة  

 . بأي حال من األحوال

 ] تم استدعاء  قد  أنھ  القاضي كیربر  بت ُحجب  أوضحت  المحكمة  أمام  للمثول  یقیم حالی�ا في فرنسا  الذي    ، مارس /آذار  11اریخ  االسم] 
اء، وعلیھ، قام القاضي فیدنیر بمتابعة األمر مجدًدا عن طریق  . واستلمت المحكمة تأكیًدا مفاده أن الشاھد قد استلم أمر االستدع2021

الدعم الالزم  ، وعرض فیھا تقدیم  2021  ،فبرایر/ شباط  17وأرسل فیدنیر الرسالة األولى بتاریخ  إرسال رسائل عبر البرید االلكتروني.  

https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
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د على تلك الرسالة بعد مرور ثالثة أیام مستخدًما اسًما حركی�ا، ولكن كان اسمھ الحقیقي  ھللشاھد فیما یتعلق بترتیبات سفره. رّد الشا
  ، برایرف/شباط   24د القاضي فیدنیر أنھ لن یدلي بشھادتھ في كوبلنتس. وبتاریخ  ھواضًحا من عنوان البرید االلكتروني خاصتھ. وأخبر الشا

إذا كان یرید أن یدلي بشھادتھ أمام المحكمة في موعد آخر أم ال. قالت كیربر إن  عّما    ، استفسر القاضي فیدنیر من ذلك الشاھد 2021
 المحكمة لم تستلم رد�ا من الشاھد بعد.  

.  إلدالء بالشھادة أمام محكمة ألمانیةأضافت كیربر أنھ سبق لكال الشاھدین وأن أعربا أثناء مرحلة التحقیق معھما عن عدم رغبتھما في ا
أن الشرطة الفرنسیة  فیھ    جاء،  2019  ، أغسطس/آب   14إیضاًحا یتعلق بملف القضیة بتاریخ    دویسنجكبیر المفتشین الجنائیین السید    م وقدّ 

  12بتاریخ    دویسنجوأوضح  محاكمة ألمانیة.    سیاق  بشھادتھ فيیس بصدد اإلدالء  ل  قطعا   االسم] الذي أخبرھم أنھُحجب  قد تواصلت مع [ 
من قبل    وأن استُدعي الذي سبق    NW15أنھ لن یتمكن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا من استجواب    2019  ،أغسطس/آب

األسبوع   في  النرویجیة  األلمانیة    NW15  د یزوّ ولم  .  12الشرطة  یُدلي  ب السلطات  استعداد ألن  ذلك، كان على  إفادة شخصیة، ومع 
 ألمانیة.    محاكمة بالشھادة الحقًا بشكل عام. وتواصلت معھ الشرطة النرویجیة مجدًدا، وحینھا أعرب عن عدم رغبتھ اإلدالء بالشھادة في  

�ر رئ�سة المحكمة أن القضاة   ي ك�ي
ي  س�قومون بتالوة  أوضحت القا�ض النصوص ذات الصلة من محا�ض جلسات المقابلة األول�ة اليت

طة مع [ ا لNW15واالسم]  ُحجب أجرتها ال�ش  لقرارات التال�ة الصادرة عن المحكمة: ، وذلك وفق�

وذلك  أمام المحكمة    2015  ،نوفمبر/تشرین األول   المؤرخ فياالسم] من قبل الشرطة الفرنسیة  ُحجب  محضر استجواب [   تالوة  ستتم 
  أعرب . لن تستمع المحكمة ألقوال الشاھد، حیث  قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  من  3الجزء    251من المادة    1بموجب أحكام البند  
بعد أن  عدًدا من المرات  وتواصل القضاة معھ  ألمانیة.   إجراءات محاكمة  بشھادتھ في سیاق   باإلدالءعن عدم رغبتھ  أثناء التحقیق معھ  

المحكمة  أما  أرسلت  للمثول  االستدعاء  أوامر  امتنع  .  مھاإلیھ  ثم  األمر،  بادئ  المحكمة ردوًدا قصیرة  الشاھد  الردأعطى  تماًما.   عن 
 إلى المحكمة كي یُدلي بشھادتھ أمامھا.  یأتيافترضت المحكمة أن الشاھد لن وبالتالي، 

استجوابھ  المخططات التي رسمھا أثناء    أمام المحكمة، وسیُعرض أمامھا   من قبل الشرطة   NW15جلسات استجواب  ملخص  ستتم تالوة  
قامت الشرطة النرویجیة باستجواب  .  اإلجراءات الجنائیة األلمانيقانون  من    3الجزء    251من المادة    1أیًضا، وذلك بموجب أحكام البند  

NW15  وقال  .  2019  ،دیسمبر/ كانون األول  19و ،  2018  ،أكتوبر/تشرین األول  25و  17  فيNW15    أثناء جلسة التحقیق إنھ لن
من خالل    NW15واستنادا إلى متابعة األمر مع  وبناء علیھ  ألمانیة بأي حال من األحوال.    سیاق إجراءات محاكمةیُدلي بشھادتھ في  

 المحكمة.  المثول أمامیذعن ألمر  ن ل NW15تفترض المحكمة أن الشرطة النرویجیة، 

ل المحا�ض  ا من  �ر ُ�سخ� ي ك�ي
القا�ض ُبغ�ة �سه�ل مهمة  أعطت  ، وذلك  ض الشف��ني المحكمة  ج�ي  الم�ت جمة  ي    لنصوصل   شف��ةال�ت اليت

ي المحكمة. 
 ستتم تالوتها �ض

طة FR17االسم] [ُحجب استجواب [  ] من قبل ال�ش

طة الفر�س�ة باستجواب   ي تمام الساعة    FR17قامت ال�ش
ا.   10:17بتار�ــــخ [ُحجبت المعلومات]، و�دأت جلسة التحقيق معه �ض  صباح�

طة الفر�س�ة    FR17  زود  ي دمشق)،    1978[ُحجبت المعلومات]  موال�د    (منمعلوماته الشخص�ة  بال�ش
جم. �ض   وتم تع��فه ع� الم�ت

طة الفر�س�ة وأن أجرت  حقوقه، وس�اق استجوابه،    FR17وُتل�ت ع�   ا هذا وقد سبق لل�ش ا مبدئ��   المرتكبة بخصوص الجرائم   تحق�ق�
ي العام 

ا من ملفات ق�� �ض ي سور�ا، واستلمت �سخ�
 .  2015�ض

، وذلك بعد أن  2015  ،فبرایر/إنھ جاء إلى فرنسا عبر األردن في شھر شباط   FR17دخولھ فرنسا، فقال    تاریخعن    FR17سأل المحقق  
 خضع لالستجواب من قبل السلطات الفرنسیة في األردن.  

ي معرض سؤال المحقق عن مهنة 
 إنه �عمل  FR17، أجاب FR17و�ض

ً
 . )ش�ف(  طاه�ا قائ�

إذا سبق   المحقق أن �عرف ما  أمام    FR17وأن أد� �شهادته، فأوضح    FR17لـأراد  بها �شهادته  ي ُ�د�ي  المرة األو� اليت أن تلك �ي 
طة  ض وعد��ي الجنس�ة ، ول�نه قد أخ�ب ال�ش ض العام المكتب الفر��ي لحما�ة الالجئني  .  2013و  2011أنه اعُتقل ثالث مرات بني

رفقة زوجتھ    2012أبریل  /مارس أو نیسان/إنھ غادر سوریا في شھر آذار   FR17مغادرتھ سوریا، فقال    تاریخعن    FR17سأل المحقق  
ثالث سنوات، وعمل فیھا، وامتلك شقة ھناك. وتقدم  مدة  في إربد    وأقاموا وابنھ، وذلك بعد أن أُفرج عنھ. وتوّجھوا جمیعًا إلى األردن،  
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، وأخبرتھ المفوضیة أن یتوجھ إلى فرنسا،  ة لشؤون الالجئین للحصول على صفة الجئبطلب لدى المفوضیة السامیة لألمم المتحد
المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي  خضع لالستجواب من  أنھ    FR17. وأضاف  2014أغسطس  /وعرف عن ذلك في شھر آب

 ، وھو العام الذي استلم فیھ بطاقة الھویة الخاصة بھ. 2014في نھایة العام   الجنسیة

ي سور�ا، فقال  FR17سأل المحقق 
ي دمشق منذ العام كان �ق�م إنه   FR17عن مكان سكنه �ض

ي [ُحجبت المعلومات] �ض
 . 2008�ض

 خیّاًطا.  كان  ، وأن والده سنيّ   أنھ مسلم FR17ه، فأوضح ا، وعن األصول التي ینحدر منھا والدانتمائھ العرقيعن  FR17سأل المحقق 

أنھ لم یلتحق    FR17فأوضح  بالجامعة أم ال، وطلب منھ أن یصف حیاتھ العملیة،    FR17أراد المحقق أیًضا أن یعرف ما إذا التحق  
  10ولمدة    1987والده في العام    محل (مخیطة) في  وبدأ في العمل    . فقط  التعلیم األساسي وأنھ اجتاز مرحلة  بمقاعد الدراسة الجامعیة،  

ح  ت . وبعد ذلك، افت 2007، وعمل فیھ حتى العام  في [ُحجبت المعلومات] في دمشق  محل لبیع المالبسلعمل في  سنوات إلى أن انتقل ل
 بقالتھ الخاصة، وأدارھا إلى أن غادر سوریا.  

ي أحدها، فن�ض عّما  FR17سأل المحقق 
ا �ض ا بأي أحزاب س�اس�ة بعينها، أو عضو�  ذلك.  FR17إذا كان مرتبط�

بأحد العاملین في الحكومة السوریة، أو إذا كانت لدیھ أي روابط وصالت    ا مرتبطً   FR17كان  أراد المحقق أیًضا أن یعرف ما إذا  
 ذلك.  FR17بالحكومة، فنفى 

، كما أوضح أنھ أدى الخدمة العسكریة اإللزامیة (خدمة  ا، أو میلیشی يأمن   جھازمسلحة، أو    ةجماع  ألي  امنتمًی   أن یكون   FR17نفى  
 یخضع لتدریبات الجیش األساسیة أیًضا. لم و ،بشكل فعلي یخدم في الجیش ولم رشوة ألحد الضباط، دفع العلم)، ولكنھ 

ا    FR17عن سبب مغادرته سور�ا، فقال    FR17سأل المحقق   أن تحولت إ� حرب أهل�ة،    إ� إن المواجهات المسلحة شهدت تصع�د�
ي سور�ا. وقال إنه لم يُ 

ض أو ثالث.  وذلك بعد اندالع المظاهرات �ض  رد أن يتم اعتقاله مرة أخرى بعد أن خاض التج��ة مرتني

ا،    FR17للمرة الثالثة أم ال، فن�ض إذا خضع لمحا�مة عقب اعتقاله عّما  FR17سأل المحقق  ا أنه لم �خضع لمحا�مة أبد� ذلك، مض�ف�
ي ف�ع الخط�ب. 

ا ما خضع للتحقيق �ض �  ول�نه كث�ي

، فقال إنھ شارك في بعض المظاھرات التي  2011مارس  /أن یصف أوجھ تغیّر األوضاع السائدة بعد آذار  FR17طلب المحقق من  
أن    لھ اندلعت في دمشق، وتحدیًدا في مسقط رأسھ، أي في [ُحجبت المعلومات]، وذلك كونھ على درایة بجمیع الطرقات التي یمكن  

كانوا أفراد طائفة  تمت معاملة المشاركین في االحتجاجات كما لو  أنھ أراد أن یغیر الوضع السائد، ولكن    FR17وأوضح    یسلكھا للفرار.
علیھم عناصر قوات األمن    انھالحمل المحتجون الفتات، وھتفوا بشعارات، واحتجوا بصورة سلمیة، ولكن  ،  FR17دینیة. وبحسب  

  FR17وقال  كانوا جنوًدا یرتدون زی�ا عسكری�ا.    أولئك العناصر   الرصاص الحي والغاز المسیل للدموع. وقال إن وأطلقوا علیھ  ،  بالضرب
األشخاص، كما إنھ سّجل تلك الوقائع، وأرسلھا إلى قناة الجزیرة، ونشرھا على  من  إنھ شھد محاولة قوات األمن اعتقال أكبر عدد ممكن  
التي   الذاكرة  بطاقة  یملك  فیسبوك، ولكنھ ال  المقاطع  ن خزّ موقع  أن  .  علیھا  تلك  أنھ حاول  قلیًال وأوضح  في شھر    یبتعد  عن سوریا 

  20,000، وانتقل للعیش في تركیا كمحاولة لبدء حیاة جدیدة، ولكنھ لم یُفلح في ذلك، ال وبل خسر مبلغًا قوامھ  2011یونیو  /حزیران
إلى سوریا. ووصف   بعد أسبوعین من عودتھ  باقتحام    20قیام    FR17دوالر أمریكي. واعتُقل في متجره  عنصًرا من قوات األمن 

  كان إنھم اقتادوه عنوة إلى سیارة نصف نقل  FR17بقیادة حافظ مخلوف. وقال  40 الفرع المتجر، وقال إن أولئك العناصر یعملون في 
،  40لى الفرع  إ  FR17. وكانت تلك ھي المرة األولى التي یتم اقتیاد  40  الفرعفیھا أشخاص [معتقلون] آخرون، ثم اقتیدوا جمیعًا إلى  

وصولھم إلى الفرع، وجرى ضربھم. وقام  حین  ولكنھ كان یعرف أن حافظ مخلوف ھو رئیس الفرع. وتم تعصیب أعین المعتقلین  
   . الظھرانزالق إحدى فقرات إصابتھ ب  إلى أفضىعلى ظھره باستخدام كوعھ، ما  FR17بضرب شخص 

في حدیثھ واصفًا أنھ تم اقتیاده رفقة معتقلین آخرین إلى فرع الخطیب في الیوم التالي، وتعرض فیھ لشتى أشكال الضرب،    FR17مضى  
من قبیل اللكم، والضرب بالسلك على قدمیھ. وُسئل أثناء جلسات التحقیق معھ عن سبب مشاركتھ في االحتجاجات، وعّما إذا كانت  

إنھ خضع للتحقیق، وتعرض للضرب في القبو مراًرا وتكراًرا على مدار   FR17ك االحتجاجات أم ال. وقال تركیا تتبنى موقفًا مؤیًّدا لتل
معتقًال آخر في زنزانة صغیرة جد�ا، ولم یتمكنوا من الجلوس فیھا، وكانت درجة الحرارة فیھا مرتفعة. وفیما   50واعتُقل رفقة  أسبوع. 

أن المعتقلین أِجبروا على التبول في    FR17شيء غیره، ولم یحصلوا على الماء أبًدا. وأوضح  یتعلق بالطعام، قُّدم لھم الخبز فقط وال  
ثیابھم نظًرا لعدم وجود دورة میاه داخل الزنزانة. وتعرض بعض المعتقلین اآلخرین للتعذیب أیًضا، حیث بدت اآلثار واضحة على  
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المعتقلون سراویل .  FR17ظھورھم وأقدامھم، بحسب   ووصف  ضمادات جروح.  كفقط، كونھم استخدموا قمصانھم    یة داخل  وارتدى 
FR17    أن شھوًرا عدة مضت على اعتقال بعض أولئك المعتقلین في الفرع، وأضاف أنھ لم یشاھد جثثًا ھناك. وقال إنھ خضع للتحقیق

". وخضع للتحقیق مجدًدا  في الممر، حیث تم تعصیب عینیھ، ولكنھ سمع أشخاًصا ینادون على الشخص الذي حقق معھ باسم "میماتي
أنھ لن یشارك في االحتجاجات  كتعھد ب أیام، ولكن دفعت عائلتھ رشوة للمحقق. وأُجبر على التوقیع على بعض الوثائق،    10بعد مرور  

   . كفرسوسةمرة أخرى. وأُفرج عنھ بعد أن أمضى خمسة أیام في 

ل أحد أصدقائه عقب اإلفراج عنه، ح�ث كان    FR17قال   ض حة إنه توجه إ� م�ض ي آالما م�ب
ي  �عايض

ي الذهاب إ� أحد المشا�ض
، ولم يرغب �ض

العام   ي نها�ة 
، أي �ض ض ا. و�عد مرور أسبوعني ا للعالج، لذا تل�ت العالج ع� �د أحد أصدقائه الذي �عمل طبيب� ، اعُتقل مرة  2011طلب�

أحد أبناء عمومة زوجته، بزعم أنه يتعاون مع الج�ش السوري الحر، وأنه تواصل معهم عندما كان  و�ش به  ،  FR17أخرى. و�حسب  
ي ترك�ا. وأوضح  

ي الف�ع الذي يرأسه    FR17�ض
ي المرة السابقة، ح�ث اعُتقل �ض

أن ظروف اعتقاله هذە المرة تتشابه مع تلك السائدة �ض
ي هذە المرة، ودفعوا    FR17ول�ن تدخلت عائلة  ، وف�ع الخط�ب،  40حافظ مخلوف، ثم جرى نقله إ� الف�ع  

ع� وجه ال�عة �ض
ا �شأن المعارضة،    FR17دوالر أم���ي إ� ضابط �حمل رتبة لواء، و�تعاطف مع الثوار. وخضع    20,000  بمبلغرشوة   للتحقيق مجدد�

ء، و�عد ثالثة أ�ام، تم اقت�ادە إ� ي
. وقال إنه ن�ض كل �ش ض ي   والج�ش السوري الحر ط�لة يومني

  25، ومكث ف�ه مدة  كفرسوسة  الف�ع �ض
ا.  ي األثناء، ولم �خضع للتحقيق أ�ض�

ا، ول�نه لم يتعرض للعنف �ض  يوم�

ده في  وجوأثناء  ، تم اعتقالھ مجدًدا  2012ینایر  /أنھ فّكر في أن یغادر سوریا بعد أن أُفرج عنھ. وفي شھر كانون األول  FR17وصف  
  ادوالر أمریكي من صندوق متجره، ولكنھم  300، وسرقا مبلغ  FR17الشقة ضابطان یحمالن مذكرة توقیف بحق  ، حیث داھم  منزلھ

قل إلى فرع الخطیب ومكث فیھ یومین. وتعرض  قتادوه إلى الفرع الذي یرأسھ حافظ مخلوف مجدًدا، ثم نُ وا  لم یستخدما العنف ضده.
إنھ ُسئل عن نفس األمور التي سبق لھ وأن ُسئل عنھا،   FR17ما خضع للتحقیق في الیوم الثاني. وقال  ن ی ب للضرب في الیوم األول ھناك،  

عائلتھ رشوة   ودفعت  الحر.  السوري  بالجیش  تركیا، وعالقتھ  موقف  قبیل  أمریكي  20,000بمبلغ  من  أخرى لش   دوالر  مرة  .  خص 
والده كان ثری�ا على الرغم من كونھ خیّاًطا، ویعود ذلك لكونھ قد امتلك متجره الخاص، باإلضافة إلى بعض العقارات.  أن    FR17وأوضح  

یوًما، ولم یتعرض للعنف في تلك األثناء.    32  ھناك، ومكث  كفرسوسةیومین [في فرع الخطیب]، جرى نقلھ إلى    FR17وبعد أن مكث  
 للعنف.   FR17دوالر) في الیوم لقاء عدم تعرض   2إن عائلتھ قد دفعت لشخص مبلغ دوالرین أمریكیین ( FR17وقال 

معتقًال آخر كانوا    20، وُزّج بھ في إحدى الزنازین الجماعیة الكائنة في القبو رفقة  2012أنھ اعتقل مرة أخرى في العام    FR17وصف  
تصل  لم    أشعة الشمس   نظًرا ألنفي تلك الزنزانة،    ة" الوحیدةالمشكل، كانت الرطوبة ھي "FR17بانتظار أن یتم اإلفراج عنھم. وبحسب  

، وعاد  2012أبریل  /مارس أو نیسان/في آذار  FR17وتم اإلفراج عن  ، كما أن المعتقلین حصلوا على الطعام في تلك الزنزانة.  أبًدا  إلیھا
یقیمون في    هاوشقیقت   ةه الثالث اؤ أشقكان  بینما  ،  قد انضما إلیھ بعد فترة  أن والدیھ وأوضح  إلى األردن.   سبعة أیام  دبعتوجھ  وإلى منزلھ. 

