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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 35التقریر 
 2021أیار/مایو،  5تاریخ الجلسة: 

 
  للتعذیب. اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
 

 1 الملّخص/أبرز النقاط:

 
 70من المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شھادة فایز سارة، وھو صحفي وكاتب وسیاسي سوري یبلغ من العمر  72في الیوم 

ویُقیم في لندن. حیث ناقش خلفیتھ كقیادي في المعارضة في السبعینیات من القرن الماضي ومشاركتھ في االئتالف الوطني.   اعامً 
حیث  251، أُِخذ لفترة وجیزة إلى الفرع 2011خالل اعتقالھ األخیر في كما وصف فایز سارة تجاربھ الثالث في االعتقال. و

تعّرض لإلھانة من قبل مجموعة من عناصر المخابرات قبل أن یحقق معھ شخص لم یستطع رؤیتھ. وَعِلم فیما بعد أن أنور 
أنور؛ فاألمر یتعلق بمحاسبة  رسالن كان ھو من أجرى التحقیق. وأّكد فایز سارة أن ھذه المحاكمة تذھب إلى ما ھو أبعد من

 .االنظام السوري الذي كان أنور ضحیة لھ أیضً 
 

 
  

 
  

 

والمعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا]    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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 2020أیار/مایو  5 –الیوم الثاني والسبعون للمحاكمة 

 رسام المحكمة. ومنھم، ممثلین من الصحافة، بحضور ثمانیة أشخاص وثالثة اصباحً  9:30بدأت الجلسة في الساعة 

 . امحامي المدعین كروكر حاضرً كلینجھ وبولتس. ولم یكن  العامان  المدعیانمثل االدعاء العام 

 .المحكمة لن یتضرر وقارمحمد بعدم ارتداء عباءتھ من قبل القاضي كیربر التي قالت إن   للمحاميُسمح 

 19یوم  اصباحً  10:30أكدت القاضي كیربر وصول فایز سارة إلى ألمانیا في الیوم السابق. كما أعلنت أن الجلسة ستبدأ في الساعة 
حیث  –من الحضور و ال یتمكن أقد یتمكن أیار/مایو  20-19وأن الشاھد الذي تمت دعوتھ لحضور الجلسات في  ، 2021أیار/مایو 

 . الجلسة نعقد، فستیحضر الشاھد  حتى إذا لمو. %50إن احتمالیة حضوره كانت 

*** 

 دقیقة النتظار فایز سارة]  30استراحة لمدة [

*** 

 تمت تالوة التعلیمات وإبالغ فایز سارة بحقوقھ كشاھد. و. اصباحً  10:05وصل فایز سارة الساعة 

 شھادة فایز سارة

أو المصاھرة. فنفى فایز سارة ذلك. حیث كانت   نسبإذا كان لھ عالقة قرابة بالمتھم سواء بال عّماسألت القاضي كیربر فایز سارة 
 ھذه المرة األولى التي یرى فیھا المتھم، ولم یكن یعرفھ.

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

في محكمة تخدم السوریین الذین تعرضوا للظلم. ثم  لحضورا یشرفھوقال إنھ   قبل اإلدالء بشھادتھ شكر فایز سارة القاضي كیربر
ق  طلِ بسبب مشاركتھ في أنشطة مؤیدة للمعارضة. وأُ  1978آذار/مارس  29روى قصتھ. حیث اعتقل فایز سارة للمرة األولى في 

 3بتاریخ  251اعتُقل فایز سارة للمرة الثانیة في الفرع و. 251أثناء ذلك في الفرع احتُجز . و1980شباط/فبرایر  10سراحھ في 
جلسة استماع  لھ في إعالن دمشق للتغییر الوطني الدیمقراطي. حیث عقدت شاركلكونھ زعیم معارضة  2008كانون الثاني/ینایر 

لعام   ن ثورة آذار/مارسق سراحھ قبل ثمانیة أشھر مطلِ . وأُ اشھرً  30 لمدة من زمالئھ وُحكم علیھ بالسجن  12في المحكمة مع  
2011.  

