
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و��اد الغر�ب رسالن محاكمة أنور 

 ٥۸-۱تقاریر 

 2020ن�سان/أبر�ل،  23 

 2022كانون الثاني/ینایر،  13

 

 المر�ز السوري للعدالة والمساءلة 
 

 

  يجوز  وال . مناسب إسناد  مع  تجارية،  غير  أخرى أغراض ألي أو البحث أو التدريس  ألغراض التقرير  هذا  من مواد نسخ  يجوز 

 حقوق   مالك  من  صريح إذن  ع�ى  الحصول دون  تجارية  ألغراض األشكال من  شكل بأي التقرير  هذا  من جزء  أي استنساخ

 .والتوزيع الطبع
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 محا�مة أنور رسالن و��اد الغ��ب 
 

 ألمانیا كوبلنتس، مدینة – العلیا اإلقلیمیة المحكمة
 

 التق��ر األول لمراقبة المحا�مة
 

 2020ن�سان/أب��ل،  29و 28و 27و 24و 23توار�ــــخ الجلسات 
 

 

 لنقاطاأبرز 

 الیوم األول للمحاكمة

 المحكمة للمرة األولىمثل أنور رسالن وإیاد الغریب أمام  •
)،  251فرع الخطیب (الفرع  داخلشخص  4,000الئحة االتھام في المحكمة، بما في ذلك اتھامات بتعذیب  تالوةتمت  •

ً  58مقتل سفر عن مما أ  شخصا
 في وقت مبكر ألن أنور رسالن لم یكن لدیھ الوقت الكافي للتشاور مع محامیھ أرِجئت المرافعات •

 الیوم الثاني للمحاكمة

 أدلى أحد مفتشي الشرطة بشھادتھ فیما یتعلق بالمكونات الرئیسیة لتحقیقھ مع المتھم •
 السلطات إلى أھمیة التحقیق معھ  منبّھین ،أنور رسالن في إجراءات اللجوءقد قاموا بذكر عدد من الشھود  كان •
بصفتھ  وثائق موقعة من أنور رسالن  ثالثشملت األدلة األخرى التي تم الحصول علیھا في التحقیق صور قیصر، و •

 نصوص تم الحصول علیھا من رسالن الوسائط و وملفات ،251لفرع ارئیس 

 الیوم الثالث للمحاكمة

 ، وھیاكل أجھزة المخابرات وفروعھا ةالدینی تھا، وتركیباتاریخ سوریحول   ابشھادتھاع نزفي أبحاث ال ةخبیر تأدل •
 ة في عھد حافظ األسد وبشار األسدعن تاریخ من التعذیب وسوء المعامل  ةالخبیرت تحدث •
 قّدمتھا  حقائق معینةفي   وطعنواك العدید من المحامین في خبرة الشاھدة شكّ  •

 الیوم الرابع للمحاكمة

 للجوءتقدیمھ طلب اأنور رسالن إلى ألمانیا و دخولومة األلمانیة بشھادتھم بشأن أدلى ثالثة شھود من الحك •
 2020 ،مایوأیار/ 18حتى أرِجئت المرافعات  •

 

ي اليوم األول من المحا�مة ح�ث انتظر حوا�ي 
ي الخارج لدخول قاعة المحكمة. ودخل   50كان هناك اهتمام عام كب�ي �ف

 �ف
�
شخصا

ي حوا�ي الساعة 
 صب 10:00القاعة القضاة والمحامون والمتهمان، أنور رسالن و��اد الغ��ب. و�دأت المحا�مة �ف

�
 .احا

 

 :القضاة واألطراف

 

. القاض�ان  ، كاب�ش�ي ف : القضاة ، ج���ش، لي�ف ف �ر نفسها وأعضاء هيئة المحكمة الباقني قدمت رئ�سة المحكمة الدكتورة آن ك�ي
ي حال اضطرار أحد القضاة اآلخ��ن إ� اال�سحاب. طلبت  -ز�تلر

ف لضمان استمرار�ة المحا�مة �ف هيتجر، وشالجمان كقضاة تكم�ليني
�ر من المتهم أنور رسالن أن ينطق باسمهالقا  .ض�ة ك�ي
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�ر المتهم  :قدمت القاض�ة ك�ي

 

ي 
اير،  3أنور رسالن، ُوِلد �ف ي   1963شباط/ف�ب

ف وآريف ي ك��لنتس، ومحام�ا الدفاع ما�كل بوك�ي من برلني
 �ف

�
ي حمص، ومحتجز حال�ا

�ف
 .بود�شتاين من كارل�وە

 

