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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 24التقریر 

 2021كانون الثاني/ینایر،  14و 13تاریخ الجلسة: 
 
 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 
 

 1أبرز النقاط:الملّخص/
 

 2021كانون الثاني/ینایر،  13 –للمحاكمة الخامس والخمسون الیوم 

بإخفاء المعلومات الشخصیة بسبب مخاوف بشأن سالمة عائلتھ وأدلى بشھادتھ حول اعتقالھ مرتین في الخطیب.  P26ُسمح لـ 
ألنھ لم  ا ّوعة. ونظرً عن سوء التغذیة والظروف الصحیة المر وأخبر المحكمة عن وجود تعذیب مستمر، واكتظاظ الزنازین، فضالً 

 یكن لدى أي من األطراف أي أسئلة أخرى، استمر القضاة في تالوة ترجمة تقریر ھیومان رایتس ووتش.

 2021كانون الثاني/ینایر،  14 –الیوم السادس والخمسون للمحاكمة 

مكتب في ي، المفتش الجنائي واصل القضاة تالوة األجزاء األخیرة من تقریر ھیومن رایتس ووتش، قبل أن یدلي ألكسندر فرا
) بشھادتھ بشأن المستندات المبرزة في قضیة إیاد. وُعِرضت صور بطاقة ھویة إیاد الخاصة BKAالشرطة الجنائیة االتحادیة (

للمحاكمة،  بإدارة المخابرات العامة أمام المحكمة. وأضیفت إفادة إیاد، التي تمت تالوتھا في المحكمة في الیوم الواحد والخمسین 
 إلى ملف القضیة كدلیل وتمت تالوتھا مرة أخرى. ارسمیً 

 

  

 
التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا  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
 مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.ھو 
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  2021 ،ینایر/كانون الثاني 13 – للمحاكمة الخامس والخمسون الیوم

بواقع  أبد متأخرة  الجلسة  فن  10ت  السیری دقائق ألسباب  أزمة  القضاة جراء  أحد  لتأخر  ونظرا  الجلسة    .ة،  أشخاص وحضر  خمسة 
- وحضر د. بیر شتولھ عوضا عن محامي المدعین، د. باتریك كروكر، فیما حضرت شارلوت فورستر  2في شرفة الجمھور.  وصحفیان

 الدینیوس عوضا عن محامي المدعین خبیب علي محمد. ب

  P26شھادة 

كیربر   القاضيذكرت    الجمھور.، وأحد أصدقائھ الذي جلس في شرفة  بیرنسنتونیا فون دیر  أ ھ  في ھذه الجلسة محامیتُ   P26رافق  
تطلب فیھ السماح لموكلھا    2021  ینایر،كانون الثاني/    8رئیسة الجلسة أن محامیة الشاھد، أنتونیا، قد قدمت طلبا لدى المحكمة بتاریخ  
وتلت    ائلتھ.على سالمة أفراد ع العتبارات تتعلق بخوفھ  بإخفاء المعلومات الشخصیة التي من شأنھا أن تكشف عن ھویتھ الحقیقیة،  

المعلومات المتعلقة بھویتھ نظرا لوجود مخاوف منطقیة یلتمس من المحكمة إخفاء    P26القاضي كیربر نص الطلب الذي جاء فیھ أن  
في الماضي، حیث بحقھم  ولقد وقعت اعتداءات من ھذا القبیل    لالعتداء كونھم یقیمون داخل سوریا.  إزاء احتمال تعرض أفراد عائلتھ

وتكرر نفس األمر مع أشقائھ، ما اضطرھم إلى الفرار ومغادرة    ابنھ.  وجودمرتین، وخضع للتحقیق بشأن مكان    P26تم استدعاء والد  
 ا كي ال یشكل ذلك تھدیدا لسالمتھم.أیضا أن الشاھد حرص على عدم االتصال بأفراد عائلتھ منذ أن غادر سوری وأورد الطلبُ  سوریا.

قال محامي أنور، بوكر، إنھ لم یتلق الطلب المذكور، وطلب من المحكمة أن تزود جمیع أطراف القضیة بمثل ھذه الطلبات أو االلتماسات 
 نسخة من الطلب المذكور.  حصولھ علىفي عدم  الساعةوأضاف أنھ ال توجد لدیھ مشكلة حتى  حسب األصول.

كیربر رئیسة الجلسة أنھ بموجب أحكام المادة   القاضيأعلنت    .P26ولم یعترض أي طرف من أطراف القضیة على الطلب المقدم من  
یخفي المعلومات التي قد تُفضي إلى الكشف   نأ  P26) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، قررت المحكمة أن تسمح للشاھد  3(  68

سوف تكون معرضة م  ، وحریتھالجسدیة  وسالمتھمأفراد عائلتھ،    حیاةنظرا لوجود مخاوف منطقیة تكفي لالفتراض بأن    عن ھویتھ
لتعلیمات  وتُلیت ا  أضاف القاضي كیربر أن شھودا آخرین سبق لھم وأن أثاروا مخاوف مشابھة.  یقیمون داخل سوریا.  للخطر كونھم

  إنھ ال تجمعھ أي عالقة بالمتھمین عن طریق المصاھرة أو النسب. P26وقال  وتم إعالمھ بحقوقھ كشاھد. P26على 

 استجواب من قبل القاضي كیربر

الفرنسیة    ةالشرط  مفي ثالث مناسبات أما  بإفادتھقد أدلى    P26االستجواب باإلشارة إلى أن    المحكمةاستھلت القاضي كیربر رئیسة  
وأضافت أنھ ال یزال یتعین علیھ أن یكرر قول كل شيء لھ عالقة بمواجھتھ مع النظام في سوریا، والمناسبات التي تم حبسھ    واأللمانیة.

إنھ شكل مجموعة ناشطین مع بعض أصدقائھ، وإنھم كانوا   P26قال    طلبت القاضي كیربر منھ أن یبدأ بسرد قصتھ وحسب.  فیھا.
 أیار بدمشق.  29في شارع  ]ُحجبت المعلومات[وإنھ اعتُقل في المرة األولى بتاریخ  یتحركون سلمیا ضد النظام السوري.

 .2011إن ذلك كان في عام  P26فقال  قاطعتھ القاضي كیربر مستفسرةً عن السنة التي تم اعتقالھ فیھا أول مرة.

قائال إنھ اعتُقل رفقة عدد من األشخاص،    P26فتابع    متوترا، وإن علیھ أن یتابع حدیثھ.   P26یجعل  القاضي كیربر إنھ ما من سبب    قالت
وحسب   تعرضوا فیھا للضرب والتعذیب.حافلة صغیرة  ركوب  أُجبروا على    موقال إنھ  ولكنھ ال یذكر كم كان عددھم على وجھ التحدید.

كما قال    .40الصغیرة وإلى أن وصلوا إلى الفرع    الركوب  ، فلقد تعرضوا للضرب بشكل متواصل منذ لحظة صعود حافلةP26أقوال  
ظھره، ووصوال إلى   أنحاءإن الضرب الذي تعرض لھ كان مؤلما جدا، ال سیما بعد تعرضھ للضرب على رأسھ أكثر من مرة، وسائر  

ذلك الشخص    السجانوأخبر    جلس علیھ كي یتمكن من ضرب شخص آخر.   السجانین في الحافلةفي    ا إن أحد    P26وقال    منطقة الرأس.
في ضربھ على رأسھ أوال قبل أن ینھال   استمر  السجانبعد ذلك إن    P26وقال    رز المسمار في ظھره.أن علیھ أن یخبره عندما یغ

وقال إنھ یتذكر قیام عدد من األشخاص بضربھ طوال الوقت إلى أن وصلوا إلى محطتھم األولى، الفرع    .أیضا  بالضرب على وجھھ
وطلب السجانون من    .]في المحطة األولى قبل نقلھ مجددافي مسیرة اعتقالھ [إنھ أمضى بضع ساعات فقط    P26أضاف    اكم  .40

األعین،    ووأُجبروا على الوقوف في طابور داخل ممر طویل وھم معصوب  جمیع المعتقلین إبراز بطاقات الھویة الخاصة بھم بادئ األمر.
 كان فیھا ثالثة أشخاص. التي  المعتقلین واحدا تلو اآلخر لدخول إحدى الغرف    استدعاءإنھ تم    P26وقال    .ظھورھمخلف    ةوأیدیھم مقید

 داس رأسھ بقدمھ وسألھ عن اسمھ على الرغم من   ]في تلك الغرفة[إن أحد األشخاص    P26وقال    وكان المكان یعج بالحركة الدائبة. 
 .P26لومات، وصعقھ بالكھرباء من دون سبب وفق ما قالھ  ثم سألھ عن المزید من المع  بطاقة الھویة كانت بحوزة ذلك الشخص.  أن

وطرحوا علیھ   قبل أن تُفتح الدارة الكھربائیة لمدة دقیقة في كل مرة وبشكل متكرر.  P26وُوصلت أسالك جھاز الصعق بالكھرباء بقدم  
إنھ اضُطر    P26وقال    ویل مجددا.عدة أسئلة، وصعقوه بالكھرباء أكثر من مرة، قبل أن یمسكوه بخشونة ویلقون بھ إلى الممر الط 

 
لم یطلب أحد الحصول على خدمة الترجمة. وعلى النقیض مما أُعلن عنھ في العام الماضي، لم تسأل القاضي كیربر رئیسة المحكمة الحضور  2

 من عامة الجمھور بشكل صریح إذا كانوا بحاجة إلى الحصول على خدمة الترجمة. 
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إنھ قد تم نقلھ بعد ذلك إلى فرع    P26وقال    .]المعتقلین الجدد[من باقي    ]السجانون[للوقوف بمواجھة الجدار في الممر إلى أن فرغوا  
جمیع    علىالسجانون بالضرب    ھومخرجھ كان عبارة عن درج ینھال فی  40المحكمة أیضا أن مدخل الفرع    P26  كما أخبر  الخطیب.

عن طریق  وواستخدم السجانون كل ما وقعت أیدیھم علیھ لضرب المعتقلین    صعوده.أم  المعتقلین سواء أكان ذلك أثناء نزول الدرج  
، وإنھ كانت معھم امرأة زمیلة ]40ع  في الفر[ إنھم اضطروا إلى نزول الدرج    P26  وقال  تسدید اللكمات لھم واستخدام الھراوات.

لة ركوب صغیرة حیث استمر الضرب فوحسب ما أفاد بھ، اقتیدت المجموعة بعد ذلك إلى فرع الخطیب على متن حا  معتقلة ھناك.
وعندما وصلوا إلى فرع الخطیب، اضُطروا إلى التوجھ إلى األسفل بنزول بضع درجات، ومن ثم الوقوف    والتعذیب التعسفي داخلھا.

فعلھ أو لم  عّما    وأضاف أن المرء تعرض للضرب بصرف النظر  بدنیا بالتزامن مع تعرضھم للضرب أیضا.فیھا  في منطقة تم تفتیشھم  
یط البالستیكي لنزع القیود عنھم انھالوا علیھم بالضرب بالمقصات التي إنھ حتى األشخاص الذین تولوا قص الشر  P26وقال    یفعلھ.

  إنھ قد تمت مصادرة جمیع المقتنیات الشخصیة للمعتقلین، وتم إعداد محضر بجمیع تفاصیلھا.  P26  وقال  ھم أو طعنوھم بھا.یبأید
سقف    وأوضح أن  إن لم تخنھ ذاكرتھ.  13وأضاف أنھا كانت الزنزانة رقم    واستذكر قائال إنھ تم جلبھم بعد ذلك إلى إحدى الزنازین.

  ین عندما تم جلبھ إلى الزنزانة مع إجباره على أال یرفع بصره عن األرض. ن یدیھ كانتا ال تزاال مقیدتأ، مضیفا  كان عالیاالزنزانة  
لى داخل الزنزانة، وإنھ عند إبھ    ألقىإن السجان قد    P26وقال    اقتیاده إلى الزنزانة.عند  وضربھ بالجدار    P26وأمسك السجان برأس  

أن المعتقلین اآلخرین داخل الزنزانة قد وضعوه   P26  قبل أن یُغمى علیھ. وأوضحتلك اللحظة رفع رأسھ للمرة األولى وألقى نظرة  
، موضحا أنھا لم تكن مرحاضا بمعنى الكلمة وإنما عبارة عن مجرد  P26جانبا وحملوه إلى دورة المیاه التي كانت داخلھا وفقا لما قالھ  

فاقدا بتلك الحالة [ومن الواضح أنھ ظل    جانب تلك الفتحة.  ووضعوه  وقال إن زمالءه المعتقلین قد حملوه  فتحة في أرضیة الزنزانة.
في (صبي)  وقال أیضا إنھ ال یزال یتذكر وجود فتَى    إنھ جرى اقتیاده عقب ذلك للتحقیق.  P26  وقال   لیلة واحدة أو اثنتین.  ]الوعي

انغرز برغي معدني في ظھره، وإنھ تعرض للضرب على منطقة وجود ا لبرغي تحدیدا داخل حافلة  السابعة عشرة من عمره وقد 
وقال إن ذلك الفتى نفسھ قد تعرض للضرب وھو خلفھ مباشرة، وذلك أثناء خضوع   .]40في الطریق إلى الفرع  [الركوب الصغیرة  

P26  .بھ  ووفقا لما أفاد    للتحقیق أیضاP26،   ولكنھ لم    بالسوط على الدوام.  كان التحقیق سطحیا، وتعرض في األثناء للجلد على ظھره
إنھ أنكر المشاركة    P26قال    یعرف مدى قسوة الضرب الذي تعرض لھ الفتى خلفھ، وإن كل ما یعرفھ أنھ قد تعرض للضرب فعال.