األمن  قواتداھمت دوریة من  2011أبریل /نیسان 30الثورة، قال فایز سارة على الفور إنھ من مؤیدیھا. وبعد ذلك، في  وعند بدء
الداخلي مكتب فایز سارة واعتقلتھ (أمام زوجتھ) واقتادتھ إلى فرع الخطیب حیث كان یُنَظُر إلیھ بازدراء منذ لحظة دخولھ. وكانت 

  اه، كانت یدفي البدایة فعند وصولھفترة االعتقال ھذه بالنسبة لفایز سارة أسوأ بكثیر من تعامالتھ السابقة مع أجھزة المخابرات. 
مجموعة من الموظفین. وقاموا بإھانتھ باستخدام لغة ال   استقبلھحیث  غرفةٍ إلى خلف ظھره وكان معصوب العینین. ودخل مقیدتین 

الرؤیة (ألنھ كان  یكن یستطیعلم وتُقال عادة "للمعتقلین من الفئة الخاصة" الذین یحظون بتقدیر كبیر، ثم نقلوه إلى غرفة مجاورة. 
 بقدر أكبر من األمان بعض الشيءشعر فایز سارة فللسید فایز سارة".  ادھم یقول، "أحضروا كرسیً معصوب العینین)، لكنھ سمع أح

لدى المحقق، على عكس األشخاص  اأنھ كان معروفً تعني تلك اإلشارة  كانت بعد أن تمت اإلشارة إلیھ على أنھ "سید". حیث 
 .إلى أنھم قاموا بإھانتھ اأنھم لم یعرفوه استنادً  كان من الواضحالموجودین في الغرفة السابقة الذین 

م  إنھ لبوقال  التھمةم مظاھرات في مسجد محمد في حي مساكن برزة. فنفى فایز سارة إذا كان قد نظّ  عّماسأل المحقق فایز سارة 
فایز سارة على قناة  سأل المحقق عن سبب ظھور فأنھ لم یكن یصلي حتى. باسمھ مساكن برزة أو مسجد محمد. و ایعرف حیً  یكن

في  التحقیقكان ھذا حیث الجزیرة ومھاجمتھ لإلعالم السوري. فأكد فایز سارة أنھ تحدث لقناة الجزیرة وانتقد اإلعالم السوري. 
قد أنھما لو  كما أنور كانا یبتسمان ولموقف قناة الجزیرة الذي حدث قبل ثالثة أیام من اعتقالھ. [أشار إلى أنھ ھو  ااألساس تلخیصً 

، برفقة جورج صبرا (الذي أصبح كفرسوسةفي  – 285، تم نقلھ إلى الفرع  التحقیقمنذ عشر سنوات.] وبعد حدثت قصة  سمعا
. حیث  2011أیار/مایو  11لمجلس المعارضة). ثم تم نقلھما إلى سجن عدرا حیث بقیا ھناك لمدة شھر قبل اإلفراج عنھما في  ارئیسً 

 دوالر أمریكي).  100لیرة ( 5,000، ودفع كفالة فایز سارة البالغة ا یً كان أحد أصدقاء فایز سارة محام

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

. وطلب من فایز سارة أن یصف موقفھ في المعارضة وأنشطتھ قبل اسیاسیً  اأشار القاضي فیدنیر إلى أن فایز سارة كان ناشطً 
كل معارضیھ في ذلك  نَ جَ سَ قد أن النظام بالمعارضة الیساریة لحافظ األسد في السبعینیات. واعتقالھ. فأوضح فایز سارة أنھ كان في 

بتأسیس منظمة غیر رسمیة ضد الحكومة   وتم اتھامھلھذا السبب. في المحكمة ایز سارة بدون جلسة استماع حیث اعتُِقل فالوقت. 
 .كثر من شھر بقلیلألاعتقالھ  ودام("أو شيء من ھذا القبیل")، 
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للتغییر الوطني  . فأوضح فایز سارة أنھ بعد إعالن دمشق2008سأل فیدنیر عن سبب اعتقال فایز سارة للمرة الثانیة في عام 
وعلى . ا)، اتصل ضابط مخابرات بفایز سارة وطلب التحدث معھ شخصیً 2007 نوفمبرتشرین الثاني/ 30(حوالي  الدیمقراطي

