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 محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 32التقریر 

 2021نیسان/أبریل،  7تاریخ الجلسة: 
  

 .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021نیسان/أبریل،  7 –الیوم السابع والستون للمحاكمة 

على    ا، حّدد ھویتھ الحقً ا، إن شخصً اعامً   34[تم حجب االسم]، وھو صحفي سوري یبلغ من العمر   P31 في معرض شھادتھ، قال
. وبحسب الشاھد، كان 2011أنھ أنور رسالن، صفعھ على وجھھ في شارع عندما كانت قوات األمن تمنع مظاھرة في شباط/فبرایر  

نازة مخرج سینمائي وناشط بارز، إلى جانب مرؤوسین من عناصر قوات األمن. وعندما تم اعتقال الشاھد  ھذا الشخص یراقب ج
في إحدى جلسات التحقیق، وضرب الشاھد   ا، كان الشخص الذي حّدد ھویتھ على أنھ أنور رسالن حاضرً 251واستجوابھ في الفرع  

وظروف االعتقال السیئة في الفرع التي كانت موجودة في آذار/مارس   بقبضة یده. كما أخبر الشاھد المحكمة عن التعذیب المستمر
2011. 

 2021نیسان/أبریل،  8 –الیوم الثامن والستون للمحاكمة 

للحصول على أدلة إضافیة. حیث حاجج محامي   ابعد أن أجاب الشاھد على أسئلة االدعاء العام، قّدم محامي الدفاع عن أنور طلبً 
أي   في  قط  یشارك  لم  أنور  أن  إثبات  أجل  الضروري سماع خمسة شھود جدد من  بأنھ سیكون من  قمعیة"الدفاع  ضد "  أنشطة 

، كما أنھ لم یقم قّط بضرب أحد أعضاء المعارضة المزعومین. وسیصدر رد على ھذا الطلب من قبل  251المعارضة خارج الفرع  
 قضاة في غضون األسابیع المقبلة.لا

 

  

 

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

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 2021بریل أنیسان/ 7 –الیوم السابع والستون للمحاكمة 

لم یطلب أي من الصحفیَّین المعتََمَدین و  .من الصحافة  اثنین  ینلَ ثِّ مَ مُ وأشخاص    خمسة، بحضور  اصباحً   9:35بدأت الجلسة في الساعة  
ین.  حاضرَ   وبانزكروكر    نالمدعی  امحامی  نلم یكعاء العام المدعیان كلینجھ وبولتس. وومثل االدّ ترجمة للّغة العربیة.  الالحصول على  

 .للمحامي خبیب علي محمد رینیھ كلییر بدیًال   وحضر

كیربر القاضي  تستدعي  أن  المحكمة  قبل  أن شاھدً   رئیسة  األطراف  أبلغت  المحكمة.   االشاھد،  في  بشھادتھ  اإلدالء  یفضل عدم  آخر 
قد یتم إلغاء إحدى    نھأغیر  أن القضاة سیكونون على اتصال بالشاھد فیما یتعلق بتدابیر الحمایة وترتیبات السفر وما إلى ذلك،  بوأضافت  
 .المقبلةالجلسات 

   P31شھادة

إذا كان موكلھا    عّماأنطونیا    قامت بسؤالالقاضي كیربر إلى الشاھد،    تنتقلقبل أن  وأنطونیا فون دیر بیرنس.    ھتُ محامی  P31رافق  
ضبط مستوى صوت سماعات    بإمكانھأنھ    ةً موضح  ، P31ى  القاضي كیربر إل  انتقلتف.  ذلك  أنطونیا  تفأّكد اسمھ.  ب  للنطق   ا سیكون مرتاحً 

 التعلیمات.   قامت بتالوة على استعداده لإلدالء بشھادتھ في المحكمة و  P31كیربر    تقبل بدء االستجواب. شكر  وأن یریح نفسھ  األذن
P31 أو المصاھرة نسبوقد نفى وجود أي عالقة قرابة مع المتھم سواء بال، اعامً  34صحفي سوري یبلغ من العمر  ھو . 

  استجواب من قبل القاضي كیربر

  أن المحكمة كانت تعلم بالفعل أن  ةً مع "النظام"، مضیف  دخولھ في نزاعتقدیم لمحة عامة عن كیفیة   P31 من  طلبت القاضي كیربر أوالً 
P31  ضد النظام، وأرادت معرفة المزید عن عمل وأنشطة  شارك في الحراك  قد  P31أوضح  . فP31    أنھ قبل اندالع الثورة كان

بعد اندالع الثورة في تونس، شارك في مظاھرات أمام السفارات التونسیة والمصریة واللیبیة في دمشق.  وفي سوریا.    ایعمل صحفیً 
ھ لم  قال إنوالتظاھر"، ألن دمشق كانت تحت سیطرة السلطات األمنیة.    يّ الجنونمن  قال إنھ في ھذا الوقت "كان من الصعب، بل  و

قلیل عدد  سوى  قبل    یشارك  مظاھرات  المظاھرات.  2011في  بعض  وجود  رغم  في  حیث  ،  المشاركة  في  دائما  یأمل    ذلككان 
في صحیفة النھار، وھي    االحقً عمل  لندن، و  ، وھي صحیفة مقرھافي صحیفة الحیاة P31 [المظاھرات] وفي ثورة في سوریا. عمل

إما كلتا تم حظر  حیث  معینة،    اظام السوري كان یحظر صحفً أن الن  P31في سوریا. وأوضح    اصحیفة مقرھا بیروت، تم حظرھا الحقً 
  العدید من االستدعاءات من األجھزة األمنیة السوریة. وأوضح   صحفيكخالل عملھ    تلقى  وقد[الحیاة والنھار] أو إحداھما.  ن  یالصحیفت

 ا كانت جمیع االستدعاءات تتعلق بعملھ ودائمً حیث  تلجأ إلى عائلتھ عندما كان ال یزال یعیش معھم.  األجھزة األمنیة  ما كانت    كثیرا  أنھ
  .ما كان یتم استجوابھ بشأن عملھ

[أمام البرلمان] مع مجموعة من    ھناككان  حیث  .  2011فبرایر  شباط/ في    البرلمانإلى أنھ كانت ھناك دعوة للتظاھر أمام    P31أشار  
التظاھر بأنھم كانوا یسیرون بجوار البرلمان، على الرغم    قرر ھو والمجموعةفان ھناك العدید من أفراد قوات األمن،  ك  غیر أنھالناس،  

أنھم كانوا قریبین من مبنى البرلمان، عندما أوقفت قوات األمن بعضھم وطلبوا   P31أوضح  و.  واقعفي ال  من أنھم أرادوا التظاھر
بطاقات ھویة، وعندما أوقفتھما قوات األمن، تم بحوزة اثنین من أصدقائھ  لم یكن  وومعلوماتھم الشخصیة.    ة الخاصة بھمھویالبطاقات  

] لم 2011 فبرایر شباط/. وأوضح أنھ في ھذا الوقت [مطلع یقیھصد من قوات األمن لیسألھم لماذا أوقفوا  P31اقترب ف. اسحبھما جانبً 
كما  ضربھ رجال األمن وأمروه بالمغادرة.  ف، لذا لم یكن لدى الناس خبرة في التعامل مع قوات األمن.  بعدتكن ھناك مظاھرات كثیرة  

اللتقاط الصور ومقاطع الفیدیو. وأوضح أن  أنھ في وقت ما بعد ھذا الحادث، ذھب إلى جنازة مخرج سینمائي بارز    P31وصف  
 للناس في سوریا الذین فكروا بشكل مختلف". ا"مھمً و لھ االمتوفى كان صدیقً 

إن أنور    P31في الجنازة تعرف على بعض رجال األمن الذین ضربوه في الحادث السابق. ثم قرر تصویرھم من مسافة بعیدة. وقال  و
ھناك   أنوركان فقد ، P31لـ اوفقً وورة لھ وحفظھا على جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ. ] التقط صP31رسالن كان ھناك وأنھ [

لكن كانت وإنھ ال یستطیع أن یقول السبب،    P31قال  و.  أنور  عناصرللضرب على ید    P31[بالقرب من البرلمان] عندما تعرض  
  من المظاھرات   الكثیر  توحدثمھمة إلى حد ما بالنسبة لھ، لذلك قرر حفظھا على جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ.  صورة أنور  

الجنازة.   بعد  أیضً   P31قال  وفي دمشق  التلفزیون    اإنھ  المعلومات]  فيومارس.  آذار/ في منتصف  ظھر على  آذار/مارس    [ُحِجبَت 
أنھ كان في حالة صدمة واعتقد أن حیاتھ على وشك االنتھاء.  إلى    P31  وأشاردمشق.  منزلھ في  باقتحام  قوات األمن    قامت،  2011
بعد وواستمر حتى فتشت قوات األمن مكانھ بالكامل.    للغایة  ایً قاس  كان الضربوش منزلھ.  یفتتقامت قوات األمن بضربھ وإھانتھ وحیث  

عندما وصل إلى فرع الخطیب نُقل ونقلھ بحافلة إلى فرع الخطیب.    تم  ،)بالضبط  P31ساعة أو ساعتین أو ثالث ساعات (لم یتذكر  
"مغطاة" [مسقوفة] حیث كان علیھ االنتظار. وحمل رجال األمن الذین فتشوا مكانھ العدید من الحقائب، حیث أخذوا جمیع   2إلى ساحة
إنھ   P31قال  وووثائق وكتب باإلضافة إلى جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ.    فیدیو رقمیةأقراص مدمجة وأقراص  من  متعلقاتھ:  

بینما كان علیھ و  ظھر على التلفاز بین الحین واآلخر.  ااعتبر نفسھ صحفیً حیث  مة الموجھة إلیھ.  في ھذه المرحلة، لم یكن یعرف التھ
 

كان یعني    P31أن  ا. أوضحت القاضي كیربر الحقً ] "bedecktمالحظة من مراقب المحاكمة: استخدم المترجم المصطلح "مغطاة" [باأللمانیة:    2
 .أن الساحة كانت مسقوفة
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كان یبلغ من العمر  وفي وقت الحق.    التحقیقإنھ شعر أن ھذا قد یساعده أثناء    P31اط منھ. قال  ما قد یریده الضبّ   تخیّلاالنتظار، حاول  
 .عتقالفي ذلك الوقت وكانت تلك أول تجربة لھ في أحد مراكز اال  اعامً  29

إنھ اضطر إلى االنتظار في الساحة لبعض الوقت قبل أن یتم اصطحابھ إلى الداخل حیث تم تجریده من مالبسھ، وُسئل أسئلة   P31 قال
في   یقوم ھو وزمیلھالنقدیة في منزلھ ألنھ    أنھم عثروا على العدید من األوراق P31 أوضحوحول األشیاء التي تم أخذھا من منزلھ.  

لم یكن    غیر أنھلكل ورقة نقدیة.    بلد المنشأقام ضباط األمن بضربھ وأرادوا معرفة  واألوراق النقدیة األجنبیة كھوایة.    بجمعالشقة  
حیث كان علیھ   الساحة، حتى أُعید إلى  ا وتكرارً   ااط في ضربھ مرارً استمر الضبّ وأي بلد.    بقول اسمكل ورقة نقدیة، لذلك بدأ    بلدیعرف  

أوضح لساعات.  واالنتظار  اعتقالھم  العراقیینالشباب  أن   P31 الوقوف  تم  اضطر   الذین  الحدائق  إحدى  الوقوف    اأیضً   وافي  إلى 
ل  قا و.  االنتظار ھناك P31 بینما كان علىه الساحة  وصل الكثیر من األشخاص إلى ھذفقد  ،  وبشكل عام.  ه الساحةواالنتظار في ھذ

P31 إلى زنزانة نقل الفرد قبل فیھا جدید االنتظار واصلحیث یتعین على كل  ،ساحة طویلة بأنھا كانت. 