 الخارج أصًال.  

ا  أراد المحقق أن �عرف   ض  ،  FR17باعتقال  ه��ة الشخص الذي أصدر قرار� حافظ مخلوف هو الشخص الذي اتخذ  أن    FR17فاف�ت
 القرار.  ذلك الشخص الذي اتخذ  ه��ة  عن أبدا  قد اعُتقل تحت إمرته، ول�نه لم �سأل FR17كون القرار،  

إن عائلتھ عرفت بأمر اعتقالھ من    FR17ده أم ال، فقال  وجوباعتقالھ، وأماكن    علم على  إذا كان أقاربھ  عّما    أیًضا  FR17سأل المحقق  
یدعى    برتبة مالزم   الشرطة أحد ضباط  ن من المعروف عموًما أن  أ  FR17خالل آخرین، وھم الموظفون الذین یعملون لدیھ. وأضاف  

 في المنطقة.  راجًال  قصي اعتاد التجول 

إنھ ال یعرف أسماء أولئك الضباط،    FR17، فقال  كفرسوسة، و40عن أسماء الضباط في فرع الخطیب، والفرع    FR17سأل المحقق  
 ، وكان معصوب العینین على الدوام.  لم یناد ھناك أحد باسمھحیث 

ا   FR17سأل المحقق   ذلك،    FR17، فن�ض  بحقهالتعذ�ب أو العنف    ارتكبوا ممارساتإذا كان �عرف أسماء األشخاص الذين  عّما    أ�ض�
ء.  ي

ض ع� الدوام، ولم يتمكن من رؤ�ة أي �ش ا أنه كان معصوب العينني  مض�ف�

كان منھجیا وتعرض الجمیع  التعذیب    ذلك، وأوضح أنھ   FR17، فأقر االتعذیب أمًرا معتادً   اللجوء إلى إذا كان  عّما    FR17سأل المحقق  
أن یعطي المزید من المعلومات عن ممارسات    [ُحجبت المعلومات]   إنھ تحدث عن األمر مع اآلخرین، وإن بوسع  FR17. وقال  لھ

 التعذیب المتّبعة.  



International Research and 
Documentation Center   

 

6 
 

ا، أو عمل�ات قتل، أو إعدام، فن�ض  عّما    FR17سأل المحقق   ي مكان االحتجاجات    FR17إذا شاهد جثث�
ا �ض ذلك، وقال إنه شاهد جثث�

 فقط. 

ا ع� تحد�د ه��ة أي  عّما    FR17سأل المحقق    إنه ال �عرف أحد  FR17، فن�ض  أم ال   أشخاص من ملفات ق�� إذا كان قادر�
ً

  ا ذلك، قائ�
 من أولئك األشخاص. 

ي المعتقالت السور�ة، فن�ض  FR17سأل المحقق 
ض �ض ض الفر�سيني ض فيها.   أن �كون FR17عن المعتقلني ض فر�سيني  قد شاهد معتقلني

ا ما إذا كان   ض �حملون جنس�ة فر�س�ة باإلضافة إ�    FR17أراد المحقق أن �عرف أ�ض� أخرى، وعّما إذا كان بوسعه  جنس�ة  �عرف معتقلني
 ذلك.   FR17هم أم ال، فن�ض ء أن �ذكر أسما 

حالیًا في دول    وموجودین  ن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة ی متورط  اعرف أشخاصی إذا كان  عّما    FR17سأل المحقق  
 ذلك.   FR17االتحاد األوروبي، فنفى 

یس لدیھ الكثیر من  أنھ ل FR17حالیًا في فرنسا، فأوضح   موجودینأراد المحقق أن یعرف ما إذا كان ھناك ضحایا اعتقال وما إلى ذلك 
 .  في فرنسا  یة موجودي ضحال یعرف أالمعارف، وأنھ 

ء لم يتطرقوا إل�ه أم ال، فن�ض عّما  FR17سأل المحقق  ي
ي أن �ض�ف أي �ش

ي عجلة من أمرە كونه   FR17إذا كان يّود �ض
 إنه �ض

ً
ذلك، قائ�

  .  ي��د أن �أخذ ابنه إ� المش�ض

ي تمام الساعة  
ا، وتمت إعادة ترجمة المح�ض   1:30ُرفعت جلسة استجواب الشاهد �ض هر�  .  FR17لـظ�

*** 

احة مدة   دقائق]   5[اس�ت

*** 

أوضحت القاضي كیربر أن القضاة أرادوا تالوة الترجمة األلمانیة لبعض نصوص المحادثات التي دارت على موقع فیسبوك في الیوم  
الوة الترجمة  لكنھم قرروا القیام بت و،  ه لذلك الیومؤالتالي، وذلك بناًء على الطلب الذي تقدم بھ الدفاع بعد االستماع للشاھد الذي تم استدعا

 الیوم.  

ي ف�دن�ي 
جمة األلمان�ة لملخص استجواب ب بدأ القا�ض و�ج�ة:  NW15تالوة ال�ت طة ال�ض  من قبل ال�ش

طة NW15استجواب   من قبل ال�ش

لمدة ثالثة أیام. وجرى   NW15في سوریا. قامت وحدة جرائم الحرب في الشرطة النرویجیة باستجواب  1990في العام   NW15ُولد 
عیة التي تطرق إلیھا  وإعداد الملخصات فیما بعد بناًء على ما ورد في المحاضر، وتم تقسیمھا إلى أجزاء استناًدا إلى المحاور الموض

واّطلع الشاھد على المحاضر    . 2018  ، دیسمبر/كانون األول  19و،  2018  ،أغسطس/آب  25و   16في    التي أُجریت الشاھد في المقابالت  
مترجم شفوي في كل مقابلة  وجود  وعلى الرغم من  .  تباًعا  اتم إبرازھوبعد جلسة االستماع المنصرمة، وأجرى بعض التعدیالت علیھا،  

ووافق  من تلك المقابالت، إال أن الشاھد أدلى بشھادتھ باللغة النرویجیة، ولم یتابع ترجمة أقوالھ مع المترجم إال في مناسبات قلیلة.  
ب  ل اوط.  NW15ھوّیة  عدم اإلفصاح عن  ، شریطة  في االتحاد األوروبي  ملخص مع سلطات التحقیق األخرى الالشاھد على مشاركة  

ومعلوماتھ الشخصیة في   NW15اسم  ُحجب  وعلیھ، تم  األطراف الراغبة بنشر شھادتھ بصیغة مختلفة أن یحصلوا على موافقتھ أوًال.  
 قانون اإلجراءات الجنائیة النرویجي. ھذا الملخص. وتُلیت على الشاھد حقوقھ، وفقًا ل

الثورة    تمدید تصریح إقامتھ في لبنان. وشارك في  ألغراضوعاد إلى سوریا  ،  من سوریا، ولكنھ أقام في بیروت  NW15تنحدر أصول  
الحدود السوریة    على   NW15. واعتُقل  وكاالت األنباءي  فلدیھ اتصاالت بأشخاص    ، وكان2011منذ اندالعھا في العام    سوریا   في

نوفمبر  /، وذلك حتّى تاریخ [ُحجبت المعلومات] تشرین الثانيعدة  م احتجازه في أماكنوت   2012أبریل  /بتاریخ [ُحجبت المعلومات] نیسان
 اعتقالھ:  فترات . وفیما یلي  2012
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بعد   األ�ام  عدد 
 االعتقال

مدة  
 االعتقال

 مكان االعتقال 

 40 الف�ع أ�ام  3 4-1
ا   30 33-4    251الفرع  /فرع الخطیب يوم�

ا   32 65-33  زنزانة ُمنفردة ،  284الف�ع  يوم�
ا   45 110-65  ، زنزانة جماع�ة 284الف�ع  يوم�

ا   40 150-110  سجن القابون العسكري  يوم�
ا   66 217-150  سجن عدرا  يوم�

 

ج�ب ع� مراجعة كل مكان اعُتقل ف�ه    NW15أوضح  
�
  " من تلك األما�ن بصفته معتقال ت��ــــح سفر (خروج�ة)"استصدار  بغرض  أنه أ

ي الف�ع  سابقا لديها 
 الت��ــــححصل ع� بعد أن ولم �عرف ذلك إال  أثناء مدة اعتقاله،   248والف�ع   251. ولم �كن �عرف أنه ُمعَتقل �ض

 منهما. 

. وعندما توجھ  مسندة إلیھ   ةوجود أي تُھمعدم  اإلفراج عنھ من سجن عدرا، وذلك بُغیة التأكد من  عند  الشرطة العسكریة    NW15راجع  
ھو المكتب    255الفرع    . إنبمفرده بسیارتھ الخاصة  إلیھ  ، وُسِمح لھ بأن یذھب255إلى الحدود [للعودة إلى لبنان]، أُِمر بمراجعة الفرع  

ت]  بتاریخ [ُحجبت المعلوما  255إلى الفرع    NW15وحدة الدفاع المدني في دمشق. وتوّجھ  بالقرب من    ویقعالرئیسي المعني بالتوثیق،  
على إثر محاولتھ    2012أبریل  /، وعرض علیھم وثیقة مفادھا أنھ اعتُقل بتاریخ [ُحجبت المعلومات] نیسان2012نوفمبر  /تشرین الثاني

، وإنھ ینبغي لھ أن یتوجھ  255. ولكن، قیل لھ إنھ لم یُعتقل في الفرع 255ھ ینبغي أن یتم السماح لھ بمغادرة الفرع البالد، وأن مغادرة  
 من ذلك.   في جسر األبیض بدالً   40ع  إلى الفر

 40 والف�ع  NW15اعتقال 

  ختم ، وذلك بُغیة  2012أبریل  /الشرطة النرویجیة أنھ استقل سیارة أجرة إلى سوریا بتاریخ [ُحجبت المعلومات] نیسان  NW15أخبر  
الحدود في سوریا، وعندما نودَي اسمھ، رفع    علىووقف في طابور انتظار  إقامتھ في لبنان.    إجراءات تجدید  الستكمال   األوراق الالزمة

للضرب على رأسھ من الخلف، وفقد الوعي، ووجد نفسھ    NW15یده، فحضر شخص یرتدي زی�ا عسكری�ا، وأمره بأن یرافقھ. تعرض  
ھناك في إحدى الزنازین  مدة ثالثة أیام  كث  عندما أفاق من غیبوبتھ. وقال إنھ اقتید إلى ھناك من المركز الحدودي. وم  40في الفرع  
وقال    نحو متر واحد.  سقفھا  ، وبلغ ارتفاعاتقریًب   2م   ٣الزنزانة    تلك  بلغت مساحة. والسلمتحت    في الطابق العلوي الكائنة  الصغیرة  

NW15    إنھ مكث بمفرده في تلك الزنزانة، وھي بالمناسبة المكان الذي أفاق فیھ من غیبوبتھ [بعد أن تعرض للضرب على رأسھ من
 حضر شخص آخر. فیھا مدة طویلة إلى أن    االخلف]، وظّل مستلقًی 

ِمر ذات مرة بأن �قف  NW15خضع  
�
ض الحائط. وع� الرغم من أنه كان  بمواجهة    للتحقيق ثالث مرات. وأ ، إال أنه  معصوب العينني

ب بخرطوم بالست��ي واضحة للع�ان ض وقد بدت عليها آثار ال�ض الط  أرض�ة الغرفة المغطاة بب، كما أنه شاهد  شاهد ذراع أحد المعتقلني
ي القبو كانت رقعة شطرنج. أنها  كما لو تماما  ، اللون أب�ض وأسود 

ي ُ�حتمل أن تكون �ض ض إ� غرفة التحقيق اليت . وأوضح  ونزل نحو درجتني
NW15    ج�ب ع� أن �جثو ع� ركبت�ه، وُسئل

�
. وأ ض ء أثناء التحقيق معه كونه كان معصوب العينني ي

أنه لم يتمكن من مشاهدة أي �ش
أ�شطة معارضة للنظام، ونودي باسم مستعار ألنه اعتقل ذات  اُتهم بممارسة  ، وعن مزاعم تم��له للمعارضة، كما  طب�عة عمله عن  

ا.    مرة وهو أصغر سن�

أنھ اعتُقل مدة أربعة أیام عندما كان طالبًا في المدرسة كونھ قد كان ناشًطا في مجال السیاسة. وكان من المفترض أن    NW15وصف  
یتم اإلفراج عنھ، ولكنھ رفض أن یقوم بذلك، فتعرض للضرب  ] كي  40بالتوقیع على ورقة أثناء التحقیق معھ [في الفرع    NW15یقوم  

بأطراف أصابعھ. وأوضح   بالكھرباء من خالل أسالك موصولة  القانون في    NW15على رقبتھ وظھره، وللصعق  یدرس  أنھ كان 
أوسعوه ضربًا. وأوضح  محاٍم، فما كان من األشخاص في الفرع إال أن یقولوا لھ: "ھا ھو محامیك"، و  بتوكیلحینھا، لذا طالب بحقھ  

NW15    أیًضا أنھ خضع للتحقیق ذات مرة في غرفة مختلفة یوجد فیھا جھاز حاسوب، وأُِمر بأن یسّجل دخولھ إلى حسابھ على موقع
مدة ثالثة أیام، واعتُقل في    40ع  روقال إنھ مكث في الف.  NW15د بكتابة كلمة السر الخاصة بحساب  وجوفیسبوك، وقام السّجان الم

  مرات، وحصل على الطعام مرة واحدة یومی�ا، وُسمح لھ بالذھاب إلى دورة المیاه مرة واحدة   ثالثانة بمفرده، وخضع للتحقیق  الزنز
وجود مرآة في دورة المیاه، لذا شاھد الكدمات على وجھھ، والدم الذي كان یسیل من أذنھ الیمنى.    NW15ووصف  أیًضا.  في الیوم  

ده بمفرده  وجوسجانین. وكان معصوب العینین على الدوام، باستثناء لحظات  ال  NW15وقال إنھ أُصیب بثقب في طبلة األذن. ولم یشاھد  
 رافق الفرع، وأعطاه إلى الشرطة النرویجیة. یمثّل مَ  ا ورسم مخططً  حافظ مخلوف،  یقودهوقال إن ذلك الفرع في الزنزانة.  
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الوقت الذي جرى فیھ االطالع على المخطط وتالوة محتویاتھ في المحكمة، لم یتمكن مراقب المحاكمة من إعادة تمثیل    قلضی   ا [نظرً 
. وعلیھ، لن یتم إدراج تلك المخططات  NW15المخطط بمنتھى التفصیل، وینطبق ھذا األمر على جمیع المخططات األخرى التي رسمھا  

 في ھذا التقریر]. 

ین جلسوا بجانبھ طیلة مدة الرحلة، وكانوا  ان رفقة سجّ كان ب . و40عتقالھ في الفرع  الأنھ اقتید إلى سیارة في الیوم الرابع    NW15وصف  
 في الطریق إلى وجھتھم.  العینین   وكان معصوب یمسكون بذراعیھ، ویدفعون برقبتھ ورأسھ إلى األسفل. 

 

 

 ف�ع الخط�ب 

ال   NW15قد قام باقتیاده إلى داخل فرع الخطیب. وكان   40إن نفس السّجان الذي رافقھ في السیارة المتوجھة إلى الفرع   NW15قال 
، وحقیبة یوجد بداخلھا عدة أشیاء. وقال السجان إن  ا ورقیا (إضبارة)یزال معصوب العینین حینھا، ولكنھ شاھد أن بحوزة السجان ملف

الرغم من عدم قیام أي شخص بتفقد منھ بأن تلك ھي مقتنیاتھ، على    ا إقرارً یبصم  ، وتعین علیھ أن  NW15تلك األشیاء ھي مقتنیات  
أن السجانین كانوا یقیمون حفل استقبال لكل معتقل جدید في الفرع، وتخلل ذلك  للشرطة النرویجیة    NW15محتویات الحقیبة. وأوضح  

  NW15. وصل  تسدید أقوى اللكمات والركالت فیما بینھم على  ، تنافس السجانون  NW15كلھم، وبحسب  راالحتفال ضرب المعتقلین، و
. وكان ھناك ضوء صغیر  اأمتار تقریًب   ٤بلغ ارتفاعھا  بینما  متر،    2* 1، وبلغت مساحتھا  2، واقتید إلى الزنزانة رقم  اإلى الفرع وحیدً 

، وحصل  اعلى الطعام من خاللھ. وقال إنھ مكث في تلك الزنزانة مدة ثالثین یومً   NW15حصل    تحت الباب   وحیز فارغ في السقف،  
یومًی  الطعام مرتین  باستخدام  اعلى  لھ  یتعرضون  ، وُسِمح  المعتقلین وھم  إنھ سمع صرخات  الیوم. وقال  المیاه مرة واحدة في  دورة 

مما إذا كانت تلك األصوات حقیقیة    امتأكدً   NW15م یكن  ول.  من ضروب "التعذیب النفسي"  اللتعذیب على الدوام، وھو ما یعد ضرًب 
 وتصدر عن أشخاص، أو ما إذا كانت مسجلة على شریط.  

إلى التحقیق للمرة األولى، وتعرض للتعذیب أثناء التحقیق معھ ال سیما باستخدام الدوالب والكرسي    NW15بعد مرور ثالثة أیام، اقتید  
وأوضح أنھ ال یعرف مدة جلسات التحقیق التي  .  تقریبا  مرة   20أو    19بالدوالب  تم تعذیبھ  واأللماني. وخضع للتحقیق عدة مرات،  

وعادةً ما تعرض للتعذیب باستخدام الدوالب  .  بصب الماء من الدلو علیھ خضع لھا، حیث فقد الوعي في الكثیر من األحیان، وتم إیقاظھ  
ما خضع للتحقیق، وكان المحققون    ا. ووصف أنھ كثیرً 40والكرسي األلماني معًا، وُطِرحت علیھ نفس األسئلة التي ُسئل عنھا في الفرع  

   تعرض للتعذیب في أحیان أخرى. بینما ، ولم یأمروه سوى بأن یوقّع على ورقة، ا"لطیفین" أحیاًن 

، ولكنھ  ن، لم یكن معصوب العینین وھو معتقل في زنزانتھ في فرع الخطیب. ولم یُسمح لھ بأن ینظر في أعین السجانی NW15بحسب 
، وكان  تمكن من مشاھدتھم من الجانب، ومن تمییز وجوھھم وأصواتھم. وأخبر الشرطة النرویجیة عن سّجانین اثنْین دون غیرھما

عشرة أو الثالثین وھو في دورة المیاه، وكان ینھال علیھ بالضرب عندما یفرغ من العّد. ولكن، كان  ، وكان یعد إلى الاجدً  اأحدھما عنیفً 
 المعتقلین] على إرسال رسالة نصّیة.  NW15أحد زمالء  /االسم ُحجب السّجان اآلخر ألطف من نظیره، ال بل ساعد [

ي المحكمة  
 ].  NW15رسمه  لموقع ف�ع الخط�ب   مخطط[ُعرض �ض

،  NW15إنھ كان بمفرده في الزنزانة، باستثناء أحد أیام اعتقالھ. في الیوم الخامس عشر أو السادس عشر على اعتقال    NW15قال  
قي  ئ وثا  فلماالسم]، واقتاده إلى الزنزانة. وكان في األثناء [أي في وقت المقابلة] في ألمانیا، كما أنھ شاھد في  ُحجب  نادى أحد األشخاص [ 

االسم] قد اعتُقل  ُحجب  إن [  NW15، وذلك على خلفیة تفجیر منزلھ. وقال  جسمھ وھو یرتجف بشدةاالسم]، وعرض  ُحجب  من إعداد [
جراء االنفجار   ضعیفا، ولكن كان سمعھ  NW15االسم] في زنزانة  ُحجب  رفقة آخرین، واقتید أربعة منھم إلى فرع الخطیب. وُزّج بـ[ 

  NW15، ومكث في زنزانة  2012أبریل  /] قد اعتُقل بتاریخ [ُحجبت المعلومات] نیساناالسمُحجب  إن [   NW15الذي حّل بمنزلھ. وقال  
، ویفترض بھ أن یكون في السوید اآلن بالمناسبة.  ااالسم] اعتُقل في فرع الخطیب أیضً ُحجب  أن [  NW15وأوضح  مدة یوم واحد فقط.  