  فایز سارةقام  استمر الضابط في االتصال وو. التحدث معھ رفضفایز سارة  إال أن ،عاجًال كان أن الضابط قال إن األمر  من رغم ال
لھ فیھا "أنت  یقالالمرة األولى التي ھي كانت ھذه  ومن مكتبھ.  2008ینایر كانون الثاني/ 3فایز سارة في   وتم اعتقال. بتجاھلھ

في  بقي( اأوراقً  استلمحیث  251فایز سارة بمسرحیة مصریة. ثم اقتید إلى الفرع  ذّكر ألمر الذيارھن االعتقال" أثناء اعتقالھ، 
  .285). ثم اقتید إلى الفرع طا الضب أحضرھاو – 251السیارة خارج الفرع 

قل إلى محكمة الجنایات الثانیة في دمشق.  قال فایز سارة إنھ نُ ف .2008عام في تھمة بأي كان فایز سارة قد أدین  ما إذاسأل فیدنیر 
ت إلیھ تھمة إضعاف الشعور القومي وتقویض اإلرادة الوطنیة وتأسیس منظمة  ھَ جّ كان ھناك جلسات محاكمة ومحامین. ووُ حیث 

ھ إلىبومعارضة.   أي شخص. أّن ھذه التُّھم یمكن أن توجَّ

كان فایز   ما إذاسأل فیدنیر و. 2011طلق سراحھ قبل ثمانیة أشھر من بدء الثورة في أُ  قد تصریح فایز سارة بأنھ إلى فیدنیر أشار
أوضح فایز سارة أنھ استغرق ستة أو  فأنشطتھ.  ذا كانتالوقت، وإذا كان األمر كذلك، فما ذلكفي المعارضة في  انشطً  اسارة عضوً 

ثورة واعتقد أن  نشوب  توقع حیثبما یحدث في سوریا.  اسبعة أشھر لتقییم وضعھ بعد إطالق سراحھ من السجن. لكنھ كان مھتمً 
شار  ) التحدث إلى فایز سارة. وأ251توفیق یونس (رئیس الفرع  العمیدطلب   2011فبرایر شباط/في و. اذلك أیضً  توقّعقد النظام 

  فایز سارة یكنلم تكن ھناك [جماعات معارضة] باستثناء إعالن دمشق ولم حیث . ھذه الفترةفي  افایز سارة إلى أنھ لم یكن ناشطً 
 .فیھ امشاركً 

 سأل فیدنیر إذا كان فایز سارة قد شارك في مظاھرات. فأكد فایز سارة ذلك.

، وكیف كان رد فعل النظام. ھذه الفترة، وما إذا كانت ھناك مظاھرات في 2011سأل فیدنیر فایز سارة عن الوضع في نیسان/أبریل 
إذا حدث شيء ما، فسیحل النظام المشكلة. بأنھ أوضح فایز سارة أن [النظام] حاول إخبار الناس أنھ لن یحدث شيء في سوریا، وف

قبل و. السریة، أعرب الناس عن قلقھم من ثورة محتملة على وسائل التواصل االجتماعي وفي غرف الدردشة وعلى الرغم من ذلك
حیث تونس. ثورات، مثل مصر ولیبیا و شھدتسفارات الدول األخرى التي كانت  أماماندالع الثورة، أقام الشباب فعالیات  منشھرین 

لم  ومن بینھم أعضاء سابقون في المجتمع المدني وسیاسیون سابقون. والذین كان ، األشخاص من ھؤالء العدید یعرف فایز سارة كان
 ناقشوا.توغنوا و وھتفواأشعل الناس الشموع حیث سوى بضع عشرات من األشخاص.  الفعالیاتیحضر ھذه 