أن الساحة كان بھا سقف من   P31یعني أن الساحة "مغطاة" بالناس أو بسقف. فقال    P31أرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كان  
 افترض حیث  من جھة النوافذ.    اقادمً   انوافذ تطل على الساحة. حیث یمكن للمرء أن یسمع صراخً   االحدید المموج. وكانت ھناك أیضً 

P31  أشار  و.  تحقیقخمن أن ھذه الغرف كانت غرف  والناس یتعرضون للتعذیب في الغرف خلف النوافذ.    أنP31    إلى أن ھذا الوضع
المرء أن یسمع العدید من صرخات التعذیب   ھ كان بإمكان قال إنوسماع صراخ التعذیب] كان "بدایة الفظائع". و، الساحة[االنتظار في 

 منفردة إلى زنزانة    P31لمدة ساعة، نُقل    الساحةبعد أن انتظر في  وصاح أحد الرجال، "لماذا اغتصبت زوجتي؟".  حیث  المختلفة،  
داخل   امسن  إنھ كان ھناك رجال  P31تستخدم عادة لشخص واحد فقط، قال    المنفرداتعلى الرغم من أن  و.  مترین  x  متر1.5  بحجم

ألنھ افترض أنھ   P31  "، خاف15الرجل عن المدة التي قضاھا في الزنزانة وعندما أجاب الرجل "  وقام بسؤالھ.  الزنزانة عند وصول
   .فقط"" ایومً  15لـك إنھ مكث ھنا قال الرجل المسن غیر أنلسنوات.  یقصدكان 

وكان  .  معصوبتین  عیناه  وكانتخلف ظھره    مقیدتین  اهكانت یدحیث  األول بدأ في نفس اللیلة بعد وصولھ.    التحقیقأن  إلى   P31 أشار
مقدار الضرب الذي  عن  مسؤوالً أنھ سیكون   P31 وتم إخباراالستلقاء على األرض مع توجیھ وجھھ وبطنھ إلى األرض.  P31 على

إذا كان قد تلقى    عّماكانت األسئلة األولى حول اسمھ وعائلتھ ووظیفتھ. كما ُسئل  و تحملھ، ألنھ سیتعرض للضرب كلما كذب.  علیھ  
واألنشطة المتعلقة    والعائلةمجموعات مختلفة من األسئلة: المعلومات الشخصیة  بتحدید    P31قام  من الخارج لتنظیم مظاھرات.    أمواالً 

على ظھره    حیث قاموا بضربھ، كان حوالي ثالثة أشخاص حاضرین،  P31لـ  اووفقً بعد ذلك تعرض للتعذیب والضرب.  وبالمظاھرات.  
وسألوه أسئلة حول    P31الكمبیوتر المحمول الخاص بـ  بمعاینةبعد ذلك بیوم واحد، قام الضباط  وورأسھ بكابل. ثم أُعید إلى زنزانتھ.  

المنشوراتھ و  [الموظف P31 قالو.  یةنصرسائلھ  الفرع  یإنھم  إذا كان 251ن في  یعمل مع وسائل إعالم   P31 ] یریدون معرفة ما 
وأشار .  اشیئً   ي یخف  بأنھ الأن كل ما كتبھ تم نشره في ُصحف، و P31 أخبرھمف معادیة للنظام.قد تكون  "معادیة" أو وكاالت أخرى  

P31  قال  عن أسباب نشره لبعض المقاالت في بعض الصحف ولماذا كتبھا في المقام األول.    اأنھ تم استجوابھ أیضً  إلىP31   للمحكمة 
قام المحققون بمراجعة  حیث معینة على جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ.  بأمور متعلقة] تحقیقاتإنھ كانت ھناك جلسات منفصلة [

 وصفحیث  .  التحقیقاتتعرض لتعذیب شدید خالل ھذه  وجمیع الوثائق الموجودة على جھاز الكمبیوتر الخاص بھ خطوة بخطوة.  
P31  عندما تعرض للضرب بالسیاط على ع في "كرسي تعذیب" وھو ممدد على األرض ویداه مقیدتان وعیناه معصوبتان  كیف ُوِض

بشكل خاص ألن الضرب استمر لفترة طویلة. وافترض أنھ تعرض للضرب من قبل   اصعبً إن ھذا كان   P31 جمیع أنحاء جسده. قال
على القیام بھ. ثم ُطلب منھ الزحف إلى    اُطلب منھ الوقوف، وھو ما لم یكن قادرً   غیر أنھعدة مرات.  لعدة أشخاص وطلب منھم التوقف  

 تاكان  اإنھم P31 قالفتم تقییدھما.    عندما  P31  القاضي كیربر معرفة مكان یدي  تالخارج وُطرد في النھایة وأُعید إلى زنزانتھ. أراد
 .ن خلف ظھرهیتمقید

إنھ ال یتذكر بالضبط كیف عاد إلى    P31قال  فعلى المشي.    ابالضبط إلى زنزانتھ، ألنھ لم یكن قادرً   P31سألت كیربر كیف عاد  
كان    P31تذكر أنھ ُطرد من الغرفة وتم استدعاء سّجان إلعادتھ إلى زنزانتھ. وكان على ھذا السّجان أن یتأكد من أن  حیث  زنزانتھ.  

  ا لم یكن قادرً   P31عینیھ ألن    عصابة  نزع  السّجانأن    P31أوضح  ورأسھ وھو في طریقھ إلى الزنزانة.    وقام بإنزالمعصوب العینین  
كانوا یجلسون    السّجانینمجموعة من    P31تذكر  وكان علیھ الزحف طوال الطریق إلى الزنزانة.  ف،  للغایة  اكان مرھقً   حیثعلى المشي.  

 یضحكون على "صحفي ال یستطیع المشي".  ن السّجانونكاحیث  في غرفة في منتصف الطریق في طریق العودة إلى زنزانتھ. 

مقیدتین خلف ظھره، وكیف    تزالما   یداهإذا كانت    عّماھ  تلم یكن معصوب العینین في طریق العودة وسأل  P31أن    أشارت كیربر إلى
في طریق العودة إلى الزنزانة. ثم تُرك وحده لبضعة أیام قبل أن یتم   لم تكونا مقیدتینإن یدیھ    P31زحف بالضبط إلى زنزانتھ. قال  

أرادوا معلومات عن زمالئھ. و یعمل.    P31ھذه المرة، أراد ضباط التحقیق معرفة كیف ومع من كان  وفي  التحقیق معھ مرة أخرى.  
تم  حیث  .  اأیضً   االشخص الذي صوره حاضرً   عندما كان  غرفة التحقیقالتالیة كان یقف في    التحقیقاتأنھ خالل إحدى  إلى    P31  أشار
أنھ عندما تم العثور على الصورة [التي التقطھا ألحد ضباط األمن في الجنازة] على جھاز    P31أوضح  و.  P31  عصابة عینيخلع  

"ابن العاھرة"    دعاه   أنورإن    P31قال  وتم نزع عصابة عینیھ وكان أنور رسالن ھناك.  وبشأنھا.    التحقیق معھالكمبیوتر الخاص بھ، تم  
 وبدأ في ضربھ.

 التحقیق أنھ عندما ُسئل أثناء    ا، مضیفً ذلك  P31  فأّكد المحمول.    P31إذا كان أنور رسالن في الصورة على كمبیوتر    عّما كیربر    تسأل
ى البرلمان].  ] لماذا التقط الصورة وما إذا كان یرید إیذاء الشخص، أجاب بأن ھذا الشخص ضربھ [بالقرب من مبن251[في الفرع  

أنھ قال   P31أوضح  و.  في یوم من األیام  المحكمة أنھ التقط الصورة ألنھ كان یأمل أن تتم محاسبة الشخص على ذلك  P31أخبر  و
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لم یتعرف علیھ إال في الجنازة وھو یقف مع ضباط أمن  وإنھ ال یعرف من ھو ھذا الشخص وأنھ كان یعمل في الفرع.    التحقیقأثناء  
. كان  اعتقالھإنھ ُصدم عندما اكتشف أن ھذا الشخص كان یعمل في الفرع حیث تم    P31قال  وآخرین من حولھ وبدا أنھ شخص مھم،  

] حول األمور 251الفرع    في  التحقیقبعد أن استجوبوه [ضباط  و في الفرع.    تحقیقاتعدة    تعرض إلىإنھ    P31من االنتقام. قال  یخشى  
  یعمل بالضبط [كصحفي]. P31كان  العامة، أرادوا بعد ذلك معرفة كیف 

أنھ كان    P31، فرع أمن الدولة. وقال أحد السّجانین ھناك لـكفرسوسةونُقل إلى    من زنزانتھ لیًال   جَ أُخرِ   بضعة أیام إنھ بعد   P31 قال
. كان وحده  كفرسوسة إلى    بسیارةل  قِ أنھ نُ  P31 بضربھ. وأضاف  السّجان، لكنھ دمر حیاتھ المھنیة. ثم بدأ  امن الممكن أن یصبح صحفیً 

،  كفرسوسةأنھ عند وصولھ إلى    اموضحً   P31وتابع  3ن خلف ظھره.یمقیدت  هامعصوب العینین ویدوكان  ]،  المعتقل الوحیدفي السیارة [
نُ  التي  إلى زنزانة تحت األرض.    اأیضً   تلقِ تم تسجیل متعلقاتھ الشخصیة  نقلھ  المكان ومن فرع الخطیب قبل    ا قذرً   كان  قال إن ھذا 

یمكن للمرء أن یسمع  كان  ،  P31لـ  اوفقً و].  251السابقین [في الفرع    السّجانینھناك كانوا أكثر وحشیة من    وإن السّجانین،  اومخیفً 
. قبلھا   بطریقة وحشیةألشخاص یأتون إلى الزنزانة وقد تعرضوا للتعذیب  قد رأى العدید من اوالتعذیب طوال الوقت.    إثرَ صراخ الناس  

  .بالدماء وملطخین كانوا قد تعرضوا إلصاباتواعتقل كثیر منھم في مظاھرات في دوما ودمشق. حیث 

عندما وصل  و، كانوا في زنزانتھ في فرع الخطیب.  اعامً   13و  12ّصر، األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  حتى القُ   بأنھ P31 وقال
P31    قالوفي نفس اللیلة.    اعامً   16یبلغ من العمر    مراھق، وصل  كفرسوسةإلى P31 أراد حیث  نھما تعرضا للضرب المبرح.  إ

 إلى   كذلك  P31  وأشار.  جسدھماو  رأسیھمابعصي سوداء على    اضربوھم   السجانینإن   P31 . قالما ببساطة سماع صراخھ   السّجانون
في طریقھ    اوھو في طریقھ من الزنزانة إلى المرحاض، بینما لم یتعرض للضرب في الخطیب أبدً   كفرسوسةأنھ تعرض للضرب في  

في بعض األحیان،  ویدخلون الزنزانة كل ساعة ویضربون المعتقلین بالھراوات.    السّجانون كان    كفرسوسةفي    غیر أنھإلى المرحاض.  
التحقیق للمحكمة إنھ تم   P31 قال  لساعات.  یةالوضع  كان علیھم البقاء في ھذهحیث  .  الحائطن] الوقوف في مواجھة  یلُطلب منھم [المعتق

أنھ "لم یكن ھناك تعذیب فعلي"   P31  [فرع] الخطیب. وصف  فيأراد المحققون التحقق من أقوالھ  حیث  .  كفرسوسةمرتین في    معھ
كان یتعرض للضرب    غیر أنھقالھ في الخطیب.  سبق وأن  ھناك ببساطة التحقق مما    األشخاصأراد  حیث  .  كفرسوسةفي    التحقیقأثناء  

في ھذا المكان    شعربالخوف كما    اللغایة ولم یشعر أبدً   ا إن األمر كان مخیفً  P31 قال و.  كفرسوسةفي    في زنزانتھ كل یوم وكل ساعة
إلى الوقوف. كان ھناك    اأنھ في إحدى اللیالي نُقل ھو ومعتقلون آخرون إلى ساحة، حیث اضطروا جمیعً  إلى  P31  وأشار].  كفرسوسة[

، لذلك  اأن الرئیس أصدر عفوً   وتم إبالغھم]  السّجانینبالخونة والمجرمین [من قبل    وصفھمشخص. تم    100الكثیر من الناس، حوالي  
استخدم العدید من األشخاص الحافالت،   حیثإنھ كان من المفترض أن یتم نقلھم بالحافالت،   P31 المغادرة. قالالحریة في    كان لھم
  .لم یعد إلى شقتھ ذلك الوقت . وأضاف أنھ منذأصدقائھ أحد بیت ركوب سیارة أجرة إلى قرر  P31 غیر أن

*** 

 دقیقة]  15استراحة لمدة [

*** 

سیطرح اآلن أسئلة أكثر  فیدنیر أنھ لیس لدیھا أسئلة عامة أخرى في الوقت الحالي، غیر أن القاضي  P31لـ  كیربر   أوضحت القاضي 
 .تفصیًال 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

إنھ درس في جامعة دمشق قبل أن یبدأ العمل كصحفي في   P31قال  فمقاالت ألول مرة كصحفي.   P31 متى نشر فیدنیر سأل القاضي
 .]ُحِجبَت المعلومات] وفي [ُحِجبَت المعلومات[لـ] بدأ العمل ُحِجبَت المعلومات[ وفي حواليالمعلومات]. ُحِجبَت [

أن أعمالھ لم تكن سیاسیة   P31 أوضحفسیاسیة منذ البدایة أم بعد بدایة االنتفاضة في سوریا فقط.   P31 سأل فیدنیر ما إذا كانت مقاالت
الفنون كوسیلة لوصف   افي بدایة حیاتھ المھنیة، نشر مقاالت عن الفنون والعالقة بین الفنون والمجتمع، مستخدمً حیث إنھ  على اإلطالق.  