ُحجب  أنھ كان في إحدى غرف التحقیق، وكان [  NW15. ووصف NW15وكان یقیم في لبنان، ویُزعم بأنھ وجد نفسھ في نفس وضع 
إنھ جرى التفریق بینھ وبین   NW15االسم] ولكنھ نفى ذلك. وقال  ُحجب  بأن یقّر أنھ یعرف [  NW15. وأُِمر  ااالسم] ینتظر فیھا أیضً 

االسم] في إحدى ُمنفردات فرع الخطیب بادئ األمر، ثم نُقل  ُحجب واعتُقل [إلى سجن عدرا.  NW15االسم] وذلك بعد أن نُقل ُحجب [
  NW15وقال  ، وإلى القابون في نھایة المطاف.  275، وإلى الفرع  285إلى إحدى الزنازین الجماعیة فیھ، قبل أن یتم نقلھ إلى الفرع  

 . 2012أكتوبر  /االسم] عقب اإلفراج عنھ في تشرین األولُحجب إنھ یعرف ذلك كونھ تواصل مع [ 

غرفة  في فرع الخطیب، ولكن ثّمة مقطع مسجل على موقع یوتیوب یعرض    اأنھ لم یشاھد جثثً   االشرطة النرویجیة أیضً   NW15أخبر  
 ، قام أحد المنشقّین بنشر ذلك المقطع. NW15ملیئة بالجثث. وبحسب 
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. وكانت ھناك سیارة  248إلى الفرع    251من مبنى الفرع عندما صدر أمر بنقلھ من الفرع    اإنھ صعد درجتْین خروجً   NW15قال  
. وكان ھو المعتقل الوحید فیھا، ولم یتم إعالمھ بوجھتھم. وقال  251من تلك التي اقتید فیھا إلى الفرع    ابانتظاره، وكانت أصغر حجمً 

 . 2012مایو  /إن ذلك قد حصل بتاریخ [ُحجبت المعلومات] أیار

 العسكري، والزنزانة المنفردة  األمن  – 284الف�ع 

باللونین األحمر والبنيوالسرو،    ) التنوبأشجار الصنوبر (  من السیارة، شاھد  NW15نزول  عند   أي أنھ كان مبنى ،  وأحد المباني 
، واقتید  NW15ن األشیاء. وتم ختم جزء من جسد الكثیر م ھبداخلبنّي اللون  اورقی  ااقتیاده إلى داخل المبنى كیسحین . وشاھد حكومیا

 یخفيدخولھ الغرفة، وذلك بغیة التأكد من أنھ ال  حین  إلى الطابق السفلي [بعد أن نزل درجتین]. وأُجبر على أن یؤدي "إجراء السالمة"  
إنھ أُجبر على أن یتجرد من ثیابھ كلھا، ثم حظي "بحفل االستقبال" قبل أن یتم اقتیاده إلى زنزانتھ. وقال إنھ    NW15. وقال  معھ  اشیئً 

،  (القایش)  ، تعرض في األثناء للضرب باستخدام الحزام العسكريایومً   58-56". ومكث في زنزانتھ مدة  جناحثمة سّت زنازین في كل " 
، إن الفلقة  NW15. وبحسب  ال یعد معتقال  أن كل من ال یتعرض للفلقة أثناء اعتقالھ  اة، مضیفً الفلقة. وقال إنھ تعرض لعقوبة شدیدو

 .استجوب بشأنھا آنفااألمور التي تم استجوابھ بشأن ذات . وقال إنھ اوالدوالب ھما أسلوبا التعذیب األكثر شیوعً 

بالكاد  یتدلى من السقف، و  بمعنى أنھ قد تم تعلیقھ من رسغیھ، بحیث ح،  بْ ض للشّ تعرّ ، واإنھ لم یحصل على الطعام دائمً   NW15قال  
  65إنھ قد تعرض للشبح حتى الیوم    NW15وقال  جانبھ جثتان.  إلى  وتدلّت    قیوده كي یتناول الطعام فقط،وفّكوا    .األرض تالمس قدماه  

  قبل أن ل فیھا من السقف كي یتناول الطعام،  على اعتقالھ، أي إلى أن طلب التحدث مع أحد الضباط. وتعرض للضرب في كل مرة أُنز
وأصبح إنھ تعرض للضرب على الدوام.    قائًال   NW15ولّخص  السقف.  معلق ب وھو    اوتكرارً   ا. وتعرض للضرب مرارً ا یتم تعلیقھ مجددً 

. وأُنزل ذات مرة من السقف، وُطرح  بشدة  ترتجفانأن یحرك ذراعیھ عقب إنزالھ من السقف كونھما كانتا    علیھ المستحیل  ضربا من  
 ، وكان جسده یھتز ویرتعش، فما كان من أحد الضباط إال أن یضحك على حالتھ، ویخبره بأن یتناول طعامھ، ویوقّع على ورقة.  اأرضً 

الحمرا" عندما عاد. وطلب  یدخن سجائر " بط  اى الطعام والشراب. وكان الضلساعات قبل أن یحصل عل  اأرضً   ا مطروحً   NW15ظّل  
NW15    سیجارة، وال یزال یذكر إلى اآلن رائحة الضابط السیئة التي شّمھا لدى اقترابھ منھ إلشعال سیجارةNW15  ،وبعد تلك الحادثة .
الشرطة النرویجیة أنھ قد سبق لھ وأن ُسئل    NW15االسم]. وأخبر  ُحجب  للتحقیق، وُسئل في األثناء عن شخص یُدعى [  NW15خضع  

في [ُحجبت المعلومات] فاستنتج على الفور أن ذلك الشخص    اأن ذلك الشخص یمتلك متجرً   NW15عن ذلك الشخص. أخبر الضباط  
ق، ثم أمره  اعترافھ بأن ذلك الشخص ھو عّمھ كونھ قد نفى أنھ یعرف ذلك الشخص في الساب عند  ھو عّمھ. وانھالوا علیھ بالضرب  

. وكان من المفترض أن یتم نقل  وعرقلة عملھا  الدولة   سلطاتمقاومة  بالتحریض على    NW15الضباط بأن یدون كل شيء. واتُّھم  
NW15   .إلى زنزانة جماعیة بعد ذلك 

 العسكري، والزنزانة الجماع�ة  األمن  – 248الف�ع 

إنه قد تم جّرە إ� الطابق السف�ي    NW15، ُنقل إ� زنزانة جماع�ة تقع بجانب الدرج. وقال  NW15بعد انتهاء جلسة التحقيق مع  
، ومشاهدته بعض ما �دور حوله.  ض  من ساق�ه، ما أّدى إ� سقوط عصابة العينني

 ]. NW15رسمه   248الف�ع   لموقعمخطط [ُعرض ع� هيئة المحكمة 

إن الزنزانة الجماعیة كانت شدیدة االكتظاظ، إلى الحد الذي منع السجان الذي اقتاده إلى ھناك من فتح الباب، فما كان من   NW15قال 
وا المجال  ح : "یا أوالد العاھرة!"، فوقفوا، وابتعدوا كي یتمكن السجان من فتح الباب، وأفسالسجان إال أن یصرخ على المعتقلین قائًال 

أو مترین فقط في الجھة    اواحدً   ابلغ مترً بینما  ،  اتقریًب   أمتار   4أو    3أن ارتفاع سقف تلك الزنزانة یبلغ    NW15. وأوضح  NW15لـ
فوق دورة المیاه، ووضع المعتقلون بطانیات علیھا كي یتمكنوا من النوم. وتمكنوا من    أنابیبالكائنة فوق دورة المیاه. وكان ھناك  

إنھ ثمة "شاویش" بینھم، واضطلع    NW15مشاھدة الضوء الذي تخلل عبر فتحة التھویة، ما ساعدھم على تمییز اللیل من النھار. وقال  
ما    منھا  واحدة   ، ضّمت كل امجموعة تقریًب   11أو    8لمعتقلین إلى  ، تم تقسیم اNW15وبحسب  بمھمة تنظیم المجموعات داخل الزنزانة.  

. ویقود كل مجموعة شخص یكون بحوزتھ صحن بالستیكي، ویحصل على الخبز، ویقوم بدوره بتقسیمھ بین أفراد  معتقًال   13و   10  بین
االسم]  ُحجب  [  كل من  إنھ قد تم تعیین  NW15وقال  لغرف المیاه من دورة المیاه.    نھم استخدموا دلوی إن   NW15مجموعتھ. وقال  

 الزنزانة. للقیام بمھام شاویش  االسم]  ُحجب و[

  ا ھم ضرًب ن من الزنزانة، ویوسعو ا یقتادون أشخاصً  السّجانون كان أنھ لم یتعرض للتعذیب في الزنزانة الجماعیة، ولكن   NW15وصف 
، قضى أحد المعتقلین نحبھ داخل  NW15ربھ قّط. وبحسب  إنھ لم یتم اقتیاده لض  NW15ضوضاء داخل الزنزانة. وقال  حصلت  إذا  

نام ذلك الشخص، ولم یستیقظ  " ذلك الشخص لدى عودتھ من التحقیق، وكان ھناك مخاط حول فمھ. ووسم، حیث تم " الزنزانة الجماعیة
 ضوا للضرب بالفلقة، ولكنھ ال یعرف أسماءھم.  ◌ّ إن بعض المعتقلین اآلخرین تعر NW15وقال . اأبدً 
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یولیو. وقام أحد السجانین في ذلك  /تموز  22أو    21بدایة شھر رمضان الذي حّل بتاریخ  مع    NW15على اعتقال    110تزامن الیوم  
كان على وشك أن یبدأ في  الیوم بفتح كّوة باب الزنزانة، وقال إن الرئیس بشار األسد یود أن یقدم ھدیة للمعتقلین بما أن شھر رمضان 

. وأضاف  NW15إن السجان أعطى تفاحةً لكل معتقل عبر الكّوة. وبعد برھة من الزمن، نادى أحد السجانین    NW15وقال  الیوم التالي.  
NW15    ن یتم النداء على أحد المعتقلین، واقتیاده إلى خارج الزنزانة. وعادةً ما یقوم السجناء العسكریون بدفع الرشوة  أأنھ من الشائع

وصولھ إلى الفرع، وتعین  عند  فیھا    ن، واقتید إلى نفس الغرفة التي كاNW15للسجانین الفاسدین كي یحضروا لھم الثیاب. ونادوا على  
 . بمفردهعلیھ أن ینتظر ھناك 

 كمة العسك��ة المح

تلو اآلخر كي    ین واحدا معتقلالفي صباح الیوم التالي. وتم النداء على    كفرسوسة إنھ اقتید إلى المحكمة الكائنة خلف فرع    NW15قال  
. ولم یكن أولئك المعتقلون معصوبي األعین  مغطًى بالبالط، واكان ساطعً المبنى  جدار  أن    NW15القاضي. ووصف  یتم عرضھم على  

في مبنى المحكمة حتى   NW15اس المحكمة فاسدین. وانتظر إن السجانین غادروا المكان، وكان حرّ  NW15أو مقیدي األیدي. وقال 
في    المحكمة مجددً . وقال إنھ اقتید إلى ا248إلى الفرع    NW15، أي لحظة إغالق المحكمة أبوابھا، فتم إعادة  االساعة الثالثة عصرً 

نحدر من إدلب  ھ ی صباح الیوم التالي، وأوضح أنھ ثمة ثالث محاكم، وأنھ ُعرض على المحكمة التي تتولى أمور شمال سوریا كون 
 (محكمة حلب). 

طة العسك��ة  سجن –  القابون  ال�ش

وأثناء شھر رمضان. وقال  ،  في شھر تموز  ا جدً   ا رفقة معتقلین آخرین. وكان الجو حارً حافلة صغیرة  في  ُزّج بھ  أنھ    NW15وصف  
NW15    حول طریقة السیر وھم  بعضھم البعض بواسطة سلسلة. ولدى وصولھم، أملیت علیھم أوامر  مع  إن المعتقلین كانوا مقیدین

إال  تنُزع عصابة العینین  كونھم كانوا معصوبي األعین، ولم  ن بالسلسلة الجماعیة، واالنصیاع لألوامر حول الوجھة أثناء السیر  ومقید
 إنھ اعتُقل في إحدى الزنازین الجماعیة الثالث.  NW15في الداخل. وقال 

ي المحكمة مخطط لموقع السجن العسكري رسمه 
 ]. NW15[ُعرض �ض

للمعتقلین المدنیین، حیث كان معظم المعتقلین  قابون كانت مرعبة بالنسبة  الللشرطة النرویجیة أن األوضاع في سجن    NW15أوضح  
مجموعة  ھما:    ،ن داخل الزنزانة الجماعیة إلى مجموعتینی من عناصر الجیش، ونظروا بازدراء للمعتقلین المدنیین. وجرى تقسیم المعتقل

،  NW15نفاثة. وبحسب    رائحتھ  ا ، وكعالج، أعطوا مرھمً عناصر الجیش. وأُصیب الكثیر منھم بالقمل والجربمجموعة  المدنیین، و
بمھام  بعض منھم  ال  اضطلع ، كما  العسكریینمھمة تقدیم الطعام إلى المعتقلین كنوع من العقوبات التأدیبیة بحق أولئك    أُوكلت للضباط 
فقط،  قابون لقوا معاملة مختلفة، حیث یتم اعتقالھم بغرض عرضھم على المحكمة  الأن معتقلي سجن    NW15. ووصف  السجانین الحقا

 ولم یُسمح للسجانین بأن یضربوا المعتقلین. 

بباب    NW15قال   المزة، ولكنھ واجھ بعض الصعوبات. وأخذ في ضرب رأسھ  إلى حلب عن طریق  نقلھ  یتم  بانتظار أن  إنھ كان 
وقال    في زنازینھم.شغب  وتعاركوا فیما بینھم واندلع الالزنزانة بسبب الرعب الذي انتابھ. وانتاب المعتقلین اآلخرین نفس الشعور،  

NW15    على اعتقالھ، وسالت الدماء من وجھھ على إثر خوضھ إحدى تلك المواجھات. وارتبك أحد    130إن ذلك حصل في الیوم
أنھ یوجد ما یزید    NW15وأخبر السجان  كي یفحصھ.    ا، فاستدعى طبیًب اكونھ مدنّی   NW15السجانین عندما شاھد الدماء تسیل من وجھ  

بأن یتأكد من ھدوء   NW15وأمر  في غنى عن أي اضطرابات قد تحصل.    فإن السجانینفي ذلك السجن، لذا    معتقلٍ   5,000على  
 الطبیب.   غرفة إن الھدوء قد ساد الزنزانة عقب عودتھ من  NW15األوضاع في زنزانتھ. وقال 

  NW15وأراد  .  اسطح المبنى كي یستنشقوا ھواء نقًی وفي الیوم التالي، ُسمح للمعتقلین بأن یشكلوا مجموعات صغیرة، وأن یتوجھوا إلى  
أحد السجانین    لھ   أن یشتري مروحة في تلك المناسبة، وأوضح أنھ ثمة أكیاس رملیة قبالة النافذة، لذا لم یتخلل الزنزانة ھواء نقي. وسمح 

ب أحد قّط طیلة تلك الفترة بشراء مروحة.  أو أكثر، ولم یطال  اعامً  40بأن یشتري تلك المروحة، بعد أن أخبره أن ھذا السجن قائم منذ 
لیرة سوریة لقاء شراء مروحتین، ونال رضا الكثیر من المعتقلین على إثرھا، كما تحسنت نوعیة    5,000قوامھ    امبلغً   NW15ودفع  

الضابط    NW15مع السجانین. وسأل    واتحدث ی الطعام الذي حصلوا علیھ. وُسمح للمعتقلین بأن یدخنوا السجائر، ویشتروا الصابون، و
. وطالب  ظلت األوضاع على حالھاأم ال مع حلول العید، ولكن،  المحكمة  إذا كانوا سینقلون إلى  عّما    الذي تواصل معھ بادئ األمر 

NW15    بإرسال رسالة إلى وزارة العدل، فحصل على ورقة وقلم، ولكنھ لم یستلم الرد حتى حلول العید. وأخبرNW15    أحد السجانین
ن إلى ھناك. وأُذیع خبر قدوم قضاة من  والمعتقل  من أن یذھب  بعد انتھاء العید بأنھ ینبغي للقضاة أن یحضروا إلى سجن القابون بدالً 

،  . ویُدعى ذلك الضابط عليّ NW15على اعتقال    149أو    148، وحصل ذلك في الیوم  حلب وحمص إلى السجن عبر مكبرات الصوت
 ، كما أنھ ال یعرف أسماء السجانین اآلخرین. كنیتھ NW15وال یعرف 
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تلو اآلخر كي یمثلوا    اثالثة قضاة، وتوّزعوا على ثالث غرف مختلفة، وجرى استدعاء المعتقلین واحدً   كیف حضر   NW15وصف  
ج عن المعتقلین المدنیین،  ااإلفر   جرى بینما  ،  تدمرن العسكریین إلى صیدنایا، أو حمص، أو  ی نقل المعتقل  تم ،  NW15أمامھم. وبحسب  

حمل السالح، فنفى    على  اأحدً   ضحرّ ، أو إذا  اإذا كان مسلّحً عّما    سألھ، و أمام أحد القضاة  NW15ل  أو نقلھم إلى سجن عدرا. ومثُ 
NW15   على اعتقالھ. وأخبر السجانون المعتقلین أنھ سیتم    150، وذلك في الیوم  نُقل إلى إحدى المحاكم المدنیة في الحمیدیة  ذلك، ثم

ھ ئ كّل من لم یتم استدعا  . وفي نھایة المطاف، قاموا بنقلا عصرً   4:30حتى الساعة    NW15أحد على    ینادِ ، ولكن لم  ااإلفراج عنھم جمیعً 
   سجن عدرا.   إلى أو  محافظتھ  إلى

تالوة ما تبقى من ملخص  في    ا المضي قدمً شكرت القاضي كیربر مترجمي المحكمة الشفویین على جھودھم، وطلبت استراحة قبل  
 .NW15محضر 

*** 

ض الجلسات[ احة مدة ساعة بني  ] اس�ت

*** 

فیسبوك  وسیباشرون تالوة ترجمة دردشة على موقع    ، NW15تالوة ملخص محضر    سیفرغون من القضاة  أعلنت القاضي كیربر أن  
 . اتقریًب  اعصرً  3:15الساعة  حتى، أي  جلسة المحكمة ذلك الیوموذلك طوال الوقت المتبقي حتى نھایة  

 : قائًال  NW15واصل القاضي فیدنیر تالوة ملخص محضر 

 سجن عدرا 

سجن عدرا بتاریخ [ُحجبت المعلومات]. وأُحیل ملفھ إلى جمعیة رعایة  في  الشرطة النرویجیة وثیقة مفادھا أنھ اعتُقل    NW15أعطى  
أُعطَي  ، ووأُمر باالغتسالتم حالقة شعر رأسھ،  إنھ    NW15وقال  .  شمال البالدتنحدر أصولھ من    المساجین وأُسرھم بصفتھ معتقًال 

ویوجد في السجن ناد ریاضّي، وكان بإمكان المعتقلین أن یشتروا  .  الواصلین حدیثاثیاب المعتقلین    كان یغّطىكون القمل  جدیدة    اثیاًب 
 . اإن ذلك السجن كان نظیفً  NW15من الطعام من قبیل البیتزا، والكباب. وقال  اأصنافً 

ي المحكمة مض [ُعر� 
 ]. NW15طط لموقع سجن عدرا رسمه خ �ض

ّرة بطابقین في كل ناحیة من نواحي الزنزانة، ولكن، كان عدد المعتقلین في الزنزانة أكثر من عدد األسّرة  أسِ أنھ ثمة    NW15أوضح  
أُجبر  طبخ، ودورتي میاه. و. واحتوت الزنزانة على معلى األرض مباشرة  (فرشات)  المتوافرة، فتعین على بعضھم أن ینام على مرتبات

مرتبة من أحد المعتقلین   NW15  واستعارعلى أن یناموا على مرتبات على األرض مباشرة لعدم وجود ما یكفي من األسّرة.    معتقًال   13
فوق    امعلّقً از التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز الذي كان  ھعن ج  كما كان مسؤوالً وحرص الشاویش على ضبط جمیع األمور،  .  اآلخرین
، ما جعل الزنزانة في ذلك  ، وُسِمح لھم بإجراء مكالمات ھاتفیة بعد وجبة العشاءن على وجبتي الغداء والعشاءووحصل المعتقلالباب.  