. وأشار إلى أن النظام یستخدم ذلك أكد فایز سارةف. 2011أبریل نسیان/على مظاھرات  اإذا كان رد فعل النظام عنیفً  عّماسأل فیدنیر 
حیث حاول المتظاھرون  مع الناس.  یتواصلاألساسیة] ھي أن [النظام] ال یعرف كیف  أن المسألةأي : [العنف، ولكن لیس كعادةٍ 

تغییر ال أن یُحدثواأو  أن تكون حركتھم سریةلم یرغبوا في ومعھ.  التواصل ینبغي علیھمخالل ربیع دمشق أن یسألوا النظام كیف 
تعرضوا  أرادوھا سلمیةن الذین قالوا إنھم ولكن حتى المتظاھرو. رادوھا سلمیة] وأامفتوحً   اأرادوا [حوارً  بلعنف. استخدام الب

 .2011مارس آذار/ 18من درعا في   ا] بدءً اعنیفً النظام  لكان رد فعنعم [ والبسیط ھ الجواب، فإن لذلكللضرب واالعتقال. 

ھم فقط بتنظیم أوضح فایز سارة أنھ متّ فإذا كان سبب اعتقال فایز سارة ھو مشاركتھ في المظاھرات وتنظیمھا.  عّمافیدنیر  سأل
إذا أراد تنظیم أنھ باسمھ مساكن برزة، و ایعرف حتى حیً  م یكنإنھ لبقال للمحقق  وقدمظاھرات في مسجد محمد في مساكن برزة. 

 كانت تبدأ المظاھراتفي حي المیدان حیث   معروفبالقرب من مكتبھ ألنھ قریب من مسجد الحسن [مسجد  نّظمھامظاھرة، لكان قد  
 شارك في المظاھرات. قد وبأنھ  ]. اغالبً منھ 

 على یكون مناظرة قداعتقد فایز سارة أن السبب فھناك سبب آخر العتقالھ. أن یكون  من الممكنإذا كان  عّماسأل فیدنیر فایز سارة 
حضره مع سمیرة المسالمة المنشقة عن النظام ورئیسة تحریر صحیفة تشرین المرتبطة بالقصر  اقناة الجزیرة أو لقاء رسمی

  اوعمران الزعبي (الذي أصبح وزیرً  مصطفى طالس) وابن ]األسد[مناف طالس (المقرب من بشار  العمید باإلضافة إلى، الرئاسي
 ).بعد ذلك بفترة وجیزةلإلعالم في حكومة ریاض حجاب 

سألت فایز سارة إذا كانت ھناك أسباب أخرى،  و مظاھرات.  قام بتنظیمكیربر أن السبب الرسمي العتقال فایز سارة ھو أنھ  تأوضح
تم اإلبالغ عنھ حیث اإلبالغ عنھ.  أنھ تم لم یعتقد فایز سارة أن سبب اعتقالھ ھوفبإبالغ جھاز المخابرات عنھ.  قام أحدھم مثل أن

 بأي طریقة ممكنة، أو كان ھناك سوء فھم. اعتقالھمن قبل [ولم یتم اعتقالھ]. لذلك، إما أنھم أرادوا  عدة مرات

 . ذلك أكد فایز سارةففایز سارة مع قناة الجزیرة.  إذا كانت السلطات على علم باجتماع  عّماسألت كیربر 

سأل فیدنیر  فأشار فیدنیر إلى قول فایز سارة بأنھ لم یر أنور من قبل، غیر أن فایز سارة أخبر الشرطة أن أنور قام بالتحقیق معھ. 
أوضح فایز سارة أنھ كان في اسطنبول كعضو في االئتالف بعد ثالث سنوات من ف. لتحقیق معھاأنور قام بكیف علم فایز سارة أن 

  البدایة. [قال فایز سارة في ر عنھأنوتحدث مع قد ] لفایز سارة إنھ المروح[محمد  االئتالف. وقال ممثل 251في الفرع  التحقیق معھ
محمد لـ[ أنورخالل تلك المحادثة، قال و.] الستراحةااالسم بعد  قام بتوضیحلكنھ وھو محمد المطرود،  االئتالفممثل إن اسم 
  قام بالتحقیق معھ أنوركان ھذا عندما علم فایز سارة أن وھاتف فایز سارة.  عن رقم]محمدفایز سارة وسأل [مع  قد حقّق] إنھ المروح