 .ور الفنانون الفساد، وكیف تناول الفنانون الموضوعات السیاسیة بشكل عامتتعلق بالفساد وكیف یصكانت أعمالھ المجتمع. 

 قالف.  2010أنھ نشر العدید من المساھمات السیاسیة بعد عام   (BKA) مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة P31 فیدنیر إلى إخبار أشار
P31  ًمعالجة القضایا السیاسیة بشكل مباشر. بدالً للمرء  ، وأوضح أنھ ال یمكن  اأكثر تعقیدً   اإن ھذه [المساھمات السیاسیة] ستكون وصف 

. في سوریا  ال یمكن للمرء أن یكتب بشكل مباشر عن السیاسة حیث إنھ  من ذلك، یمكن للمرء أن یتحدث فقط عن الفنون والمجتمع.  
 .معادیةوھي صحیفة محظورة، وصحیفة معارضة  أنھ قیل لھ في الجامعة أن النھار، الصحیفة التي كان یعمل بھا، إلى   P31 وأشار

 

بفایروس   ةوجھ الخاص ال  كمامةلمقاطعتھ، عندما حذرت أحد أفراد الجمھور الرتداء    P31لـ مالحظة من مراقب المحاكمة: اعتذرت القاضي كیربر    3
 كورونا بشكل صحیح.



International Research and 
Documentation Center   

 

5 
 

. 2011بشأن رد فعل قوات األمن على المظاھرات عندما وثّق وشارك في مظاھرات في ربیع عام    P31عرفھ    عّمافیدنیر    سأل
في الغالب في الوقفات االحتجاجیة في األماكن العامة أو أمام السفارات المصریة وأنھ شارك في مظاھرات في دمشق؛   P31فأوضح 

" وبدأوا في ضرب المتظاھرین. الشبیحة، نظم أقارب المعتقلین مظاھرة في دمشق. فجاء "2011آذار/مارس    15أو اللیبیة. وبعد  
في آذار/مارس    الى التلفزیون في ھذا الوقت تقریبً إنھ أجرى عدة مقابالت ع  P31قال  وإلى الفرار.    ،P31  ومنھمفاضطر الجمیع،  

  وھمیًا   ااستخدم اسمً   ااسمھ الحقیقي وأحیانً   ااستخدم أحیانً و.  وغیرھما  . حیث تحدث عن المظاھرات على قناة الجزیرة والعربیة2011
 من ذلك.  بدالً 

إن العدید من المحطات  P31 فقالكان شخصیة بارزة في سوریا.   P31 إنلمرء أن یقول  ا  بإمكانمعرفة ما إذا كان   فیدنیر أراد
بین مجموعة معینة من    اجیدً   امعروفً كان  إلى أنھ   P31 خلصو التلفزیونیة نشرت اسمھ عندما تم القبض علیھ وتحدثت عن اعتقالھ.  

 .الناس

یعرف ھذا االسم بالفعل في   P31إذا كان    عّماوسأل  ربط اسم أنور رسالن باألحداث التي وصفھا للتو   P31 أشار فیدنیر إلى أن
لم یكن یعلم أسمھ.   غیر أنھأنھ رأى ھذا الشخص في ساحة عامة مع ضباط آخرین،    ا ، موضحً ذلك  P31  نفىف.  2011آذار/مارس  

یرة. كانت المظاھرات سلمیة وقصحیث  .  انسبیً   أن عدد األشخاص الذین شاركوا في مظاھرات في ذلك الوقت كان قلیًال  P31 وأضاف
 .فقط عدد قلیل من األشخاص من وقت آلخر  بانتقاءقام أفراد من قوات األمن و

   .إنھ لم یكن یعرف اسم الشخص P31 یعرف اسم أنور رسالن أو اسم الشخص. فقال P31 ما إذا كان معرفة أرادأوضح فیدنیر أنھ 

كیف حّدد ھذا الشخص على أنھ   P31سأل فیدنیر  و ن الشخص الذي رآه في المظاھرة ھو أنور رسالن.  أب  P31أشار فیدنیر إلى قول  
ضباط أمن أو أفراد آخرون من قوات األمن یراقبون الناس في مثل ھذا النوع من   اأنھ كان ھناك دائمً   P31أنور رسالن. فأوضح  

] لذلك لم یكن 2011مارس  آذار/في ذلك الوقت [  باالعتقالخبرة    P31األنشطة [المظاھرات، الوقفات االحتجاجیة]. ولم یكن لدى  
لھذا الشخص [الذي   ا والتقط صورً   مقاطع فیدیو  رعندما صوّ حیث إنھ  یعرف أي أسماء، ولم یكن یعرف سوى وجوه رجال األمن.  

التي حدثت لھ على اإلطالق.    ااألشیاء جنونً إلى أن ھذا كان من أكثر    P31خلص  وباسم أنور رسالن] لم یكن یعرف اسمھ.    اُعرف الحقً 
  في إنھ    P31  قالومظھره.    ووصفاسم أنور رسالن    حیث قاموا بذكر  مع أصدقائھ عن األحداث.  بالتحدث  إطالق سراحھبعد  قام  أنھ  و

جنازة وكمحقق في  كان ھناك [في المظاھرة والالذي  أنور رسالن  ھ  یعلم أن  فإنھندما یرى ھذا الشخص،  عھذه اللحظة [في المحكمة]،  
 ]. 251الفرع 

 ذلك.  P31  فأّكد في قاعة المحكمة.    اعلى أنھ أنور رسالن قد یكون حاضرً  P31 إذا كان ھذا الشخص الذي حدده  عّمافیدنیر   سأل
 .حیث كان یجلس أنور رسالن المتھمإلى مقعد  P31 من یكون بالضبط. فأشار P31فیدنیر  سأل

كان في [ُحِجبت المعلومات] من شباط/فبرایر، في عام    إنھ  P31ھذا الشخص ألول مرة. فقال   P31 رأىفیدنیر معرفة متى وأین   أراد
من ذلك،   بسبب وجود العدید من القوى األمنیة. وبدالً   ا، في مظاھرة أمام مبنى البرلمان. وفي الواقع لم تحدث المظاھرة أبدً 2011

 .حیث تم اعتقال اثنین من أصدقائھسارت المجموعة أمام البرلمان إلى سینما الزھراء 

الشخص الذي حدده على أنھ أنور رسالن، أو ما إذا كان قد رآه   P31 إذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي یرى فیھا   عّما  فیدنیر سأل
یقف مع مجموعة من   أنور  اكان فیھ مناسبةكانت في  أنور فیھا وجھ   َحفظأن المرة األولى التي  P31 أوضحفبالفعل قبل ھذا الحدث. 

. أنورأن ھذا كان عندما حفظ وجھ    P31ه. وأكد  ءوأصدقا  P31وھم رأوا  والمجموعة،    أنوروأصدقاؤه   P31 رأىحیث  .  العناصر
أن ھذا الشخص ھو سبب   P31 كان ذلك عندما علمحیث  .  التقاط فیدیو لھفي وقت الحق من الجنازة تعرف على ھذا الشخص وأراد  و

  .اعتقال أصدقائھ

ھو أنھ  إلى    P31  فأشارإلى ھذا االفتراض.    P31وما الذي قاد    P31أراد فیدنیر أن یعرف كیف كان أنور ھو سبب اعتقال أصدقاء  
من ذلك السیر بجانبھ. تم إیقافھم من قبل ضباط األمن وطلبوا   ومجموعة من األشخاص أرادوا التظاھر أمام البرلمان لكنھم قرروا بدالً 

بیاناتھم، ُسمح لھم بالعودة إلى دیارھم.  والشخصیة.  ھویاتھم ومعلوماتھم   لم یكن بحوزة اثنین من أصدقائھ   غیر أنھعندما تم توثیق 
إنھم   P31قال  و.  P31ھناك بدأ ضباط األمن بضرب صدیق  وإلى مدخل مبنى قریب.    أخذھمابطاقات الھویة الخاصة بھم، لذلك تم  

ولكنھ كان  الضرب،في  امشاركً ذلك واقترب من ضابط لم یكن   P31ذا المدخل. رأى الشابة التي كانت مع صدیقھ إلى ھ اأخذوا أیضً 
للضرب داخل   یتعرضون  أصدقاؤه  كانیقف على الرصیف المجاور لمدخل المبنى، بینما    P31كان  حیث  یقف بجانب المجموعة.  

 یتركھم یذھبون. أن من الضابط أال یؤذي أصدقاءه و P31طلب والمدخل [الرواق]. 

إنھ اقترب من ضبّاط األمن، أنور رسالن وضابط آخر كان یقف بجانب   P31بالضبط. فقال    P31من الذي اقترب منھ    یدنیرسأل ف
 شارع وقال لھ أن یبتعد. الفي  P31أنور. حیث قام أحدھما بضرب 

 اأنھ یتذكر جیدً  اذلك، موضحً  P31 فأّكدقد تحدث إلى الشخص الذي حدده على أنھ أنور رسالن.  P31أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 أن ھذا الشخص كان یرتدي سترة جلدیة بنیة اللون.

 إنھ قال لھ "أغرب عن وجھي!"  P31. قال P31لـقالھ ھذا الشخص  عّماسأل فیدنیر 
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. سأل  یقف فقط  أو كان  كان یعطي أوامر  إذاما    ]؛باسم أنور  P31[الذي حدده  أراد فیدنیر أن یعرف بالضبط ما كان یفعلھ ھذا الشخص  
أنھ كان من الواضح أن ھذا الشخص كان ذا رتبة أعلى، ألنھ عادة في    P31  أفادكیف حدد رتبة ھذا الشخص ووظیفتھ.    P31فیدنیر  

مطلع  في ھذا الوقت [والمظاھرات أو الوقفات االحتجاجیة، كان الضباط یقفون خلف قوات األمن النظامیة التي لھا وظیفة مختلفة.  
في إظھار    یكن النظام یرغبلم  ومفتوحة.  ]، كان الضباط یرتدون مالبس مدنیة ألن جمیع السفارات في دمشق كانت ال تزال  2011

إلى أنھ كان ھناك عشرات من رجال    P31العنف ألنھم كانوا تحت المراقبة [من قبل دبلوماسیین أجانب وموظفین في السفارات]. أشار  
على ف.  أطول  اتً وكانت بعض المظاھرات تستغرق وقكانوا دائما یطلبون من المتظاھرین مغادرة المكان.  حیث  األمن في كل مظاھرة.  