لقریبة من المكان. كما قال إن باقي األسئلة كانت سطحیة، في إحدى المظاھرات، وإنھ أخبر المحقق أنھ كان یعمل في أحد المكاتب ا
ع على أي أنھ لم یوقّ   P26وأضاف    إلى زنزانتھ.  P26ثم غادر المحقق، وعندما عاد إلى الغرفة اُعید    وإنھ تعرض للضرب مجددا.

كما أوضح أنھ مكث في الزنزانة سبعة أیام تقریبا، وأن أشخاصا آخرین من مناطق أخرى    أوراق أو یبصم علیھا أثناء التحقیق وبعده.
أولئك األشخاص قد ُحملوا إلى داخل الزنزانة وقد غطت الدماء سائر أنحاء  في تلك الزنزانة أیضا، مضیفا أن تم إیداعھم ]غیر دمشق[

وقال إن ذلك الشخص لم یعد قادرا على أن یتذكر اسمھ   .P26ق تقدیر  وظل أحدھم فاقدا للوعي مدة ثالثة أو أربعة أیام وف  أجسادھم.
وكان أحد أولئك المعتقلین یعاني من الصرع،    كما أضاف أن أشخاصا من أعمار مختلفة كانوا معتقلین في تلك الزنزانة.  جراء ذلك.

إنھ بعد مضي أسبوع واحد، تم نقلھ إلى    P26وقال    أي مساعدة.  ]من السجانین[، ولكن لم یقدم لھ أحد  وأُصیب بنوبات بشكل متكرر
 ال.إذا كان ینبغي لھ أن یمضي في حدیثھ أم عّما  ثم سأل القضاة في المحكمة .]285الفرع [فرع أمن الدولة 

 الفتى وعما إذا كان ھو نفس  ،  الصبيعن    P26على درجة من التفصیل، وسألت    اواحد  الت القاضي كیربر قبل ذلك إن لدیھا سؤاالق
كما    شخصا ذلك الیوم.  16كانت تقل حوالي  [الصغیرة]  ذلك، مضیفا أن الحافلة    P26فأقر    الذي كان على متن الحافلة، واثناء التحقیق.

أنھ جلس وسط الحافلة على المقعد بجانب الممر الفاصل بین المقاعد، وأن أحد السجانین اضطر للدوس علیھ كي یتمكن    P26أوضح  
 من الوصول إلى ذلك الفتى.

إنھ لم   P26فقال    أرادت القاضي كیربر أن تعرف بالضبط كیف تعرض الفتى للضرب، وكیف تم استخدام البرغي المعدني المذكور.
 أخبر الفتى أن یعلمھ عندما یصبح البرغي مغروزا في ظھره.  ]السجان[ولكن   یشاھد البرغي،

 إنھ سمعھما یتحدثان عن برغي معدني.   P26فقال  أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذا استُخدم برغي أم مسمار في الواقعة.

  أنھ تم استخدام عصى خشبیة مزودة بمسامیر في طرفھا.   ]الشرطة  في  P26في ضوء ما ورد في إفادات  [قالت كیربر إنھا كانت تعتقد  
أثناء    P26فأقر   بمسامیر  ھراوة مزودة  بحوزتھم  كان  الصغیرة.وجودأنھ  الحافلة  متن  على  بحوزتھم سیاط،    ھم  كان  أنھ  وأضاف 

 أن الفتى قد ُضرب بالعصى المزودة بمسامیر.   P26وافترض  .أیضا وھراوات بالستیكیة، وصاعقات، ونوع من أنواع األحزمة

إن الواقعة    P26  فقال  إذا كانت واقعة البرغي قد حدثت في وقت الحق أو على متن الحافلة أیضا.عّما    ، وسألفیدنیراعترض القاضي  
 كان ھو نفس الفتى المذكور على متن الحافلة. ]أثناء التحقیق[حدثت على متن الحافلة، مضیفا أنھ تذكر أن الفتى الواقف خلفھ 

ذلك، موضحا أنھ قد جرى   P26فأنكر     عقب اعتقالھ في المرة األولى.  P26أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذا قد تم اإلفراج عن  
 وقال إنھ التقى ھناك بآخرین شاركوا في نفس المظاھرة، واعتُقلوا في نفس وقت تعرضھ لالعتقال.   .]285الفرع [نقلھ إلى أمن الدولة 

 ولكنھ لم یشاھد الفتى ھناك، موضحا أنھ ال یعلم ما حصل لذلك الفتى. 

 . ]أي أن السجانین لم یضربوا المعتقلین[إنھم لم یفعلوا شیئا في الحافلة  P26فقال   حصل لھ بعد ذلك. عّما  P26 سألت القاضي كیربر
استقبال ب، حظوا  ]285الفرع  [وعندما وصلوا إلى أمن الدولة    .ظھورھم معصوبي األعین، وأیدیھم مقیدة خلف    المعتقلون  ولكن كان
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تم تسجیل معلوماتھم الشخصیة خارج المبنى، وفي مساحة أشبھ ما تكون بالساحة الخلفیة للمبنى    ،P26ووفقا لما قالھ    ."عادي نسبیا"
واضطر المعتقلون واحدا تلو اآلخر إلى التوجھ إلى تلك الطاولة كي یتم تسجیل معلوماتھم،    جلس فیھا أحد الضباط خلف طاولة مكتب.

تعرضوا    ماأن    وأضاف  ذلك للضرب "قلیال" قبل أن یتم إیداعھم في الزنزانة.  إنھم تعرضوا بعد  P26وقال    وتسلیم مقتنیاتھم الشخصیة.
إنھ یعتقد أن الزنزانة كانت تسمى "الزنزانة الشمالیة"، وأنھا كانت صغیرة    P26وقال    ترحیب".الستقبال وضرب لاللھ كان مجرد "

إنھ ثمة الكثیر من األشخاص ممن لم یتم التحقیق معھم أبدا، ولم یلحق بھم أي وقال   معتقال داخلھا. 60نسبیا، ولكنھا اكتظت بأكثر من 
على سبیل المثال، أرادوا    ُوطرحت علیھ أسئلة "غریبة".  أنھ قد خضع للتحقیق شخصیا بعد أسبوع واحد فقط.  P26وأوضح    أذى.

إنھم قد سألوه أیضا عن راتبھ الشھري،    P26قال    ل إنھ من الغریب أنھ لم یتعرض للضرب أثناء التحقیق.اوق  معرفة كم دفع ثمنا لمنزلھ.
ضح أنھ في كل مرة یعود المعتقلون فیھا من التحقیق إلى الزنزانة، اعتاد السجانون أن یدخلوا  كما أو  ولم یسألوه شیئا عن المظاھرات.

أن نفس األمر   P26وأضاف    ن وینھالون علیھ ضربا.یثم ینتقي السجانون أحد المعتقل  وأن یقف جمیع المعتقلین في مواجھة الجدران.
اعتاد السجانون دخول الزنزانة   ،P26ووفقا لما أفاد بھ    ذا حدثت جلبة فیھا.تكرر أیضا في كل مرة نشب فیھا شجار داخل الزنزانة أو إ

فقال المعتقل الذي یقف إلى    سبعیني.  ◌ٍ وقرروا في إحدى المرات أن ینھالوا بالضرب على مسنً   أحیانا من دون سبب یستدعي ذلك.
وأوضح    إن السجانین قد انھالوا بالضرب على االثنین معا.  P26وقال    .إنھ علیھم أن یضربوه ھو بدال عن ذلك المسن  P26  جانب
P26 .ثم یبدأ الضرب على    أن طریقة تعرضھم للضرب كانت تقتضي أن یستلقي المعتقل أرضا، قبل أن تُرفع قدماه باستخدام البندقیة

ففي    .]285الفرع  [أیضا إلى أنھ یتذكر حصول إعدامات أثناء اعتقالھ لدى أمن الدولة    P26وأشار    أخمص القدمین بعصى خشبیة.
 ن إنھ یتعین على الجمیع أن یستلقوا أرضا ویبقواوداھم السجانون الزنزانة، وصرخوا قائلی  .عصر أحد األیام، كانت الزنزانة تھتز

قائال    P26وأوضح    ثم جلبوا لھم وجبة الغداء.   إنھم قد انصاعوا جمیعا لألمر، ولم یأتوا بحركة أو یصدروا صوتا.  P26فقال    .ینھادئ
وأوضح أن كل شيء عاد    .]بعد إعطائھم وجبة الغداء من خاللھا [إنھ ثمة فتحة مغطاة بصفیحة معدنیة یتم نزعھا ومن ثم إعادة وضعھا  

إنھم لم یتمكنوا من النوم في إحدى اللیالي جراء وصول الكثیر من المعتقلین الجدد إلى الزنزانة   P26وقال    الواقعة.إلى طبیعتھ بعد تلك  
 المجاورة لزنزانتھم، وتعرض أولئك المعتقلین للضرب طوال اللیل.

 .]285الفرع [فقال إن ذلك حدث في أمن الدولة  عن مكان حدوث ذلك كلھ. المحكمةسألت القاضي كیربر رئیسة 

 إنھ فرع تابع إلدارة المخابرات العامة في كفرسوسة.   P26فقال    االسم اآلخر الذي یُعرف بھ فرع أمن الدولة.سألت القاضي كیربر عن  
شخصا كانوا في الممر الواقع مباشرة    45وأضاف أیضا أنھ وبناء على الصرخات المختلفة التي سمعھا، استطاع أن یخمن أن نحو  

إنھ تمكن ھو وزمالؤه من مراقبة ما یحدث في الممر من خالل الفجوة الكائنة أسفل باب    P26قال   كان معتقال فیھا.أمام الزنزانة التي  
 من حمص. كانوا وقال أحد زمالئھ في الزنزانة إن المعتقلین الجدد  زنزانتھم.

إن تجربة اعتقالھ األولى في  P26 الفق أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذا كان فرع الخطیب أسوأ من فرع كفرسوسة أم العكس.
أن الفرعین كانا بنفس   P26وأضاف    من السوء.  القدرن على نفس  االثانیة، فلقد كان الفرعوأما في المرة    فرع الخطیب كانت أسوأ.

 الضرب المبرح.  قسوةالدرجة من حیث 

یوما في    21إنھ ظل معتقال مدة    P26فقال    لثانیة.أن یخبر المحكمة عن نھایة فترة اعتقالھ األولى وا  P26طلبت القاضي كیربر من  
ثم صحح نفسھ قائال إن مدة اعتقالھ وصلت في مجموعھا إلى   فرعي الخطیب وكفر سوسة قبل أن یتم اإلفراج عنھ عقب صدور عفو.

 یوما. 28

 5بتاریخ    ةإنھ اعتُقل في المرة الثانی   P26قال    سألت القاضي كیربر عن موعد عودتھ إلى منزلھ، ومتى تم اعتقالھ في المرة الثانیة.
ذكر أنھم كانوا في أحد المكاتب یومھا للعمل على أحد المشاریع  ی و  ، وإنھ اعتُقل رفقة مجموعة من األشخاص.2012  أبریل،نیسان/

 تب.إن األشخاص الذین داھموا المكتب حملوا بنادق آلیة، وقاموا بتفتیش المك P26قال  لحظة تعرض المكان للمداھمة.

إنھ كان قد وصل للتو لحظة   P26قال    موجودا في المكتب لحظة تعرضھ للمداھمة.  P26  أرادات القاضي كیربر أن تعرف ما إذا كان
، P26ووفقا لما قالھ    .P26وقف عند الباب لحظة وصول    ]المسلحین[تعرض المكتب للمداھمة، وأضاف أن أحد عناصر قوة المداھمة  

" باإلنجلیزیة، وجلس األشخاص في  Lشكل حرف " أو على شكل زاویة قائمة وكانت قاعة المكتب  المكتب مسلحین.كان الذین داھموا  
أن إحدى    P26وأضاف    .ةمغلق  ھا، ولكنP26وكانت ھناك غرفة مكتب أخرى مجاورة وفق ما قالھ    إلى جانبھم.  P26الزاویة، وجلس  

وأصر أولئك الرجال على تفتیش المكتب، فحاول أحد    كانوا یریدونھ من المجموعة.عّما    الزمیالت تحدثت مع أحد المسلحین، وسألتھ
وأخذ    إن ذلك الشخص عمد إلى إلقاء أجھزة الحاسوب المحمولة من النافذة.  P26قال    أن یخفي بعض األشیاء.  P26أفراد مجموعة  

P26  أوضح    یباد" ووضعھ في حقیبة، وأخفاھا في المكتب.آللوحیة "أحد األجھزة اP26    أن عناصر المداھمة لم یعثروا على شيء
فتوجھ أحد العناصر لجمع األجھزة الموجود في   بادئ األمر، ولكن عاد قائد القوة ونظر خارج النافذة فشاھد األجھزة ملقاة في الشارع.