 الفعلي). التحقیقكان معصوب العینین أثناء ھو أنھ ( أنور[في بدایة الجلسة] أن ھذه كانت المرة األولى التي یرى فیھا  وسبب قولھ
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*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

  حیث. ذلكفایز سارة فنفى قام بالتحقیق معھ.  بأن أنورسأل فیدنیر إذا كان فایز سارة على اتصال شخصي مع أنور بعد أن علم 
 ولكن لم یحدث شيء بعد ذلك. ألنور،  رقم ھاتف فایز سارة  محمد أعطى

سأل فیدنیر ما إذا كان فایز سارة على علم بأنور عندما كان فایز سارة ال یزال في سوریا. فقال فایز سارة إنھ كان على علم بأنور 
 . صحیحةفي سوریا لم تكن بالضرورة  األقاویلن یعلم أن الكثیر من بشكل عام. حیث كان ھناك حدیث عن أنور، ولكن فایز سارة كا 

قالوا إنھ كان حیث ]. ا[كان قدیسً  أنوریعتقد أن  كان أوضح فایز سارة أن ال أحدفقالھ الناس عن أنور.  عّماسأل فیدنیر فایز سارة 
فإن  ال یقوم بعملھ، موظف یقوم صاحب عمل بطرد   كمانھ إو ، " جسمو لبّیس" ھ كان، وإنالتحقیقفي المخابرات ورئیس قسم  اضابطً 

   ال قیمة لھ بالنسبة لھم.الذي ضابط البطرد  تقوم أجھزة المخابرات 

فصل [حسن   یستطع لمأوضح فایز سارة أنھ ف. 2011في عام  أنورسأل فیدنیر فایز سارة عن تجاربھ الشخصیة وكیف عاملھ 
كانت ھذه ھي المرة وعن الطریقة التي تعرض بھا لإلھانة والتھدید من قبل الموظفین اآلخرین.   ورنأمن قبل التي تلقاھا المعاملة] 

 ما كانواألن الموظفین    متداخلة تكان المعاملةأن بشعر وفیھا بأنھ مدفوع للرد بطریقة تبرر عقوبتھ أو موتھ.  شعراألولى التي 
(وھو ما قالھ  بذیئینكانوا فقط   األشخاص الذین أحاطوا بھوبأن ، اكان طیب أنورلم یكن یعتقد أن و. أنوریوافق علیھ  نل اشیئً  لیفعلوا

 ).األشخاص المقّربین منھبعض الموالین للحكومة عن األسد و

أوضح فایز  فلمدة ساعة".  التحقیقواستمر قُّدم لھ شيء یشربھ حیث . بحفاوة قبل : "عومل [فایز سارة] واستُ أنور قولفیدنیر  اقتبس
ف رفض فایز سارة الجلوس ولم  تذكر كی  أنوربأن  توقّعلكن فایز سارة وفایز سارة. لإحضار كرسي  موظفیھطلب من   أنورسارة أن 

  شربعرف فایز سارة عشرات األشخاص الذین تم استدعاؤھم لوقد . شیئا لیشربھ یطلبلم كما أن فایز سارة ، لھ شيء یشربھ یُقدَّم
 . اقھوة وبقوا في السجن لمدة عشرین عامً ال

كل شيء. حیث تأسس في بدایة السبعینیات لیكون بكان لھ عالقة  251. فقال فایز سارة إن الفرع 251سأل فیدنیر عن سمعة الفرع 
ألنھ عمل في  251للفرع. وقد اعتقل فیما بعد وتعرض للتعذیب في الفرع  اأصبح النقیب فرید النقري رئیسً وفي دمشق.  امحلیً  افرعً 

  اعمیدً كان و . امحمد خیربك [الذي كان یُعرف بأبو وائل] الرئیس الجدید للفرع وخدم لمدة عشرین عامً وأصبح حزب البعث العراقي. 
مثل العالقة مع الشیعة العراقیین والقوى السیاسیة  غیر سیاسات الفرع لتعكس المواقف السیاسیة، حیثفي أجھزة المخابرات.  نفوذ ذا

كان أحد الضباط القالئل الذین كانوا على صلة مباشرة بحافظ و. التجاریة نشطةاألوالشعب في الحكومة السوریة  ومكانةاللبنانیة، 
 األسد.