أنھ،    P31  أضافسبیل المثال، كانت ھناك مظاھرة أمام السفارة اللیبیة حیث وقف الناس حوالي ساعتین للمطالبة بالحریة والعدالة.  
 تحدیًدا. مع ذلك، لم تكن أي من المظاھرات موجھة ضد بشار األسد

في الحادثة التي وقعت بالقرب من البرلمان.    ارسمیً   اعلى أنھ أنور رسالن لم یرتِد زیً   P31إذا كان الشخص الذي حدده    عّماسأل فیدنیر  
 أنھ من الطبیعي أن یرتدي أفراد القوات األمنیة مالبس مدنیة حتى داخل مراكز االحتجاز. اذلك، موضحً  P31فنفى 

 ذلك. P31شخص. فنفى یعرف اسم ھذا ال P31إذا كان  عّما سأل فیدنیر

شاھد ھذا الشخص مرة أخرى في الجنازة، بعد أیام قلیلة فقط من الحادثة التي وقعت    P31إذا كان من الصحیح أن    عّماسأل فیدنیر  
 .ذلك P31 فأّكدبالقرب من البرلمان. 

إنھ تواصل مع األشخاص الذین    P31ھذا الشخص على أنھ أنور رسالن. فقال  على    P31  تعّرف أراد فیدنیر أن یعرف في أي مرحلة  
ھؤالء األشخاص بعد ذلك بأن اسمھ أنور  أخبره  ألنھ أراد معرفة اسم ھذا الشخص.    2011شاركوا في المظاھرات قبل آذار/مارس  

 رسالن. 

 ذلك. P31 فأّكدعرف اسم الشخص من أشخاص آخرین.  P31أن بص القاضي فیدنیر لخ

أن أفراد قوات األمن كانوا حاضرین    P31حیث ذكر    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةلدى    P31استجواب    بمحضراستشھد فیدنیر  
. ووجھت إلیھ عناصر ا"ھو" [شخص یُعرف باسم أنور] ھناك أیضً   في كل مظاھرة أو وقفة احتجاجیة مرتبطة بالربیع العربي. كان

إذا كان یمكنھ تذكر   عّما  P31". سأل فیدنیرأنور "  اسمأطلق علیھ مجموعة المتظاھرین    بینماأخرى في األجھزة األمنیة لقب "عقید"  
  بعد إطالق سراحھ و"الشریر"،    لقب   أنھ في وقت [المظاھرات] أطلق الناس على ھذا الشخص  ا، موضحً ذلك  P31  فنفىھذه العبارة.  

 الشخص.  اسم P31عرف ،  فقط

  P31قال  فالشخص، بعد اعتقالھ أو في وقت سابق خالل حدیث مع أصدقائھ.  ھذا  بالضبط اسم    P31معرفة متى عرف   أراد فیدنیر
وجھ الشخص فقط،    P31أثناء االعتقال، رأى  بأنھ  و  استدعاء ھذا الشخص باسمھ،  الم یشھد أبدً   نھوبأ  إنھ سمع االسم من األصدقاء،
 ولكنھ لم یكن یعرف اسمھ بعد.

رأى الشخص الذي حدده على أنھ أنور رسالن بالفعل قبل    P31إن    ، قائًال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  بمحضراستشھد فیدنیر  
سأل  وفي محاولة التظاھر ھذه بالقرب من البرلمان.    حدثاألول مع ھذا الشخص    التواصل  غیر أنالمظاھرة بالقرب من البرلمان.  

مكتب الشرطة  محضر    إن ھذا [الموقف الموصوف في  P31قال  فقبل اعتقالھ.    مرة أخرىإذا كان قد رأى أنور    عّما  P31فیدنیر
رأى ھذا الشخص  حیث  الذي كان یشیر إلیھ في وقت سابق عندما تحدث عن وقفة احتجاجیة في دمشق.    الموقف ] ھو  الجنائیة االتحادیة

   .أثناء االعتقالالثاني  التواصلوكان  ،[محاولة] التظاھر أثناء  قربالمباشر األول عن  التواصلألول مرة في ھذه المناسبة. ثم حدث 

  P31  فأّكدنفس األشخاص ھم الذین یشاركون في المظاھرات والوقفات االحتجاجیة.    اإذا كان دائمً   عّما   ةً تدخلت القاضي كیربر، متسائل
 .ذلك

نفس الوظیفة أو إذا كان ھناك أي اتصال أو قواسم مشتركة    اأرادت كیربر معرفة العالقة بین ھؤالء األشخاص، سواء كان لدیھم جمیعً 
 أنھ لم یكن ھناك سوى عدد قلیل منھم في دمشق.  ا نشطاء، مضیفً  اإنھم كانوا جمیعً  P31أخرى. فقال 

  ا موضحً ،  ذلك   P31نفى  ف] في الجنازة.  أنوركان على اتصال مباشر مع الشخص [المحدد باسم    P31سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان  
 أنھ لم یره إال من مسافة بعیدة.

إذا كان قد تعرف على أي شخص من    عّما  P31عدة صور وسأل    P31عرض على  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  ذكر فیدنیر أن  
 كان یتحدث عنھ للتو في المحكمة. ذيإنھ تعرف على نفس الشخص ال P31ھذه الصور. فقال 

 ذلك. P31 فأّكدفي قاعة المحكمة.  انفس الشخص الموجود أیضً ھو ن یكون إذا كان یمكن أ عّماسأل فیدنیر 

[فرع]  كیف عرف أن ھذا المكان ھو    P31واعتقالھ، تم نقلھ إلى [فرع] الخطیب. سأل فیدنیر  P31شقة    تفتیشأشار فیدنیر إلى أنھ بعد  
إال من "المعتقلین    ذلك  لم یعلمویعرف على الفور، ألنھ كان معصوب العینین في طریقھ إلى الفرع.    مأنھ ل  P31أوضح  فالخطیب.  

تم استدعاء بعض األشخاص من قبل الفرع قبل حیث  ، لكنھ لم یتذكره.  ا أن للفرع رقمً   P31أضاف  والذین نُقلوا إلى ھناك" من بعده.  
 . P31 م إخباروكان بإمكانھیعرفون مكانھم لذلك كانوا اعتقالھم، 
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 رفاقھ المعتقلین بإنھ وصف األشخاص    P31"المعتقلین الذین نُقلوا إلى ھناك". فقال    بقولھتوضیح ما كان یقصده    P31طلب فیدنیر من  
 إلى الفرع قبل إلقاء القبض علیھم، واعتُقل آخرون في مظاھرات وتعرفوا على الفرع من الطریق إلى ھناك. يَ دعألن بعضھم استُ 

 كیف نُقل من شقتھ إلى الفرع في حافلة. حیث تم اصطحابھ أوالً   P31أن یصف وصولھ إلى الفرع. فأوضح    P31طلب فیدنیر من  
، وتم نقلھ من ھذه الساحة إلى المكان الذي تم تفتیشھ فیھ. نُِقَل  (الزینكو)  مموج  إلى ساحة قبل نقلھ إلى غرفة. وكان للساحة سقف حدیدي

تم تفتیشھ في ھذه الغرفة  ووبھا مغسلة في منتصف الغرفة.    فیھا  غرفة تم تخزین الكثیر من الخبزحیث كانت    المطبخ،   غرفة تشبھإلى  
 .ھي ملك لھمھا وكان علیھ أن یوقع على أن األشیاء الشخصیة التي كان علیھ تسلی

أنھ لم یُسمح لھ بالمغادرة إال بمالبسھ الداخلیة. وأنھ اضطر    اذلك، مضیفً   P31  فأّكدإذا كان علیھ خلع مالبسھ.    عّما  P31سأل فیدنیر
 .أشیاءیستخدمھا السّجانون للتأكد من أن الشخص لم یخف أي  معتادةالقرفصاء مرتین، وھي حركة الجلوس بوضعیة بعدھا إلى 

العودة إلى الساحة    أنھ كان علیھ أوالً   P31إلى زنزانة. فأوضح    على الفور أم تم نقلھ أوالً   P31أراد فیدنیر معرفة ما إذا تم التحقیق مع  
ھناك بینما كان علیھ االنتظار، لدرجة أنھ كان ھناك  وصل المزید والمزید من الناس إلى  وحیث كان علیھ االنتظار لساعات.    ةالطویل

 .الساحةأنھ تم تصویر جمیع المعتقلین في  P31. ثم نُقل إلى زنزانة. وأضاف الساحةعشرات األشخاص في 

أن الساحة    P31الطابق األرضي [الطابق األول] أم في الطابق العلوي. فوصف في ، أم  القبو: في  P31سأل فیدنیر عن مكان زنزانة  
صعود    لم تؤد إلى  ھاولكنوالزنازین كانت في نفس المستوى، في الطابق األرضي. وكانت ھناك بضع درجات تؤدي إلى داخل المبنى،  

. المنفرداتممر في المقدمة یؤدي إلى    ذات  الخطیب[فرع]  ھناك زنازین جماعیة في    ھ كانأن  P31. وأضاف طابق آخرالشخص إلى  
  .المنفرداتواضطر إلى استخدام المرحاض، نُقل خارج الزنزانة إلى غرفة مقابل    اتالمنفردأنھ عندما احتُجز في إحدى  إلى    P31  وأشار

أن   P31. فأوضح النزول إلى القبوإلى الصعود إلى الطابق العلوي أو  P31أراد فیدنیر معرفة مكان إجراء التحقیق، وما إذا اضطر 
، ویمر من غرفة السّجانین، المنفردةغرفة التحقیق كانت تقع في نفس الطابق. حیث كان علیھ أن یمشي في الممر وھو قادٌم من زنزانتھ  

وجد  ییضطر إلى الصعود إلى الطابق العلوي حیث في بعض األحیان، كان وویذھب إلى مكان مثل الساحة حیث توجد غرفة التحقیق. 
حیث یتم  أن یشعر بأي شيء.    ھمن زنزانتھ، ال یمكن  الفردإنھ في اللحظة التي یتم فیھا إخراج    P31قال  و.  التحقیق  المزید من غرف

[معصوب    بھذا الشكل   لتحقیقغرفة الذھاب إلى  یضطر الفرد إلى اھ خلف ظھره. ثم  ییدید  یوتقأمام باب الزنزانة مباشرة،  تعصیب عینیھ  
أن  یھ  ي یتعین علالذ  للفرد فقط بالتعرف على الطریق  تالعینین سمح  عصابةأن    P31أضاف  ون خلف ظھره].  اه مقیدتاالعینین وید

یصف الطریق. وأضاف أنھ في إحدى المرات، عندما تعرض لتعذیب شدید لدرجة أنھ لم یكن   P31، وھذا ھو السبب الذي جعل  سلكھی
 والزنزانة. التحقیقوأجزاء من الطریق بین غرفة   التحقیقتمكن من رؤیة غرفة ف عصابة عینیھ،على المشي، تم نزع  اقادرً 

في طریق العودة إلى زنزانتھ بعد التحقیق.   القبوالصعود إلى الطابق العلوي أو النزول إلى    P31إذا كان یتعین على    عّماسأل فیدنیر  
 إنھ عادة ما یكون في نفس الطابق، غیر أنھ كان علیھ في بعض األحیان الذھاب إلى طابق مختلف. P31فقال 

في نفس الطابق الذي توجد فیھ الزنازین أو في مكان آخر.  حدث  فیھ    اإذا كان التحقیق الذي كان أنور رسالن حاضرً   عّماسأل فیدنیر  
 في غرفة مختلفة عن المعتاد. التحقیقكان حیث . الدرجكان علیھ استخدام فقد بقدر ما یتذكر، إنھ  P31قال ف

  طاولة   أنھ كان ھناك  سوى  رإنھ ال یمكنھ تذكّ   P31قال  فمع أنور].  وصف الغرفة [التي حدث فیھا التحقیق    P31طلب فیدنیر من  
أن ھناك نافذة، و  ھ كانافترض أنوعلى حفظ المزید من التفاصیل.    افي ذلك الوقت لدرجة أنھ لم یكن قادرً   اجدً   اكان مرھقً   حیثمكتب.  
   .اأیضً  ھناك كراسيأنھ كان بو اخشبیً  كان المكتب

إنھ كان المعتقل الوحید في ھذا التحقیق   P31 فقال.  P31أراد فیدنیر معرفة عدد األشخاص الذین حضروا ھذا التحقیق باإلضافة إلى  
 إلى الغرفة.  P31رافق أحدھم ون حاضرین،  یوكان على األقل ثالثة سجان

إنھ نُقل إلى غرفة   P31أن یصف الوضع وكیف كان الشخص الذي حدده على أنھ أنور رسالن یتصرف. قال  P31من   طلب فیدنیر
إلى الغرفة بفترة وجیزة، سألھ    P31بعد دخول  و.  عادة  التحقیقعلى بطنھ أثناء    یستلقيأو    یجثوأن  كان علیھ أن یقف فیھا. كان علیھ  
  نزعإنھ ال یعرف، تم    P31عندما قال  وز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ.  بصورتھ على جھا  P31أحدھم عن الشخص الذي احتفظ  

 عصابة عینیھ وضربھ أحدھم بقبضتھ.