أنھ قد أخبرھم بادئ األمر أن الجھاز اللوحي    P26وأوضح    یباد" في نھایة المطاف.آ"  اللوحي  جھازالوتمكنوا من العثور على  األسفل،  
ورفض القیام بذلك في البدایة، ولكن مع استمرار التھدیدات (ولكن من دون   إدخال كلمة المرور الخاصة بھ. فأُجبر على  ھو ملك لھ،  

  ھابالتزامن مع إدخال كلمة المرور، بدأت إشعارات الرسائل التي بعث  إنھ  P26قال    أن یتعرض للضرب)، قام بإدخال كلمة المرور.
فقرروا حینھا أن یعتقلوه، وفقا لما قالھ   إلیھ صدیقھ بالظھور على الشاشة مع ما تظھره من صور ومقاطع قصیرة مصورة للمظاھرات.
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P26،  .وقال    وغطوا رأسھ بسترتھ، وقیدوا یدیھ، وأدخلوه في سیارةP26    إنھم عادوا بعد ذلك وقد حملوا معھم كل األجھزة، وجلبوا
 حصل في المرة األولى التي اعتُقل فیھا.  ا، تماما كم40ثم توجھوا إلى الفرع    معھم جمیع أفراد المجموعة التي كانت في المكتب.

كان مكتظا جدا اثناء فترة الفرع    ویتذكر أیضا أن  على النقیض من المرة األولى.  أن الفرع كان ھذه المرة شبھ خاوٍ   P26وأوضح  
، كان ھناك ضابطان أو ثالثة فقط P26 ووفقا لما أفاد بھ اعتقالھ األولى، وأن الممر كان یغص باألشخاص الذین یتعرضون للضرب.

إن الضباط بادروا إلى السؤال   P26قال    ولم یكن بوسع المرء أن یسمع أو یرى شیئا.  عندما جرى اعتقالھ في الفرع في المرة الثانیة.
المتعلقات حتى قبل أن یقوموا بتسجیل معلوماتھ الشخصیة. الغرف   P26ح  كما أوض  عن األجھزة وغیرھا من  أنھ كان في إحدى 

الذي تابع وأخبر المحكمة أن    ،P26بحضور شخص برتبة عقید، أو على األقل تلك ھي الرتبة التي خاطبھ بھا الجندي على حد قول  
، وأن أسئلتھم الموجھة إلیھ وإلى أصدقائھ كانت تتمحور  40جمیع األجھزة والمتعلقات المضبوطة من المكتب كانت بحوزة ضباط الفرع  

ومع  وتم التحقیق معھ    لم یتوقفوا عن طرح األسئلة على الرغم من أن كل شيء كان بحوزتھم.إنھم    P26  قال     حول تلك األجھزة.
وقال إنھ قد سقط أرضا في إحدى    وقال إن أحد الجنود وقف خلفھ وضربة بركبتھ على أعلى عضلة الفخذ.  أصدقائھ واحدا تلو اآلخر.

  ت إنھ ال یتذكر ما فعلھ ذلك العقید، ولكن یتذكر أنھ كان  P26قال    المرات من شدة الضرب ولیبادر ذلك الجندي برفعھ للوقوف مجددا.
م إجابات كاذبة قبل أن قدّ   أنھ  P26  وأوضح  النھوض في كل مرة وقع فیھا أرضا، ومن ثم یتم التحقیق معھ مجددا.  على تتم مساعدتھ  

كما أوضح أن    یتم اقتیاده إلى األسفل عبر الدرج حیث قیل لھ إن علیھ أن یقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابھ على فیسبوك.
وقال أیضا إنھ    تفقوا على أنھ إذا تعرض أحدھم لالعتقال، فسوف یبادر باقي أفراد المجموعة إلى حذف حسابھ.الزمالء في المجموعة ا

أوضح   ألنھم كانوا عراة الظھر أصال.  ]ورفاقھ  P26  أي [وانھال الجنود بالضرب علیھم على الدوام    كان ھناك ثالثة أشخاص في القبو.
P26    واقتید ھو وزمالؤه إلى غرف مختلفة، وخضع    الكحول على جراحھ.أن الجنود ضربوه، ثم سكبواP26   للتحقیق بشأن كلمة

ولكن لم یصدقھ المحقق، واستمر    إنھ تعذر علیھ الدخول إلى الحساب كونھ قد تم حذفھ قبل ذلك.  P26المرور الخاصة بھ مجددا. قال  
فارغ أسفل اقتید بعد ذلك إلى مكان    إنھ  P26وقال    دمین (الفلقة).وقُیدت قدماه بحزام البندقیة، وُضرب على أخمص الق  في التحقیق.

وتجدد اإلجراء نفسھ في صباح الیوم   أنھ لم یتمكن من النوم نظرا لضیق المكان.  P26وأوضح    الدرج رفقة بعض أفراد مجموعتھ.
ثم اقتید أفراد    وقال إنھ ال یعلم لماذا حصل ذلك.  .P26بوضع یدھم على أي شخص من مجموعة    ]للسجانین[التالي، ولكن لم یُسمح  

وصولھم إلى فرع الخطیب،  جین وأجبروا على التوجھ إلى األسفل عبر الدرج  المجموعة بعد ذلك إلى فرع الخطیب باستثناء زمیلتھم.
 مجموعتھ في الفرع.  وأفراد  P26ین ھناك لم تكن لدیھم أدنى فكرة عن سبب وجود  وجودواتضح لھم من فورھم أن األشخاص الم

واستفسر أحد    وأوضح أنھم في األثناء لم یكونوا معصوبي األعین أو مقیدي األیدي، وأن كل ما فعلوه حینھا ھو الجلوس واالنتظار.
ذي اضطروا لالنتظار فیھ ضیقا نسبیا، وفیھ أشخاص صدرت  وكان الممر ال  .P26السجانین عن أسمائھم، ولكنھ لم یدونھا على حد قول  

وذكر مجددا أن موظفي فرع الخطیب لم یعرفوا سبب   وقال إن أولئك األشخاص مكثوا ھناك نحو خمسة أیام.  بحقھم عقوبات عسكریة.
قال   وال مع اثنین من زمالئھ.وجوده مع زمالئھ في الفرع، وأن التحقیق معھم كان سریعا نسبیا، ولكن لم یتم التحقیق معھ شخصیا،  

P26    إنھ أُلقیت علیھم محاضرات ومواعظ حول التمییز بین الرأسمالیة واللیبرالیة، وإنھ من الواضح أن المعنیین في الفرع لم تكن
ھناك. زمالئھ  مع  وجوده  فكرة عن سبب  أدنى  ال  لدیھم  السجانین  بأحد  التقوا  قد  كونھم  ما  نوعا  كان مضحكا  الوضع  إن  ذین وقال 

إذا لم ینھال بالضرب على شخص ما، ومع    بأنھ على ما یراموقال إنھ لن یشعر    .40  الفرع وصولھم إلى    حین"استقبلوھم ورحبوا بھم"  
 المحكمة. في P26وأصدقاؤه معاملة "عادیة" لخمسة أیام على حد قول  P26ذلك، فلقد عومل  

 ذلك.   P26فأقر  وأصدقاؤه في الممر طوال األیام الخمسة. P26ظل  ما إذا  بشأنأرادت القاضي كیربر أن تستوضح 

  P26مع األشخاص الذین ذكر أنھ قد أُوقعت بحقھم عقوبات عسكریة. لم یفھم  P26أرادت القاضي كیربر أن تعرف أیضا إذا تحدث 
أنھم   P26  أوضح   عنھم للتو.  P26السؤال، فأوضحت القاضي كیربر أنھا تشیر إلى األشخاص الذین كانوا یقفون في الممر وتحدث  

كان بینھم     بالضرورة، ولكنھم كانوا ضباطا أُوقعت علیھم أشكال من العقوبة.  40أو الفرع  فرع الخطیب    عناصرمن  جمیعا    لیسوا
   الفرع. عناصركان الرابع أحد بینما جندیان، وشرطي من أحد مراكز األمن في دمشق 

الفرع    في  عنصًراإنھ تحدث فقط مع أحدھم، وكان    P26فقال    إذا كان قد تحدث مع أولئك األشخاص أم ال.  P26سألت القاضي كیربر  
40 . 

إنھم لم یكونوا معصوبي األعین أو   P26 فقال أرادت القاضي كیربر أن تعرف إذا كان لدى ذلك الشخص علم بھویة الثالثة اآلخرین.
 مقیدي األیدي، وبالتالي كان بإمكانھم أن یتحدثوا مع بعضھم البعض. 

  أن أضافت القاضي كیربر أنھا مھتمة    ھم.حقبة التي أوقعت بأرادت القاضي كیربر أن تعرف ما ارتكبھ ھؤالء األشخاص، ونوع العقو
إنھما لم یتحدثا عن التفاصیل، وإن العقوبة التي أوقعت بحق الشرطي    P26  قال  كان یحصل داخل أجھزة النظام.عّما    تعرف المزید

الحبس   تقدیم عذر حسب األصول.  14كان عبارة عن  لتغیبھ عن عملھ بدون  الثالثة   P26وقال    یوما  إنھ ال یعرف أي شيء عن 
تقاء كلماتھم خوفا من وجود من یسترق  فلقد كانوا جمیعا حذرین جدا في ان  وعموما  ولم یرغب أحدھم بالحدیث مع أحد أصال.   اآلخرین.

 .P26على حد قول  السمع أثناء الحدیث
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إن أحد أصدقائھ كان على وشك أن یتم    P26قال    أیام في ذلك الممر.  5حدث بعد ذلك، أي بعد أن أمضوا  عّما    سألت القاضي كیربر
ولكن لم یعثروا على مقتنیاتھ الشخصیة، وأدركوا أخیرا من أین جاء ھو    اإلفراج عنھ حیث توجھ الستالم مقتنیاتھ ومن ثم المغادرة.

أي فرع [إنھ في تلك اللحظة أدركوا سبب وجوده مع أصدقائھ ھناك    P26وقال    .40وأصدقاؤه، وطلبوا استالم مقتنیاتھم من الفرع  
وسأل الضباط جمیع أفراد المجموعة عن    .اضُطروا جمیعا للمكوث ولم یسمح لھم بالمغادرة جراء ذلك  أنھم  P26  وأوضح  .]الخطیب

إنھ أودع في زنزانة رفقة اثنین أو ثالثة من   P26وقال    األجھزة والمتعلقات العائدة لھ، ثم أودعوا أفراد المجموعة في زنازین مختلفة.
تعدیلھا ألغراض احتجاز األشخاص، ولھا وبدت الزنزانة التي كانوا فیھا وكأنھا صالة طعام (كافتیریا) تم    أفراد مجموعتھ بادئ األمر.

  كانت ھناك نافذة في تلك الزنزانة تطل على مكتب مدیر السجن.   ، P26وعلى حد قول    سقف معدني من "الزینكو "على ارتفاع كبیر.
 في الزنزانةكان    أنھ  P26وأضاف    الزنازین المعھودة.في واقع األمر وكأنھا تشبھ    كما كان ھناك ثالث غرف للتحقیق، ولم تبد الزنزانة

الزنزانة كانت معطلة، وھو ما أدى  كفي تل (الحمام) إن دورة المیاه P26قال  شخص. 200و 100السیرامیك، واحتُجز فیھا ما بین 
أن أحد المعتقلین اضطر الستخدام المرحاض ولكن المقعدة ُكسرت بمجرد جلوسھ   P26وذكر    إلى حصول حادثة مضحكة نوعا ما.
حیث جرى استبدال  ،  P26ولكن ذلك لم یكن ھو الجزء المضحك في تلك الحادثة على حد قول    علیھا، وتسبب لھ بجروح في إلیتھ.

 P26قال    ار األسد على الرغم من جحود المعتقلین.مقعدة المرحاض بعدھا، وفتح مدیر السجن النافذة وألقى خطابا عن كرم النظام وبش
وأوضح أیضا أن التحقیق األول معھ لم یستغرق طویال، حیث ُوجھت لھ أسئلة لالستفسار عن اسمھ، قبل   إن الوضع كان غریبا جدا.