إذا كان فایز سارة قد الحظ أي تغیرات في ظروف   عّما. وسأل 251أشار فیدنیر إلى أن فایز سارة اعتُِقل عدة مرات في الفرع 
أي شيء ألنھ اقتید مباشرة   یرَ لم  لكالفرع خالل آخر اعتقالین لھ، لذب. فقال فایز سارة إنھ كان فقط یمر 2011االعتقال قبل وبعد 

 تم استخدام. ثم سّجانینوآخرین  فایز سارة وتعذیبھ ورأى سجناء التحقیق مع، تم 1978عام  في ل قِ عندما اعتُ وإلى المحقق ثم غادر. 
الذین [ الموظفین ، باستثناء مجموعة 2011أو  2008[أي أسالیب إجرامیة] في عام  اشخصیً  یواجھلم  غیر أنھإجرامیة.  أسالیب

في الذین كانوا الشھادة.]  خالل كافة مراحل، استخدم المترجم مصطلح "الشباب السیئین" "شلّة الزعران" أطلق علیھم فایز سارة اسم 
 .التحقیق معھالغرفة المجاورة حیث تم 

وصفھ. فأوضح فایز سارة أن الوضع  ما سبق وأن غیر  2011في عام  لسوء معاملةسأل فیدنیر ما إذا كان فایز سارة قد تعرض 
متر]   2x1دقیقة فقط. كما تم وضعھ ھو وجورج صبرا في زنزانة بحجم طاولة كانت أمامھ [ 30-15الذي وصفھ استمر لمدة 

دقیقة، تم إحضار شخص ثالث أكبر  30بعد حوالي وسم].  185 طولھ كان یبلغحیث رأس فایز سارة [ أعلى بقلیل منبارتفاع 
كان ھذا الرجل من بلدة المعضمیة المجاورة لدمشق وحي المزة حیث ارتكبت أبشع  وبثالث مرات من فایز سارة إلى الزنزانة. 

ضي القا كیف طالبت وأشار إلىتعذیب ولم یكن ھناك شيء أسوأ من ذلك. ال] حاالت" [أسوأ" تكان هالجرائم. اعتقد فایز سارة أن ھذ
 ھذا مثاالحیث كان  البشر."  احتقار مدىالھواء ھناك وكیف كان تخیل ف. "ةسیئ تفي قاعة المحكمة كان التھویةاستراحة ألن ب كیربر

 على التعذیب المطبق على السجناء.

 . ذلك أكد فایز سارةفطلب فیدنیر من فایز سارة تأكید عدم تعرضھ للعنف الجسدي. 

لماذا یعتقد أنھ لم یتعرض للضرب أو للعنف الجسدي. فقال فایز سارة إن األشخاص الذین تعرضوا للضرب سأل فیدنیر فایز سارة 
والتعذیب أثناء الثورة ھم من الشباب ولم یكن لدیھم ملفات لدى أجھزة المخابرات. غیر أن األشخاص ممن لدیھم ملفات كبیرة مثل 

كانت تعرف كل شيء عنھم. حیث إنھ عندما یذھب شخص ما إلى جھاز   فایز سارة لم یتعرضوا للضرب ألن أجھزة المخابرات
فعل  لفایز سارة  حیث اضطر، ثم یُطلب منھ كتابة كل شيء عن نفسھ منذ والدتھ حتى اللحظة الحالیة. االمخابرات، یُعطى ورقة وقلمً 