في    ألبیھبجدتھ    ذات مرة  صلإنھ اتّ   NW15وقال  .  اھاتفًی   آخر من أجرى اتصاالً وكان المعتقلون الجدد  الوقت من الیوم تعّج بالضجیج.  
المكالمات، سألھ والده بسرعة عن صحتھ، ووعده  ألنھ كان یتم التنصت على    ا، ونظرً ، ثم تحدث مع والدهاتمام الساعة الرابعة صباحً 

لیرة سوریة كي یشتري    500في بھو السجن، وأعطاه   NW15، والتقى المحامي یامحام  NW15ووّكل والد بأن یُخرجھ من السجن. 
NW15 كي یقوم بالتحقیق [مع  قاٍض من دمشق إلى سجن عدرا لقدوم تب یرالمحامي أن ن. وأراد حاجیاتھ من بقالة السجNW15]. 

الرابع مدة أسبوعین  قسملافي   NW15قد مكث وأنھ  العاشر،   قسمالرابع إلى ال القسم  للشرطة النرویجیة أنھ قد نُقل من NW15أوضح 
وامتلك المعتقلون  العاشر ھي المكان الذي یتم اعتقال المھربین فیھ، وكانت بمثابة "فرقة خمس نجوم".    قسم ال  وكان أو ثالثة أسابیع.  

وأن یشتروا أي شيء یرغبون بھ. وبعد ذلك، وبفضل بعض المعارف والصالت،  المال، لذا كان بوسعھم أن یدفعوا الرشوة للضباط،  
أن سجن عدرا بقیادة الشرطة المدنیة. ولم    NW15وأوضح  .  فیھ  ي یُعتقل المجرمونذ ال  6  قسممن ال  بدالً   قسمال  اإلى ھذ  NW15تم نقل  

وسمع   بلطف.  السجانون  وعاملھم  للتحقیق،  المعتقلون  نحو    NW15یخضع  لذا، سعى    معتقًال   1,500أن  عدرا،  في سجن  یقبعون 
وقال  .  الزنازینإلى خلع أحذیتھم قبل دخول  اللحیلولة دون حصول أي أعمال شغب في السجن. وعمد الضباط أیضً  ینالسجانون جاھد

NW15   ًحیث  ،  (جناح)  قسماك أكثر من  . وكان ھن اإنھ ال یعرف أسماء أي من السجانین في ذلك السجن، ولكن لم یتم تعصیب عینیھ أبد
دھم في الساحة الخارجیة.  وجو معتقلین آخرین أثناء    األقسام المختلفة والتقى معتقلو ھذه    لمجرمین.وآخر لإلسالمیین،  ُخصص أحدھا ل

  عبارة عن   على أنھ  10القسم  . ووصف  الخاص باإلعدام  (الجناح)   أو القسم ، أو عن  9  (الجناح)   القسمأي شيء عن    NW15وال یعرف  
 ممر طویل یحتوي عدة زنازین.  

 NW15اإلفراج عن 
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حیث التقى بمحامیھ ھناك.  أنھ سیمثُل أمام قاٍض بتاریخ [ُحجبت المعلومات]. وفي الیوم التالي، تم اقتیاده إلى الحمیدیة    NW15علم  
المحكمة أبوابھا. وعلیھ، أُعید إلى السجن، على فرض أنھ  ، وھو وقت إغالق  ااسمھ حتى الساعة الثالثة عصرً   على   ولكن، لم یناِد أحد

دّربھ  إنھ قد أُفرج عنھ في الیوم التالي في تمام الساعة الخامسة مساًء. و NW15في الیوم التالي. وقال   اسیتم اقتیاده إلى المحكمة مجددً 
االسم]،  ُحجب  إذا كان یعرف [ عّما    NW15ي  االستجواب الذي سیقوم بھ القاضي. وسأل القاض  التعامل مع  محامیھ خیر تدریب على

فقط،    اإنھ یعرف اسم ذلك الشخص كونھ مشھور  قائًال   NW15التي اندلعت في لبنان، فرّد   المظاھراتوھو ممثل مشھور متورط في  
لقاضي  ذلك. أوضح ا  NW15إذا عرقل عمل السلطات أم ال، فنفى  عّما    NW15كما سأل القاضي  علیھ.    اآخرً   ولكنھ یفضل ممثًال 

، فقال  248أنھ أُسندت إلیھ تھمتا عرقلة عمل السلطات، والتحریض على العصیان المدني، وھو ما اعترف بھ في الفرع    NW15لـ
NW15  تحت التعذیب.   اتھ ، وأُجبر على أن یُدلي باعترافاإنھ لم یكن یخشى أي شيء في حینھا كونھ عاش أسوأ التجارب، إذ كان طالًب

بھا   أدلى  التي  المحامي من األقوال  المحكمة كونھ دّرب    NW15انزعج  التي كان من    اوتكرارً   امرارً   NW15أمام  على اإلفادات 
لكن، ُطلب منھ أن یحصل على إذن بالخروج من سجن  . وNW15المفترض أن یقولھا للقاضي. ومع ذلك، صدر قرار باإلفراج عن  

توجھھ إلى منطقة االنتظار كي یُنھي أمور سجلّھ مع  عند  وانقطعت الكھرباء  یاتھ من الزنزانة.  عدرا، فأُعید إلى السجن كي یأخذ مقتن 
شرطة  الشرطة الجنائیة، فأُجبر على العودة إلى الزنزانة. وفي الیوم التالي، تعذّر إنھاء أموره بصورة إلكترونیة، فتم اقتیاده إلى مركز ال

 ة. یُنھي أمور سجلّھ بصورة یدوی  الجنائیة كي

 

طة الجنائ�ة   ال�ش

رفقة مجموعة    2012نوفمبر  /إنھ قد نُقل إلى مقر الشرطة الجنائیة في باب مصلى بتاریخ [ُحجبت المعلومات] تشرین الثاني  NW15قال  
محامیھ،  ، صعد إلى أحد مكاتب الطابق العلوي، وكان  NW15تلو اآلخر، وعندما حان دور    اكبیرة من المعتقلین. ونادوا علیھم واحدً 

على أن یسیر كل شيء على ما یرام، فأُفرج    NW15. وحرص  ا، باإلضافة إلى عمھ الذي انضم إلیھم الحقً وقائد الشرطة بانتظاره ھناك
إلى    بضرورة عودتھحینھا    الرأي  عّمھ  NW15  ووافقوتوّجھ إلى منزل عّمھ بعد أن أُعیدت إلیھ مقتنیاتھ.  عنھ على وجھ السرعة.  

 سیارة أجرة إلى المركز الحدودي.  فاستقللبنان، 

 رحلة بحث الوالد عن ولدە  

االسم)، جاسوسا لصالح النظام  ُحجب  عمل أحد جیران شقیقھ في لبنان، واسمھ (   باعتقالھ عن طریق الصدفة.   NW15علمت أسرة  
من قراءتھا، وجاء فیھا ما  ، حیث اتضح للعامل في محل إصالح الھواتف أنھ كذلك عقب أن وردت رسالة نصیة تمكن العامل السوري

لى  إفي طریقھ  كان    NW15"موجود لدینا" (أي لدى أجھزة النظام) ألن ذلك الجاسوس ھو الذي أبلغ السلطات أن    NW15إن  نصھ  
  الذي سارع بدوره إلى إخبار والدھما.   NW15معنى الرسالة، وعرضھا على شقیق  وفھم العامل في محل إصالح الھواتف    سوریا. 
إبریل  /نیسان  –  آذار/أن ذلك حصل بعد مرور خمسة أیام على عودة والده إلى سوریا، حیث سافر إلى سراقب في مارس  NW15وأخبر  

ألنھ    40واتصل الوالد بأحد الضباط في دمشق قبل أن یتوجھ لزیارتھ شخصیا فعرف أن ابنھ موجود في عھدة الفرع    عقب تحریرھا. 
، وأخبره أنھ قد تأخر كثیرا، وأن ابنھ  التقى بضابط یُدعى (عمار)  40وصول الوالد إلى الفرع    عندو  متورط في شيء كبیر كما زعموا.

وھناك عرض   ، وتوجھا إلى فرع الخطیب معا. NW15ألرجح إلى فرع الخطیب، فما كان من الوالد إال أن اتصل بخال  اقد نُقل على  
ا أن یتوسط لدى شخص ما، ولكنھ قال لھما أیضا أن من األفضل لھما أن ینسیا  ممزودي الخدمات علیھ/األشخاص من قسم اللوازم أحد 
ثم علم    .248إلى الفرع    NW15ولم یتضح لھما حینھا أنھ قد تم نقل   في محاولة الغتیال بشار األسد.كان متورًطا ألنھ   NW15أمر  

وبھذه الطریقة عرف الوالد مكان اعتقال ابنھ على حد قول   نھ من المفترض أن یتم عرضھ على القاضي.خالھ أنھ معتقل ھناك فعال وأ
NW15 .كما اتصل أحد الذین كانوا معتقلین رفقة    ، ألن خالھ ساعد والده فعال في ھذا األمرNW15    بأسرتھ عقب    248في الفرع

   اإلفراج عنھ، وأخبرھم أن ابنھم ال یزال على قید الحیاة. 

ة ما بعد اإلفراج عن   NW15ف�ت

كان   الفرع    NW15عندما  لدى  القسم  255معتقال  في  اعتُقل  أنھ  أدرك  األمر.   40،  تشرین   بادئ  في  المذكور  القسم  إلى  وتوجھ 
وجاء عمار وقدم لھ    ، وسأل عن الضابط عمار كونھ قد زود والده بمعلومات عنھ فیما سبق.2012نوفمبر (حجبت المعلومات)  /الثاني

  40التي یحتاج إلیھا، وتفید بأنھ كان معتقال لدى القسم    الوثیقةدقیقة إلى أن حصل على    30  لالنتظار  NW15واضطر    فنجان قھوة.
ألنھ ال بد أن یقوم    248  الخطیب والفرع ثم توجھ مباشرة إلى فرع    التاریخ) قبل أن یتم نقلھ إلى فرع الخطیب. ُحجب  اعتبارا من ( 

ن في مبنى غیر المبنى الذي اعتُقل  وأدرك عندما وصل إلى فرع الخطیب أنھ كا  ضباط من الفرعین بالتوقیع على تلك الوثیقة أیضا.
الشرطة النرویجیة أن لیس متأكدا إذا ما كانت الوثیقة المشار    NW15وأخبر    فیھ آنفا، حیث كان بمثابة مكتب خارج مجمع مباني الفرع. 

   إلیھا ال تزال بحوزتھ أم ال. 
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 صور ق�� 

و�ج�ة أنه عرف عن صور ق��، ول�نه لم يتعرف ع�    NW15أخ�ب   طة ال�ض ي    أحد من أصحابها. ال�ش
كما أوضح بأن أقارب له توفوا �ض

وأضاف أ�ضا أن النظام السوري أصبح ين�ش اآلن قوائم بأسماء الذين يتوفون    المعتقل ول�ن لم تظهر صورهم ضمن ملفات ق��. 
ي الحجز. 

ي  �ض
ي الحجز عام ومن المعتقد أن ابن عمه قد تو�ض

 . 2012، ول�نه قد �كون اعُتقل عام 2013 �ض

الوثائق    NW15زود   بعدد من  النرویجیة  للفرعین  من الشرطة  توضیحیة رسمھا  و 251ھا مخططات  بھ  248،  تقدم  الذي  والطلب   ،
 للحصول على التأشیرة، والوثیقة التي تسلمھا من القاضي مع نھایة فترة اعتقالھ.  

و�ج�ة مع ترجم إعادة تمت طة ال�ض جمة الجد�دة أ�ضا.   NW15ة محا�ض مقابالت ال�ش ي ال�ت
 مجددا، ووافق ع� ما جاء �ض

يتو�   بينما  ف�سبوك  ع�ب موقع  ي دارت  اليت الدردشة  نص  تالوة  ي 
�ض اآلن  عون  القضاة س��ش أن  المحكمة  �ر رئ�سة  ي ك�ي

القا�ض قالت 
جمة �شكل فوري.  جمون الشف��ون التحقق من صحة ال�ت ي لهم أن �علموها برأيهم    الم�ت

�ر محا�ي الدفاع أنه ينب�ض ي ك�ي
ت القا�ض أخ�ب

�ر    أ�د محا�ي الدفاع بوكر ذلك الطلب.   ح�ال الطلب الذي تقدموا به لقراءة نص الدردشة أمام هيئة المحكمة.  ي ك�ي
سألت القا�ض

ا حول ما إذا كان قد فهم، فأ�د أنور ذلك.   المتهم أنور رسالن سؤاال مبا�ش

ض �ي يتحققوا من سلمت الق ض الشف��ني جمني جمة باأللمان�ة إ� الم�ت �ر نص ال�ت ي ك�ي
 .  مدى صحتها ا�ض

*** 

احة  ] دقائق  5لمدة  [اس�ت

*** 

ض  �ر بقراءة نص الدردشة ع�ب موقع ف�سبوك بني ي ك�ي
 . P17)، وشقيق  اسم مستعار، وأبو كرم (مجرد P17بدأت القا�ض

ض األشخاص الثالثة بناء ع� ما تمكن مراقب المحا�مة من سماعهالنص التا�ي هو عبارة عن إعادة تمث�ل (   للدردشة الخاصة بني
 ) داخل قاعة المحكمة

 مرحبا   P17 شقيق  ص 2:09  – 12/17/21
ي  أبو كرم  ص 2:09  – 12/17/21

 أهال أ�ض
ي للجميع   P17 شقيق  ص 2:09  – 12/17/21

 تح�ايت
 كانون األول /دیسمبر 7كنت مشغوال بتاریخ  أبو كرم  ص 2:09  – 12/17/21
 ك�ف حالك؟   P17 شقيق  ص 2:09  – 12/17/21
ي  P17 ص 2:09  – 12/17/21

 تح�ايت
ي الحد�ث   P17 شقيق  ص 2:09  – 12/17/21

 استمر �ض
ي زنزانة جماع�ة (تمت ترجمتها بادئ األمر إ� كلمة "جناح" ول�ن تو�   أبو كرم  ص 2:10  – 12/17/21

كنت �ض
ج ، وتعد�لها ع� هذا النحو حيثما وردت ف�ما تب�ت من  المحكمة تصح�حها   م م�ت

ي ف�ع الخط�ب إ� (حجبت المعلومات).   29زنزانة رقم    نص المحادثة). 
وصل    �ض

ي ثالث أو رابع يوم. 
ال أذكر ع� وجه التحد�د، ول�نه كان بطول    معتقل جد�د �ض

   ب�ضاء. سم تق��با، وذا شعر أسود اللون، وله لح�ة  180
 ك�ي آذان صاغ�ة  P17 ص 2:11  – 12/17/21
اقتربت منھ، وكان بوسعي أن أرى أنھ كان محترما، وقال إنھ طبیب اختصاصي   أبو كرم  ص 2:11  – 12/17/21

وسألتھ عن مدة    االسم). ُحجب  واسمھ (   االسم) المیداني.ُحجب  قلب في مشفى ( 
بالسجن   ُحكم علیھ  إنھ  قال  (أزالم)    الموالین /أشھر بسبب شبیحة  3محكومیتھ، 

 النظام. 
 نعم (أيوە)  P17 ص 2:13  – 12/17/21
األطباء عبارة عن لصوص.  أبو كرم  ص 2:13  – 12/17/21 أن  �ه بزعم  أن    أقدم معتقل آخر ع� �ض حاولت 

نومه عندما حان موعد تناول وجبة  ولم �ست�قظ من    أجعل المعتدي يهدأ قل�ال. 
ض من اعتقاله.   اإلفطار.  ي بعد يومني

ة سوداء و�نطال "الغوس    تو�ض ض كان يرتدي ك�ض
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.   أنيق".  ي
ي    وأخذت مال�سه عندما تو�ض

ي أن أوقع ع� إفادة بأنه تو�ض وطلبوا ميض
 كان طبيبا المعا وحائزا ع� جوائز.   ألسباب طب�ع�ة. 

 حقا؟   P17 شقيق  ص 2:16  – 12/17/21
 هل شاهدته قبل وفاته؟  P17 ص 2:16  – 12/17/21
ي حديثك   P17 شقيق  ص 2:16  – 12/17/21

 استمر �ض
 قال إنكم سبعة أشقاء، وجم�عكم أطباء، هل هذا صحيح؟  أبو كرم  ص 2:17  – 12/17/21
 أر�عة أشقاء   P17 شقيق  ص 2:17  – 12/17/21
 أشقاء صحيح، ول�ن نحن لسنا سبعة  P17 ص 2:17  – 12/17/21
ي دار�ا، أل�س كذلك؟  أبو كرم  ص 2:17  – 12/17/21

، ول�ن أحدكم �ض ي
ي ذا�ريت

 ثمة فجوات �ض
 باسم ح�ض �ي �سأل عن حالة شق�قنا األصغر  P17 7ص 2:1  – 12/17/21

ي 
ي ال��دايض

 ق��بنا موجود �ض
عنه)؟ أبو كرم  ص 2:19  – 12/17/21 يتحدث  الذي كان  الشخص  (أي  شق�قك  فهو  دفعت    إذا  رشوة  هل 

  ألحد؟ 
ي  P17 ص 2:19  – 12/17/21

 نعم، �ا أ�ض
ة سور�ة) 400 أبو كرم  ص 2:19  – 12/17/21  ؟ (ل�ي
 كال، هذا خطأ P17 ص 2:19  – 12/17/21

 لم ندفع أي مبلغ 
 ألف؟  500أم  أبو كرم  ص 2:19  – 12/17/21
 لم ندفع شيئا  P17 ص 2:20  – 12/17/21
الممرض   أبو كرم  ص 2:20  – 12/17/21 ابن  قال  مصیر  (على  آخر  شاھد  ثمة  أنھ  عمك  ابن  یعرف  الذي 

وقلت لھ أن شقیقك لربما لم یكن متوفیا ولكنھ ساكن ال    شقیقھما) أیضا./عمھما
 ولكن قال إنھ قد توفي ألنھ ثمة رغوة قد خرجت من فمھ.  یتحرك.