ي 
ي فيتل�ش، ومحام�ا الدفاع هانز لينك من كارل�وە ومات�اس  1976أ�ار/مايو،   25إ�اد الغ��ب، ُوِلد �ف

 �ف
�
ي دمشق، ومحتجز حال�ا

�ف
ف   .شوس�ت من برلني

 

 .و�مثل المد�ي العام االتحادي كل من المد�ي العام األقدم �اسبه كلينج والمد�ي العام ل���ف 

 

ف من قبل الدكتور با ف كانوا ستة من األطراف المدن�ة المدع�ة [الضحا�ا] كانوا ممثلني ت��ك كروكر و الس�د شارمر. اثنان من المدعني
ف  ف كانوا ممثلني ف كان ممثال من قبل الس�د أندر�اس شولتس. اثنان من المدعني ف من قبل الس�د خب�ب ع�ي محمد. أحد المدعني ممثلني

ف   .من قبل الس�د مان��ل را�جر و الدكتورة آنا أوم�شني

 

ف الع���ة واأللما ف اللغتني جمون بني ف كان الم�ت فني
�
 .ن�ة محل

 

 الب�ان التمه�دي لالدعاء العام 

 

ف وأع� نبذة تار�خ�ة عنهما ف االثنني  .بدأ االدعاء العام ب�عطاء نبذة تار�خ�ة حول الثورة السور�ة، ثم قّدم المتهمني

 

ي ُوّجهت التهمة بارتكابها للمتّ  ي تحّدد الجرائم والوقائع المحددة الئت . و�ي �شمل: التعذ�ب،  تال االدعاء العام الئحة االتهام الئت ف هَمني
ب، وقتل   ي السجن، ورفض تقد�م الرعا�ة الطب�ة، وال�ف

ار الجسد�ة والعقل�ة، وقمع المعارضة، والظروف الالإ�سان�ة �ف واأل�ف
ف   .المعتقلني

 

ي ذلك اسم الشاهد ونبذة تار�خ�ة عنه (تار�ــــخ االعتقال،
وسبب   قّدم االدعاء العام الشهود الذين س�دلون �شهادتهم، بما �ف

ي تعّرض لها الشاهد). [لقد حجبنا   االعتقال، مثل التظاهر، و�ذا تم نقل الشاهد إ� منشأة أخرى/سجن آخر، وط��قة التعذ�ب الئت
ف اإلدالء �شهادتهم]  .أسماء الشهود هنا لحما�ة خصوصيتهم لحني

 

ب  ب بالع�ي الخشب�ة وال�ابالت، وال�ه��اء، وال�ف ب  وشملت بعض أسال�ب التعذ�ب: ال�ف ، و�ف بعد تقي�د الشخص بكر�ي
. وكان اسم أحد الجالدين أبو  

�
ب األعضاء التناسل�ة حئت �كون التبول مؤلما القض�ب، واإلرغام ع� ابتالع ال�ث�ي من الماء، و�ف

 .الغضب
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�ح محا�ي المتهم إ�اد الغ��ب بأنه لم يتم إطالع موكله أنه كان �ستجوب كمتهم. و بالتا�ي طلب عدم استخدام أي ت��ــــح صدر  
ي للتحدث مع محام�ه، ألنه تم نقله من  

طة كدل�ل.*وأشارت رئ�سة المحكمة إ� أن أنور رسالن لم �كن لد�ه الوقت ال�ا�ف منه لل�ث
ف إ� ك�  ي برلني

 .�لنتس. وُرِفعت جلسة المحكمة للسماح للمتهم بالتحدث إ� محام�ه سجن موآب�ت �ف

 

ي الساعة 
 وحئت الساعة   11:00ُرِفعت الجلسة �ف

�
،  9:30صباحا  .2020ن�سان/أب��ل،   24من صباح اليوم التا�ي

 

تيبات الفن�ة  :مالحظة حول ال�ت

 

جمة  ف من خالل وسائل إل��ت  – ال�ت جمة الفور�ة للمتهَمني ف لتقد�م  تم توف�ي ال�ت ي بجانب المتهَمني
جم إضا�ف ون�ة. وقد جلس م�ت

 ما
�
 .المساعدة إذا لم �فهم المتهمان شيئا

 

تيبات الخاصة بجائحة كوف�د   قبل بدء المحا�مة، أعلنت المحكمة أنها خّفضت عدد المقاعد المتاحة للجمهور للسماح  – ال�ت
ي قاعة المحكمة