أجھزة المخابرات  تریداآلن والورق". المزید من  وااعتاد أن یقول ألجھزة المخابرات أن "ھذا ال یكفي. خذوذلك عدة مرات. 
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سمع فایز سارة  وحصول على معلومات. للبضربھم وإجبارھم  لذلك یقومونمنھم،  الشبابالتعرف على المعتقلین الجدد، وخاصة 
وأنھم  بأنھم أعضاء في جماعات مسلحة ا] حتى كتبوا بیانً االعتقالالعدید من الروایات المؤكدة حیث لم یتمكن الناس من مغادرة [

 لم یكونوا بحاجة لتعذیب فایز سارة ألن لدیھم بالفعل معلومات عنھ.ومن قوات األمن والجیش.  اقتلوا أفرادً 

أشار فیدنیر إلى تصریح فایز سارة خالل استجواب الشرطة بأن المعتقلین یعاملون بشكل مختلف حسب أعمارھم، وصحتھم، 
إذا كانت ھذه العوامل من بین األسباب التي أدت إلى معاملة فایز سارة   عّما، والتغطیة اإلعالمیة لقضایاھم. وتساءل فیدنیر ومنصبھم

 . فأكد فایز سارة ذلك.ابشكل جید نسبیً 

*** 

 استراحة غداء لمدة ساعة][

*** 

 أسئلة. لم یكن لدى االدعاء العام أي 

 الدفاع بوكر وفراتسكي  يیَ استجواب من قبل محامِ 

إذا كان التحقیق قد تم في نفس الیوم.  عّما. وسأل 2011نیسان/أبریل  20ل في قِ أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن فایز سارة اعتُ 
 .فأكد فایز سارة ذلك

أوضح فایز سارة أنھ لم یُسمح لھ بارتداء ساعتھ أثناء  ف] قبل مغادرتھ. 251سأل بوكر فایز سارة عن المدة التي قضاھا [في الفرع 
والمال. الید  خاتمكانت ھناك إجراءات، مثل تسلیم حیث ]. أنورو [ العناصردقیقة بین مجموعة  30ر أنھ أمضى ، لكنھ قدّ اعتقالھ

 أربع أو خمس ساعات.  قرابةاستغرق ھذا كلھ وفي نفس الیوم.  285إلى الفرع  جورج ھو و ونُِقل

رأى أو سمع أي شيء قد فایز سارة كان إذا  ما سألو]. التحقیق[أثناء  صوت تقلیب صفحاتر بوكر إلى أن فایز سارة سمع أشا
من أسفل  كان یرى قلیًال بأنھ وألنھ كان معصوب العینین. ولم یرھا الصفحات صوت تقلیب   أوضح فایز سارة أنھ سمعفآخر. 

 أمامھ. م یرَ لكن لوالعصابة، 

إذا كان ھناك أي شخص آخر. حیث  یعلملم یكن فایز سارة ف إذا كان فایز سارة قد سمع أي شخص آخر في الغرفة.  ما بوكرسأل 
 .فقط الشخص الذي حقّق معھسمع صوت 

كان یعلم فقط  حیث . یعلم ذلكلم یكن فایز سارة فإذا كان فایز سارة یعلم أنھ تم التحقیق معھ بشأن محتوى األوراق.  عّماسأل بوكر 
 و ...خوأسئلة. وأضاف أنھ أطلق سراحھ من عدرا مع شخصین آخرین: جورج صبرا وكمال شی  اأن ھناك أصواتً 

األوراق   محتوىإذا كان بوكر یرید معرفة  عّما سأل وفى فایز سارة ذلك. ألوراق عالقة بالتحقیق. فنل إذا كان عّماتدخل بوكر وسأل 
 . سؤالھ نتمت اإلجابة عسبق وأن  حیثقال بوكر ال، ف). التحقیق(التي عرفھا بعد 

في  ا. فقال فایز سارة إن أحمد كان صدیقھ وأنھما عمال سویً الجرباسأل محامي الدفاع فراتسكي إذا كان فایز سارة یعرف أحمد 
 االئتالف الوطني [السوري]. 