 .أن یجثو P31 كان علىأنھ كان نفس الشخص، أنور رسالن. ثم  P31قال ف. P31أراد فیدنیر معرفة من ضرب 

إنھ ُضِرَب في وجھھ. ثم ُسئل عن سبب التقاطھ للصورة وأمور أخرى متعلقة بالصورة. قال   P31. فقال  P31سأل فیدنیر أین ُضِرَب  
P31    في فعل   اأمامھ مباشرة وكان حرً   اشعر وكأن حیاتھ في خطر، ألن الشخص الموجود في الصورة كان جالسً   في ھذه اللحظةإنھ

استجوبھ مرة أخرى بشأن  آخر    ابأن محققالصورة. و  یرید معرفة كل شيء عنكان  ن ھذا الشخص  إ  P31قال  و.  أي شيء یریده
 الصورة في الیوم التالي. 

العصابة بقبضتھ، ومن الذي خلع    P31یتعلق بمن ھو بالضبط الشخص الذي ضرب    إن لدیھ سؤاالً   محامي دفاع أنور قائًال بوكر  تدخل  
على وشك طرح    كان  فیدنیر  غیر أنطرح األسئلة،  یقوم بإن ھذا لن یكون الوقت المناسب لبوكر ل  فیدنیرقال القاضي  ف.  P31  عن عیني

حیث  إنھ نفس الشخص الذي ضربھ بقبضتھ.    P31خلع عصابة عینیھ. قال  الذي  من    P31  سأل فیدنیرفأسئلة مماثلة على أي حال.  
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ز الكمبیوتر الخاص بھ، ثم نزع العصابة عن عینیھ وضربھ صورتھ على جھا  بحفظ  P31الذي قام    عن الشخص  سأل ھذا الشخص أوالً 
 .ذلك P31 فأّكدإذا كان أنور رسالن.  عّماعلى وجھھ. سأل فیدنیر 

أن عدة أشخاص بدأوا بضربھ عندما  اذلك موضحً  P31 فأّكدأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك مزید من الضرب أثناء ھذا التحقیق. 
أنھ عادة ما    P31أال یكذب. وأضاف    P31. وأنھ في جلسة التحقیق ھذه، ُطلب من  وأن یجثتم تعصیب عینیھ مرة أخرى وُطِلَب منھ  

 كان یتعرض لتعذیب شدید أثناء التحقیق وكان یھدد بالقتل أو بتقطیعھ إلى أشالء.

 ذلك. P31 فأّكد. اض للتھدید أثناء ھذا التحقیق أیضً قد تعر P31إذا كان  عّماسأل فیدنیر 

إذا كان   ما  فیدنیر معرفة  باألشخاص اآلخرین   P31أراد  أنور رسالن، مقارنة  أنھ  الذي حدده على  الشخص  تعّرف على رتبة  قد 
أنور، لذلك كان من الواضح    لمخاطبة   "سیدي"  لقب  كانوا یستخدمون  إن األشخاص اآلخرین  P31الحاضرین في ھذا التحقیق. فقال  

 یستخدم فقط بین الرتب المختلفة. اللقب، ألن ھذا رتبة أن أنور كان أعلى

على األرض أثناء تعرضھ   ا أو جاثیً   اكان جالسً أنھ    اذلك، مضیفً   P31أوامر. فلم یتذكر    قام بإعطاءإذا كان أنور قد    عّماسأل فیدنیر  
 لھذا السبب لم یستطع معرفة من قال ماذا.وللضرب من قبل عدة أشخاص من عدة اتجاھات. 

  التحقیق إن ضابط    P31قال  ف.  تصنیفھعن شخص آخر لم یستطع    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P31أن    إلى  فیدنیر  أشار
إنھ كان   P31شخص أو شخصان عادة ما یحمالن السیاط. قال    اكان ھناك أیضً و.  كان ھناك  اجیدً صوتھ    یتذكر  P31الذي ما زال  

 كانوا  ما P31  یسمعأن  ال یریدونكانوا ، ألنھم خطوات أقدام األشخاص وھمساتھمعلى األرض ویمكنھ سماع  اأو حتى مستلقیً  اجالسً 
 یتحدثون عنھ.

آخر كان في الغرفة [التحقیق]   ا[من الجنازة] أظھر شخصً   P31إن فیدیو    ، قائًال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  بمحضراستشھد فیدنیر  
لمكتب   P31شعر داكن وشارب وسترة جلدیة بنیة اللون. قال    ا. حیث كان ھذا الشخص بین األربعین والخمسین من عمره، ذاأیضً 

 ذلك للمحكمة. P31 فأّكدیعرف اسم ھذا الشخص.  م یكنإنھ لالشرطة الجنائیة االتحادیة 

وضربھ على  P31أن ھذا ھو نفس الشخص الذي خلع عصابة عیني  P31فعلھ ھذا الشخص أثناء التحقیق. فأوضح  عّماسأل فیدنیر 
 أنھ كان یشیر إلى الشخص الذي التقط صورة لھ، ثم قام بضربھ. P31وجھھ. وأوضح  

أو    اأن أنور ھو الشخص الذي ضربھ في وجھھ وأن ھناك شخصً   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P31أشار فیدنیر إلى أن  
أنھ كان یقصد وجود أكثر من شخص في غرفة   P31. فأوضح  P31في غرفة التحقیق مع    اأیضً   ا شخصین آخرین في الفیدیو كان

 إلى الغرفة. P31التحقیق: الشخص الذي ضربھ، واثنان یحمالن السیاط، وواحد رافق 

حدده على أنھ   افي الجنازة أظھر شخصً   بتصویره  P31قام  أن الفیدیو الذي    P31  األوصاف السابقة التي قّدمھاقال فیدنیر إنھ فھم من  
إن    P31قال  ف.  التحقیقفي    اأیضً   اآخر في ھذا الفیدیو كان حاضرً   اأن ھناك شخصً ب، والتحقیقالتقى بھ مرة أخرى أثناء  أنھ  و  أنور

 بشأن الفیدیو والصور.  التحقیق معھأثناء الثورة. كما تم  كان حول عملھ ومنشوراتھ وأنشطتھ التحقیق

. وأراد فیدنیر أن یعرف بالضبط ما فعلھ اجدً   اأن أنور كان غاضبً   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P31أشار فیدنیر إلى أن  
 لوصف مثل ھذا الشخص.  اكافیً  سیكون ھذا  فإن، P31لـ اإنھ ضربھ على وجھھ. وفقً  P31قال ف أنور، وما إذا كان قد رفع صوتھ. 

  اانھ أیضً إذا كان بإمك  عّما  P31آخرین یصرخون من التعذیب، وسأل    ا أنھ سمع باستمرار أشخاصً   اوصف سابقً   P31إن   قال فیدنیر
داخل الزنازین. غیر    من  ، حتىأصوات الصراخ ھذهسماع    اإن المرء یمكنھ دائمً   P31سماع ھذا الصراخ في غرف التحقیق. فقال  

إنھ كان ال یزال بإمكانھ سماع أصوات أشخاص   P31لتقلیل الضرب. وقال    إیجاد طرقٍ   أنھ أثناء التحقیق ركز على نفسھ، محاوالً 
 یتعرضون للتعذیب، حیث كانت األصوات تُسمع في كل مكان. 

*** 

 استراحة لمدة ساعة][

*** 

لدیھ بعض األسئلة الموجزة حول الوضع  ن  إالعامة في فرع الخطیب و  االعتقالقال القاضي فیدنیر إنھ یرید معرفة المزید عن ظروف  
الموجودة في الخطیب وعدد األشخاص الموجودین في نفس   الزنازین. كان سؤال فیدنیر األول حول  لة الحقةمرحفي    كفرسوسةفي  

 إلى زنزانة أخرى.  االحقً  P31تم نقل ورجل مسن.  وھو  في البدایة كان ھناك شخص آخر، نھ إ P31قال ف. P31زنزانة 

، في زنزانة واحدة. فأوضح  P31  وفیھمأنھ كان ھناك ثالثة أشخاص،    االتحادیةمكتب الشرطة الجنائیة  أخبر    P31أشار فیدنیر إلى أن  
P31    .عندما تم نقل  وجاء الشخص الثالث في الیوم الثاني.  وأنھ في یومھ األول كان ھناك شخص آخر، وھو رجل مسنP31    إلى

الجدد   بالقادمینفیما یتعلق    حركة كثیرةإنھ كان ھناك    P31قال  وزنزانة أخرى، شارك الزنزانة مع العدید من األشخاص اآلخرین.  
إنھ لم یمكث في    P31قال  وإلى نفس الزنزانة.    أخذھمتم  یبناًء على عدد المعتقلین الجدد الذین  یتم نقل آخرین  حیث إنھ  وعملیات النقل.  
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، لم یستطع  العدید من الصور المتغیرة سبب  شھور، وبللم یمكث ھناك لسنوات أو  فإنھ    بشكل عام،والزنزانة الجماعیة لفترة طویلة.  
 معینة أفضل من غیرھا.  اأمورً إلى أنھ یتذكر  P31خلص وتذكر كل التفاصیل. 

تم اعتقالھ في   حیث . ایومً  13إلى  12إنھ مكث ھناك حوالي  P31قال ففي الخطیب قبل نقلھ.  P31سأل فیدنیر عن المدة التي مكثھا 
 ، رغم أنھ فقد إحساسھ بالوقت.ایومً   12إلطالق سراحھ. وأوضح أنھ علم أنھ نُقل بعد    الدقیقلم یتذكر التاریخ    غیر أنھمارس،  آذار/  28

تأكید ذلك.    P31أنھ مكث في الخطیب منذ [ُحِجبت المعلومات]، وطلب من    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P31قال فیدنیر إن  
فقد إحساسھ العام بالوقت، لذلك یفترض أن اإلطار   غیر أنھعلى تمییز اللیل والنھار،    اان قادرً أنھ فقد إحساسھ بالوقت. ك  P31فأوضح  

إذا كان یتحدث عن عام    عّماالقاضي فیدنیر    ھعندما سألو.  قد تم حسابھ  الزمني الذي قدمھ للمكتب االتحادي للشرطة الجنائیة بألمانیا
  .ذلك P31أكد  ،2011

في أكثر من    اموجودً   إنھ كان  P31قال  ف.  فیھا  موجودینالذین كانوا    عدد األشخاص  عن عن حجم الزنزانة الجماعیة و  سأل فیدنیر
إن   P31قال  ون، قبل نقل بعضھم.  وثالث  ا، وأحیانً ا ن شخصً و في بعض األحیان كان ھناك عشرف.  حیث كان عدد الناس یختلفزنزانة.  