. وتم بناء فواصل شفافة �ف  .لفصل األطراف عن بعضهم بالتباعد االجتما�ي

 

ي للمحا�مة 
 2020ن�سان/أب��ل،  24 –اليوم الثاين

 

 .انخفض عدد الحضور �شكل ملحوظ مقارنة باليوم األول، وخاصة من وسائل اإلعالم 

 

ي للتشاور مع محام�ه. لذلك، بدأت إجراءات المحا�مة الساعة 
    9:30طلب المتهم أنور رسالن الحصول ع� وقت إضا�ف

�
صباحا

ف با  .ستدعاء شاهد لإلدالء �شهادته بعد حلف ال�مني

 

 شهادة المفتش دو�سنج 

 

طة الجنائ�ة بوال�ة بادن 36أد� الشاهد مان��ل دو�سنج، المفتش البالغ من العمر  ي ال�ث
 �ف

�
غ، �شهادته ف�ما يتعلق  -عاما فورتمب�ي

/نوفم�ب  ي
�ن الثايف ي ��ث

. بدأ التحقيق بعد أن طلب المتهم الحما�ة من  2017بالتحقيق الذي أجراە مع أنور رسالن الذي بدأ �ف
ف الذين تقدموا بطلبات لجوء   ي أجهزة المخابرات. تمت مقارنة ت��حاته بعد ذلك بب�انات الالجئني

ي ذكر فيها ماض�ه �ف طة الئت ال�ث
 .خالل مقابالتهم ، ح�ث تم رفع اسم “أنور رسالن” عدة مرات

 

ي الف�ع  ، كانت2008قال المفتش دو�سنج أنه منذ عام 
و”مشا�ل مع المعارضة”. وكان المتهم أنور رسالن   251هناك اعتقاالت �ف

ي مار�نف�لد
 -�ع�ش �ف

�
ة للسفر إ� س���ا، ل�ن الس�اق لم �كن واضحا . وتم ذكر تأش�ي ف  .برلني
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�
ي الحكومة السور�ة.  استف� المفتش دو�سنج من وزارة الداخل�ة األلمان�ة �شأن المتهم وأ�دت الوزارة أن أنور رسالن كان ضابطا

 �ف
ي الف�ع 

ي الف�ع  285كان �عمل �ف
 .251وكذلك �ف

 

 لجنة العدالة والمساءلة الدول�ة
�
   (CIJA) سأل المفتش دو�سنج أ�ضا

�
 مواز�ا

�
ي تلك األثناء أجرى المفتش تحق�قا

عن أنور رسالن، و�ف
ي الف�ع 

الدول�ة أن بعض الوثائق �ش�ي إ� أن رسالن احتل  . أجابت لجنة العدالة والمساءلة 251حول اله�كل والتسلسل الهر�ي �ف
ي الف�ع 

 �ف
�
 ق�اد�ا

�
عة من رسالن عام   251منصبا

ّ
 .2012وأرسلت إ� المفتش ثالث وثائق موق

 

أد� المفتش دو�سنج �شهادته �شأن اإلجراءات األول�ة المتعلقة بالمتهم إ�اد الغ��ب الذي كان مسؤوً� عن مجموعة االعتقال.  
ي المحكمة، تم عرض مجموعة صور مكونة من ح�ث خضع إ�

طة قبل اعتقاله. و�ف ي ذلك صورة    12اد لمراقبة ال�ث
، بما �ف

�
شخصا

ي الخارج وتمكنوا من  
رسالن، باستخدام جهاز عرض (بروج�كتور). وقال المفتش إن مجموعة الصور تلك تم عرضها ع� شهود �ف

 وصف المنشأة من الداخل، وعدد   251التعّرف ع� أنور. كما تمكن الشهود من تحد�د الف�ع 
�
ع� الخرائط. وكان ب�مكانهم أ�ضا

 .الطوابق، وتفاص�ل أخرى

 

/يناير  ي
ي كانون الثايف

ِشف عنها للعلن �ف
�
ي ك ، 2014كان هناك نقاش حول صور ق�� الئت ف . [توثق هذە الصور سوء معاملة المعتقلني

ف [ ي السجون السور�ة بني
ي ذلك التعذ�ب والوف�ات، �ف

دت وزارة الخارج�ة األلمان�ة 2013و 2011بما �ف
�
 ألفراد   28,000]. وأ�

�
اسما

ي الصور 
 .ظهروا �ف

 