مئات المرات، لذا على فراتسكي توضیح  بأحمدقال فایز سارة إنھ التقى ففي منزلھ.  أحمدسأل فراتسكي إذا كان فایز سارة قد قابل 
 ما إذا كان یشیر إلى مناسبة معینة. 

 [أحمد]. الذي یعیش فیھالمكان ھو كوي افسأل فراتسكي عن اسطنبول، أتاكوي. فقال فایز سارة إن أت

 .اال معً مِ نھما عَ أأقبیق. فقال فایز سارة منذر  أحمد و بینسأل فراتسكي إذا كان قد جرى لقاء 

 فیھ. ا، إال إذا كان ھناك اجتماع لم یكن أنور معروفً ذلكفایز سارة  عتقد]ی[لم فإذا كانا قد التقیا بأنور.  عّماسأل فراتسكي 

 من الناحیة النظریة. فأضاف فایز سارة "ومن الناحیة العملیة".  اقال فراتسكي إن ھذا ممكنً 

 روبرت فورد. فقال فایز سارة نعم، السفیر االمریكي. على  سأل بوكر إذا كان فایز سارة قد تعرف

قال فایز سارة إنھ من المھم توضیح أنھ لم یكن یعرف ف. أحمدفي االجتماع مع  أنورتحدث عن  روبرت قدإذا كان  عّماسأل بوكر 
 .أنورالمرة األولى التي یرى فیھا  ھي أن الیوم كانتب وأكد.  المروحمع محمد  قصتھقبل  أنور

 لم یكن لدى بوكر المزید من األسئلة.
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یكن أوضح فایز سارة أنھ لم ف المؤیدة للمعارضة. أنورما إذا كان فایز سارة على علم بأي شيء عن أنشطة  فیدنیرسأل القاضي 
سیكون في  أنورلم یتم إخباره بأن أنھ بویجاد حل لسوریا. إلللمفاوضات و امناصرً في مؤتمر جنیف قط، رغم أنھ كان  دهجویحب و
كان من الطبیعي أن یأتي الرئیس بمن یرید دون أن یخبر وقد . الجربا أحمدمن ترتیب كان فیما بعد وظن أنھ  ذلكعلم حیث جنیف. 

[المحاكمة] ال   فإن بالنسبة لفایز سارة،ونھم مع التحالف. إطالما قالوا  أنورشخاص مثل أفایز سارة وجود ولم یعارض اآلخرین. 
ه  ثل باقي السوریین". سواء كان دور"حتى أنور رسالن ھو ضحیة للنظام موبأنھ تعلق بإدانة النظام بطریقة ما. ت ، وإنماأنورتتعلق ب

غیر  سنواتبعد عشر وال یزال فایز سارة حتى معتقدات الزائفة لھؤالء األشخاص. للفقد [تعرض] لترھیب النظام أو  ،اسیئً أم  اجیدً 
ت]. وأضاف  قادر على فھم كیف یمكن أن یكون الناس موالین للنظام بینما یعاني األطفال من الجوع والموت ویعیشون [كالحیوانا

بھذه   عن أنظار المحكمة أن ترى أن إدانة النظام أھم من إدانة األفراد الذین أجبرھم النظام على التصرف افایز سارة أنھ لیس بعیدً 
 .لتحقیق العدالة. وشكر المحكمة وتمنى لھا النجاح في محاولتھا الطریقة

 ، وشكر المترجم لتحملھ أخطائھ.االمحكمة مجددً . وشكر فایز سارة باالنصراف لشاھدلالقاضي كیربر سمحت 

وكان ھناك احتمالیة . اصباحً  10:30مایو ستبدأ في الساعة أیار/ 19وأن جلسة یوم  أعلنت كیربر أنھ تم إلغاء جلسة الیوم التالي.
 مایو. أیار/ 20و 19أن یشارك الشاھد المقرر یومي ب 50%

 الظھر. بعد  1:55ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .اصباحً  9:30، الساعة 2021أیار/مایو،  19ستكون المحاكمة القادمة في 

 