كانت الزنزانة األخرى صغیرة    مختلفة.، ومن ثم یتم اقتیاده إلى زنزانة  ]أي خارج غرفة التحقیق[أن یُضطر إلى االنتظار في الخارج  
تستخدم    تلك الزنزانة كانت  نإنھ یبدو أ  P26قال    فیھا.شخصا    65متر تقریبا، ولكن ذلك لم یحل دون الزج بنحو    5*4نسبیا، بمساحة  

دمیھ في وقت  وكانت ضیقة جدا بحیث ما كان بوسع المرء أن یطأ أرضیتھا بكلتا ق  فیما مضى، ولكن ُسدت نوافذھا بالطوب.كمكتب  
أضاف أیضا    . وھكذا دوالیكواحد، ما اضطرھم إلى الوقوف على قدم واحدة لفترة معینة ثم رفعھا والوقوف على القدم األخرى لفترة  

الوضع    P26ولخص    أن الطریقة الوحیدة للنوم كانت أثناء الوقوف على إحدى القدمین، واستمر الحال كذلك طوال ثالثة أو أربعة أیام.
   یفقد عقلھ. إلى أن یُجن أون ذلك ھو السبب الذي دفع ببعض المعتقلین في تلك الزنزانة قائال إ

إن بوسعھ أن یورد مثالْین   P26قال    فقد عقلھ".  قد ُجن أو  أن یشرح ما الذي یعنیھ بقولھ إن "البعض  P26طلبت القاضي كیربر من  
إن ذلك الشخص    P26وقال    . P26عاما بدأ فجأة بالصراخ على    20أو    19  یبلغ من العمرتتعلق الواقعة األولى بشاب    على ذلك.

إنھ لم یفھم ما الذي كان ذلك الشخص یتحدث عنھ    P26وقال    قائال "أنا لم أكن معك في تلك الصورة، انظر إلى ھاتفي".  علیھ  صرخ
قال   ، قال ذلك الشخص جملة من قبیل "أنا لم أقم بخیانتك".P26وعلى حد قول    یكون سیاقھا واضحا.  نكونھ تلفظ بأشیاء من دون أ

P26  ة، تظاھر أحد المعتقلین بأنھ وفي الواقعة الثانی  ، وإن ذلك الشخص تلفظ بألفاظ نابیة وشتائم كثیرة.إن ذلك الوضع استمر لیومین
  ا یقود سیارة داخل الزنزانة، كما لو أنھ كان ینقل ركابا إلى منطقة أخرى، وقال: "كال، ال یمكننا أن نسلك ھذا الطریق ألن ھناك حاجزً 

 (نقطة تفتیش)، وعلینا أن نعود أدراجنا".  اعسكریً 

 ذلك، وأضاف إن الوضع كان غریبا جدا. P26فأقر  سیارة أجرة.سألت القاضي كیربر ما إذا كان ذلك الشخص یتظاھر بأنھ سائق 

ذلك، موضحا أن األشخاص عادة ما عادوا    P26فأقر    أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذا عاد أولئك األشخاص إلى صوابھم الحقا.
ثم قال   إن مثل تلك الحاالت استمرت لمدة یومین أحیانا. P26وقال  لم یتذكروا شیئا إذا أخبرھم أحد بما بدر منھم. ولكن، إلى طبیعتھم

ھ أصیب بحمى إن  P26قال    التالي الذي سوف یصبح مجنونا ویفقد عقلھ.  الشخصن المعتقلین تراھنوا فیما بینھم حول ھویة  إ  أیضا
درجة مئویة)، ولم یكن یعرف ما یدور حولھ، وحینھا قال لھ اآلخرون أن دورك قد   40  حرارتھ  في إحدى المرات (حیث بلغت  شدیدة

إلى منزلھ أثناء معاناتھ من الحمى، وأضاف أنھ تحدث حینھا عن رغبتھ بالعودة  ، فیبدو أنھ  P26وعلى حد قول    حان لكي تفقد عقلك.
حاول أن    الذي  ، وأنھ كان مستلقیا في حجر أحدھمى الشدیدةملحمعاناتھ من ا  ھو، وأن كل ما یتذكره  ال یعلم إن كان ذلك صحیحا أم ال

وأُجري التحقیق   واصفا أنھ مكث في تلك الزنزانة مدة أسبوعین تقریبا قبل أن یتم اقتیاده للتحقیق.  P26وأسھب    جبھتھ.حرارة  یبرد  
غرفة التحقیق كانت في الطابق   ن، ألنھ صعد بضع درجات فقط إلى األعلى، ما یعني أP26في الطابق األول أو الثاني، على حد قول  

حین إنھ لم یكن معصوب العینین    P26كما قال    .]الزنازین كانت في القبو  قال إن  P26أو الطابق األرضي باألحرى ألن  [األول  
إنھ كان بوسعھ أن    P26وقال    ثم ُجلب إلى غرفة التحقیق.  داخلھا).  مغسلة/دخولھ غرفة أشبھ ما تكون بالمطبخ (نظرا لوجود حوض

وقال    .ینلم یتم ضرب اآلخربینما  صرخات أشخاص بین الفینة واألخرى، فافترض أن بعض األشخاص یتعرضون للضرب  یسمع  
P26    ووفقا لما   دخولھ غرفة التحقیق، وإنھ اضُطر إلى الجثو على ركبتیھ، وتم تقیید یدیھ خلف ظھره.حین  إنھ كان معصوب العینین
وكلما أنكر ما یُسئل عنھ كان یتعرض للجلد بالسوط، أو للركل، أو الضرب باللكمات على رأسھ،  عن اسمھ،  فلقد سألوه  ،  P26قالھ  

لى إاضطر أن یبصم على وثیقة من دون أن یعرف محتواھا، وذلك قبل أن تتم إعادتھ    ھنإ  P26قال    ولكن لم یتم صعقھ بالكھرباء.
عاما إلى زنزانتھم، وذلك بعد أن عاد لتوه من جلسة    14غ من العمر  یبل  صبي ، ُجلب  P26وعلى حد قول    الزنزانة في الطابق السفلي.

ولكنھم ألقوا بذلك الفتى إلى داخل   إنھ كان من المعتاد أن یتعرض المعتقل للضرب أثناء اقتیاده إلى الزنزانة. P26وقال  التحقیق معھ.
ربھ بشكل متكرر كل ضیتم اقتیاده و  كان  إن ذلك الفتى  P26وأوضح    دقیقة.  30الزنزانة قبل أن یتم اقتیاده إلى خارجھا مجددا بعد  

وصولھ إلى الفرع كانت یداه  عند  ھذا النحو، قال الفتى إنھ  أعن سبب معاملتھم لھ على  ھوعندما سأل  دقیقة ولمدة یومین على التوالي.  30
وقال   تعرضھ للضرب بشكل متكرر.ن خلف ظھر، وأنھ أوقع كرسي المحقق بعدما اصطدم بھ من غیر قصد، وإن ذلك ھو سبب  یمقیدت

P26  .وحاول    إنھ في كل مرة عاد فیھا الفتى إلى الزنزانة، كانت قدماه تنزفان دماP26    یخفف أن یعمل على تبرید قدمي الفتى وأن
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إن    P26وقال   األمر.ن ذلك ھو السبب الذي أدى إلى التحقیق معھ بادئ  أنھم كانوا یبحثون عن شقیقھ، وأ  P26وأخبر الفتى    .من ألمھ
  23أو    21بعد    ]285الفرع  [إلى أمن الدولة    ] نفسھ  P26أي  [فلقد تم اقتیاده مجددا    P26وعلى حد قول    الفتى اختفى في أحد األیام.

وصولھا ھناك، وأن شخصا واحدا فقط من أفراد مجموعتھ كان برفقتھ  عند  وقال إن تلك المجموعة قد تم تفریقھا    یوما من اعتقالھ.
اعتُقل    متر  3*2وقال إنھ اقتید بعدھا إلى المنفردات حیث كانت أبعاد تلك الزنزانة حوالي    وسألوه عن اسمھ.  جانبا  P26عندما أخذوا  

لس البول في الزنزانة، وأنھ تبول على  وأضاف أنھ وكما حصل في فرع الخطیب كان ھناك شخص یعاني من س  شخصا.  20فیھا نحو  
  إنھ تم اإلفراج عنھ بعد أسبوع واحد. P26وقال  باقي المعتقلین على الدوام.

إن ما أخبر    P26قال    منوھةً بأنھ ال یزال لدیھا عدد آخر من األسئلة كي تطرحھا علیھ.  P26شكرت القاضي كیربر رئیسة الجلسة  
قالت القاضي كیربر إن الملخص الذي تفضل بھ كان وافیا، وإنھا    بھ المحكمة للتو ھو مجرد ملخص مقتضب لتجربتھ أثناء االعتقال.

 ذلك. P26فنفى  الثانیة في فرع الخطیب. عھ في المرةم أرادت أن تعرف ما إذا تمكن من مشاھدة المحقق أثناء التحقیق

 ذلك أیضا. P26فنفى  سألتھ القاضي كیربر نفس السؤال حول التحقیق معھ في المرة األولى.

 ذلك.  P26فنفى  أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذا شاھد أحد المحققین عموما.

ذلك، وأضاف أن أحد السجانین من    P26فأكد    ألقابا لإلشارة بھا إلى سجانین بعینھم.إذا ابتكر المعتقلون  عّما    سألت القاضي كیربر
  P26وأضاف    غضب".  ادقیقة فكانت كنیتھ "أب  30وأما اآلخر الذي دأب على جلب الفتى المذكور كل    ."علي"حمص كان یُنادى باسم  

 أن أبا غضب كان معروفا بكونھ أكثر السجانین قسوة ووحشیة.

إذا كان   ما  الدوالب،   P26أرادت كیربر أن تعرف  قبیل  الخطیب من  تعذیب معینة مستخدمة في فرع  أسالیب وطرق  یعرف عن 
أضافت كیربر أنھ  األرض.سم من   10أو تعلیق األشخاص من أذرعھم مع بقاء أقدامھم معلقة بالھواء على مسافة  والكرسي األلماني،

المحكمة    تناھى القبیل بخصوص أسالیب تعذیب مشابھة من أشخاص آخرین سبق وأن اعتُقلوا لدى فرع    شيءإلى مسامع  من ھذا 
غضب   اوقال إن السجان أب  إنھ لم یشاھد الكرسي األلماني، ولكنھ شھد على استخدام أسلوب الدوالب في زنزانتھ.  P26قال    الخطیب.

وحینھا أجبرا أحد المعتقلین على أن یقحم   ال على التعیین.بشكل عشوائي  دخل الزنزانة رفقة سجان آخر وانھالوا ضربا على المعتقلین  
أن تلك الواقعة ھي التي كان شاھدا فیھا على استخدام الدوالب، وأضاف أنھ سمع الكثیر من   P26وقال    جسده عنوة داخل الدوالب. 

 أشخاص آخرین. رة عن الصرخات الصاد 

 ذلك.  P26فنفى  ة معینة لتعلیق األشخاص من السقف.یسالسل أو آل P26إذا شاھد عّما  سألت القاضي كیربر

إنھ توفر شكل من أشكال العالج، ولكنھم لم یحصلوا على    P26فقال    .251أرادت كیربر أن تعرف المزید عن توفر العالج في الفرع  
 وأضاف أنھ إذا احتاج أحدھم شیئا ما، كانوا یجلبون لھ أي دواء متوفر ال على التعیین.  العالج الكافي.

 إنھ تلقى حقنة یومھا.   P26فقال  إذا تلقى ھو أي عالج عندما أُصیب بالحمى.عّما  P26سألت القاضي كیربر 

 ذلك. P26 فنفى إذا كان یعرف ما ھي المادة التي تم حقنھ بھا.عّما  اضي كیربرسألتھ الق

*** 

 ] دقیقة 20استراحة لمدة [

*** 

 فیدنیراستجواب من قبل القاضي 

ي على الوصف المفصل الذي أورده، وقال إنھ سوف یحاول أن یطرح علیھ مجموعة من األسئلة تراع  P26  فیدنیرشكر القاضي  
، وأراد  P26سأل القاضي فیدنیر أوال عن سبب اعتقال    على فرع الخطیب والتحقیق معھ ھناك.  التسلسل الزمني لألحداث، مع التركیز

إنھ    P26قال    بالقبض على المشاركین فیھا، وإطالق النار علیھم.  ، فیما یتعلق2011أن یعرف ما الذي شاھده في مظاھرات عام  
وأوضح   ".النتوقال إن تلك المظاھرات كانت تُعرف باسم "مظاھرات    أیار.  29اعتُقل المرة األولى على ھامش مظاھرة في شارع  

P26    قدوم قوات حین  لقون ھتافات  وبدأوا یط  دور السینما في دمشق.إحدى  عند  أنھ كان أحد أعضاء مجموعة نظمت المظاھرات
أنھ جرت العادة في حال اعتقال متظاھرین من الشباب    P26وأوضح    األمن، وانھال عناصرھا بالضرب على المشاركین في المظاھرة.