 یعتمد على الیوم. كان ألشخاصالدقیق لالعدد غیر أن . بالتناوبكان علیھم النوم حیث ن" في ھذه الزنازین. ی"مكدس كانوا األشخاص

في بعض فحدث داخل الزنازین.  من األمور كانت ت  إن الكثیر  P31قال  فظون من نومھم في اللیل.  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانوا یوقَ 
 ھذا بأنھ تعذیب نفسي. P31وصف  وكان علیھم الوقوف في طابور مواجھین الحائط. حیث ال یُسمح للمعتقلین بالنوم. كان األحیان 

أن تنص على  والتي    االتحادیة،مكتب الشرطة الجنائیة  لدى    P31إفادة  إلى    اأوضح فیدنیر أن جمیع أسئلتھ تتعلق بفرع الخطیب، مشیرً 
  P31  فأّكدجبرون على مواجھة الحائط، بحیث كان من المستحیل الحصول على قسط كاٍف من النوم.  وی  لیًال   یُوقَظون ما    االناس غالبً 

 عن التعذیب الجسدي والنفسي. حدیثھأن ھذا ما قصده عند 

الیوم، في یحصلون على ثالث وجبات في  كانوا  ولكنھم    ،اجیدً إن الطعام لم یكن    P31قال  ف.  اإذا كان الطعام كافیً   عّماسأل فیدنیر  
على الطعام وكانوا یحصلون أیضا  .  في المساء  تم إعطاؤھم البیض وحساء العدس والخبزیكان    حیثوفي المساء.    وفي الظھیرة  الصباح

في  ف.  زنزانةتعتمد على الكانت  . ووصف كذلك أن كمیة الطعام  اكان مقززً ولكنھ    ،ا كافیً ن الطعام كان  إ  P31الظھیرة. قال    وقت  في
على كثیر من الطعام،  ال یحصل واحد ال كان الفرد احصة واحدة لجمیع المعتقلین، لذلك غالبً  كانوا یحصلون علىالزنزانات الجماعیة، 

 .ةكافیت الكمیة على نصیبھ الخاص، لذلك كانیحصل  معتقل كل كان  المنفرداتبینما في 

إذا كانت ھناك مرافق صحیة على اإلطالق، وما إذا كانت نظیفة،   عّما  P31  أما فیما یتعلق بالظروف الصحیة في الفرع، سأل فیدنیر
، لم یكن لدیك سوى دقیقة واحدة للذھاب  ولكنباستخدام المرحاض،    للفردإنھ ُسمح    P31وما إذا كان یُسمح لألشخاص باستخدامھا. قال  

لم یكن وفي وجھھ لیغادر.    والصراخفتح الباب  كان السجانون یقومون ب أطول،    اوقتً   الفردإذا استغرق  وإلى ھناك ومغادرتھ مرة أخرى.  
م المرحاض ثالث مرات ُسمح لھ باستخداوما إذا كان ھناك صابون على اإلطالق.    P31لم یتذكر  وأو االستحمام.    لالغتسالھناك خیار  
  لذلك كان ،  یغتسلأي منھم أن  م یتمكن  أنھ كان ھناك الكثیر من الناس، ول  P31أوضح  و.  سیئة للغایةلكن الرائحة كانت  وفي الیوم،  

 في ذاكرتھ. ُحفرتن ھذه الرائحة المثیرة لالشمئزاز لألشخاص الذین لم یغتسلوا ألیام، إ P31قال وھناك رائحة قویة. 

حیث إنھ  .  عالجاتو  الدواء  تلقوا حبوب  المعتقلینإن بعض    P31  فقالفي فرع الخطیب.    عالج طبيإذا كان ھناك    عّماسأل فیدنیر  
نفسھ بحاجة إلى   P31لم یكن  و.  السّجانینیطلبون أدویة من    ا مثل ھذه القصص المتعلقة بمرض السكري. كما سمع أشخاصً بسمع  
  .ایطلبھا أبدً ، لذلك لم العالجأو  الدواء حبوب

ھناك مجموعات    ھ كانإن  P31قال  ف.  عالج طبيقد شاھد معتقلین مصابین أو مرضى یحتاجون إلى    P31أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
  P31غیر أن  معینة،    دواء  طلب ھؤالء األشخاص حبوبحیث  ارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب.  كمرضى  مختلفة من المرضى:  

حیث ، معظمھم من دوما وضواحي دمشق، أصیبوا بكسور.  اأشخاصً   اأیضً   P31أم ال. وشھد  حصلوا علیھا  ما إذا كانوا قد  لم یالحظ  
  تعرضوا   مأنھ   من الواضحكان  حیث  .  اأیضً   رأسھممن    ونین بالدماء وینزفأنھم كانوا مغطَّ   P31. وأضاف  كان بعضھم یضع ضمادات

   لضرب المبرح.ل

 ولكنھم ضمادات.  یضعون  إنھم كانوا    P31قال  ف.  دون تدخلركوا  تُ   مأ  اطبیً   اعالجً إذا كان ھؤالء األشخاص قد تلقوا    عّماسأل فیدنیر  
إنھ ال یعرف ما إذا كانت الضمادات   P31قال  و.  دواءیطلبون  كانوا  ن باألمراض المزمنة  یالمصاباألفراد  كانوا یتألمون. وأضاف أن  

كانوا یصرخون، وكانوا یواجھون مشاكل  حیث  من الواضح أنھم "أصیبوا بالجنون".    اھد أشخاصً اش  أنھ  كعالج طبي مناسب. كما   تعتبر
ستطع معرفة ما إذا كان ھؤالء األشخاص مرضى بالفعل أم ال. كما  یلم    P31غیر أن  وبدأوا في ضربھم.    السجانونصعبة عندما جاء  

ضمادات، إال أنھ  یضعون  ن  یوآخر  دواء  إلى أنھ بالرغم من أنھ رأى بعض األشخاص یتلقون حبوب  P31أنھ لم یر أي أطباء. وخلص  
 في فرع الخطیب. الم یقابل طبیبً 

إذا كان   الفرع. ض معتقلھد تعرُّ اقد ش  P31أراد فیدنیر معرفة ما  التي تم تطبیقھا في  التعذیب  للتعذیب وما ھي أسالیب  ین آخرین 
  ن تعرضوحیث كانوا یفي جمیع أنحاء أجسادھم.    بكدمات  التحقیق معھمكیف رأى معتقلین یعودون إلى الزنزانة بعد    P31وصف  ف

  P31كانت بشرتھ أغمق من  و من األردن.  أحد رفاقھ المعتقلین  إلى    P31  وأشارحمراء.    كامل أجسامھموكانت    بالكابالتللضرب  
"مواقف مجنونة" أخرى عندما    إلى  P31  وأشارلھذا الشخص إنھ یستطیع تحمل الكثیر.    السجانونقال  حیث  وتعرض لضرب مبرح.  
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  حاول ھو ومعتقلین   ھإن  P31قال  حیث  وصل أشخاص من دوما إلى الزنزانة، وكان من الواضح أنھم تعرضوا لضرب مبرح قبل ذلك.  
 المعتقلین كذلك أنھ شاھد بنفسھ وھو في طریقھ إلى المرحاض كیف تم تقیید أیدي    P31آخرین "إعادتھم للوقوف على أقدامھم". وأوضح  

 .انفسیً  األشخاص تحطیمإلى أن الھدف ھو  P31خلص و إلى أبواب زنازینھم، حتى ال یتمكنوا من الجلوس.  

تعرض أحد األشخاص الذین كان   كفرسوسةأنھ في وقت الحق في  اذلك موضحً  P31 فأّكدإذا كان ھذا في الخطیب.  عّما سأل فیدنیر 
في الخطیب،    P31عندما كان  و [تقیید یدیھ إلى باب الزنزانة].    في الخطیب  حصلتالتي   یمكث معھم في الزنزانة للتعذیب بنفس الطریقة

 . المنفردات التي كانوا محتجزین فیھاأبواب  رأى بنفسھ كیف تم تقیید أیدي الناس إلى

بھا نوافذ صغیرة   للمنفرداتأن األبواب الحدیدیة    P31أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي تم فعلھ بالضبط لھؤالء األشخاص. فأوضح  
أصفاد  م إغالق ھذه النوافذ وربط  تالھواء داخل الزنزانة.    بدخول بعضلمراقبة المعتقلین من الخارج أو للسماح    السّجانونیستخدمھا  
عندما    غیر أنھم كعقاب.  خدِ أن ھذا استُ ب  اإنھ فھم الحقً   P31قال  وحتى ال یتمكن الناس من الجلوس.    قاموا بذلكبالقضبان.    المعتقلین

ولم یكتشف    اطریقة، فلم یستطع أن یسأل أحدً في زنزانتھ للتعذیب بھذه ال  كان یشاركھ  كان ال یزال في الخطیب، لم یتعرض أي معتقل
 .اذلك إال الحقً 

إن النوافذ كانت   P31سأل فیدنیر عن االرتفاع الذي تم تقیید أیدي الناس بھ إلى قضبان النوافذ، وما إذا كان علیھم الوقوف. فقال  
أن النوافذ كانت على ارتفاع    P31نافذة. وتوقع  ، كان على المرء أن یقف لینظر عبر الالمنفردة التي احتُجز فیھابمستوى العین. ففي  

 یفتحھا السّجانون ویراقبوا المعتقلین.لسم. وأضاف أن وظیفة ھذه النوافذ ھي  170و 160یتراوح بین 

  P31  فأّكد.  (إطار سیارة)  دوالبالیعرف عن طرق التعذیب األخرى مثل الصدمات الكھربائیة أو    P31أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
. على بساط الریحیتعرضون للجلد والتعذیب    اإنھ شاھد أشخاصً   P31قال  ودوالب لتھدید الناس.  الأنھ تم استخدام الصدمات الكھربائیة و

دوالب وتعرض للضرب. وفي مرة أخرى، ُھدد بالتعرض للصعق بالكھرباء على أجزاء    داخلأنھ ُوضع ذات مرة    P31أوضح  و
 .بناًء على طلب القاضي فیدنیر أن ھذا حدث في فرع الخطیب P31أكد وعلى إنجاب األطفال".  امعینة من جسده حتى "ال یعود قادرً 

لم یكن   حیثأن ھذا حدث أثناء التحقیق    P31فأوضح    بأن یصف الموقف عندما تم تعذیبھ باستخدام الدوالب.  P31طلب فیدنیر من  
 ا، لم یكن ھذا شدیدً ولكنُوضع في دوالب [إطار سیارة] وُضرب مرتین أو ثالث مرات.    فقد.  بعد ذلك  على الوقوف أو المشي  اقادرً 

 لصعقھمعدنیین على جسده    قضیبینإنھ تعرض في بعض األحیان للتھدید بتثبیت    P31قال  ومثل االستخدام المنتظم لھذه األسالیب.  
 صدمات كھربائیة.ب

 .ذلك P31نفى فقد أُبلغت بمكان وجوده.  P31إذا كانت عائلة  عّماسأل فیدنیر 

إنھ تعرض للضرب في الطریق في   P31قد تعرض للضرب وھو في طریقھ للتحقیق. فقال    P31أراد فیدنیر كذلك معرفة ما إذا كان  
] على بصورة تعسفیة[  یتعرض الفرد للضربكان  حیث  .  منظمةن عملیات الضرب ھذه كانت  أالخطیب. وأنھ ال یمكن للمرء أن یقول ب

]. كفرسوسةذلك فیما بعد [في    تبعمثل التعذیب والضرب الذي    اإن ھذا لم یكن شدیدً   P31قال  وضرب رأسھ بالحائط.  یرأسھ بالعصي أو  
   تعرض للضرب المبرح في الطریق. وأن الفرد كان ی  كفرسوسةللغایة في    إن الطریق من زنزانتھ إلى المرحاض كان طویًال   P31قال  

والمحققین.    السّجانین قول أي شيء عن التسلسل الھرمي بین    P31وفیما یتعلق بفرع الخطیب، أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان بإمكان  
األشخاص الوحیدین الذین   ھم  كانواحیث  .  ایومیً   السّجانین   من قبلیتعرض للضرب  كان  إنھ  ففي ھذا الفرع،    معتقًال ، بصفتھ  P31قال  ف

أشخاص   اكان ھناك أیضً فقد  ،  P31لـ  اوفقً وعلى طعام.    نحصلوكانوا ی إما في الطریق إلى المرحاض أو عندما    تواصل معھم المعتقلون
  حیث قام القسم الثاني بسؤال.  للمعتقلتم تسجیل وتخزین األغراض الشخصیة  یحیث    المستنداتفي الموارد البشریة أو في قسم    یعملون
P31  عن والده وأقاربھ اآلخرین. وأضافP31  ًاب محاضر. تّ محققون وكُ  ا أنھ كان ھناك أیض 

معرفة ما إذا كان ھناك نوع من التسلسل  من    P31لـمكن  أحیث  بیتصرفون بطریقة معینة    األشخاصأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
أنھ    P31أوضح  و"سیدي".  لقب  آخرین ب  األشخاص كانوا یخاطبونإنھ لم یكن على درایة بالرتب. ولكن بعض    P31الھرمي. فقال  

 .السّجانینالوحید مع تواصلھ  ، كانكمعتقل

اتخاذ أو    إعطاء أوامر بإجراء تحقیقب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن المحققین كانوا مسؤولین عن  لمكت  P31قول  أشار فیدنیر إلى  
  ا مسبقً یبدو أن المعاملة قد تم االتفاق علیھا  كان  أنھ    لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  P31. كما قال  للمعتقلقرار بعدم حدوث أي شيء  

للمحكمة إن ھذا ھو ما قصده عندما وصف أن    P31. وقال  المعتقلمصیر    یحدد  ي منن ھوالمحقق  یضمرھاي كان  تال  الغایةبأن  و
الذي رافق المعتقلین من الزنازین إلى غرف التحقیق أقل رتبة من ضباط   السّجان"سیدي". وكان    خاطبوا ضباط التحقیق بلقب  السّجانین
 التحقیق.