 تابع حديثك وسأسالك الحقا   P17 شقيق  ص 2:22  – 12/17/21
) إنه كان متيبسا، وعل�ه فال بد أنه  P17قال المعتقلون الذين حملوە (أي شقيق   كرم أبو   ص 2:22  – 12/17/21

ض أو ثالث.    كان متوف�ا منذ ساعتني
ب شق�قنا؟  P17 ص 2:24  – 12/17/21  ط�ب، من هو الذي �ض
�ساعد  توقفت كليتاە عن العمل، وكان نفسه ثق�ال و�دأت حرارته ترتفع، ولم   أبو كرم  ص 2:24  – 12/17/21

ي التخف�ف من معاناته. 
  النوم �ض

 ال أعلم إن كان قد أف�ج عنه أم ال.   االسم). ُحجب (
 االسم)؟ ُحجب ( P17 ص 2:26  – 12/17/21
 من عائلة العزي  أبو كرم  ص 2:26  – 12/17/21
 شقیقھما)؟ /ھل كان ال یزال على قید الحیاة (ابن عمھما P17 ص 2:27  – 12/17/21
 كان فاقدا للو�ي  أبو كرم  ص 2:27  – 12/17/21
 ع� ماذا وقعت؟   P17 شقيق  ص 2:28  – 12/17/21
قال لي    فاتحوني بالموضوع معتقدین أنني مسیحي ولكن مسلم في واقع الحال.  أبو كرم  ص 2:28  – 12/17/21

ابن عمھما) كان یتمتع  /الرقیب أول أن أخرج بصیغة قانونیة وإنھ (أي شقیقھما
 كان على ما یرام، وإنھ توفي فجأة. بصحة جیدة، وأن كل شيء 

ي (...)؟   P17 شقيق  ص 2:31  – 12/17/21
 هل شاهدت ابن عمنا �ض

 كال، فقط الممرض شاهدە.  أبو كرم  ص 2:31  – 12/17/21
ك بأن تكتب تلك األوراق؟   P17 شقيق  ص 2:32  – 12/17/21  من هو الرق�ب الذي أخ�ب
كان اسمه أبو شكرم، من أبناء الطائفة    �علمون عائلة (الضح�ة). قال إنهم سوف   أبو كرم  ص 2:32  – 12/17/21

ا أ�ضا.  العل��ة.   وكان رئ�س ف�ع الخط�ب حا�ض
 ما اسمه؟   P17 شقيق  ص 2:33  – 12/17/21
 زودونا بمروحة  أبو كرم  ص 2:33  – 12/17/21

 ال أعرف ما هو اسمه 
ي   P17 شقيق  ص 2:34  – 12/17/21

ض �ض  الزنزانة الجماع�ة؟ كم عدد المعتقلني
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 شخص  200حوا�ي  أبو كرم  ص 2:34  – 12/17/21
 ما هو حجمها؟   P17 شقيق  ص 2:34  – 12/17/21
ي سبعة أشخاص أ�ضا باإلضافة إ� (  . أمتار   4X7 أبو كرم  ص 2:34  – 12/17/21

لقد فقد    االسم). ُحجب  تو�ض
 بعضهم عقله. 

ب   P17 شقيق  ص 2:35  – 12/17/21  الماء؟ هل ُسمح ل�م ��ش
الجماع�ة.  أبو كرم  ص 2:36  – 12/17/21 الزنزانة  داخل  الم�اە  دورة  ي 

�ض م�اە  هناك صنبور  �كن    نعم، كان  لم 
ض الف�جة.  ء ج�د ول�ن كان طعم الم�اە مثل م�اە عني ي

 هناك �ش
 وماذا عن الطعام؟   P17 شقيق  ص 2:36  – 12/17/21
 وطماطم وز�تون حصلنا ع� برغل و�طاطس   أبو كرم  ص 2:36  – 12/17/21
ي حصلتم عليها، وهل كانت كاف�ة؟  P17 ص 2:36  – 12/17/21  كم كانت كم�ة الطعام اليت
ى) لتفادي ع� الهضم.   10كنا نحصل ع� ز�د�ة ل�ل   أبو كرم  ص 2:37  – 12/17/21   أشخاص، و�جاص (كم��

ي الساعة  
، واحدة �ض ض ي ع  3حصلنا ع� وجبتني

 فجرا.  3 الساعة �ا، وأخرى �ض
 االسم) شيئا؟ ُحجب هل تناول (  P17 ص 2:38  – 12/17/21
 نعم، ول�ن ال أذكر ماذا بالضبط.  أبو كرم  ص 2:38  – 12/17/21
ك أنه جرى �سل�منا جثة شخص ما بعد ثالثة أشهر؟  P17 ص 2:39  – 12/17/21  من أخ�ب
 الممرض أبو كرم  ص 2:39  – 12/17/21
ض    ط�ب.  P17 ص 2:40  – 12/17/21 ي أدركت فيها أن قد  كم ساعة انقضت بني ب واللحظة اليت تعرضه لل�ض

؟  ي
 تو�ض

ض  أبو كرم  ص 2:40  – 12/17/21  حوا�ي ساعتني
 وقد خرجت من فمھ؟   رغوةالھل شاھدت   P17 شقيق  ص 2:40  – 12/17/21
ي نظرا لوجود رغوة حول فمه.  كال.  أبو كرم  ص 2:40  – 12/17/21

ي إنه قد تو�ض
 قال صد��ت

 ؟ رغوة الما ھو لون تلك   P17 شقيق  ص 2:41  – 12/17/21
ي إنها كانت زرقاء اللون  أبو كرم  ص 2:41  – 12/17/21

 قال صد��ت
 االسم)؟ ُحجب ماذا حل بمال�س (  P17 شقيق  ص 2:42  – 12/17/21
 كان عاریا خال لباسھ الداخلي ألنھ قد نشر مالبسھ آنفا كي تجف.  أبو كرم  ص 2:43  – 12/17/21
 ماذا حصل لث�ابه؟   P17 شقيق  ص 2:44  – 12/17/21
ل.  أبو كرم  ص 2:44  – 12/17/21 ض  جدا لق�ا�ي بذلك. أنا آسف  ارتديتها عندما عدت إ� الم�ض
 إذا، فمال�سه معك؟   P17 شقيق  ص 2:45  – 12/17/21
�ي  أبو كرم  ص 2:45  – 12/17/21 ض ، فلقد أضعتها عندما فقدت م�ض ي

 لم تعد بحوزيت
 االسم)؟ ُحجب وماذا عن الصديق الذي شاهدە (  P17 شقيق  ص 2:46  – 12/17/21
وح.   هذا صعب.  أبو كرم  ص 2:47  – 12/17/21 ض  ال أعلم أين هو ألننا اضطررنا لل�ض
 بارك هللا ف�ك.   P17 شقيق  ص 2:47  – 12/17/21
 ده حالیاوجوھو من حرستا ولكن ال أعلم شیئا عن مكان  أبو كرم  ص 2:47  – 12/17/21

ي أخذت ث�ابه.  بارك هللا ف�ك.   وأنا نادم جدا ألنيض
 هل تعرف أي أسماء أخرى؟   P17 شقيق  ص 2:48  – 12/17/21
 لماذا؟  االسم). ُحجب أعرف (  أبو كرم  ص 2:48  – 12/17/21
 أنا واآلخرون ع� سالمتك كل الحرص. كن ع� ثقة بأننا سنحرص    P17 شقيق  ص 2:50  – 12/17/21
ك ول�ن لن أحرك سا�نا أو اتخذ أي إجراء حال�ا  أبو كرم  ص 2:50  – 12/17/21  سوف أخ�ب
 لن أتخذ أي إجراء اآلن   P17 شقيق  ص 2:50  – 12/17/21
ي حرستا ونعود جم�عا   ج�د.  أبو كرم  ص 2:50  – 12/17/21

 عندما تهدأ األمور �ض
ع��زا عل�ه �س� جاهدا لمعرفة  فمن �فقد    عذرا ع� ط�ح ال�ث�ي من األسئلة.   P17 شقيق  ص 2:51  – 12/17/21

 كل التفاص�ل 
ك ما حل به (شق�قه، ابن عمه)  أبو كرم  ص 2:51  – 12/17/21  سآخذك إ� شخص بوسعه أن �خ�ب
 وماذا فعال السجانون؟  هل أسعفه أحد؟ P17 ص 2:51  – 12/17/21
؟   P17 شقيق  ص 2:51  – 12/17/21  هل نقلوە إ� المش�ض
 لقد تركوە مل�ت ع� أرض�ة الزنزانة الجماع�ة  أبو كرم  ص 2:51  – 12/17/21
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؟  P17 ص 2:52  – 12/17/21  فلم يتم نقله إ� الع�ادة إذا�
؟  أبو كرم  ص 2:52  – 12/17/21 ي

 لقد ُنقل من الزنزانة، ال أعلم إ� أين أخذوە، ماذا قالوا لك �ا صد��ت
ء.   P17 شقيق  ص 2:53  – 12/17/21 ي

ثم ق�ل لنا الحقا بأن نذهب    ك�ف أمكنهم ذلك؟  لم �سلمونا الجثة.   ال �ش
 و�ستلم إحدى الجثث. 

ي حرستا  أبو كرم  ص 2:54  – 12/17/21
 حال�ا منذ أ��� من سنة   بعض الجثث محفوظة �ض

 ابن عمھما) متوفى؟ /كیف علمت أنھ (شقیقھما  P17 شقيق  ص 2:56  – 12/17/21
ي أحد  أبو كرم  ص 2:59  – 12/17/21 ي فأنا لم �ستقبليض

 اعذريض
 ال عل�ك، ال مشكلة   P17 شقيق  ص 2:59  – 12/17/21
 […] أبو كرم  ص 2:59  – 12/17/21
 نحن محظوظون أن االستقبال ج�د هذە األ�ام   P17 شقيق  ص 2:59  – 12/17/21
ض  أبو كرم  ص 2:59  – 12/17/21 ي حرستا ثمة ال�ث�ي من المعتقلني

ض �ض  المكدسني
 نحن أخوة   P17 شقيق  ص 3:00  – 12/17/21
؟  أبو كرم  ص 3:00  – 12/17/21 ي

ي عمق الثورة أ�ضا، أتعلم بماذا اتهمويض
 حرستا كانت �ض

 ماذا؟  P17 ص 3:01  – 12/17/21
 إسعاف المتظاه��ن وانتشالهم من الشوارع  أبو كرم  ص 3:01  – 12/17/21
 االسم) إنه كان طبيبا م�دان�ا؟ ُحجب هل قال (   P17 شقيق  ص 3:02  – 12/17/21
ب أ�ضا  أبو كرم  ص 3:02  – 12/17/21  وأنه تعرض لل�ض
 هل أنت متأ�د أنه قالها بتلك الط��قة؟   P17 شقيق  ص 3:02  – 12/17/21
ي أن حظه عاثر، و...   المعلومات). ُحجب و�نه من ( أبو كرم  ص 3:03  – 12/17/21

يض  وأخ�ب
 ماذا قال ع� وجه التحد�د؟   P17 شقيق  ص 3:03  – 12/17/21
نقلھ إلى صیدنایا أو س أبو كرم  ص 3:03  – 12/17/21 یتم  یتم نقلھ إلى    ن (...). جإنھ سوف  سألتھ لماذا سوف 

قال إنھ حكم علیھ بالحبس ثالثة أشھر جراء تقریر    ھناك، وسألتھ عن عقوبتھ.
 أعده ضده مدیر المشفى بعد أن نصب لھ فخا. 

 ألم �قل شيئا آخرا؟   P17 شقيق  ص 3:06  – 12/17/21
إنه �أمل أن �س�ي األمور ع� ما يرام، وجلس مع شادي، وقال إنه جميع   أبو كرم  ص 3:06  – 12/17/21 قال 

 أشقائه أطباء. 
 هل قال إنه تعارك مع أحد زمالئه؟   P17 شقيق  ص 3:09  – 12/17/21
 عل��ا ومرتبطا بالنظام. كان زم�له  أبو كرم  ص 3:09  – 12/17/21

 حاول أن تتذكر، رجاء؟   P17 شقيق  ص  3:10  – 21/ 12/ 17
ض وقال إنه ثمة فخ قد نصب له بعد أن زعم أحدهم أنه   أبو كرم  ص  3:11  – 21/ 12/ 17 بدأ يتذمر من العل��ني

 ا�شق عن النظام
 أنه تعارك مع زم�ل له. و  �عرف أحدا. ولم   لم �كن طبيبا م�دان�ا.   هذا ما حصل.   P17 شقيق  ص  3:12  – 21/ 12/ 17
 ص  3:14  – 21/ 12/ 17

 
انتقاما عقب اإلفراج عنه.  أبو كرم  لو �قتل زم�له  إنه يود  يهدأ.   قال  بأن  ە زم��ي    فأخ�ب

 أعتقد أن ذلك هو ما حصل.  
 إنه لم �كن (...)   P17 شقيق  ص  3:14  – 21/ 12/ 17
 ص  3:14  – 21/ 12/ 17

 
ته    ال أعلم.  أبو كرم  ي أنه ال يثق بأحد فأخ�ب

يض  أخ�ب
ّ

العار لشق�قته.   أ� ي جلب 
  يتسبب �ض

ض س�ساندون الثورة.    وقال إن اإلسماع�ليني
 وماذا أ�ضا؟   P17 شقيق  ص  3:17  – 21/ 12/ 17
ة.   صد�قاي!  أبو كرم  ص  3:20  – 21/ 12/ 17 ي مؤلف �كتب قصصا قص�ي

ته أيض  أخ�ب
ي   حاول أن تركز رجاء؟   أثقلنا عل�ك. لعلنا    P17 شقيق  ص  3:21  – 21/ 12/ 17

ء به إ� الزنزانة الجماع�ة؟ �ض ي ميت �ب
 أي وقت تحد�دا؟ 

ته قال �ي إنه وجد ص�دا ثمينا.  أبو كرم  ص  3:23  – 21/ 12/ 17  فأخ�ب
 تابع   P17 شقيق  ص  3:24  – 21/ 12/ 17
 كان أ��� من مجرد وجبة إفطار أبو كرم  ص  3:24  – 21/ 12/ 17
اإلفطار؟   P17 شقيق  ص  3:15  – 21/ 12/ 17 موعد  مع  الجماع�ة  الزنزانة  إ�  جاء  الزنزانة    هل  إ�  جاء  ميت 

 الجماع�ة؟ 
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 لوقت. نكن ندرك الم  أبو كرم  ص  3:29  – 21/ 12/ 17
 ج�د   P17 شقيق  ص  3:29  – 21/ 12/ 17
.  أبو كرم  ص  3:29  – 21/ 12/ 17 ض ال�قني النهار ع� وجه  الل�ل من  معرفة  قادر�ن ع�  حصلنا ع�  وقد    ما كنا 

ض فقط.   وكنت أخمن الوقت تخمينا  وجبتني
 المهم الن�ة ول�س الفعل   P17 شقيق  ص  3:30  – 21/ 12/ 17
 هذا...  أبو كرم  ص  3:30  – 21/ 12/ 17
لنا ك�ف    P17 شقيق  ص  3:30  – 21/ 12/ 17 ح  ��ش أن  بوسعك  ( هل  ب؟ُحجب  اعتدى  بال�ض عل�ه  عدد    االسم) 

�ات والركالت مثال؟   ال�ض
ء  أبو كرم  ص  3:30  – 21/ 12/ 17 ي

 ... كل �ش
�ه (  P17 شقيق  ص  3:30  – 21/ 12/ 17  االسم)؟ ُحجب  كم كان م�ض من الوقت ع� مجيئه إ� الزنزانة قبل أن ��ض
�ه ع�   يومان.  أبو كرم  ص  3:31  – 21/ 12/ 17  ، وع� ظهرە. منطقة ال���ض
ء؟  P17 شقيق  ص  3:31  – 21/ 12/ 17 ي

�ه هل هذا كل �ش  ع� وجهه؟   ألم ��ض
إلنقاذه.  ھبّ   كال. أبو كرم   بعید  أھالي حرستا  عنھ،  بعیدا  (  اوجروه    االسم). ُحجب  عن 

االسم) إنھ ال ینبغي لھ ُحجب  واشتبك أحد أبناء حرستا معھ في عراك، وأخبرنا ( 
أن یعتدي بالضرب على أحد مجددا ألننا نحن من حرستا وسوف "نأكل ونتبرز"  

 من یقدم على ذلك. 
 

ي قالت  
إنه    القا�ض المحكمة  �ر رئ�سة  المحكمة مراعاة  و ك�ي ي 

الرس�ي لموظ�ض الدوام  القضاة عن    ،لساعات  يتوقف  نص    تالوة سوف 
 . ي اليوم التا�ي

 الدردشة ع� أن �ستأنفوا ذلك �ض

ي تمام الساعة  
 ع�ا.   3:15ُرفعت الجلسة �ض
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 2021 ، مایو/أیار 20  –الیوم الرابع والسبعون من المحاكمة 

خدمة  ب ولم یتقدم أحد بطلب لالستعانة  صباحا بحضور أربعة أشخاص واثنین من ممثلي الصحافة.  9:35بدأت الجلسة في تمام الساعة  
 كلینجھ والمدعي العام بولتس. ومثّل االدعاء العام كل من المدعي العام   إلى اللغة العربیة.  شفویة الترجمة ال 

�ر رئ�سة المحكمة ألنور رسالن لقاء اضطرارە لالنتظار ط��ال ر�ثما يتم اقت�ادە إ� السجن عقب   ي ك�ي
قبل بدء الجلسة، اعتذرت القا�ض
ي اليوم السابق. 

ة لنقل  انتهاء الجلسة �ض ، ول�ن ا�شغل السجن حال�ا بعمل�ات كث�ي السجناء ما    قالت إن ذلك ل�س هو الوضع المثا�ي
ة أطول من المعتاد.   اضطر البعض منهم لالنتظار ف�ت

�ر أن ( ي ك�ي
ض االسم) ُحجب كما أوضحت القا�ض قد خضع لالستجواب   الذي طلب سابقا أن ينضم إ� الجلسات بصفته أحد المدعني

طة، وأن مح�ض اال  درج ضمن أوراق القض�ة. من قبل ال�ش
�
 ستجواب ومرفقاته أ

�ل  ، س�ت  إفادة المحلل العل�ي

�ل البالغ من العمر   ا عاما و�عمل محلال   37ُتل�ت التعل�مات ع� كاي س�ت طة الجنائ�ة االتحاد�ة  علم��  . األلمان�ة لدى ال�ش

�ر ي ك�ي
 استجواب من قبل القا�ض

أوضح    كیف حصلت الشرطة الجنائیة االتحادیة على نص الدردشة عبر موقع فیسبوك.   أن تعرف   أرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة
شاھدا في (حجبت المعلومات) بشأن (حجبت    بصفتھ  P17ستریل أن زمیلھ مفوض الشرطة الجنائیة االتحادیة، أوكوتوتش، استجوب  

التاریخ)،  ُحجب  تعرض لالعتقال في (حجبت المعلومات) بتاریخ (االسم)  ُحجب  أثناء االستجواب إن شقیقھ (   P17وقال    المعلومات).
 رفقة شقیقھ، وأن شقیقھ قد توفي في  كان معتقًال   ھ وأخبره أن   P17الحقا معأبو كرم)  /االسم ُحجب  اتصل (   واقتید إلى فرع الخطیب. 

دیسمبر  /اریخ الدردشة إلى شھر كانون األولویعود ت   حینھا الشرطة الجنائیة االتحادیة نص الدردشة باللغة العربیة.   P17  وسلم   الحجز.
 كبیر المحققین الجنائیین   وطلب  االسم).ُحجب  االسم)، و(ُحجب  ، وأحد أشقائھ ( P17  كل من  بین  ودار الحوار فیھا،  2012من عام  
فقام ستریل بناء على ذلك بمطابقة األوصاف    یتولى عقب االستجواب تحلیل الترجمة األلمانیة لنص الدردشة.  نیل أرست   من  دویسنج

   والتفاصیل الواردة حول الظروف في الحجز مع ما ورد في ھذا الخصوص في إفادات الشھود اآلخرین.