الفرار  أنھ بادر إلى    P26كما قال    أن تبادر المشاركات إلى إخبار قوات األمن أن أولئك الرجال ھم أشقاؤھن، أو رفاقھن وما إلى ذلك.
الشباب من أیدي عناصر قوات   ینتزعنعندما سمع صوت إطالق النار، وعرف أن الفتیات سوف یحاولن أن  بادئ األمر ذلك الیوم  

ویتذكر    ، تعرض الجمیع للضرب یومھا ألن عناصر قوات األمن كانوا مسلحین.P26وحسب ما قالھ    األمن، فقرر أن یعود أدراجھ.
P26    وحینھا تم إلقاء القبض على جمیع من كان في المظاھرة.   حمل اآلخر بندقیة عادیة.بینما  أن أحد العناصر كان مسلحا ببندقیة آلیة 
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المظاھرات، وسألھ  سقوطقد ذكر    P26إلى أن    فیدنیرأشار   أحد في تلك    مقتلإذا شاھد بعینھ  عّما    الكثیر من األشخاص قتلى في 
إنھم اضطروا في إحدى المرات إلى إعادة    P26قال    أن یعطي المزید من التفاصیل.  فیدنیرفطلب منھ    ذلك.  P26فأقر    المظاھرات.

  جسد على    صوبھاأنھم شاھدوا بقعة ضوء حمراء منبعثة من بندقیة أحد القناصة وقد    P26أوضح    أحدھم إلى أسرتھ بالسیارة.  ]جثة[
وحصل ذلك في   أصبح ذلك الشخص جثة ھامدة.وبعد ذلك بفترة وجیزة،    كان من الجمیع إال أن فروا بعیدا عنھ.ذلك الشخص، فما  

  .P26شھر رمضان على حد قول 

إن ذلك حصل عقب اعتقالھ في المرة األولى وقبل اعتقالھ  P26فقال  عن السنة التي حصلت فیھا تلك الواقعة. فیدنیراستفسر القاضي 
جثة ذلك الشخص في المقعد الخلفي للسیارة،    نقلوا في المرة الثانیة، ولكنھ ال یذكر التاریخ الدقیق بالتحدید، وأن كل ما یذكره ھو أنھم  

 وذھبوا بھا إلى عائلة المتوفى.  

القاضي   إذا شاھد    فیدنیرأراد  ما  یعرف  االعتقال.  P26أن  أثناء وجوده رھن  من   P26فنفى    جثثا  الكثیر  أنھ شاھد  ذلك، مضیفا 
 .موتىاألشخاص في "حالة سیئة جدا جدا" ولكن لم یكن بینھم 

ذكر أن أجساد المعتقلین كانت مغطاة بالدماء، وطلب منھ أن یصف لھ كیف كانت علیھ أحوال زمالئھ    P26إلى أن    فیدنیرأشار القاضي  
قائال إنھ وكما ذكر آنفا قد أُودع في زنزانة قدیمة وكبیرة أثناء اعتقالھ في المرة األولى   P26أوضح    المعتقلین معھ في فرع الخطیب.

كان ھناك   الوضع قائال إنھ  P26ووصف    معتقل مستلقین داخلھا بكل بساطة.  100  وكانت الزنزانة تؤوي أكثر من  فرع الخطیب.في  
 مساحة كافیة داخلھا كي یجلس بعض المعتقلین على األرض (وشرح بذلك سبب اعتقاده بأن البعض كان ببساطة مستلقیا داخل الزنزانة).

وكان    وكان أحدھم مغطى بالدماء، وكانت ثیابھ ممزقة.نزانة.  إلى الز  اع جلب السجانون معتقلین جددمَ كما أضاف أنھ في أحد أیام الجُ 
المحكمة أیضا عن أحد المعتقلین   P26كما أخبر    تلك الحال.على    وھو  ، وألقي بھ في الزنزانةP26ال یزال فاقدا للوعي على حد قول  

، كان ھناك معتقل آخر أصبح عاجزا عن  P26ووفقا لما قالھ    الذي كان یعاني من نوبات الصرع، ورفض السجانون توفیر األدویة لھ.
بشكل   إلى أن ظروف المعتقلین كانت ردیئة جدا  P26وخلص    الحركة، وإنھ لم یعرف السبب وراء تلك الحالة التي كان یعاني منھا.

أن الطعام كان ردیئا،    P26وأضاف    .موبدت على بعضھم آثار الكدمات من الضرب على منطقة الوجھ، وكانت الدماء تغطیھ  عام.
  ألنھ تم تزوید جمیع من في الزنزانة بخمسة أوعیة صغیرة الحجم ال أكثر.وأن المعتقلین تعاركوا بشأن الحصول على الطعام نظرا  

واضطروا إلى   األوعیة الخمسة كي یوزعھا على جمیع المعتقلین في الزنزانة.  استالم  أحدھم  یتولىوتجمھر المعتقلون عند الباب، ثم  
الموضوع   P26ولخص    تقسیم كل الكمیات إلى أجزاء صغیرة كي یتسنى لكل شخص أن یحصل على شيء من الطعام على األقل.

حبات من الزیتون لكل    4أو    3وإن كل ما حصلوا علیھ لوجبة اإلفطار كان عبارة عن    ھم جمیعا.بقولھ إن ذلك كان ھو وجبة الغداء ل
كان    رغیف الخبز كان من الحجم العادي ولكنأن    P26وأوضح    كما حصلوا أحیانا على بعض المربّى وكسرة من الخبز.  معتقل.
 جمیع.لایكفي  قسیم الخبز المتاح بمالتألنھم اضطروا كسرة خبز  مجردكل شخص  نصیب

فرع الخطیب، أم إذا  في    P26أن یعرف ما إذا كانت أوضاع التغذیة متشابھة في كلتا الحالتین اللتین اعتُقل فیھما    فیدنیرأراد القاضي  
إن األمور كانت بنفس القدر من السوء في كلتا المناسبتین اللتین اعتُقل   P26فقال    كانت األوضاع في إحدى المرتین أسوأ من األخرى. 

 فیھما. 

نفس بو  النحی ذلك، وأضاف أنھ یتمنى أحیانا لو أنھ بقي    P26فأقر    قد فقد شیئا من وزنھ.  P26إذا كان  عّما    فیدنیراستفسر القاضي  
 3ذلك الوزن.

  للتو أم أنھم حصلوا على العالج المطلوب.   P26ألشخاص الذین ذكرھم  الحالة الصحیة لأن یعرف ما إذا تدھورت    فیدنیرأراد القاضي  
 أن حالتھم ظلت كما ھي حتى لحظة مغادرتھ للزنزانة، وأنھم لم یتلقوا عالجا من أي نوع. P26فقال 

 ذلك.  P26فأقر  األولى في فرع الخطیب. P26أن یستوضح ما إذا كان ذلك أثناء فترة اعتقال  فیدنیرأراد القاضي 

إنھ مكث نحو أسبوع   P26فقال    اعتقالھ األولى.  عن طول المدة التي أمضاھا في فرع الخطیب أثناء فترة  P26  فیدنیرسأل القاضي  
 یوما في المرة الثانیة التي اعتُقل فیھا. 23ھناك في المرة األولى، وحوالي 

إن األشخاص الذین كانوا معتقلین ھناك قبلھ   P26فقال    أنھ معتقل في فرع الخطیب.  P26أن یعرف كیف علم    فیدنیرأراد القاضي  
 أخبروه بذلك، وإنھ أصبح یعرف المكان أصال في المرة الثانیة التي اعتُقل فیھا.

اعتقالھ في المرة األولى، وأراد أن یعرف إن كان ذلك ناجما عند  قد ذكر أنھ فقد وعیھ بادئ األمر    P26إلى أن    فیدنیرأشار القاضي  
أن فقدانھ للوعي ناجم عن كثرة الضرب، وأضاف أنھ تعرض للضرب بشكل    P26  فأكد  للضرب أم ألسباب أخرى.عن تعرضھ  

 
شعر باالرتیاح واستخدم المؤثرات الصوتیة لتقلید أصوات (بنادق قوات األمن)، وإشارات یدیھ   P26مالحظة من مراقب المحاكمة: بدا وكأن  3

فرع لتوضیح األبعاد الثالثة ألوضاع معینة. وال یمكن اعتبار تعلیقھ بشأن وزنھ على أنھ یھدف إلى االستخفاف بأوضاع تغذیة المعتقلین داخل 
   طیب، وإنما أراد من خاللھ أن یوضح للقضاة إلى أي مدى كان جسمھ نحیال حینھا.الخ 
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وأما في   وقال إن الضرب كان أشد ما یكون أثناء وجوده في الحافلة الصغیرة.  مستمر منذ لحظة اعتقالھ وإلى حین إیداعھ في الزنزانة.
 . "لضرب "بشكل عَرضي فقطالفرع وداخل الزنزانة الحقا، فلقد تعرضوا ل

أنھ تعرض للضرب على    P26فأوضح    قد أخبر الشرطة الفرنسیة عن طرق رأسھ بالجدار.  P26إلى أن    فیدنیركما أشار القاضي  
لى الزنزانة، وقام السجان بطرق رأسھ  إاقتیاده  عند  كما تعرض للضرب على رأسھ مجددا    رأسھ أكثر من مرة أثناء وجوده في الحافلة.

 دخول الزنزانة، وإنھ فقد وعیھ عندما رفع رأسھ عقب تعثره وسقوطھ أرضا. عند  إنھ تعثر  P26قال  بجدرانھا.

في فترة اعتقالھ األولى، ووجھ السؤال التالي: ماذا أراد   P26األول الذي اُجري مع    أن یعرف المزید عن التحقیق  فیدنیرأراد القاضي  
  ما قام بھ في المظاھرة.عإن المحقق سألھ عن سبب وجوده ھناك، و   P26فقال    المحقق أن یعرف، وماذا كان الھدف من التحقیق؟

، وذلك على الرغم من استمرار  ، فلقد تشبث بإجابتھ، أال وھي أنھ أراد أن یشتري شطیرة من أحد المحال القریبةP26وعلى حد قول  
 إنھ تم اقتیاده بعد ذلك من دون أن یُجبر على التوقیع على أي شيء أو یبصم على أي أوراق.   P26قال  تعرضھ للضرب. 

إنھ قد أُجري التحقیق معھ في القبو، وذلك في    P26فقال    إذا أُجري التحقیق معھ في القبو أم في طابق آخر.عّما    فیدنیرسأل القاضي  
وأوضح أیضا أن غرفة التحقیق كانت ُمظلمة   المرة األولى العتقالھ، ولكنھ أضاف أنھ لم یتم جلبھ للتحقیق في الطابق األعلى أبدا.

إنھ سمع الكثیر من صرخات أشخاص یتعرضون للضرب    P26قال    دماء ومعقمات كحولیة نفّاذة.بالكامل، وقد انبعثت منھا رائحة  
  مدخل الغرفة األخرى التي یمر بھا في طریق عودتھ إلى الزنزانة. عنولم تكن غرفة التحقیق بعیدة  بوحشیة.

ما  عا  17الفتى البالغ من العمر    (الصبي)  قد أخبر المحكمة عن التحقیق الذي شھد خاللھ تعرض  P26إلى أن    فیدنیرأشار القاضي  
 ذلك.  P26فأقر  للضرب وھو خلفھ، وأراد أن یعرف ما إذا كان الحدیث ھنا عن نفس الواقعة.

ذلك، وأوضح األمر قائال إنھ   P26فنفى    للتحقیق في مناسبة أخرى أثناء فترة اعتقالھ األولى.  P26إذا خضع  عّما    فیدنیرسأل القاضي  
 ى.خضع للتحقیق مرة واحدة فقط أثناء فترة اعتقالھ األول

القاضي   التحقیق مع    فیدنیرأشار  التحقیق معھ.  P26إلى  الذي أُجري فیھ ذلك  المكان  الثانیة، وسألھ عن  وأضاف    في فترة اعتقالھ 
أمام المحكمة    رسمھاالتوضیحیة التي    المخططاتأوال بوصف األوضاع قبل أن یتم عرض    P26أنھ ینبغي أن یقوم    فیدنیرالقاضي  

وأضاف أنھ تم التحقیق معھ مرتین في   اعتقالھ الثانیة أیضا.  إنھ خضع للتحقیق مرة واحدة فقط خالل فترة  P26قال    ومناقشة محتواھا. 
وتابع    كان التحقیق الثاني جلسة "تحقیق فعلیة".بینما  واقع الحال، ولكن اقتصر التحقیق في المرة األولى على توجیھ أسئلة سطحیة لھ  

P26  وتم اقتیاده إلى    لعلوي حیث توجد غرف التحقیق.طابق اأن الزنازین كانت على أحد جانبي القبو وأن الساللم تقود إلى ال  اوضحم
األول   الطابق  ھو  كان  ذلك  أن  (وافترض  األرضي[األعلى  تكون   ]) الطابق  ما  أشبھ  داخل غرفة  لالنتظار  المعتقلون  اضُطر  حیث 

 إلىإنھ تم اقتیادھم    P26قال    وسط الغرفة، وأیدیھم مقیدة خلف أظھرھم.  المغسلةحوض/الوكانوا جمیعا یقفون متحلقین حول    بالمطبخ.
وعلى حد   جلس المحقق خلف طاولة مكتب على الجھة المقابلة للنافذة. بینما  داخل غرفة التحقیق التي كان فیھا نافذة على جانبھا األیسر  

وأضاف أنھ كان ھناك شخص أو اثنان خلفھ، ولكنھ    أیضا أُجبر على الجثو على ركبتیھ قریبا منھما.  أریكتانكانت ھناك    P26قول  
   من طبیعة الصرخات التي سمعھا. اواحد اجزم بأنھ كان شخص

للضرب  ذلك، موضحا أنھ تعرض    P26فنفى    صدور أوامر بضربھ أثناء التحقیق.  P26أن یعرف ما إذا الحظ    فیدنیرأراد القاضي  
 على الدوام كرد فعل على إجاباتھ.