أن األشخاص ذوي الرتب األعلى بما یفید بمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عن التسلسل الھرمي    قام بإخبار  اأیضً   P31قال فیدنیر إن  
القضاة أنھ كان یشیر   P31. وأخبر اكانوا یستخدمون نبرة صوت قاسیة مع الموظفین ذوي الرتب األدنى؛ حیث مارسوا سلطتھم لفظیً 

 .األشخاصاستخدم ھذا المصطلح فقط للتوصل إلى استنتاجات حول رتب  إنھإلى ھذا عندما تحدث عن لقب "سیدي". حیث 

لب منھ أن یقول ما إذا كان الخطیب ھو األسوأ في فرع الخطیب وطُ   P31قال فیدنیر إن المحكمة كانت مھتمة بشكل خاص بتجارب  
[فرع] كانت سیئة. وقال إنھ تعرض للضرب أكثر من  كل  ن تجربة  إ  P31سوأ. فقال  األ  ھي  أم أن فروع المخابرات األخرى كانت
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أن   ، تعرض  كفرسوسةكبر قدر من األلم في حیاتھ عندما كان في فرع الخطیب. وفي وقت الحق في  أل  یتعرضغیره وكان علیھ 
یة بعد أشھر، تم  أنھ عند اعتقالھ للمرة الثان  P31". وأوضح  فقط  من ذلك  اللضرب واإلھانة من قبل السجانین، غیر أن ھذا "كان جزءً 

 .ایومً  60كان علیھ البقاء في ھذا الفرع لمدة وأصیبت یده وتم استدعاء طبیب لوضع ضمادات. حیث . 215نقلھ إلى الفرع 

  ا عصیبً   اوقتً ویواجھ  إنھ كان یعاني من صداع    P31إذا كان بحاجة إلى استراحة. فقال    عّما  P31  رئیسة المحكمة  سألت القاضي كیربر
 یرغب في الحصول على استراحة.كان لتذكر األمور، لذلك 

 .كانا بحاجة إلى التحدث إلى موكلھم أوالً   اإنھ وزمیلھ لن یكون لدیھم أي أسئلة للشاھد، ألنھم قائًال بوكر محامي دفاع أنور تدخل 

 اختتام القاضي كیربر باستراحة قصیرة قبل  تر إلى أنھ لیس لدیھما سوى عدد قلیل من األسئلة، أم   این أشارن العامّ ألن المدعیَّی اونظرً 
  . ینن العامّ یالمدعیَّ الجلسة بعد أسئلة  

*** 

 دقائق] 10استراحة لمدة [

*** 

. لذلك قررت كیربر اختتام الجلسة لھذا  اقد ازداد سوءً   P31ھا بأن صداع  تأخبر  P31  ةإن محامیكیربر رئیسة المحكمة  قالت القاضي  
   المدعیّن العامیّن والدفاع في الیوم التالي.الیوم ومتابعة أسئلة 

 

 بعد الظھر.  2:15ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 

 2021نیسان/أبریل  8 –الیوم الثامن والستون للمحاكمة 

َدین الحصول الصحفیَّین المعتَم  لم یطلب أي من. ولَین من الصحافةأشخاص وُممثّ بحضور ستة   اصباحً   9:30بدأت الجلسة في الساعة  
كروكر ومحمد ولم یكن محامیا المدعین    كلینجھ وبولتس.العامان  ل االّدعاء العام المدعیان  للّغة العربیة. ومثّ   الفوریة  على الترجمة

 حاضرین. 

 .للمدعین العامین انتقالھامرة أخرى قبل  P31 على مسامعالتعلیمات  رئیسة المحكمة  القاضي كیربر تلت

 استجواب من قبل المدعي العام 

أن بعض    اإذا كان معروفً   عّما P31 وسأل  2011عام  مطلع  أشار المدعي العام كلینجھ إلى المظاھرات والوقفات االحتجاجیة في  
أنھ یمكن للمرء أن یعرف أنھم من أفراد قوات األمن ألنھم   اذلك، موضحً   P31  فأّكد ینتمون إلى قوات األمن.    ھناك كانوا  األشخاص
إن بعض النشطاء المشاركین في ھذه المظاھرات    P31  قالویتصرفون".  كانوا  یعرف كیف  المرء  على الھاتف. وأضاف أن "  اكانوا دائمً 

األشخاص.   بعض  یعرفون  فھم  لذا  المخابرات،  قبل  من  بالفعل  استدعاؤھم  تم  العبارقد  كانت  االستدعاءات    ةالشائعة  حیث  لھذه 
 ."فنجان من القھوة لشرب" يالعامة ھ واالستجوابات

  لمخابرات العسكریة، أو لأو    العامة، المخابرات    : سواء ألجھزةاأیضً   ةمعروف  ت األجھزة التي ینتمون إلیھاإذا كان  عّماسأل كلینجھ   
أولمخابرات  ل السیاسي.  ل  الجویة  الشخصیة:    P31قال  فألمن  التحدث عن قصتھ  یرید  بالفعل [في    حیثإنھ    مطلع عامتمت دعوتھ 

وكانوا یعرفون بعض    ھئ] من قبل األمن السیاسي وفرع فلسطین. لذلك كان یعرف بعض الناس ھناك. كما تم استدعاء أصدقا2011
 نإحیث  باإلضافة إلى ذلك، كان على المرء أن یضع في اعتباره أن قوات األمن في سوریا ال تختبئ.  و.  اموظفي المخابرات أیضً 

 ھ.ئوأصدقا P31ھذا ھو سبب خوف وكان نھجھم ھو التحكم في كل شيء. 

از المخابرات إذا كان یعرف جھ  عّما  P31وسأل    2011المعلومات] من شباط/فبرایر    ُحِجبَتأشار كلینجھ إلى [محاولة] التظاھر في [
أنھ في ھذا الیوم أرادت مجموعة من الناس التجمع أمام مبنى البرلمان في دمشق. لذلك التقى   P31التي ینتمي إلیھ األشخاص. فأوضح  

إلى الخارج، وطلب بطاقة ھویة   P31دخل شخص إلى المقھى وأخذ  ف].  المعلومات  ُحِجبَت[  في  احوالي عشرین إلى ثالثین شخصً 
P31  .یكن  لم  و، ووثق بیاناتھ وأعاده إلى الداخلP31  أو أي   شارةینتمي ھذا الشخص، ولم یكن یرتدي    كان  أي جھاز  إلى   یعرف

. اوطلبوا بیاناتھم الشخصیة أیضً   P31والمجموعة المقھى، تم إیقاف بعض أصدقاء    P31بعد أن غادر  وشيء آخر للتعرف علیھ.  
یعرفون أن الشباب في   كانوا  وأصدقاؤهھو  إنھ    P31رج المقھى على جانبي الشارع. قال  كانت العدید من الحافالت تنتظر خاحیث  

والمجموعة   P31في آخر الشارع. غیر أن    امترً   30من البرلمان، على بعد حوالي    اوكان المقھى قریبً .  الشبیحةمن  كانوا  الحافالت  
وعدم القیام بالمظاھرة كما ھو مخطط. طلبت   السیر   متابعةكانوا خائفین للغایة بسبب جمیع الحافالت والضباط، لدرجة أنھم قرروا  

خرون ینتظرون في الحافالت. واصلت المجموعة السیر  آكان  وبیاناتھم، و  الھویة الخاصة بھمبعض القوات األمنیة من الناس بطاقات  
ما إذا كان بإمكانھم القیام بمظاھرتھم ھناك لكنھم   بتفقّدمتر من الطریق. قاموا    100لى سینما الزھراء، على بعد حوالي  حتى وصلوا إ
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في أزواج أو مجموعات صغیرة من ثالثة   بل  كبیرة، یسیرون كمجموعة واحدة  ا  نو كولم یأنھم    P31أوضح  وقرروا عدم القیام بذلك.  
 P31قال  و في اتجاھھم.    P31ذھب  فصدقائھ عند زاویة الشارع واقتیدا إلى مدخل مبنى مجاور.  تم إیقاف اثنین من أ وقد  أشخاص.  

إنھ كان ھناك الكثیر من األشخاص یرتدون مالبس مدنیة، وكان من المستحیل تحدید الفرع الذي ینتمون إلیھ، ما لم یتم استدعاء أحدھم 
 الوجوه.بعض معرفة ل ھذا الفرع من قبل وبالتالي بَ من قِ 

إن اسمھ [ُحِجبَت    P31. فقال  في جنازتھ  بالتقاط صور وتصویر مقطع فیدیو  P31  سأل كلینجھ عن اسم المخرج السینمائي الذي قام
 المعلومات]. 

أیضً  أراد إذا كان  ا كلینجھ  التقط  P31 معرفة ما  الذي  بھ والجھاز  الخاص  الكمبیوتر  أو الصور على جھاز  الفیدیو  قد حفظ ملفات 
.  بالید  محمولةكامیرا الالإنھ قام بالتصویر بكامیرا فیدیو من نوع سوني في الجنازة، ما یسمى ب P31 مقاطع الفیدیو بھ. فقال  /الصور
ن العدید من األشخاص حضروا  إ P31 قالویحمل التابوت واألشخاص الذین یسیرون خلفھ.    الذي كانقام بتصویر موكب الجنازة  حیث  

قام بتصویر فیدیو لألحداث وأثناء تصویره تعرف على الشخص الذي ضربھ في  ون، وكذلك قوات األمن. ین وسیاسیی فنانمن  الجنازة:  
في المنزل، قام بحفظ ملف الصورة على  P31 في وقت الحق، عندما كانوشارع مفتوح من قبل. لذلك التقط صورة لھذا الشخص.  