لسلطات األلمان�ة ع� ملفات الوسائط والرسائل النص�ة للمتهم رسالن وقامت بتفت�شها، ح�ث وجدت  وحصلت ا
ي الحكومة السور�ة  

رة تحتوي ع� أسماء وأرقام هواتف أفراد �ف
�
مكافآت/خطابات إشادة من الحكومة السور�ة. كما وجدوا مفك

 .والمعارضة

 

ي ترجمة بعض ا
جم المساعدة �ف لمستندات، ل�ن األخ�ي لم يتمكن من المواصلة �سبب طب�عة المحتوى وطلب المفتش من م�ت

 .القاس�ة

 

 .ط�ح بق�ة األطراف أسئلة 

 

. رد المفتش بأنه كان هناك سوء   سأل المحا�ي بات��ك كروكر، ممثل أحد الضحا�ا، عما إذا كان هناك دل�ل ع� ارتكاب عنف جن�ي
ء يتبادر إ�  معاملة وال �مكنه استبعاد إمكان�ة وجود عنف جن�ي  ي

. و�عد ط�ح السؤال مرة أخرى، قال المفتش دو�سنج إنه ال �ث
ي تلك اللحظة

 .ذهنه �ف

 

ي الف�ع 
،  251قّدم المفتش دو�سنج أمثلة ع� أنواع سوء المعاملة �ف ب بال�ابالت والع�ي ب والّر�ل وال�فّ ي ذلك ال�فّ

، بما �ف
ة ط��لة وال�ف  . وأفاد المفتش  والفلقة، والدوالب، والشبح، والوقوف لف�ت ي

ب �سبب الجلوس، و�ساط ال��ــــح وال�ر�ي األلمايف
ف تعرضوا للتعذ�ب بال�ه��اء والحرق ي شهادته بأن المعتقلني

 .دو�سنج �ف
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ي تلك اللحظة. انت� 
ء يتبادر إ� ذهنه �ف ي

وردا� ع� سؤال عما إذا كانت هناك عمل�ات إعدام، رد المفتش دو�سنج أنه ال �ث
 .استجواب المفتش

 

ف أعلن ي يوم االثنني
ن�سان/أب��ل ألن الشاهد الذي كان من المقرر أن �د�ي �شهادته   27ت المحكمة أنه لن تكون هناك مرافعات �ف

ي للتشاور مع  
ي الجلسة الثان�ة، كان ع� أنور رسالن أن �قرأ أقواله، ول�ن لم �كن لد�ه الوقت ال�ا�ف

. و�ف م��ض وال ُ�عرف مئت سيتعا�ف
ف إ� ك��لنتس. لذلك، تم إلغاء اليوم بأ�ملهمحام�ه �سبب نقله من ا ي برلني

 .لسجن �ف

 

ي الساعة 
 .مساءً  12:30انتهت المرافعات �ف

 

 2020ن�سان/أب��ل،  28 – اليوم الثالث للمحا�مة 

 

. وسيتم استبعاد أولئك 
�
ي قاعة المحكمة ممن�ع تماما

�ر اليوم ب�خبار الجمهور بأن التقاط الصور �ف الذين  بدأت رئ�سة المحكمة ك�ي
 .يورو 1,000ينتهكون هذە القاعدة من المشاركة وسيتم تغ��مهم ما �صل إ� 

 

 شهادة الس�دة الورا تومان 

 

طة الجنائ�ة الف�درال�ة. ح�ث تم �سميتها من قبل االدعاء العام   30كانت الشاهدة األو� الورا تومان،   ي مكتب ال�ث
سنة، موظفة �ف

ي أبحاث 
ة �ف اليتم استجوابها و�ي “خب�ي ، إنجل�ت ي ما�شس�ت

اع” و تقطن �ف ف  .ال�ف

 

ي سور�ا. وقّدمت نبذة عن  
ي ذلك الخلف�ة الدين�ة �ف

قّدمت الس�دة تومان نبذة تار�خ�ة عن حكم �شار األسد والوضع الراهن، بما �ف
ي ذلك نزاعات أورو��ة وع���ة. وأدلت الس�دة تومان �شهادتها عن تار 

ي مختلف البلدان، بما �ف
�ــــخ سور�ا  استخدام التعذ�ب �ف

ي ذلك ك�ف�ة تأس�س حزب البعث وك�ف وصل �شار األسد إ� السلطة. وقالت إن التعذ�ب والمذابح كانت  
، بما �ف ووضعها الحا�ي