إنھ سمع الكثیر    P26فقال    إجراء تحقیقات أخرى مع أشخاص آخرین، أو إذا سمع صرخاتھم.  P26إذا الحظ  عّما    فیدنیرسأل القاضي  
 المطبخ. أثناء فترة انتظارھم داخل للتعذیب  تعرض أشخاصمن الصرخات الناجمة عن 

القاضي   إذا كان  فیدنیرأراد  أكثر من غرفة واحدة مخصصة   مصدر  أن یعرف ما  إذا كانت ھناك  أو  الغرفة،  الصرخات من نفس 
 ، لم یسمع سوى صرخات مصدرھا غرفة واحدة. ]الطابق األرضي[إنھ عندما تم التحقیق معھ في الطابق األول    P26فقال    للتحقیق.

أحد ھناك   یوجدإنھ افترض أنھ لم  P26قال  الضباط، ولكن تم إطفاء األنوار.وتذكر قائال إن ذلك حصل في المساء بحضور عدد من 
أصوات صراخ   من زنزانتھ  وكان بوسعھ إبان فترة اعتقالھ األولى أن یسمع سوى المحققین، وأنھ لم یُجر إال تحقیق واحد في كل مرة.

أي في فترة اعتقالھ [كما كان باإلمكان حینھا    رخن.، مضیفا أنھ سمع في إحدى المرات أصوات نساء یصقادمة من جمیع االتجاھات
وكان باإلمكان أیضا مشاھدة أشخاص یتعرضون للضرب في الممر   سماع أصوات المعتقلین الجدید وھم یتعرضون للضرب.  ]األولى

 إنھم سمعوا على الدوام أصوات أناس یتعرضون للضرب.   P26وقال  من خالل فتحة صغیرة أسفل باب الزنزانة.

وھل سمع تلك   أصوات أناس یتعرضون للتعذیب عندما كان في زنزانتھ.  P26عن عدد المرات التي سمع فیھا    فیدنیرسأل القاضي  
 إن األصوات لم تصدر في وقت معین تحدیدا ولكنھا تكررت یومیا.  P26فقال  األصوات مرة أو اثنتین في الیوم، أم لفترات أطول؟ 

إنھ كان في حالة خوف    P26فقال    الذي یحدثھ سماع مثل تلك األصوات.  النفسي  العبءوجة" ذلك،  عن "نتی  P26  فیدنیرسأل القاضي  
وشعر بالقلق على الدوام حیال بقائھ على قید الحیاة، ومدة مكوثھ في السجن،   دائم خشیة أن یكون ھو التالي الذي یتعرض لنفس الموقف.

 وقال إن الخوف كان حاضرا دائما.  ینادون فیھ على اسمھ.ومقدار ما یعرفونھ عنھ، والوقت الذي سوف 
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إذا كان بإمكانھ أن یتعرف على أحد  ما  ، وأن یخبر المحكمة  ]إلى منصة المتھمین[أن ینظر إلى یمینھ    P26من    فیدنیرطلب القاضي  
 إنھ ال یعرف أحدا من الموجودین داخل منصة المتھمین.  P26فقال  فیھا.

في استجوابھ  أثناء جلسات    P26الجلسة إن المحكمة سوف تعاین المخططات التوضیحیة التي رسمھا  قالت القاضي كیربر رئیسة  
 الشرطة. 

بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ   P26 رسمھاللمخططات التي  إنشاءالمخططات التوضیحیة التالیة ھي إعادة [
 ] ومشاھدتھ داخل قاعة المحكمة

 

 

 

 

  P26فقال    إذا كان یتذكر المخطط التوضیحي الذي رسمھ، وأین یقع فرع الخطیب على وجھ التحدید.عّما    P26سألت القاضي كیربر  
 .]وھي الدائرة الظاھرة في المخطط التوضیحي أعاله[رسم المخطط، وأشار إلى المنطقة التي یقع فرع الخطیب فیھا أنھ یتذكر 

 .  40أن یشیر إلى المنطقة التي یقع فیھا الفرع  P26في المحكمة، وُطلب من   خریطةُعرضت 

إنھ شاھد سقف    P26فقال    عرفھما من مصادر أخرى.إذا تمكن من مشاھدة الموقعین بنفسھ، أم أنھ  عّما    P26  فیدنیرسأل القاضي  
ھ لم یشاھد المدخل ن، على الرغم من أامةلدى الع  افو وكان موقع فرع الخطیب معر  .40ا من نوعھ لحظة وصولھ إلى الفرع  بنایة فریدً 

 وصولھ إلیھ. حین

أن یقترب من منصة القاضي، وأن یتحقق من عدم وجود    P26قبل أن تعرض القاضي كیربر المخطط التوضیحي الثاني، طلبت من  
 اسمھ على المخطط. 
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 ] الرسم الخاص بالمخطط السابق السفلى منالزاویة الیمنى  في التوضیحي ھذا المخطط ورد[
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األولى، أم أنھ جرى تعدیلھا على ذلك النحو   P26أن یعرف ما إذا كانت الكافتیریا موجودة أثناء فترة اعتقال    فیدنیرأراد القاضي  
 إنھ ال یعلم، كونھ لم یشاھد تلك المنطقة أثناء فترة اعتقالھ األولى.  P26فقال  الحقا.

ذلك، وأضاف أن الدرج طویل نوعا ما،  P26فأقر  األرض.إذا كانت المخططات تبین المنطقة دون مستوى عّما  فیدنیرسأل القاضي 
 أمتار، وأن النوافذ المغلقة بالطوب كانت في الجزء األعلى من جدران الغرفة. 4وأن ارتفاع السقف في الكافتیریا یصل إلى حوالي 

فأوضح    إذا كانت األنوار مضاءة أم مطفأة.عّما    النھار، وسألمن    أن یعرف كیف تسنى للمعتقلین أن یمیزوا اللیل  فیدنیرأراد القاضي  
P26 .وأنھم قد اعتمدوا بالتالي على حدسھم وغریزتھم لمعرفة الوقت.  أنھ لم تكن ھناك نوافذ، وال مصدر إنارة داخل الزنزانة 

 ] في قاعة المحكمة P26آخر من رسم  توضیحي ُعرض مخطط[
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إنھ غیر متأكد، ولكنھ افترض مع ذلك أنھا    P26فقال    المنطقة تقع في الطابق األول أم الثاني.إذا كانت ھذه  عّما    فیدنیرسأل القاضي  
  من الزنزانة   [قادما بضع درجات فقط كي یصل إلى أول قلبة من السلم (شاحط واحد)  كونھ صعد    ]األرضي[كانت تقع في الطابق األول  

 .في القبو]

وبما أنھ لم یكن لدى أحد من أطراف المحاكمة أسئلة بخصوص الرسوم التوضیحیة، أعلنت القاضي كیربر عن استراحة لمدة ساعة  
 واحدة. 

*** 

 ] دقیقة 70استراحة لمدة [

*** 

سأل   استجوابھ.  فیدنیرأوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة بعض األمور اإلداریة المتعلقة بالیوم التالي قبل أن یستأنف القاضي  
من مضاعفات نفسیة ولكنھ ال یزال  إنھ لم یعانِ  P26فقال  إذا كانت لفترتي اعتقالھ تبعات جسدیة أو نفسیة.عّما  P26 فیدنیرالقاضي 

وأضاف أن األمر قد استغرقھ بعض الوقت بعد فترة اعتقالھ الثانیة كي یتغلب على الكوابیس التي    الخوف.  حالة من  یعیش في ظل
 یشاھد فیھا نفسھ یتعرض لالعتقال والضرب. 

لم   أنھ  إلى    یكنوبما  القاضي كیرP26لدى األطراف األخرى أسئلة موجھة  للقضاة والمترجمین  بر  ، أمرت  بأخذ استراحة قصیرة 
 . تقریر منظمة ھیومان رایتس ووتشلالستعداد لتالوة 

 .P26  وُصرف الشاھد

*** 

 ]دقائق 10استراحة لمدة [

*** 

about:blank
about:blank
about:blank
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غیر    ینایر،كانون الثاني/  27ه لجلسة یوم  ؤأن الشاھد الذي تم استدعا  فیدنیرعقب تالوة جزء من نص التقریر المترجم، أعلن القاضي  
مستعد للقدوم إلى كوبلنتس، ولذلك فسوف یتم االستعاضة عنھ باستدعاء ضابط الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي استجوب الشاھد فیما  

 مضى.

: إن  ، وأضاف قائالشیئا بشكل غیر رسمي قبل أن یتم رفع الجلسة ذلك الیومقال بوكر، محامي الدفاع عن أنور، إنھ یود أن یناقش  
) ، تقریر المحاكمة األولمحاكمةلل الثالث لیوماورمان (تشھادة الخبرة التي أدلت بھا لورا  عن  ع عن أنور رسالن غیر راٍض  فریق الدفا

وقال محامي الدفاع عن أنور إن الوضع تحسن من خالل إفادة بعض   ویطلب توفیر معلومات أوسع نطاقا عن طریق خبراء آخرین.
) ولكن ثمة  تقریر المحاكمة السادس عشر،  والثالثون الثامن الیومو،  تقریر المحاكمة الخامس عشر،  والثالثون السابع الیومالصحفیین (

قال بوكر إنھ  و  ال سیما فیما یتعلق بالمجال المھم المتصل بالتركیبة العرقیة وتجاذباتھا في سوریا.  لالستماع للمزید من الخبراء   حاجة
(وإن لم یكن بوكر متأكدا من االسم األخیر لذلك الخبیر) لن   شتاینبیرغ غیدوفي الموضوع حقھ، وخلص إلى أن  وحاول أن یجد خبیرا ی

وأضاف أنھ   .لودرز مایكلواقترح بوكر عوضا عنھ االستعانة بالخبیر  في موضوع اإلرھاب اإلسالمي. ایكون مناسبا كونھ متخصص
وقال بوكر أیضا   بعد عشر سنوات من اآلن.  یُعتد بھا  تقدیم شھادة خبرةتكون قادرة على  قد    فإنھا  ورمانتلورا    للسیدةمع كل االحترام  

ذا األمر بشكل غیر رسمي مع جمیع األطراف األخرى في المحاكمة، كونھ  أدلة، یود أن یناقش ھ  لقبول إنھ وقبل أن یقدم رسمیا طلبا  
وخلص بوكر إلى القول إنھ یعتقد أن ھذه المسألة على قدر من األھمیة بحیث یُصار إلى   على یقین من أن اآلخرین لدیھم نفس الشعور.

 مناقشتھا قبل الفصل في القضیتین.

تعلیق على االقتراح غیر الرسمي الذي تقدم بھ  یھم  إذا كان لدما  األخرى في القضیة  سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة األطراف  
 محامي الدفاع بوكر. 

وإذا كان لدى محامي الدفاع بوكر رأي مخالف،   قال المدعي العام كلینجھ إن االدعاء ال یرى ضرورة تُذكر لسماع آراء خبیر آخر.
 الخصوص. فینبغي لھ أن یحرر طلبا رسمیا بھذا 

 قال محامیا المدعین د. أومیشن وشارمر أنھما قد یعلقا على ھذا الموضوع في مرحلة الحقة. 

قادر على یوفر خبرة أكادیمیة متعمقة في ھذا الموضوع، بینما   أضاف فراتسكي، محامي الدفاع الثاني عن أنور، أن مایكل لودرز
وأضاف فراتسكي أن فریق الدفاع عن أنور الحظ عدم كفایة تغطیة    فقط.  سوف تقتصر خبرة غیدو شتاینبیرغ في التركیز على داعش

موضوع المسألة المحیطة بالفئات أو الطوائف الدینیة، وھي مسألة ھامة في قضیة أنور كونھ "ال ینتمي إلى فئة أو طائفة تمتلك أي نوع  
 .  ]اتاألقلیمن طائفة إلى  أي[من السلطة" 

فنفى بوكر ذلك، وأضاف أن مقترحھ    إذا كان فریق الدفاع عن أنور قد تواصل بالفعل مع لودرز.عّما    سأل محامي المدعین شارمر
أضاف فراتسكي   بھذا الخصوص كان عفویا وولید الساعة، ولكنھ على استعداد للتواصل معھ قبل أن یحرر طلبا رسمیا بھذا الخصوص.