�ر عمن �كون (  �ل إنه استخدم لقب  االسم). ُحجب واستف�ت ك�ي ي الدردشة. فقال س�ت
 "أبو كرم" �ض

ي كرم وأن اسمه هو فعال ( ي أليب
�ل إ� معرفة االسم الحق��ت �ر أن تعرف ك�ف خلص س�ت �ل أن    االسم). ُحجب  أرادت ك�ي أوضح س�ت

ي الدردشة ومحتواە. 
طة االتحاد�ة.   االسم P17كما ذكر    ذلك اتضح جل�ا من س�اق الحوار �ض  أ�ضا أثناء استجوابه لدى ال�ش

ض طلب محا�ي ال �ل أن يتكلم ببطء أ��ب �ي يتسيض له ولزمالئه تدو�ن المالحظات.    مدعني  شارمر من س�ت

ي 
 ف�دن�ي استجواب من قبل القا�ض

  وسألھ   إلى قول ستریل إنھ قارن محتوى الدردشة بمعلومات أخرى معروفة مسبقا لدى الشرطة الجنائیة االتحادیة.  فیدنیرأشار القاضي  
  إذا كانت أوصاف ظروف الحجز وغیرھا من األمور الواردة في الدردشة مطابقة للمعلومات المتوفرة بحوزة الشرطة الجنائیة. عّما  

ولم یرد فیھا سوى القلیل من األوصاف المتعلقة   االسم). ُحجب دار أثناء الدردشة كان (  أوضح ستریل أن محور الحدیث الرئیسي الذي 
وقال ستریل إن ذلك یطابق األوصاف    وفقا ألقوال أبي كرم.  أمتار  7* 4بظروف االحتجاز، وأن أبعاد الزنزانة في فرع الخطیب كانت  

الذي سبق لھ أن اعتُقل مرتین في فرع الخطیب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ  فلقد أخبر أحد الشھود    الواردة في إفادات شھود آخرین. 
ویتسق ذلك مع حدیث أبي    معتقال.   150ن في الفرع، ھما: القاعة الكبیرة وزنزانة أصغر حجما أُودع فیھا نحو  ی ن مختلفت ی ثمة منطقت 

لى شاھد آخر أخبر الشرطة الجنائیة عن زنزانة تبلغ  كما أشار ستریل إ  شخص داخل الزنزانة الجماعیة.   200كرم عن وجود حوالي  
وقال أبو كرم أیضا أثناء الدردشة إن كمیات الطعام لم تكن كافیة، وأوضح ستریل أن وصف كمیة الطعام    . أمتار  5*3  و ، أ5*5أبعادھا  

ووفقا لما قالھ ستریل،    د آخرین.ومكوناتھ (البرغل، والبطاطس، والبندورة) یتسق مع األوصاف الواردة بھذا الخصوص على ألسنة شھو
ھم على أن الكمیات  أخبر شھود آخرون الشرطة الجنائیة االتحادیة عن حصولھم على وجبات فیھا زیتون، وبیض، وبطاطس، وأكد ُجلُّ 

 . لم تكن كافیة. 

ي تق��رە التحل��ي المطب�ع �ش�ي إ� احتجاز نحو    ف�دن�ي ذكر  
�ل قد أورد تعل�قا �ض   7*4شخص داخل زنزانة تبلغ أبعادها    200أن س�ت

ة كتلك.   . أمتار  ي غرفة صغ�ي
�ل إنه وجد من الصعب عل�ه أن يتخ�ل ح�ش هذا العدد من األشخاص �ض ول�ن ذلك ما أ�دە    قال س�ت

   . أمتار  5* 5حد أق� داخل زنزانة تبلغ أبعادها  شخص ك 400آخرون تحدثوا عن است�عاب نحو  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
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�ل إن ذلك الشخص هو "ال�ابو" (أي الشاو�ش).   عن الشخص المسؤول داخل كل زنزانة.   ف�دن�ي سأل   ول�ن ركز معظم    فقال س�ت
) الدردشة ع�  ي 

�ض دار  الذي  "ب  االسم). ُحجب  الحوار  ُعرف  ما  للداللة ع�  اسُتخدم  "كابو"  أن مصطلح  �ل  السجناء  وأضاف س�ت
ي معسكرات االعتقال الناز�ة، ح�ث ُ��لف هؤالء بمراقبة السجناء اآلخ��ن و 

" (الشاو�ش) �ض ض اف عليهم مقابل الحصول  الموظفني اإل�ش
طة الجنائ�ة األلمان�ة عن وجود أشخاص داخل زناز�ن ف�ع    ع� بعض المزا�ا أثناء االعتقال.  وا ال�ش وأضاف أن شهودا آخ��ن أخ�ب

ض داخلها.   حفظ  الخط�ب حرصوا ع�  ض المعتقلني طة األلمان�ة أن الشاو�ش المسؤول أخفق ذات مرة    الهدوء بني وأخ�ب أحد الشهود ال�ش
ي الممر. 

ي حفظ الهدوء داخل الزنزانة، فتم اقت�ادە إ� الخارج وسمع المعتقلون أصوات �اخه �ض
وعندما عاد اتضح أنهم قد حلقوا   �ض

�ل أن    له كامل شعر رأسه ولحيته.  ض  غارو�س المؤلفةوأضاف س�ت ي كتابها    لو كني
ي سور�ا  أوضحت �ض

الطب�عة المكتظة لمرافق الحجز �ض
ي أ�ضا.   . 2011منذ العام   ولذلك يتم تجن�د بعض السجناء �ي �قوموا بمهام شاو�ش الزنزانة كن�ع من العمل الج�ب

كرم    اأوضح ستریل أن أب   أن یعرف إذا تناولت الدردشة على موقع فیسبوك مسألة وفاة المعتقلین جراء ظروف االحتجاز.   فیدنیرأراد  
كرم ذكر أیضا أن مرفقھ كان فوق رأس أحدھم   اكما أضاف أن أب  شخص.  200قال إن الزنزانة كانت صغیرة جدا، وأودع فیھا قرابة 

وحسب ما قالھ أبو كرم، أُصیب سبعة أشخاص    من شدة االكتظاظ، وأوضح ستریل أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا داخل الزنزانة. 
وقال ستریل إن من الصعب علیھ أن یتخیل الزج بھذا العدد الكبیر من األشخاص    روحة داخل الزنزانة الحقا.باالختناق فجرى تركیب م

في غرفة صغیرة كتلك الزنزانة، ولكن من الواضح أن الجو داخلھا كان حارا جدا، وأن المعتقلین عانوا من صعوبات في التنفس على  
، وھو أشد شھور الصیف حرارة في سوریا حیث تتراوح  2011یولیو  /شھر تموز  وأضاف أنھم تحدثوا عن األوضاع في  أقل تقدیر.

اعتمادا على أوراق القضیة قائال إن معدل درجات    فیدنیرفصححھ القاضي    درجة مئویة.  37,5معدالت درجات الحرارة فیھ حول  
 درجة مئویة.   38,5الحرارة في تلك الفترة یصل إلى 

من ستریل أن یمحص مصداقیة الوصف الذي تقدم بھ أبو كرم بناء على السیاق الكلي المحیط بتحقیقات الشرطة الجنائیة    فیدنیرطلب  
إن األوصاف التي أوردھا أبو كرم تتمتع بالمصداقیة إذا ما قورنت بإفادات شھود آخرین وبناء على تقییمھا في قال ستریل    األلمانیة.

االسم). وھي معلومات لیس من السھل أن یعرفھا  ُحجب  كرم أسھب في تفاصیل المعلومات عن (   الى أن أب وأشار ستریل إ  السیاق الكلي.
كما إن وصف أبي كرم لظروف االعتقال، ووجبات الطعام، واالكتظاظ الشدید داخل الزنزانة    إال إذا كان یعرف الشخص المعني فعال.

 میاه داخلھا أیضا.  كما ذكروا وجود صنبور یتسق مع ما قالھ شھود آخرون. 

�ل.    لم �كن لدى االدعاء العام أسئلة �ي �طرحها ع� س�ت

 استجواب من قبل محا�ي الدفاع 

�ل استلم وث�قة من أحد الزمالء قد تكون رسالة من (  ي (ُحجب  قال محا�ي الدفاع بوكر إن س�ت
أراد    التار�ــــخ). ُحجب  االسم) مؤرخة �ض

�ل ذلك.   �ل ع� فحوى تلك الرسالة، فن�ض س�ت  بوكر أن �عرف إذا ما اطلع س�ت

وأضاف    ده. وجواالسم)، وعدم حصول عائلتھ على أي معلومة حول مكان  ُحجب  وحسب ما قالھ بوكر، تورد الرسالة تفاصیل اعتقال (
  تلك الرسالة.   إذا تواصل مع زمیلھ بشأن عّما    ستریل بوكر  وسأل    بوكر أن زمیل ستریل أشار إلى أنھ قد أرسل تلك الرسالة إلى ستریل. 

 فنفى ستریل ذلك. 

أن أض المحكمة  رئیسة  كیربر  القاضي  استدعاء افت  سیتم  آبالمفوض    ھ  في  ھذا  /أوكوتوتش  استجوابھ حینھا على  ویمكن  أغسطس، 
 األساس. 

�ل.   دى لم تكن ل ض أسئلة موجهة إ� س�ت  محا�ي المدعني

ي 
 ف�دن�ي استجواب من قبل القا�ض

ي  
�ل أعّد   ف�دن�ي ذكر القا�ض �ل ف�دن�ي سأل   ال�ث�ي من التقار�ر أثناء إجراء التحق�قات.   أن س�ت إذا تمكن من تحد�د أي س�اقات  عّما   س�ت

كة ومتسقة بناء ع� الس�اق ككل.  �ل أنه أعد    أو محاور مش�ت متعلقة بف�ع الخط�ب من واقع إفادات الشهود حول    مذكراتأوضح س�ت
ي الحجز. تعرضهم للت

 عذ�ب أثناء االستجواب ضمن س�اق محنة االعتقال، وحول الظروف واألحوال العامة �ض

وفیما یتعلق بالتعذیب ضمن السیاق العام لالعتقال، أورد ستریل تفاصیل مما وصفھ الشھود على أنھ "حفل االستقبال" الذي یتعرض  
ولم یذكر    واألوصاف وفقا لما قالھ ستریل.   تلك التفاصیلشاھد    19وأورد    دخولھم الفرع.حین  فیھ المعتقلون للضرب بشكل عشوائي  

االستقبال" على وجھ التحدید، ولكنھم أخبروا الشرطة االتحادیة أننھم تعرضوا للضرب بشكل عشوائي بأدوات  آخرون عبارة "حفل  
وأضاف ستریل قائال إنھ بناء على إفادات الشھود یتكون لدى المرء    مختلفة، وأنابیب خضراء، وتعرضوا للركل بمجرد وصولھم الفرع. 

قین من تعرضھم للضرب في أي وقت من األوقات: أي عندما یتم السماح لھم بالذھاب إلى  المعتقلین في الفرع كانوا على ی  بأنانطباع 
كما اعتاد السجانون   ثواٍن. 10دورة المیاه ویتعرضون خاللھا للضرب في طریق الذھاب، وإذا لم یقضوا حاجتھم في غضون أقل من 

 نھم أو من دون أي سبب على اإلطالق. أن یقتحموا الزنزانة كي یوسعوا المعتقلین ضربا إذا تحدثوا فیما بی 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
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ب أثناء جلسات التحقيق بحضور ضباط التحقيق.  ض تعرضوا لل�ض �ل أن المعتقلني   وف�ما يتعلق بالتعذ�ب أثناء الحجز، أوضح س�ت
ب باستخدام أدوات أو بدونها، وللركل، والصعق بال�ه��اء، والتعذ�ب بالفلقة، أو الدوالب، أو الشبح.   وتعرضوا لل�ض

ي أراد 
�ل حول ما ُ�عرف باسم "�ساط ال��ــــح".  ف�دن�ي القا�ض �ل أنه كتب تلك المذكرة،   أن �عرف الم��د عن مذكرة كتبها س�ت فأ�د س�ت

ي ُ�طوى أو ُيثيض بط��قة تؤدي إ� شد   ي يتم فيها ر�ط الشخص إ� ل�ح خشيب وأضاف أن �ساط ال��ــــح هو أحد أسال�ب التعذ�ب اليت
   العمود الفقري واستطالته. 

ي ف�ع الخط�ب.   ف�دن�ي تابع  ثم  
طة االتحاد�ة أن    مستف�ا عن العنف الجن�ي المرتكب �ض �ل إ� أن أحد الشهود أخ�ب ال�ش أشار س�ت

. التعذ�ب أثناء التحقيق شمل    عنفا ذا طابع جن�ي

وقائع في الفترة ما بین كانون  قال ستریل إنھم حققوا في  أن یعرف اإلطار الزمني الذي شملتھ تحقیقات الشرطة االتحادیة.   فیدنیرأراد 
 . 2012دیسمبر / ، وكانون األول 2011ینایر /الثاني

عّما    أن یعرف ما إذا تمكن ستریل من تحدید نمط معین في سیاق الظروف العامة السائدة أثناء الحجز والتحقیق، مستفسرا  فیدنیرأراد  
ن لدیھ انطباع بأن طریقة معاملة المعتقلین قال ستریل إنھ تكوّ   قریبا.إذا كانت تلك حاالت فردیة أم جزءا من معاملة عامة شملت الجمیع ت 

ووفق ما أفاد    وأضاف أن أحد الشھود من الداخل أخبر الشرطة االتحادیة أن "حفل االستقبال" كان إجراء روتینیا معتادا.  كانت منھجیة.
  دد بتلك الطریقة، ولم تكن ھناك أوامر محددة بھذا الخصوص. بھ ذلك الشاھد من داخل الفرع، كان من الطبیعي أن یُعامل المعتقلون الج

فرع    التي ُطرحت علیھم أثناء التحقیق معھم في   وأوضح ستریل أیضا أن إفادات الشھود جاءت متشابھة إلى حد بعید فیما یتعلق باألسئلة
اإلفادات، بوسع المرء أن یحدد وجود نمط تكرر حصولھ  وخلص إلى أنھ وبناء على تلك    ضوا لھ.ي تعرّ ذ الخطیب، وسوء المعاملة ال

وبحسب ما قالھ ستریل، زود الكثیر من الشھود    .2012دیسمبر  /إلى كانون األول  2011ینایر  /طوال الفترة الممتدة من كانون الثاني
   الشرطة االتحادیة بوصف مشابھ حول ذلك. 

إفادة للتركیز    29قال ستریل إنھ حلل نحو    إصدار األوامر في فرع الخطیب. أن یعرف المزید عن ھرم تسلسل القیادة في    فیدنیرأراد  
وأورد تفصیال مفاده أن المعتقلین اعتادوا استخدام    دھم.وجوعلى األوامر الصادرة وممارسة إعالم أقارب المعتقلین بمصیرھم وأماكن  

وفي المقابل غالبا ما كال    سھا لمخاطبة ضباط التحقیق. كما استخدم السجانون الكلمة نف  كلمة "سیدي" لمخاطبة جمیع موظفي الفرع.
للسجانین. التحقیق اإلھانات والشتائم  التحقیق وفقا لستریل.   ضباط  أدنى من رتبة ضباط  السجانین  الشھود    وعلیھ، كانت رتبة  أخبر 

المعتقلین إلى التحقیق، والسجانون  الشرطة االتحادیة عن وجود نوعین من السجانین في الفرع، ھما: السجانون الذین یتولون اقتیاد  
   ولكن لم تتضح ھرمیة تسلسل القیادة بینھم بشكل جلي. الذین یحضرون جلسات التحقیق. 

 استجواب من قبل محا�ي الدفاع 

سلطات  أراد محامي الدفاع بوكر أن یعرف ما إذا كان ستریل قادرا على أن یصنف نفسھ خبیرا في أسالیب التعذیب وتسلسل القیادة لدى  
یمكن للمرء أن یستنبط وجود تراتبیة في تسلسل القیادة    افقال ستریل إنھ بناء على طریقة مخاطبة األشخاص بعضھم بعض  دولة أجنبیة. 

 بینھم. 

ا أم ال.  �ل �عت�ب نفسه خب�ي ".  كرر بوكر السؤال حول ما إذا كان س�ت ي لمصطلح "خب�ي
�ل إنه ال �علم التع��ف القانويض  فقال س�ت

�ل تدر�با ع� توثيق أسال�ب التعذ�ب، أو ��ش بحوث حول التعذ�ب وهرم الق�ادة. أراد بو  �ل    كر أن �عرف ما إذا تل�ت س�ت فن�ض س�ت
 ذلك. 

�ل الم��د من األسئلة.  سُ�ضطر لذكر أسماء    هول�نه �خ�ش أن   قال بوكر إنه يود اآلن أن �ذكر إفادات شهود بعينها �ي �ط�ح ع� س�ت
ض أوم�ش  ت تدخل  �اتهم. ه� ُحجبت  الشهود الذين   ض محا�ي المدعني   إن ذلك منوط به��ة الشخص الذي سوف �ش�ي بوكر إل�ه.   ة قائل ني

�ر رئ�سة المحكمة إنه ُ�سمح لبوكر بذكر األسماء إذا لم يتم ر�طها ب�فادة محددة.  ي ك�ي
أنه يود أن �ذكر أسماء  أوضح بوكر    قالت القا�ض

�ل سؤاال �شأن االسم ال �ر أن تعرف ما الذي ير�ي إل�ه بوكر بالضبط من خالل    مذكور. محددة، و�ط�ح ع� س�ت ي ك�ي
أرادت القا�ض

�ل ع� وجه التحد�د.  �ل قد استجوب الشهود الذي ي��د أن   أسئلته وماذا ي��د أن �سأل س�ت قال بوكر إنه يود أن �عرف إذا ما كان س�ت
�ر إنه بوسع بوكر أن �حصل ع�    �ذكر أسماءهم.  ي ك�ي

تلك المعلومات من خالل ط�ح سؤال عام أوسع نطاقا من دون  قالت القا�ض
 . محج��ةتهم ا أن �خاطر باحتمال ذكر أسماء الشهود الذين ظلت ه��

إذا ما تولى ستریل شخصیا استجواب الشھود المشار إلیھم في    معرفة  أوضح بوكر أنھ كان یشیر إلى مذكرة معینة كتبھا ستریل، وأراد
 ي باالقتباس من نصوص اإلفادات. ، أم أنھ كان یكتفالمذكرة

إذا كان حاضرا أثناء جلسات االستجواب التي أجرتھا الشرطة الجنائیة االتحادیة أم  عّما    قاطعتھ القاضي كیربر مستفسرة من ستریل 
ت، حیث  ، وأنھ كان حاضرا في عدد من المقابال2019في عام    ةفأكد ستریل ذلك وأضاف أنھ بدأ العمل لصالح الشرطة االتحادی   ال. 

 حضر سبعا منھا تقریبا.
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ي  
ي نظرة ع� المذكرة الواقعة �ض

�ل أن �ل�ت صفحة، وأن يرى إذا ما كان قادرا ع� أن يتذكر أي اسم من    77قال بوكر إنه بوسع س�ت
�ل إن بعض األسماء تبدو مألوفة من دون شك بالنسبة إل�ه.  األسماء الواردة فيها.   فقال س�ت

�ل ال �سقط    ل المد�ي العام كلينجه تدّخ    ه��ة الشهود. حجب  نفاذ مبدأ مراعاة  قائال إن تحد�د أسماء معينة ع� أنها مألوفة لدى س�ت
ي �ش�ي بوكر إليها، والتحقق من أن أسماء أصحابها ظلت   ة �ي يتم تحد�د األسماء اليت احة قص�ي ولذلك طلب كلينجه الحصول ع� اس�ت

 محج��ة أم ال. 