مشكلة.   یمثل  في ھذه اللحظة ألن مجرد وجوده في الجنازة كان  اومتوترً   اقال للمحكمة إنھ كان خائفً والكمبیوتر الخاص بھ.  جھاز  
  .سھل في سوریاباألمر البتصویر قوات األمن، الذي لم یكن  اباإلضافة إلى ذلك، قام أیضً و

  ا ذلك، موضحً   P31شاشة لھذا الشخص المحدد من ملف الفیدیو. فنفى    صورةبناء على ذلك قد التقط   P31 إذا كان  عّماسأل كلینجھ  
سمح بتصویر  كانت تأن الكامیرا   P31 أضافوأوقف الفیدیو والتقط صورة.  حیث  .  على الشخص  الصورة  لتقریبأنھ استخدم كامیرتھ  

 .مقطع فیدیو والتقاط صور في نفس الوقت

 ذلك. P31 فأّكدوالتقاط الصورة في الجنازة. بالكامیرا التقریب استخدام خاصیة قد قام ب P31 ا إذا كانأراد كلینجھ معرفة م

 ذلك. P31 فأّكدبوضوح.  اسأل كلینجھ ما إذا كان أنور رسالن ظاھرً 

 –أنھ في الیوم السابق    امضیفً إنھ كان وسط الحشد،   P31 قالفأو وسط الحشد.    ایقف جانبً  P31 معرفة ما إذا كان  ا أراد كلینجھ أیضً 
المحكمة    بعد بھ.    حاول  –شھادتھ في  الخاصة  البرید اإللكتروني  أنھالعثور على ملف الصورة في مكان ما في رسائل  تمت   غیر 

أنھ في    اأیضً  P31 أوضحولم یعثر على الملف.    ولكنھ.  2011مصادرة جھاز الكمبیوتر الخاص بھ عندما تم القبض علیھ في عام  
شخص حول حسابات وسائل التواصل الالوقت في سوریا، كان من الخطر حفظ أي ملفات ألنھ عند كل اعتقال یتم استجواب    ذلك

  ا إنھ لم یستعد جھاز الكمبیوتر الخاص بھ بعد إطالق سراحھ، مضیفً  P31 قالواالجتماعي وكلمات المرور لجمیع األجھزة والحسابات.  
 .نھ كان سیوضح الكثیرأنھ كان یفضل العثور على الملف أل

عن مكان تصنیف أنور رسالن في التسلسل الھرمي في    P31أجاب للتو على سؤالھ التالي واستمر في سؤال    P31قال كلینجھ إن  
أثناء    التحقیق معھالمكتب الذي تم فیھ  حیث إن  عالیة.    رتبة  اإنھ كان یشعر بأن ھذا الشخص [أنور رسالن] كان ذ  P31الخطیب. فقال  

یكن   لم  الشخص  ھذا  الواضح  والمعتادة.    التحقیق  غرفةوجود  من  كان    P31لـكان  الشخص  أعلى من ضباط  ذا  أن  التحقیق  رتبة 
برجال األمن ومن    امحاطً و  احیث كان واقفً عندما رأى الشخص خارج الفرع؛    الھ أیضً   اواضحً   باتأن ھذا    P31أوضح  و.  والسّجانین

 . مطریقة تعامل ھذا الشخص معھ

إنھ وصف بالفعل مواقف   P31 قد الحظ أي أوامر صادرة من ھذا الشخص [أنور رسالن]. فقال  P31 أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان
لدرجة أنھ لم یالحظ ما إذا كان أنور قد أعطى أي   اخائفً   كان  P31ولكن  مختلفة داخل الفرع عندما تمت مخاطبة أنور بلقب "سیدي".  

 . أوامر

أنھ أثناء   P31 بتحدیده على أنھ أنور. فأوضح   P31الذي قام   إذا كان شخص ذو رتبة أعلى قد أعطى أوامر للشخص  عّماسأل كلینجھ  
 .""سیدي لقبب وكان جمیعھم یخاطبون أنورواحد أو اثنین.  وسّجانلم یكن ھناك سوى محقق  التحقیق

 ذلك. P31 فأّكدأراد كلینجھ توضیح ما إذا كان جمیع األشخاص الثالثة في التحقیق لدیھم رتب أدنى من أنور. 

أنھ شاھد كیف    اذلك، مضیفً  P31 على عنف جنسي أو كان ضحیةً لھ في فرع الخطیب. فنفى  اإذا كان شاھدً   عّما  P31سأل كلینجھ  
  .الصدمات الكھربائیةاستخدام ب بتعقیم الفردأُجبر المعتقلون على خلع مالبسھم، وَشِھد تھدیدات 

یموتون داخل   اقد شھد أشخاصً  P31 إذا كان  عّما، وسأل  افي فرع الخطیب كان في وقت مبكر نسبیً  P31 أشار كلینجھ إلى أن اعتقال
 ذلك. P31ھناك. فنفى  االفرع أو شاھد جثثً 

 ذلك. P31فنفى العتقالھ.   نفسیةجسدیة أو  تبعاتقد عانى من أي  P31 خر مرة معرفة ما إذا كانآلأراد كلینجھ 

 .أي أسئلة المدعین یكن لدى محامّي الدفاع وال محاميلم 

 كشاھد. P31ُصرف  
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الجلسة عندما طلب محامي الدفاع بوكر قراءة طلب للحصول على أدلة إضافیة.    اختتامعلى وشك    رئیسة المحكمة  كانت القاضي كیربر
، شارمر، أنھ لم یكن أي  العام  ذكر محامي المدعيفكیربر لبوكر باالستمرار.    تسمحفوأوضح أن الطلب قُدم للتو إلى المحكمة كتابةً.  

لمحدودیة الموارد، لم   اأنھ نظرً  ااعتذر بوكر، موضحً ف. الم یحصلوا على نسخة مسبقً أنھم من أطراف القضیة على علم بطلب بوكر، و
المحاكمة،  محامي  یتمكن   یوم  قبل  إلى جمیع األطراف  إرسال نسخة  الجمیعولكن الدفاع من  أن  المفترض  تلقى  ، كان من    ابریدً   قد 

 .في ھذه األثناءذا صلة  اإلكترونیً 

 ].صیاغة لطلب محامي الدفاع، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة عند قراءة الطلبما یلي ھو إعادة [

 

 وإجراء معاینةشھود    شھادة خمسأدلة إضافیة على شكل    الحصول علىفي المحكمة، یطلب الدفاع من المحكمة    P31بعد شھادة  
 لمخططین. 

I.   موظفي دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة (یطلب الدفاع االستماع إلى اثنین منBND  ،مخططین تم   ومعاینة) كخبراء
 الذي صاغھ الشاھدان. الدائرةلتقریر  كمرفقین إرفاقھما 

 كخبراء: الیتم سماعھم

 [ُحجب السم] •
 [ُحجب السم] •

 : معاینتھلیتم 

 المخابرات العامة السوریة.، یوضح ھیكلیة إدارة 2016حزیران/ یونیو لعام  16مخطط بتاریخ  •
 مالحق إضافیة للتقریر ذي الصلة الذي صاغتھ دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة.  •

II. .یطلب الدفاع من المحكمة استدعاء وسماع ثالثة شھود إضافیین 
 في تركیا ا[ُحِجب االسم]، یقیم حالیً  •
 في تركیا ا[ُحِجب االسم]، یقیم حالیً  •
 الكشف عن ھویتھطلب عدم ” الذي Z080421الشاھد “ •

 التبریر:

I.   وكالة للاالسم] الذي یعمل في قسم تدابیر الحمایة الذاتیة في دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة، بصیاغة تقریر    [ُحجبَ قام
الشرطة في  تم إرسال ھذا التقریر إلى كبیر المفتشین الجنائیین  حیث  یشرح بالتفصیل ھیكلیة إدارة المخابرات العامة السوریة.  

 .ا] في صیاغة ھذا التقریر بصفتھ كاتبً ُحجب االسم[ وشارك  .دویسنج[اآلن]  الجنائیة االتحادیة األلمانیة

 كما بین بالتفصیل.  271  كقسم فرعي للفرع  40وحدد القسم    بالتفصیل  التقریر ھیكلیة إدارة المخابرات العامة السوریة  یتناول
ه المھمة تم تأكید ھذوالمعارضة للنظام.  بمراقبة المظاھرات والحركات المعادیة وأعضاء الحركات    تم تكلیفھ  40  القسمأن  
كان   40أن القسم  ب  2020نیسان/أبریل    24في    دویسنجشھد   الحالیة: حیثمن قبل العدید من الشھود خالل المحاكمة    اأیضً 
البُ  العامة؛من المخابرات    االمركزیً   افرعیً   اقسمً  في   یعملكان    40  القسم أن    2020حزیران/یونیو    4ي في  نّ وشھد أنور 

   إلى المظاھرات لمراقبتھا وقمعھا. بالذھاب  40قام القسم كیف  2020تموز/یولیو  2في  P5وشھد دمشق فقط. 

 P31یرى الدفاع أنھ من الضروري االستماع إلى الخبراء المذكورین وقراءة المرفقات ذات الصلة بالتقریر المذكور أعاله ألن  
في   البرلمانمظاھرة أمام    في  –  251الفرع    موظف  –أنھ التقى أنور رسالن    2021أبریل  نیسان/  7  يف   زعم في شھادتھ

في ھ السابقة  تإفادالعدید من التناقضات فیما یتعلق ب  أظھرت  في المحكمة  P31شھادة  أن  دمشق. وبعد ذلك في جنازة. كما  
أنور رسالن في مظاھرة،    P31من المستحیل أن یرى  وأنھ  المعلومات].    ُحجبتبتاریخ [  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة

لم یكن من   إنھحیث    كبیرةمة  األدلة لھ قیللحصول على  . لذلك فإن الطلب الحالي  بھذا الخصوص  كفاءة أنوربسبب نقص  
 .اعرف علیھ الحقً یتفي المظاھرة ثم  أنور P31الممكن أن یرى  

II.   ا سیكون قادرً و.  على األقل  2011أبریل  نیسان/حتى    2011منذ شباط/فبرایر    251عمل [ُحذف االسم] كسّجان في الفرع 
 مظاھرات. في أي    الم یكن حاضرً بأنھ  الفرع على اإلطالق، و  خارج  –قبل ھذا الوقت أو بعده    لم یكن  –  أنورعلى الشھادة بأن  

في أي أنشطة قمعیة بقیادة الدولة أو أنشطة   اخدمة داخلیة فقط ولم یشارك أبدً ب  یقومكان    أنورأن یشھد على أن    ایمكنھ أیضً و
 مماثلة ضد المتظاھرین خارج الفرع.

لم   –على الشھادة بأن أنور    اعلى األقل. وسیكون قادرً   2011فبرایر  شباط/منذ بدایة    251كان [ُحجب االسم] یعمل في الفرع  
أن بأن یشھد    ایمكنھ أیضً وفي أي مظاھرات.    احاضرً لم یكن  بأنھ  الفرع على اإلطالق، و  خارج  –قبل ھذا الوقت أو بعده    یكن

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


International Research and 
Documentation Center   

 

14 
 

في أي أنشطة قمعیة بقیادة الدولة أو أنشطة مماثلة ضد المتظاھرین خارج   اقط ولم یشارك أبدً یقوم بخدمة داخلیة فكان    أنور
 الفرع.

ن قبل ھذا الوقت أو لم یك  – على الشھادة بأن أنور    ا. وسیكون قادرً 2011  مطلع عامفي    251" في الفرع  Z080421عمل " 
أن أنور كان یقوم بخدمة بأن یشھد  افي أي مظاھرات. ویمكنھ أیضً  االفرع على اإلطالق، وبأنھ لم یكن حاضرً  خارج –بعده 

 في أي أنشطة قمعیة بقیادة الدولة أو أنشطة مماثلة ضد المتظاھرین خارج الفرع. اداخلیة فقط ولم یشارك أبدً 

موقف التحقیق الذي وصفھ   إنحدد أنور رسالن بشكل خاطئ ولم یتمكن من التعرف على وجھھ. حیث    P31ویشیر الدفاع إلى أن  
P31  ورأیھ تجاه المعارضة. أنورال یتوافق مع شخصیة  2021نیسان/أبریل  7في 

الدفاع  س المحكمة  القاضي كیربر رئیسة  الخارج. فأوضح بوكر أن ھذا    ا" موجودً Z080421إذا كان "  عّماألت  أو في  ألمانیا  في 
لیس في تركیا وال سوریا. وأضاف بوكر أنھ یمكن للقضاة العثور على مزید من المعلومات   ھالشخص موجود في الشرق األوسط، لكن

 حول ھذا األمر في رسائل البرید اإللكتروني التي أرسلھا الدفاع إلى المحكمة للتو.

 

 .اصباحً  10:15ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .2021نیسان/أبریل،  14ستكون المحاكمة القادمة في 

 