وقال إن الوقت مناسب نظرا ألن   رأي الجمیع والتعامل مع المسألة قبل أن یتم فصل القضیة.طلعوا على  أنھم أرادوا بادئ األمر أن ی
 الخبیر المعني لیس بحاجة إلى الكثیر من التحضیر، وبوسعھ أن یدلي بشھادة خبرتھ حتى لو أُعطي مھلة قصیرة للمثول أمام المحكمة.

في ھذه الحالة"، وأوضحت أن القضاة بحاجة إلى وقت كي لھا القول الفصل  القصیرة  "المھلة    قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن
 وا مطالعة، وھذا لن یحدث قبل حلول الیوم التالي.یعدّ 

 

 بعد الظھر.   2:25ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 . 2021 ینایر،كانون الثاني/  14ستُعقد الجلسة القادمة بتاریخ 

 

 2021 ینایر،كانون الثاني/  14 – للمحاكمة الیوم السادس والخمسون

وحضر د. بییر شتولھ   4صباحا بحضور ستة أشخاص واثنین من الصحفیین في شرفة الجمھور.  9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة  
 محامي المدعین خبیب علي محمد.   بدال منبالدینیوس  -حضرت شارلوت فورستربینما  محامي المدعین د. باتریك كروكر،    عوضا عن

 ". الرعب من قبللم نر مثل ھذا ھیومان رایتس ووتش الصادر بعنوان "استأنف القضاة قراءة الجزء األخیر من ترجمة تقریر منظمة  

 
لم یطلب أحد الحصول على خدمة الترجمة. وعلى النقیض مما أُعلن عنھ في العام الماضي، لم تسأل القاضي كیربر رئیسة الجلسة الحضور من  4

 خدمة الترجمة  عامة الجمھور بشكل صریح إذا ما كانوا بحاجة إلى الحصول على
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*** 

 ] دقیقة 20استراحة لمدة [

*** 

 الذي ُعثر علیھ أثناء تفتیش شقة إیاد الغریب   )األحرازالمضبوطات (للشھادة بشأن أحد    ألكسندر فراياستُدعي كبیر المحققین الجنائیین  
وأن تولى قیادة التحقیق في قضیة إیاد الغریب، وسبق لھ وأن مثل أمام المحكمة بصفتھ شاھدا في أیام    فرايفي ألمانیا، حیث سبق ل

، وأعلمتھ القاضي كیربر رئیسة المحكمة ألكسندر فرايعلى  وتُلیت التعلیمات    ).11، و5، و3تقاریر مراقبة المحاكمة  سابقة (انظر  
، وبطاقة الذاكرة ) SIM Card(  ، ومعھ الشریحة الخاصة بخط الھاتف بأن محور جلسة الیوم سیركز على أحد أجھزة الھواتف الذكیة

  ، التي ُعثر علیھا جمیعا في شقة إیاد الغریب.)SD Card( الرقمیة المؤمنة

 ألكسندر فرايشھادة 

 المشار إلیھا آنفا.   المضبوطات أو األحرازأن یلخص المذكرة التي كتبھا حول    ألكسندر فرايطلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من  
ھاتف    من ضمنھاإنھ وبحكم منصبھ ككبیر المحققین في قضیة إیاد الغریب تولى تفتیش جمیع المضبوطات أو األحراز تقریبا    فرايفقال  

الجھاز،  تستعید المعلومات المخزنة على  إدارة تكنولوجیا المعلومات في الشرطة الجنائیة االتحادیة أن    توحاول  ذكي من نوع ھواوي.
وتمكنوا من استعادة   ،شریحة خط الھاتف، وبطاقة الذاكرة المؤمنةأیضا على بطاقة أو  ثر ضباط الشرطة  كما ع  ولكن تعذر علیھا ذلك.
  وبرزت من بینھا أربع صور   وألقى المحققون حینھا نظرة على الملفات النصیة التي أنشأھا جھاز الھاتف تلقائیا. ما علیھما من بیانات.

العائلة   تأظھر  ، حیثوجھ التحدید  باألحرى، علىن من الصور  ا، أو زوجمھمة الصورتان األولى والثانیة جزءا من سجل نفوس 
   تثبت عمل حاملھا في إدارة المخابرات. ن األمامیة والخلفیة لبطاقة ھویة  ان الواجھتی ن األخرییالصورت  فيظھر  بینما  باأللمانیة والعربیة،  

إنھ ُعثر علیھ أثناء    فرايفقال    یصف بعباراتھ من أین جاء جھاز الھاتف الذكي، وكیف وصل إلیھ.  نأ  فرايمن    فیدنیرطلب القاضي  
 تفتیش شقة إیاد الغریب.

 صورتین متعلقتین بسجل نفوس العائلة داخل المحكمة.  أول سیتم عرض ھأعلنت القاضي كیربر أن

 ]واأللمانیة داخل قاعة المحكمة ُعرضت صورتان لجزء من سجل نفوس العائلة بالعربیة [

أضاف    أنھ قد ُعثر على كلتا النسختین مخزنتین على بطاقة الذاكرة، وأن مترجم الشرطة الجنائیة أكد صحة الترجمة.  فرايأوضح  
 . 2016أن سجل النفوس صادر في دمشق على ما یذكر، وأنھ صادر في شباط/ فبرایر   فراي

 ذلك.  فرايفأقر  أن یعرف إذا تم العثور على الصور مع الھاتف في نفس الوقت أم ال. فیدنیرأراد القاضي 

إن الصورتین تظھران بطاقة الھویة الصادرة بما   فرايقال    قالت القاضي كیربر إنھ ثمة صورتان أخریان سیتم عرضھما في المحكمة.
   بر من المترجمین أن یؤكدوا ذلك، فأقروا ذلك فعال.طلبت القاضي كیر یثبت أن إیاد الغریب موظف في إدارة المخابرات.

 ]ُعرضت صورتان، الواجھة األمامیة والخلفیة، لبطاقة الھویة في المحكمة[ 

 طلبت القاضي كیربر من المترجمین الشفویین أن یتلوا ما ھو مكتوب على بطاقة الھویة: 

   ]الواجھة األمامیة للبطاقة وتحمل صورة إیاد الغریب أیضا[ 

 

 الجمھوریة العربیة السوریة 
 إدارة المخابرات العامة

 
 

 إیاد جدعان الغریب
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 ] الشرطة الجنائیة ةالواجھة الخلفیة لبطاقة الھویة كما ترجمھا مترجمو المحكمة الشفویون وعقب مطابقتھا مع ما ورد في مذكر[

 

 إیاد جدعان الغریب
     5الصفة: رقیب

 ]فارغ[نوع السالح/ البندقیة: 
 ]ال یمكن قراءتھ[الرقم: 

 30756رقم البطاقة: 
 2010التاریخ آذار/ مارس 

 نطلب من جمیع السلطات مساعدة حامل ھذه البطاقة.
 على كل من یعثر على ھذه البطاقة أن یعیدھا إلى الجھة التي أصدرتھا. 

 
 

التي   ن على بطاقة الذاكرةیأن الصورتین كانتا مخزنت  فرايأوضح    أرادت القاضي كیربر أن تعرف كیف تم ربط الصورتین ببعضھما.
 أن الصورتین تظھران الواجھة األمامیة والخلفیة لنفس بطاقة الھویة.  فرايافترض  ُعثر علیھا في شقة إیاد الغریب.

 كشاھد.  فرايوُصرف  على شھادتھ، وأضافت أنھا كانت قصیرة ولكنھا ھامة.  فرايشكرت القاضي كیربر 

غریب للسماح بقبول  تابعت القاضي كیربر حدیثھا كي توضح أن المحكمة سوف تنظر اآلن في الطلب المقدم من فریق الدفاع عن إیاد ال
قالت إنھ سوف تتم تالوة نص الطلب أوال، ثم ستعاین المحكمة المرفق بالعربیة وتتلو نص ترجمة ھذه الوثیقة المرفقة بالطلب    أدلة.

 وأثناء تالوة النص المترجم، ینبغي للمترجمین أن یتحققوا من مدى صحة الترجمة. أیضا.

 ]داخل المحكمة هقدم للسماح بقبول أدلة بناء على ما سمعھ مراقب المحاكمة وشاھدللطلب الم إنشاءما یرد تالیا ھو إعادة [

 

 

 2020 ،كانون األول/ دیسمبر 9

 المحامي
 ماتیاس شوستر 

 
 المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس 

 
 الموضوع: القضیة الجنائیة ضد إیاد الغریب 

 
 لسماح بقبول أدلة ا طلب

 
التي تُلیت في الیوم [أدلة على شكل شھادة خبیر خطوط فیما یتعلق بخط الید الوارد في اإلفادة  قبول  على    ألتمس الموافقة  أدناه  عالموق  أنا

 ، والتحقق من توقیع إیاد الغریب.] الواحد والخمسین من المحاكمة
 

 المبرر: 
یُعرف بملفات وصور قیصر  عّما    مبھرة، قدم األستاذ الدكتور روتشیلد شھادة خبرة شفویة  2020  ،تشرین الثاني/ نوفمبر  4بتاریخ  

ُصدم بعمق من    إنھإیاد الغریب  قال  ،  ا ميِ الدفاع وموكلھوفي حدیث جانبي بین محامیَ   مصابة بالھزال.  التي ظھرت فیھا صور لجثث
واستلم محامو الدفاع إفادة    أن یدون مشاعره، وھو ما قام بھ فعال.  یاهوطلب منھ محام  الصور وشھادة الخبرة التي أدلى بھا روتشیلد.

  .2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 17بخط الید بتاریخ 
 

 
إلى ما  مالحظة من مراقب المحاكمة: تعتمد ترجمة الرتب العسكریة على ما ذُكر باأللمانیة في قاعة المحكمة. ثم أُعیدت ترجمة الرتب باأللمانیة 5

 ) حلف شمال األطلسي (الناتویوازیھا من رتب في الوالیات المتحدة، والمملكة المتحدة وفقا لمقیاس الرتب الرسمي المعتمد لدى 
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وتوفر ھذه اإلفادة   دخلوا علیھا أي تعدیالت.لم یمارسا أي تأثیر على محتوى اإلفادة الخطیة، ولم یُ   االدفاع بكل صراحة أنھم  یایعلن محام
 التي ھي محط تركیز الطلب الحالي نظرة صادقة على مكنون مشاعر المتھم وأفكاره العمیقة. 

 
 التوقیع/ ماتیاس شوستر  

 
الشفویین أن یترجم ما كانت تتلوه، بینما ینبغي للمترجم الشفوي اآلخر  طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من أحد مترجمي المحكمة  

  6أن یتحقق مما إذا كان ما ستتلوه ھو ترجمة صحیحة للوثیقة التي ُعرضت باللغة العربیة في المحكمة.

كما یمكن العثور على نص  لإلفادة بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في قاعة المحكمة. إنشاءالنص التالي ھو إعادة [
 ]21اإلفادة في تقریر مراقبة المحاكمة رقم 

وكان العرض الذي   .2020  ،تشرین الثاني/ نوفمبر  4ُعرضت الصور المؤلمة من ملفات قیصر وتمت معاینتھا في المحكمة بتاریخ  
وأود أن أتوجھ بالشكر إلى أ.د. روتشیلد على ما قدمھ من مالحظات   الدكتور روتشیلد واضحا جدا، ووفر شروحات ممتازة.قدمھ األستاذ  

 كما أود أن أعرب عن احترامي وامتناني للبطل قیصر لما یقوم بھ من نضال ضد نظام األسد. حول التعذیب النفسي والجسدي.

ولم أملك سوى أن أفكر في جمیع األبریاء الذین وقعوا ضحایا    مشاھدة تلك الصور: لقد انفطر قلبي.حین  أود ان أبین ما شعرُت بھ   
لقد ظللت أرتجف طوال    ال یسع العقل البشري أن یفھم كیف یمكن لبشر أن یفعل مثل ھذه األشیاء بآخرین.  لھذه األفعال الوحشیة.

لقد شاھدت   % من تلك الصور مسبقا.99لم أشاھد    الغضب والكراھیة حیال األسد وأعوانھ كامل قلبي وعقلي.ومأل    .العرض الذي قدمھ
ولم أملك طوال العرض إال أن أفكر في جمیع أقاربي الذین ال   فقط الصور التي بثتھا قناة الجزیرة وما نشرتھ وكاالت األنباء األخرى.

كنت أبحث عن   من أقاربي، وعدٌد من أصدقائي، والمئات من بلدتي، وال یزال مصیرھم مجھوال.فلقد اعتُقل سبعة    یزالون قید االعتقال.
 الخوف في الوقت نفسھ من أن أتعرف على أحد من یظھروا في تلك الصور فعال.   يوجوھھم في صور قیصر، وتملكن 

أعد قادرا على أن أتمالك نفسي أكثر من ذلك وأجھشت وبعد تلك الجلسة المؤلمة وفي طریق عودتي في الحافلة الصغیرة إلى السجن، لم   
بأفراد عائلتي، وحاولت أن أفھم لماذا یُعتقل الناس ألنھم طالبوا    أفكر ولم أملك سوى أن    لقد مألني الشعور باأللم والحزن.  بالبكاء.