ي هذە المناسبة. حجب  رد بوكر بالقول إن  
ي اعتمدت مذكرة    ه��ة الشاهد لن �شكل معضلة �ض و�نه أراد أن �عرف فقط األجزاء اليت

�ل فيها ع� تج��ته الشخص�ة، وأيها كان قائما ع� مجرد   ي نصوص إفادات الشهود).   للمحتوى  "�سخ"س�ت
 كما ورد (�ض

قال ستریل إنھ استخدم    العدد الكلي إلفادات الشھود التي استخدمھا في إعداد مذكرتھ. سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة ستریل عن
ثم قرأھا كلھا من    .دویسنجواستلم نصوص اإلفادات من كبیر المحققین الجنائیین    مقابلة أُجریت مع الشھود.   50معلومات من نحو  

دیسمبر  /ون األول ن كا  -   2011ینایر  /فترة التحقیقات (كانون الثاني  البدایة إلى النھایة، وبحث فیھا عن معلومات تتعلق باالعتقال في
بالبحث المفصل في محتویات النصوص لتحدید    ذلك اإلطار الزمني،  فيوإذا وردت مؤشرات على اعتقال أحدھم    ).2012 یباشر 

قال ستریل إنھ استمر على ذلك النحو مع كل نص من النصوص    ارتكاب أسالیب تعذیب محددة، ومعرفة ظروف الحجز ما إلى ذلك. 
أصحابھا.و استجواب  جلسات  التي حضر  للشھود  اإلفادات  نصوص  لإلفادات على   فیھا  المكتوبة  النصوص  مع  تعامل    الدوام.   وقد 

وركز فقط على    بة محضر المقابلة في كل جلسة حضرھا شخصیا كونھ لیس ضابط شرطة.اكان مسؤوال عن كت   ھوأضاف ستریل أن 
   ثم حصل الحقا على جمیع المقابالت في شكل نصوص تحریریة.  تدوین كل شاردة وواردة أثناء المقابالت. 

�ل "�سخ" مذكرته بناء ع� المل �ل ذلك موضحا أنه قرأ كل نص وحلل محتواها.   فات المتوفرة. خلص بوكر إ� أن س�ت  فأقر س�ت

ي قال إنه..." بدال 
: "لقد قرأت أن الشاهد الفاليض ي مذكرته شيئا من قب�ل ما ��ي

�ل أن �كتب �ض ي لس�ت
  أراد بوكر أن �عرف إذا ما كان ينب�ض

 ."... ي
�ل    بمثابة "عبارة منقولة عن عبارة أخرى".  وأضاف أن ذلك سوف �كون  من أن تكتب شيئا مثل: "قال الشاهد الفاليض فأقر س�ت

 ذلك. 

�ر  ي ك�ي
فقال محا�ي الدفاع فرا�س�ي إن لد�ه بضع أسئلة    أسئلة محا�ي الدفاع بهذا الشكل أم ال.   عنإذا تمت اإلجابة  عّما    سألت القا�ض

 أخرى. 

�ل أي معلومة إ� مذكرته الخاصة   ها شخص�ا أم ال. أراد فرا�س�ي أن �عرف ما إذا أضاف س�ت ي ح�ض �ل ذلك    بالمقابالت اليت فن�ض س�ت
ي النصوص. 

 قائال إنه اعتمد ح��ا ع� الص�اغة اللغ��ة الواردة �ض

�ل ي  عّما  سأل فرا�س�ي س�ت
ي قد قال أو فعل شيئا لم يرد �ض ي النصوص حيت لو أدرك أن الشاهد المعيض

إذا تق�د حرف�ا بالص�اغة الواردة �ض
ها قد انصب تماما ع� تدو�ن المح�ض بكل دقة. فن�ض    نص المقابلة معه.  ي ح�ض ە أثناء المقابالت اليت ض �ل ذلك موضحا أن كل ترك�ي  س�ت

�ل  ي وردت فيها كلمة "تفاحة" ع� سب�ل المثال بينما �ذكر هو أن الشاهد  عّما    سأل فرا�س�ي س�ت ي الحاالت اليت
إذا أضاف أو عدل شيئا �ض

ى" ول�س تفاحة �ل ذلك، وكرر القول إنه كان يركز فقط ع� إعداد مح�ض سل�م أثناء المقابالت،    . قد قال "حبة إجاص أو كم�� فن�ض س�ت
 و�نه بيض مذكرته (مالحظاته) ع� ما تمكن من التحقق منه فقط. 

فنفى ستریل ذلك مضیفا    المعلومات الراسخة في ذاكرتھ. و  الشھادةإذا الحظ ستریل وجود تناقض بین نص  عّما    سألت القاضي كیربر 
 نھ أبرز أي نقاط خالف أو تناقض بمجرد أن یكتشف وجودھا في النص. أ

ض  ض العامني  استجواب من قبل المدعني

�ل عن شكل أو ص�غة مالحظاته أو مذكرته.  �ل إن إنه كتب تقار�ر الحالة ول�نهم �طلقون    سأل المد�ي العام كلينجه، س�ت فقال س�ت
 عليها اسم مالحظات أو مذكرة. 

�ل ع� إلمام بمصطلح "مذكرة التقي�م". أراد كلينجه أن   �ل إنهم اعتادوا ع� استخدام كلمة "مذكرة"    �عرف ما إذا كان س�ت فقال س�ت
 من باب االختصار.  

 

�ل باالن�اف بصفته شاهدا.   ُسمح للمحلل العل�ي س�ت

*** 

احة لمدة [  ] دقائق 10اس�ت
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*** 

ي من الدردشة ع�ب موقع
 ف�سبوك.    استأنف القضاة تالوة الشق الثايض

 مكن مراقب المحاكمة من سماعھ داخل قاعة المحكمة).  ت (فیما یلي إعادة صیاغة لفحوى الدردشة بناء على ما  

(  ج�د.   P17 شقيق  ص  3:31  – 21/ 12/ 17 ك  أخ�ب إ� ُحجب  هل  اقت�ادە  يتم  أن  قبل  معه  التحقيق  االسم) عن 
 الزنزانة الجماع�ة؟ 

 لم يتم استجوابه. كال،  أبو كرم  ص  3:34  – 21/ 12/ 17
ب؟ وماذا فعل؟  P17 ص  3:34  – 21/ 12/ 17 ك (ُحجب االسم) بعد تعرضه لل�ض  بماذا أخ�ب
نا أن المسألة قد ُحلت. وخلد إ� النوم، ول�نه   أبو كرم  ص  3:34  – 21/ 12/ 17 ي خالد. واعت�ب ع�ب عن شكرە أليب

 لم �ست�قظ. 
ب؟ هل كان متألما جراء    P17 شقيق  ص  3:35  – 21/ 12/ 17  تعرضه لل�ض
 نعم، ولكنھ كان غاضبا ومحبطا. لم یعان الكثیر من األلم، أقسم لك.  أبو كرم  ص  3:35  – 21/ 12/ 17
ھل أمر أحد المسؤولین (في الفرع) (ُحجب االسم) بأن یضرب (ُحجب االسم)؟    P17 شقيق  ص  3:36  – 21/ 12/ 17

 لتتمة الجملة، انظر في األسفل) /(تصحیح
 نعم  أبو كرم  ص  3:37  – 21/ 12/ 17
ي األع�)   P17 شقيق  ص  3:37  – 21/ 12/ 17

 (ُحجب االسم) (أنظر �ض
 كانا يتهامسان، وأشار (ُحجب االسم) إل�ه  أبو كرم  ص  3:37  – 21/ 12/ 17
ي وقت الحق؟    P17 شقيق  ص  3:37  – 21/ 12/ 17

ة أم �ض �ه بعد ذلك مبا�ش  هل �ض
�ه الحقا. وال أعرف عّما قاله له أو أمرە به انتظر  أبو كرم  ص  3:38  – 21/ 12/ 17  قل�ال. أعتقد أنه �ض
 لماذا اعُتقل (ُحجب االسم)؟   P17 شقيق  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
 نعم، �سبب...  أبو كرم  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
 لماذا اعتقلوە؟   P17 شقيق  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
 ... قال إنه ا�شق عن النظام. وزعم أنه توصل إ� اتفاق.   أبو كرم  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
 أنت ال تعرف لماذا تم اعتقالھ؟   اإذً   P17 شقيق  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
 تواصل مع السلطات وحدە. وسلم نفسه. �عمل شق�قه محققا.   أبو كرم  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
 هل سمع حديثكما؟   P17 شقيق  ص  3:39  – 21/ 12/ 17
ض جملة أشخاص آخ��ن. لم أعلم ألنه لم �كن �جلس ق��با منا.  أبو كرم  ص  3:39  – 21/ 12/ 17  نعم، من بني
 هل سمع كل ما قاله (ُحجب االسم)؟   P17 شقيق  ص  3:40  – 21/ 12/ 17
 ألننا من حرستا، فلقد أوقفناە عند حدە.   أبو كرم  ص  3:40  – 21/ 12/ 17

 ت األخرى مرتفعة. ال أعتقد. كان بع�دا عنا، وكانت األصوا 
قلت إن سبعة أشخاص قد توفوا. فهل توفوا جم�عا داخل الزنزانة الجماع�ة،    ص  3:40  – 21/ 12/ 17

ي زناز�ن أخرى؟ 
 أم �ض

 كال، لقد توفوا داخل زنزانتنا الجماع�ة.  أبو كرم  ص  3:40  – 21/ 12/ 17
 الزنزانة؟ وهل توفوا جم�عا أثناء وجودك داخل  P17 ص  3:41  – 21/ 12/ 17
أحدھم كان من عائلة (ُحجب االسم). و(ُحجب االسم) من (حجبت المعلومات)،   أبو كرم  ص  3:41  – 21/ 12/ 17

من   آخر  وتأثر  االسم)،  و(ُحجب  المعلومات).  (حجبت  حي  من  وثالث  نعم. 
عند  (حجبت المعلومات) أیضا. كما توفي شخصان آخران أیضا. تناوال أقراصا  

بمجرد   أحدھم  وتوفي  الزنزانة.  إلى  وصال  عندما  یھلوسان  وكانا  اعتقالھما. 
 لحق بھ اآلخر في الیوم التالي.  بینما وصولھ مباشرة، 

 كم يبلغ (ُحجب االسم) من العمر؟   P17 شقيق  ص  3:43  – 21/ 12/ 17
 سنة   34 أبو كرم  ص  3:44  – 21/ 12/ 17
 هو من ركن الدين؟   له  P17 شقيق  ص  3:44  – 21/ 12/ 17
 نھ من (حجبت المعلومات). كان یقیم مقابل المخبز. إكال،  أبو كرم  ص  3:45  – 21/ 12/ 17
ب ع� أحد آخر بخالف (ُحجب االسم)؟   P17 شقيق  ص  3:45  – 21/ 12/ 17  هل اعتدى بال�ض
�ن. (نعم،   أبو كرم  ص  3:45  – 21/ 12/ 17 ا كث�ي أشخاص� ب)  ع�    �ض ركلته  له.  أسمح  لم   . ي �يض ��ض لم  ول�نه 

 "خصيت�ه" وهاجمه أبناء حرستا. وأنقذە السجانون من أ�دينا.  
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 […]  P17 شقيق  ص  3:46  – 21/ 12/ 17
ة واستخدمها بط��قة �ش  وضع قطعة صابون  أبو كرم  ص  3:46  – 21/ 12/ 17 ض  به المقالع.  داخل ال��ض
؟ وهل اعتدى ب  P17 شقيق  ص  3:48  – 21/ 12/ 17 ض أم أ��� ب عل�ه مرتني  ال�ض
 و(ُحجب االسم) لم (...)    P17 شقيق  ص  3:48  – 21/ 12/ 17
ب ع� (ُحجب االسم) ثم انهال أبناء حرستا   أبو كرم  ص  3:48  – 21/ 12/ 17 ال. اعتدى (ُحجب االسم) بال�ض

ي وقت الحق. 
ي �ض �يض ب عل�ه. ثم �ض  بال�ض

 داخل تلك الزنزانة المكتظة؟  مالنو ك�ف تمكنتم من   P17 شقيق  ص  3:50  – 21/ 12/ 17
ي برأسك ع� كوعك وركبت�ك (االحتباء)  أبو كرم  ص  3:51  – 21/ 12/ 17

 تل�ت
 تابع.   P17 شقيق  ص  3:51  – 21/ 12/ 17
ي لم أعد   أبو كرم  ص  3:52  – 21/ 12/ 17 ي ألنيض أنا ناشط منذ البدا�ة. ال بل وأصبحت أ��� تطرفا بعد اإلفراج عيض

 أخ�ش شيئا. 
 بارك هللا ف�ك.   P17 شقيق  ص  3:52  – 21/ 12/ 17
 نعم  أبو كرم  ص  3:52  – 21/ 12/ 17
نحن أخوة إ� األبد إن شاء هللا. ل��ما نلتق�كم ق��با. أنت آخر شخص تواصل    P17 شقيق  ص  3:53  – 21/ 12/ 17

 مع (ُحجب االسم). 
...  أبو كرم  ص  3:53  – 21/ 12/ 17 ي عمرك. أخ�ش

 أطال هللا �ض
 ذلك كاف كي تصبح واحدا منا.  P17 شقيق  ص  3:54  – 21/ 12/ 17
، وأنا سع�د جدا.  أبو كرم  ص  3:55  – 21/ 12/ 17 ي

 هذا ��يض
 أعتذر منك.   P17 شقيق  ص  3:55  – 21/ 12/ 17
 لماذا؟  أبو كرم  ص  3:55  – 21/ 12/ 17
الل�لة، ولط�ح ال�ث�ي من األسئلة عل�ك  أعتذر ع� إزعاجك وتأخ�ي موعد نومك    P17 شقيق  ص  3:55  – 21/ 12/ 17

  ّ
ء. نحن من ريب ي

أ�ضا. فعندما يتو�ض شخص ع��ز عل�ك، ت��د أن تعرف كل �ش
ي بنحو 

.  15(ُحجب االسم)، فهو �صغريض  سنة. كان بمثابة ابن �ي
 أنت محق.  أبو كرم  ص  3:58  – 21/ 12/ 17
 آمل أنك تتفهم األمر.   P17 شقيق  ص  3:58  – 21/ 12/ 17
.  أبو كرم  ص  3:58  – 21/ 12/ 17 ي كنت شاهدا ع� مثل ذلك ال�ش  أسف أنيض
ي   P17 شقيق  ص  3:58  – 21/ 12/ 17

 أعتذر عّما بدر من عناد من طر�ض
 أعتذر  أبو كرم  ص  3:59  – 21/ 12/ 17
 كال، بل ع� العكس من ذلك.   P17 شقيق  ص  3:59  – 21/ 12/ 17
 هللا. إخوة إ� األبد أن شاء  أبو كرم  ص  3:59  – 21/ 12/ 17
ء أبدا (أي عن وفاة  ك ما كنا لنأنت رجل خ�يّ وأحسنت إلينا، فلوال   P17 شقيق  ص  3:59  – 21/ 12/ 17 ي

عرف أي �ش
 شق�قهما) 

ي  أبو كرم  ص  3:59  – 21/ 12/ 17
 أنتما بمثابة إخويت

 إن شاء هللا   P17 شقيق  ص  3:59  – 21/ 12/ 17
 هللا...  أبو كرم  ص  4:00  – 21/ 12/ 17
ك أخا لنا)  P17 شقيق  ص  4:00  – 21/ 12/ 17  ونحن كذلك (نعت�ب
 (هللا) هو الذي جمع بيننا.   أبو كرم  ص  4:00  – 21/ 12/ 17
 انت تعرفت ع� (ُحجب االسم) وكونت صورة عن شخصيته.   P17 شقيق  ص  4:00  – 21/ 12/ 17
 كان شخصا طيبا  أبو كرم  ص  4:00  – 21/ 12/ 17
 جوهرك كذلك أ�ضا وأنت   P17 شقيق  ص  4:00  – 21/ 12/ 17
  (...) هللا كان انسانا.  أبو كرم  ص  4:00  – 21/ 12/ 17
 إذا أردت، ف�مكننا أن نتعرف ع� بعض �شكل أفضل (...)  P17 شقيق  ص  4:01  – 21/ 12/ 17
 أدعوا هللا أن يتم ذلك.  أبو كرم  ص  4:01  – 21/ 12/ 17
 أود أن أض�ف شيئا   P17 شقيق  ص  4:01  – 21/ 12/ 17
 القادم أجمل  أبو كرم  ص  4:01  – 21/ 12/ 17
ء قد ��ك.   P17 شقيق  ص  4:02  – 21/ 12/ 17 ي

 ثمة �ش
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 نعم. قل ما هو؟  أبو كرم  ص  4:02  – 21/ 12/ 17
 �حدونا األمل بأن (ُحجب االسم) قد �كون ال يزال ع� ق�د الح�اة.   P17 شقيق  ص  4:02  – 21/ 12/ 17
 هللا. أدعو هللا أن �كون األمر كذلك. إن شاء  أبو كرم  ص  4:02  – 21/ 12/ 17
 نأمل أنه لم �كن متوف�ا عندما شاهدته   P17 شقيق  ص  4:02  – 21/ 12/ 17
 هللا (...) أبو كرم  ص  4:02  – 21/ 12/ 17
 ل��ما تل�ت اإلسعافات األول�ة، ول�ننا لسنا متأ�دين.   P17 شقيق  ص  4:03  – 21/ 12/ 17
 هللا أن �كون كذلك. أدعو  أبو كرم  ص  4:03  – 21/ 12/ 17
ات. ث  P17 شقيق  ص  4:03  – 21/ 12/ 17  مة مؤ�ش
 ع� ذلك...  أبو كرم  ص  4:03  – 21/ 12/ 17
ات غ�ي مؤكدة.   P17 شقيق  ص  4:03  – 21/ 12/ 17  ول�نها مؤ�ش
 ... حدسك لن �خ�ب  أبو كرم  ص  4:03  – 21/ 12/ 17
 باألمل بهذە الط��قة يتشبث الناس    P17 شقيق  ص  4:03  – 21/ 12/ 17
 نعم طبعا!  أبو كرم  ص  4:04  – 21/ 12/ 17
 ولذلك أنت أخونا الجد�د.   P17 شقيق  ص  4:04  – 21/ 12/ 17
 دكتور.  أبو كرم  ص  4:04  – 21/ 12/ 17
 ن��دك أن تصبح واحدا منا (...) ول�ن ال تخ�ب أحدا بكلمة مما دار بيننا.   P17 شقيق  ص  4:04  – 21/ 12/ 17
 نفعل إن شاء هللا. أقسم با�. طلباتك أوامر.   كرم أبو   ص  4:04  – 21/ 12/ 17
 إذا كان ح�ا، فسوف �شكل (الحد�ث عن الموض�ع) خطرا ع� ح�اته.   P17 شقيق  ص  4:05  – 21/ 12/ 17
 معك حق. لم أعلم أن...  أبو كرم  ص  4:05  – 21/ 12/ 17
.   P17 شقيق  ص  4:05  – 21/ 12/ 17 ي

 تعتقد أنه تو�ض
 ...(ُحجب االسم) سوف ين�ش الخ�ب فورا.  كرم أبو   ص  4:05  – 21/ 12/ 17
 أنت لذلك السبب تفكر ع� هذا النحو   P17 شقيق  ص  4:05  – 21/ 12/ 17
 بالضبط  أبو كرم  ص  4:06  – 21/ 12/ 17
 نحن لسنا نؤنبك هنا، بل ع� العكس من ذلك. �مكننا التواصل بهذە الط��قة.   P17 شقيق  ص  4:06  – 21/ 12/ 17
، نعم.  أبو كرم  ص  4:06  – 21/ 12/ 17 ي  شاهدت (ُحجب االسم) عقب اإلفراج عيض
.   P17 شقيق  ص  4:06  – 21/ 12/ 17  كان من المهم أن ين�ش الخ�ب
 صحيح  أبو كرم  ص  4:06  – 21/ 12/ 17
 ال �مكنك أن تتخ�ل مدى امتنانا لك.   P17 شقيق  ص  4:07  – 21/ 12/ 17
 االسم) بعد أن تم اإلفراج عنك؟ ماذا قال (ُحجب  P17 ص  4:07  – 21/ 12/ 17
  رغوةالإنھ قد مسح    فقالقلت لھ: "ھل أنت متأكد أن (ُحجب االسم) كان منتھیا؟   أبو كرم  ص  4:07  – 21/ 12/ 17

%  100. ولھذا السبب ما أزال غیر مقتنع  رغوةعن فمھ. فقلت إنني لم أشاھد أي  
 في أن یكون حیا% 10إلى الیوم بأنھ قد توفي. وال یزال ھناك احتمال بنسبة 

 ك�ف كانت حرارته عندما لم �ست�قظ؟    P17 شقيق  ص  4:09  – 21/ 12/ 17
 معتدلة  أبو كرم  ص  4:10  – 21/ 12/ 17
فهل   P17 ص  4:10  – 21/ 12/ 17 ب.  لل�ض تعرضه  عقب  ارتفعت  جسمه)  حرارة  درجة  (أي  إنها  قلت 

 لمسته؟ 
ب. وعندما است�قظت، شاهدت (ُحجب  ارتفعت حرارته عقب تعرضه   أبو كرم  ص  4:12  – 21/ 12/ 17 لل�ض

ته و�ضعها ع� جسد (ُحجب االسم).  ض  االسم) يبلل ك�ض
 هل كانت هناك كدمات ع� ظهرە؟   P17 شقيق  ص  4:13  – 21/ 12/ 17
ي �ي أسمع صوت   أبو كرم  ص  4:13  – 21/ 12/ 17

ل�س ع� ظهرە. كانت عل�ه بقع حمراء، وعندما وضعت أذيض
ولعل ذلك كان �سبب الضجيج داخل الزنزانة    نبضات قبله، لم أسمع نبضا. 