ئفتھ ھم جناة مجرمون ال یزالون یرتكبون لقد أدركت على نحو مؤلم أن األسد وأفراد طا بالمساواة، والحریة، والعدالة في المظاھرات.
 لم یحرك المجتمع الدولي ساكنا حیال تلك الجرائم.  اآلالف من الجرائم، والعالم كلھ یعرف ولكنھ یكتفي بالمشاھدة.

یة بشار  وخصوصا أرید أن أرى المجرم والطاغ  ،أمام محكمة دولیة  ماثال  ذا السبب آمل أن أرى النظام المجرمھأحب بلدي وشعبھا، ول 
وعقب اندالع   ة.نّ % من الثوار ھم من السُ 90نّة. إن  وكنت ال حول لي وال قوة، كحال غیري من السُ   أمام محكمة دولیة.  ماثالاألسد  

رتبتنا،  وفي الشھر األول الذي أعقب اندالع الثورة، تم تنزیل    ة، وأصبحوا مھددین على الدوام.نّ الثورة، ساد جو من عدم الثقة بالسُ 
 ولم یبق أمامي سوى الخیارات التالیة:  وسحبوا األسلحة، وبطاقات الھویة منا.

  ) عصیان األوامر علنا، وما ھو من شأنھ أن یؤدي إلى اعتقالي، وعادة ما تنتھي مدة االعتقال باإلعدام.1
سوف یقومون حینھا بتعذیب أفراد عائلتي إلى  ألنھم كانوا    وكان ذلك لیكون تصرفا أحمقا وضربا من الجنون.  ) االنشقاق والفرار.2 

 أن أعود إلى سوریا.
 الحدود، ومن ثم االنشقاق والفرار رفقة أفرد عائلتي.  حتى یحین موعد فتح یقتضي أن أنتظر واستعد  ) كان الخیار الصحیح 3 
 كما فعل آخرون كثر غیري.   2012 ینایر،كانون الثاني/  5وھذا ھو الخیار الذي قمت بھ بتاریخ  
آمل أن تعثر ھذه المحكمة على إجابة تصلح أیضا كإجابة    وھل حبي ألسرتي، لزوجتي وأطفالي األربعة، عیب أستحق العقوبة علیھ؟ 

 في بلدانھم.  تستعر مناسبة للجنود الذین قد یجدون أنفسھم مستقبال في خضم حرب أھلیة
 ذه المحاكمة، وكل من شارك فیھا، وأعرب عن احترامي لھم جمیعا. أتقدم بالشكر إلى جمیع أطراف ھ

  
 2020 ،رین الثاني/ نوفمبرشت 10الثالثاء، 

 إیاد الغریب
 ]التوقیع[

 
إنھ سوف یتم عرض صفحة الغالف الخاصة باستجواب إیاد الغریب من قبل الشرطة الجنائیة االتحادیة إلى جانب    فیدنیرقال القاضي  

 توقیعھ أسفل إفادتھ الخطیة من أجل مقارنة الخطوط. 

 ]الخط ھو لنفس الشخص في الوثیقتینُعرض التوقیعان في المحكمة بما یشیر إلى أن [

 
مالحظة من مراقب المحاكمة: بعد أن تلت القاضي كیربر نص اإلفادة، توجھت بحدیثھا إلى مترجمي المحكمة طالبة منھم أن یؤكدوا صحة  6

الفقرة األخیرة في الصفحة الثانیة التي  الترجمة الواردة. قال المترجمان إن الترجمة صحیحة ولكن كانت ھناك مشكلة في ترقیم الصفحات، وإن 
 جرى تظلیلھا بسھم ونجمة ینبغي أن تكون ھي الفقرة األخیرة في اإلفادة ككل، أي بعد الفقرة األخیرة على الصفحة الثالثة. 
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إیاد الغریب، شوستر، عن كیفیة حصولھ على اإلفادة الخطیة.سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة م فسأل شوستر القاضي    حامي 
  إذا كان یتعین علیھ أن یبقى جالسا في مقعده أم یدلي بشھادتھ من منصة الشھود كونھ سیجیب على أسئلتھا بصفتھ شاھدا. عّما    كیربر

فرد شوستر قائال إنھ    محامي أنور قد أشار فعال إلى منصة الشھود، ولذلك ینبغي لشوستر أن یأتي إلى المنصة.  بوكر  قالت كیربر إن
أخبرت كیربر شوستر أن    مع جزیل احترامھ، فإن بوكر لیس ھو من یرأس ھذه المحاكمة، وكرر طرح سؤالھ على القاضي كیربر.

 األصول.   یأتي إلى منصة الشھود مراعاة لجمیع الشكلیات حسب

ما أن وصل شوستر إلى الجزء األمامي من قاعة المحكمة حتى تلت القاضي كیربر علیھ التعلیمات، وذكرتھ أنھ بصفتھ محامیا للدفاع  
فرد شوستر قائال إنھ سوف یدلي بشھادتھ في أضیق نطاق، وأضاف بأن موكلھ   .اتااإلدالء بشھادتھ بتعدم  ا یُسمح لھ بإنعن إیاد الغریب ف

كما قال شوستر إنھ یفترض أن الجمیع   عفاه من التعھد بالتزام سریة المعلومات بین المحامي وموكلھ فیما یخص ھذه اإلفادة الخطیة.قد أ
  أوضح شوستر   المبھر، والصور التي قدمھا.  ھال یزال یتذكر على األرجح شھادة الخبرة التي أدلى بھا األستاذ الدكتور روتشیلد، وعرض 

مداولة قصیرة مع موكلھما السید إیاد الغریب، سأل خاللھا المحامي لینكھ موكلھ إیاد عن رأیھ أنھ أجرى وزمیلھ لینكھ بعد تلك الجلسة  
 أقاربھ.  عن  وظل ینظر إلى تلك الصور بحثا فیھا بشكل عمیقووفقا لما قالھ شوستر، رد إیاد قائال إنھ ُصدم  بالعرض المقدم والصور.

 یتقنال  أن كونھ  أیضا إن السید إیاد الغریب أعطاه إفادة خطیة عقب تلك الجلسة مباشرة أو بعد انتھائھا بقلیل، وأضاف    وقال شوستر
  حیث [أوضح شوستر أنھ مرر اإلفادة إلى مترجمھما    ، لم یدرك أنھ كانت ھناك إشكالیة في ترقیم صفحاتھا.وال یجید قراءتھاالعربیة  

الدفاعیُخصص مترجم واحد لفریق محا ووفقا لما قالھ شوستر، استغرقت ترجمة اإلفادة الخطیة بعض الوقت، واستلمھا عبر    .]مي 
 ، وقال شوستر إنھ قام ببساطة بنسخ الترجمة ولصقھا كما ھي في طلبھ  رسالة بالبرید اإللكتروني في نھایة شھر تشرین الثاني/نوفمبر.

  أو الدلیل الذي استلمتھ المحكمة.

 فأقر شوستر ذلك.  . 2020  ،تشرین الثاني/نوفمبر  17إذا كان قد استلم اإلفادة الخطیة من إیاد الغریب بتاریخ  عّما    فیدنیرسأل القاضي  

مازحا من باب التقید بجمیع الشكلیات المرعیة   سأل المدعي العام كلینجھ   لم یكن لدى األطراف األخرى أي سؤال موجھ إلى شوستر.
 شوستر ذلك. فنفى إذا ما كان شوستر على عالقة بالمتھم عن طریق المصاھرة أو النسب.

 .من الناحیة الشكلیة شوستر كشاھدرف صُ ثم 

ما اقترح محامي الدفاع عن قال محامي المدعین شارمر إنھ جاھز كي یدلي بإفادة بشأن المقترح الخاص باالستماع لشھادة خبیر آخر ك
 أنور في الیوم السابق.

،  ا مقترحھم  نالدفاع أن یوفر المزید من التفاصیل بشأفریق  إذا كان بوسع  عّما    تود أوال أن تسأل  ھاقالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن
قال بوكر، محامي الدفاع عن أنور، إنھ یجول   المحاكمة.  تعود بالمنفعة علىلشھادة خبیر آخر أن  وأن یبینا بشكل ملموس أكثر كیف  

  ائل العرقیة والدینیة. مسمختص في ال  أمران ال أكثر على وجھ التحدید، وھما: أوال، یرید فریق الدفاع أن یستمع لشھادة خبیر  یھمافي ذھن
ا، والنقطة الزمنیة التي أصبح عندھا أطراف في ورمان بالكاد ذكرت شیئا عن العالقات الدولیة الشائكة في سوریتوثانیا، إن الخبیرة  

أضاف محامي الدفاع الثاني عن أنور، السید    .فیھا  حمل المدنیون السالح  والفترة التيبشكل فعلي"،    للقمعالنزاع السوري معرضین "
  مختلفة.العالقة بین الطوائف ال عنیوفر أیضا المزید من المعلومات  أن فراتسكي، أن الخبیر اإلضافي من شأنھ

ذلك،    افقال بوكر إنھ لیس بوسعھم  إذا كان باإلمكان أن یقدما تفاصیل ملموسة بشكل أكبر.عّما    سألت القاضي كیربر محامیي الدفاع
 . حالیافردت كیربر قائلة إن القضاة سوف یمتنعون عن التعلیق على الموضوع  على األقل لیس الیوم.

أوضح محامي المدعین شارمر، باألصالة عن نفسھ، وبالنیابة عن محامي المدعین اآلخر د. كروكر، أنھ یمكن االستغناء عن سماع  
وأضاف شارمر أنھما یتفقان مع الطرح    خبیر آخر.  االستماع لشھادةضرورة  شھادة خبیر آخر برأیھما، وأنھ لن یكون ھناك ما یوحي ب

الخبراء اآلخرین، والشھود من    خالل  سمعت ما یكفي من  دورمان لم تكن كافیة، ولكنھما یعتقدان أن المحكمة قتالقائل بأن شھادة السیدة  
وأضاف أن أولئك الشھود والخبراء قد رسموا    .الھیئة الدولیة للعدالة والمساءلة  نجلز منإني، ومازن درویش، وكریس  قبیل أنور البُ 

، ینبغي لمحامي الدفاع أن یكون أكثر دقة رلھ شارماووفقا لما ق  صورة واضحة للطوائف المختلفة في سوریا والعالقات فیما بینھا.
إذا المتوخاة من االستماع لشھادة خبیر آخر  المنفعة  بالفعل.  خبیر  االستماع لشھادة  اطلب  وتحدیدا في وصف  واسترسل شارمر    آخر 

د. كروكر بواعث قلق جدیة حیال شخصیة الخبیر   ھموضحا أنھ إذا نظر القضاة في أمر االستماع لشھاد خبیر آخر، فإن لدیھ ولدى زمیل
اإلنتاج من حیث نشر الكثیر من الكتب والمقاالت عن سوریا ومنطقة الشرق األوسط    رترح، مایكل لودرز، ألنھ وإن كان غزیقالم

 ووقائع كافیة. وافیة  أمورا دون أن یورد خلفیة  قد نشر    وأنھواالستقطاب ال سیما    االنقساموشمال إفریقیا، فإنھ یظل باحثا أكادیمیا یثیر  
ووفقا لشارمر، قال مایكل لودرز أثناء استضافتھ في أحد البرامج    أضاف شارمر أن ذلك یؤیده ما نُشر في صحف ومجالت مختلفة.

وخلص شارمر إلى القول إنھ في الوقت الذي ال ضیر فیھ   مجتمع مدني في سوریا.  اسمھالحواریة الشھیرة في ألمانیا إنھ ال یُوجد شيء  
ولقد اقترح مع زمیلھ د. كروكر االستعانة بخبراء   د.ثمة بدائل أفضل منھ بكل تأكی  إال أنھ من سماع شھادة خبیر تبعث على االستقطاب،  

  ، وجمیعھم یتحدثون اللغة العربیة.أسیبورغ موریل، أو د. ھیلبیرغ كریستن، أو شیلر بینتھمن قبیل 



  
 

19 
 

International Research and 
Documentation Center 

وبما أنھ لم یكن لدى األطراف األخرى المزید من التعلیقات، أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة عن المبنى والقاعة التي سوف تُعقد 
طلبت كیربر من المترجمین الشفویین أن یترجموا ھذه المعلومة   فصاعدا.  2021  ینایر،كانون الثاني/  27فیھا الجلسات اعتبارا من  

 شرفة الجمھور.  لجمیع الحاضرین في

 

 صباحا.  11:30ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 . 2021 ینایر،كانون الثاني/  27سوف تُعقد الجلسة القادمة بتاریخ 

 