ا.  ي لست خب�ي  كما أنيض
 ول�نك وقعت ع� الورقة؟  P17 ص  4:15  – 21/ 12/ 17
 نعم  أبو كرم  ص  4:15  – 21/ 12/ 17
 ميت (وقعت ع� الورقة)، بعد أن نقلوە؟   P17 شقيق  ص  4:15  – 21/ 12/ 17
ا ع� أن أ�تب  أبو كرم  ص  4:15  – 21/ 12/ 17 ض أو ثالث. كنت مج�ب  أنه كان بخ�ي بعد ساعتني
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؟   P17 شقيق  ص  4:16  – 21/ 12/ 17 ي

 هل قال أحدهم إنه قد تو�ض
أن   أبو كرم  ص  4:17  – 21/ 12/ 17 . وق�ل �ي  ي

أن ذلك ل�س من شأيض ي 
ويض فأخ�ب الذي حصل  كال. سألت عن 

ي شاهدته، وأنه لم �لحق به أذًى، وأنه لم �ست�قظ من نومه. 
 أ�تب ما �ف�د أيض

ي كتبتها تحد�دا؟   P17 شقيق  ص  4:17  – 21/ 12/ 17  وما �ي الص�غة اليت
 نعم، لقد وقعت عليها.  أبو كرم  ص  4:17  – 21/ 12/ 17
 هّ� كررت نفس ال�لمات المكت��ة حرف�ا؟   P17 شقيق  ص  4:18  – 21/ 12/ 17
. وأ�دت   أبو كرم  ص  4:20  – 21/ 12/ 17 ي

ي شاهدته، وأنه لم �كن  أ�دت أن المعتقل المذكور أعالە قد تو�ض أنيض
ء كان ع� ما يرام إ� أن  ي

ء، وانه لم �لحق به أذًى. وأن كل �ش ي
ي من أي �ش

�عايض
السلطات   نا  وأخ�ب حالته.  وتدهورت  يتوعك  بدأ  أن  إ�  ونام  نومه.  ي 

�ض غط 
ي الورقة. أنا، لم... 

 المعن�ة. ذلك ما كان مكت��ا �ض
؟ لم �قل أحد الضب  P17 شقيق  ص  4:21  – 21/ 12/ 17 ي

 اط إنه تو�ض
 لم نناقش مثل هذە األمور (...)  أبو كرم  ص  4:21  – 21/ 12/ 17
. ل��ما نظل ع� اتصال ونرتب موعدا للغد �ي (...)  P17 ص  4:24  – 21/ 12/ 17 ي

 شكرا �ا أ�ض
 ميت ما شئت.  أبو كرم  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 تصبح ع� خ�ي   P17 ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 شكرا   P17 شقيق  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 ع� الرحب والسعة  أبو كرم  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 تصبح ع� خ�ي   P17 شقيق  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 معروفا �ا دكتور.  كأود أن أطلب من أبو كرم  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 األمر منوط بال�ه��اء  P17 ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 نعم، رجاء  أبو كرم  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
 تابع   P17 شقيق  ص  4:25  – 21/ 12/ 17
ي من تعّجر األصابع ول�س عندي دواء. هل �مكنك   أبو كرم  ص  4:26  – 21/ 12/ 17

دكتور (ُحجب االسم) أعايض
؟  ي

 أن �ساعديض
 (...) هذا طب��ي عندما (...)   P17 شقيق  ص  4:26  – 21/ 12/ 17
 أقسم  أبو كرم  ص  4:27  – 21/ 12/ 17
 مرضا هذا ل�س    P17 شقيق  ص  4:27  – 21/ 12/ 17
 تم حذف الرسالة مبدئ�ا للتحقق من حساب المرِسل.   أبو كرم  ص  4:27  – 21/ 12/ 17
 هذا ل�س مرضا   P17 شقيق  ص  4:27  – 21/ 12/ 17
 تم حذف الرسالة مبدئ�ا للتحقق من حساب المرِسل.   أبو كرم  ص  4:27  – 21/ 12/ 17
.   P17 شقيق  ص  4:28  – 21/ 12/ 17  إنه طب��ي
 تم حذف الرسالة مبدئ�ا للتحقق من حساب المرِسل.   أبو كرم  ص  4:28  – 21/ 12/ 17
ي وقت آخر.  P17 ص  4:28  – 21/ 12/ 17

 سوف أسألك عن جسمك �ض
 تم حذف الرسالة مبدئ�ا للتحقق من حساب المرِسل.   أبو كرم  ص  4:28  – 21/ 12/ 17
 تصبح ع� خ�ي   P17 شقيق  ص  4:29  – 21/ 12/ 17
 تم حذف الرسالة مبدئ�ا للتحقق من حساب المرِسل.   أبو كرم  ص  4:29  – 21/ 12/ 17
 مع السالمة   P17 شقيق  ص  4:29  – 21/ 12/ 17
 مع السالمة، ودير بالك P17 ص  4:29  – 21/ 12/ 17
ي   P17 شقيق  ص  4:29  – 21/ 12/ 17

 دير بالك، أ�ض
 تم حذف الرسالة مبدئ�ا للتحقق من حساب المرِسل.   أبو كرم  ص  4:309  – 21/ 12/ 17

   
 

الدفاع إذا كان یرون أن طلبھم المتعلق باالطالع على أدلة إضافیة قد تحقق أم    يالقاضي كیربر رئیسة المحكمة المتھم ومحامَی سألت  
 فأقر ثالثتھم ذلك.  . ال.
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�ر أنها اآلن بصدد تالوة قرار المحكمة �شأن   ي ك�ي
ي المقدم من الدفاع الستعراض أدلة إضاف�ة أعلنت القا�ض

  68(اليوم   الطلب اإلضا�ض
المحا�مة).  من    من  �سخ  �سل�م  أنه سيتم  جمة  أضافت  بال�ت الق�ام  عند  عليهم  ا  ت�س�ي ض  الشف��ني المحكمة  ج�ي  م�ت إ�  القرار  نص 

 . شف��ةال

 ما تمكن مراقب المحا�مة من سماعه داخل قاعة المحكمة)   لقرار المحكمة بناء ع�  ترك�بف�ما ��ي إعادة  

اال 2012  ،أبریل/نیسان  8في   )1 وفراتسكي  بوكر  الدفاع  أدلة إضافیة على  ط، طلب محامیا  : معاینة بصریة  شكل الع على 
ألشكال بیانیة من إعداد جھاز المخابرات األلماني یورد تفصیال لھیكل مدیریة المخابرات العامة السوریة، وقراءة المالحظات  

 ذات الصلة بذلك الھیكل. 

  ت وقرر   .2020 �������/������ ����� 4 ������تمت تالوة محتوى األشكال البیانیة والمالحظات ومعاینتھا بصریا   
عملیة، كما  لم یبرھن المحامیان على أي سبب یوجب تكرار ال المحكمة عدم منحھما حق تكرار المعاینة وتالوة المالحظات مجددا.

 ظاھرة توجب ذلك.   ال یبدو أنھ ثمة أسباب

شكل: االستماع لكل من  ، طلب محامیا الدفاع بوكر وفراتسكي االطالع على أدلة إضافیة على  2012  ،أبریل/نیسان  8في   )2
 لقد تم رفض ھذا الطلب.  االسم) من جھاز المخابرات األلماني بصفتھما شاھدْین.ُحجب و( االسم)، ُحجب (

ألنھ لم یقل الحقیقة، وإذا تمكن الشھود المشار إلیھم أعاله من تأكید أن المسؤولیة    P31أ) یمكن االستنتاج أنھ ینبغي استبعاد شھادة  
ضالع    40كانت تقتضي قمع المظاھرات، فعلیھم أن یثبتوا أنھ ال یوجد أي فرع أو قسم آخر بخالف القسم    40للقسم    الوحیدة

 . مادھاإخفي 

، الفقرة ثالثا من قانون اإلجراءات  244ب) ال یمكن النظر في تلبیة الطلب الحالي باالطالع على أدلة إضافیة وفقا ألحكام المادة  
 الجنائیة األلماني نظرا لعدم توفر الصلة والربط بالموضوع. 

فا رسم�ا ب�عداد  الشاهدان هما    ل� ي ك�
ي جهاز المخابرات األلمايض

ي بتحل�ل ه�كل المخابرات السور�ة. ضابطان �ض و�ش�ي    التق��ر المعيض
ي    التق��ر المذكور إ� أن التف��ض العام الممن�ح ألجهزة المخابرات السور�ة يتمحور حول "مكافحة اإلرهاب". 

وثمة تداخل �ض
ي المسؤول.  ي أغلب األح�ان تحد�د الجهاز األميض

ر �ض
ّ

مكان�ة مالحظة مجاالت  ول�ن �ش�ي التق��ر أ�ضا إ� إ   الصالح�ات، وتعذ
ض معينة �شكل واضح.  ي الف�ع    ترك�ي

ي التحق�قات �ض
وكان ذلك    التابع لمدي��ة المخابرات العامة.   251وكان أنور رسالن ضالعا �ض

، أو ما ُ�عرف باسم "قوة التدخل  40الف�ع مسؤوال �شكل عام عن مكافحة اإلرهاب، وُزود بمهام تنف�ذ�ة بمساندة من القسم  
ي مكافحة اإلرهاب. كم  ال��ــــع". 

ي إ� ضل�ع جميع األجهزة �ض
ولم �كن هناك تقس�م ألشكال    ا �ش�ي تق��ر جهاز المخابرات األلمايض

ي الصالح�ات.  
ض عمل كل جهاز فقط وشمل ذلك ال�ث�ي من أوجه التداخل �ض  التف��ض الممنوحة، و�نما مجاالت ترك�ي

 أن یناقض النتائج التي خلصا إلیھا آنفا.   ن على علم بما یمكناومن غیر الواضح ما إذا كان الشاھد 

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني) من خالل    2،  244ج) لقد قامت المحكمة بواجبھا على أكمل وجھ لبیان الحقیقة (المادة  
حصول تغیر    وال یوجد ما یشیر إلى  تالوة تقریر جھاز المخابرات األلماني، وإتاحة المعاینة البصریة لألشكال البیانیة المرفقة.

 في المعلومات المتوفرة.  

(بموجب أحكام المادة    ا الغًی   عدّ أدلة إضافیة، فسوف یُ د) لو كان باإلمكان التعامل مع الطلب الحالي على أنھ طلب لالطالع على  
المظاھرة والجنازة،    حاضرا في إن االستنتاج بأن أنور رسالن لم یكن   من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني).  2)،  3( 244

 مجرد أدلة ظرفیة ال عالقة لھا بقرار الحكم.  و عبارة عنالحقیقة ھیقول  P31 یكن  وأنھ بناء علیھ لم 

ھو القسم الوحید المكلف رسمیا بإخماد المظاھرات، فإن الواقع ال یتیح استبعاد إمكانیة تنفیذ المھام   40وحتى لو كان القسم   
مثل ھذه التركیبة أمرا واردا جدا جراء محدودیة عدد موظفي المخابرات في الفترة  وتبدو    الموكلة إلى القسم بشكل مختلف. 

بأن أجھزة المخابرات على اختالفھا قد    أفادا اللذان    ������ ��������وھذا ما أكده أیضا الخبیران   الزمنیة المشار إلیھا. 
كانوا  التابع للمخابرات العامة    251عناصر الفرع  كما أخبر إیاد الغریب الشرطة االتحادیة األلمانیة أن    تعاونت فیما بینھا.

أیلول   موجودین في  المظاھرات  إحدى  ا/أثناء  تشرین  أو  الخبراء    .2011أكتوبر  / ألولسبتمبر  أضاف  ، ������كما 
ومن    سوري اعتاد جمع المعلومات عن منتقدیھ قبل الربیع العربي وبعده. أن النظام ال  �������،  ������،  ��������

   المعقول بالتالي أن یكون ضباط رفیعو المستوى ضالعین في العملیات المیدانیة أیضا.

ض آخ��ن من الشهود. ُحجب تم رفض طلب االستماع لشهادة ()  3  االسم) واثنني

وال بد للمحكمة أن تأخذ ذلك في    یقیم الثالث في السعودیة.بینما  جد أولئك الشھود الثالثة خارج البالد، اثنان منھم في تركیا،  وأ) ی 
 البت في قبول الطلب من عدمھ، وذلك عمال بأحكام القانون النافذ.   دالحسبان عن 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
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ُحجب  عمل (   . 251وجمیعھم موظفون سابقون في الفرع    ) وعلیھ، یُرفض طلب االستماع ألولئك الشھود المقیمین في الخارج. ب
، من المفترض بالشھود  وبحسب ما أفاد بھ محامي الدفاع  ولكن لیس معروفا ما ھي وظیفة الشاھدْین اآلخرْین.  االسم) سجانا فیھ.

االعتداء على األشخاص  أبدا، وأنھ كان یشغل وظیفة مكتبیة فقط، وأن    251الثالثة أن یشھدوا بأن أنور رسالن لم یغادر الفرع  
   بالضرب أمر ینافي طبیعتھ وشخصیتھ.

ي مكان المظاهرة، وتق��ض  أوال)  
ي الذكر إ� تأ��د عدم وجود أنور �ض

�س� الدفاع من خالل طلب االستماع للشهود الثالثة آن�ض
�ر ��عة إ� أن    P31مصداق�ة شهادة   ي الجنازة و   P31(وأشارت ك�ي

ي مكان المظاهرة و�ض
ا �ض نه  � قال إن أنور كان حا�ض

ي الف�ع  
و�ــهذا الشكل فإن الطلب له صلة �سلوك المتهم الذي وصفه    ). 251صفعه ع� وجهه أثناء التحقيق معه �ض

P31   ي
 شهادته. �ض

ور�ة.   P31إن ق�مة شهادة  ثان�ا)   فقد أخ�ب ال�ث�ي من الشهود اآلخ��ن    (حول شخص�ة أنور رسالن) منخفضة ول�ست �ض
ووصفوا فيها منصبه وموقعه، وهو ما أ�دە شهود من داخل    المحكمة عن جلسات تحقيق أو محادثات مع أنور أ�ضا. 

أ�ضا.  أنور.   P31واقت� وصف    الجهاز  ى  اع�ت الذي  الغضب  ناجمة عن  له  توج�ه ل�مة وح�دة  سقطت    ع� 
�
أ و�ذا 

ض بعنف لم تكن ممارسة غ��بة ع�   أنور نفسه. شهادته فسوف �ضيع الخ�ط الذي �ش�ي إ� أن معاملة المعتقلني

ول�ن من الممكن أ�ضا أنه كان �عمل خارج الف�ع   أ�دت األدلة حيت اآلن أن أنور كان �قوم بوظ�فة مكتب�ة داخل الف�ع.  
ي الجهاز. 

  وتظل إمكان�ة أن �د�ي الشهود محط الطلب �شهادة مغايرة مجرد احتمال�ة هامش�ة جدا.   بحكم رتبته كعق�د �ض
ول�ن ُ�عد ذلك أمرا غ�ي مرجح �شكل   الف�ع لمدة نصف يوم فقط. وعل�ه من أجل ذلك أن �ستبعدوا وجود أنور خارج  

 . ي هذا المقام.  كب�ي
 و�فتقر طلب الدفاع لموض�ع الصلة والرابط باألمر �ض

ي الطابق العلوي.  
ض تق��با بأن مكتب أنور رسالن كان �قع �ض و�ناء ع� ما تكشف من أدلة    وأفاد جميع الشهود السابقني

. ُحجب  حيت اآلن، كان ( ض ي األسفل بحكم عمله كأحد السجانني
ي القبو ال�ائن �ض

وعل�ه، فلقد كان �فصل    االسم) �عمل �ض
ض تق��با.  ض مكان عمل أنور نحو طابقني ومن غ�ي الواضح ما �ي وظ�فة الشاهدْين اآلخ��ن، ول�نهما لم �عمال مع    بينه و�ني

 يبدو. أنور عن قرب ف�ما  

ولم یوفر الطلب إثباتا أو رابطا    المنطق نفسھ على الشھادة بشأن شخصیة أنور رسالن وموقفھ من المعارضة.   طبقین ثالثا)  
كان مجرد اندفاع ورد فعل ال    P31وإن كل ما وصفھ    یوضح كیف ألولئك الشھود أن یعرفوا شیئا عن شخصیة أنور.

 أكثر.  

تدرس في معرض التوصل إلى قرارھا عموما إمكانیة أن یدلي الشھود الثالثة بمعلومات  یتعین على دائرة المحكمة أن  رابعا)  
أنفسھم أیضا. ومن حق كل واحد من الشھود أن یرفض اإلدالء بشھادتھ  تفضي بھم إلى إدانة أو تجریم  مستفیضة قد  

ن خارج  وجودوكما أن ثالثتھم م  بالشھادة. وكانوا على األرجح سیمارسون حقھم في رفض اإلدالء    واالستعانة بمحاٍم. 
ومن شأن تقدیم طلب للحصول على مساعدة قانونیة أن یستغرق أربعة أشھر تقریبا إلى حین    أراضي االتحاد األوروبي.

 أن یتنسى استجواب الشھود عبر الفیدیو، وھو ما من شأنھ أن یطیل أمد المحاكمة. 

وري االستماع للشهود ا  . وعموما، من غ�ي ال�ض ض حني  وال ُيتوقع أن تؤدي إفاداتهم إ� الم��د من التوضيح للحقائق.   لثالثة المق�ت

من قانون    1)،  3(   244ال یمكن النظر في الطلب الحالي كما لو كان طلبا للحصول على أدلة إضافیة بموجب أحكام المادة  ج)  
ولیست ھناك   معرفة معینة.  ینى الشھود المقترحاإلجراءات الجنائیة األلماني ألنھ لم یتضح من خالل الطلب كیف تتوفر لد

 ) من القانون نفسھ.  2(244حاجة بناء على ذلك إلى االستماع ألولئك الشھود بموجب أحكام المادة 

(والذي سبق لھ العمل لدى إیاد الغریب)    الشفویینوقبل رفع الجلسة، أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن أحد مترجمي المحكمة  
  بدیل مناسب وشكرت المترجم الشفوي   قالت القاضي كیربر إن المحكمة عثرت على   ه من مھامھ لدى المحكمة. ؤقد طلب أن یتم إعفا

 على خدماتھ. 

 

ي تمام الساعة   ُرفعت الجلسة
 ظهرا.    12�ض

 .  2021 ،یونیو/حزیران  16ستُعقد الجلسة القادمة بتاریخ 
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