ي عام 
، تو� �شار األسد سّدة  2000موجودة منذ بدا�ة حكم حزب البعث وأوضحت ك�ف خلقت الحكومة أجواًء من الخوف. و�ف

ي ذلك المنصبالحكم ووعد ب�جراء إصالحات، ل�
 عن والدە، حافظ األسد، الذي سبقه �ف

�
 .نه لم �كن مختلفا

 

ي معرض شهادتها، قالت الس�دة تومان إنه منذ عام 
ون من  1973و�ف ، الذين ال �عت�ب ف ، كان غالب�ة حزب البعث من العل��ني

. وتحدثت عن الطائفة العل��ة و”التوتر” مع السّنة. وك�ف استخدم حزب البعث ال�  ف اع مع إ�ائ�ل ألجندته الخاصة  المسلمني
 .وقمع أي معارضة 

 

 2011ثورة آذار/مارس  

 

ي اإلصالح من أر�ــع مجموعات: (
) األشخاص الذين  2) [لم �سمع الراصد] ( 1قالت الس�دة تومان إن الثورة �شكلت بناء ع� رغبة �ف

ي الثورة ألسباب اقتصاد�ة؛ ( 
نت؛ ( 3شاركوا �ف ي ساهمت بعدة �شاطات ع�ب اإلن�ت ) األشخاص الذين عانوا من القمع  4) المعارضة الئت
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ي   منذ البدا�ة (كبار السن). 
ي معرض شهادتها إنه تم اعتقال األطفال والشباب، مما أدى إ� مظاهرات �ف

وقالت الس�دة تومان �ف
ض أن تمّد   جميع أنحاء البلد. واستخدمت الحكومة العنف ضد المتظاه��ن وأقامت العد�د من نقاط التفت�ش. وكان من المف�ت

، ع� س  ف ي إطالق �اح المعتقلني
 الجامعة الع���ة �د العون (�ف

�
 .ب�ل المثال)، ل�نها لم تفعل شيئا

 

ي عام 
ي  2011�ف

ي دمشق �ف
ي السوق �ف

ي درعا. اعُتقل األطفال وتعّرضوا للتعذ�ب، مما أّدى إ� مظاهرة �ف
، اندلعت المظاهرات �ف

ي درعا عن حاال 2011آذار/مارس 
. وأسفرت المظاهرات �ف

�
ي لعبت دورا� هاما ت  . وخرجت العد�د من المظاهرات من المساجد، الئت

ي منتصف آذار/مارس، كان هناك ضحا�ا من  
ي دمشق، دوما، إلخ. و�ف

قتل واعتقال، مما أدى إ� الم��د من المظاهرات (السلم�ة) �ف
. وقالت إن حص�لة القت� ارتفعت من  ف ي البدا�ة إ�  3-2المدنيني

 .قت�ل 100�ف

 

 الخلف�ة الدين�ة للق�ادة السور�ة 

 

ي معرض شهادتها، قالت الس�دة تومان 
ف  11% من السنة، و70إن سور�ا تتكون من �ف ي خل�ط من المس�حيني

، والبا�ت ف % من العل��ني
، إلخ. و�ن  ف �ديني ف ف عل��ون، ع� الرغم من وجود بعض السنة. وعندما ُطلب منها �سم�ة  90واليهود وال�ي % من القادة العسك��ني

ي مناصب ق�اد�ة، ذكرت الس�دة تومان حسن تركما
، وع�ي مملوك، وشعبان عط�ة، ومخلوف [تمت  بعض السّنة الذين كانوا �ف ي

يف
[
�
 .إعادة بحث هذە النقطة الحقا

 

اير  ي شباط/ف�ب
ي حمص 2012�ف

ف �ف ف الدوليني تل بعض الصحفيني
ُ
 .، ق

 

% كانوا من السّنة، أجابت الس�دة  70وردا� ع� سؤال من الدفاع حول ك�ف تمكن العل��ون من إدارة الحكومة، ع� الرغم من أن 
ف لدى االحتالل الفر��ي الذي فّضل األقل�ات. وعندما ُسئلت عّما إذا كان السنة �شغلون تومان بأن ال سّنة لم �كونوا مفضلني

ي ق�ادة  
ف هم األغلب�ة �ف ي الجامعات، ل�ن العل��ني

ي مجاالت أخرى، أجابت الس�دة تومان أنه �مكن العثور عليهم �ف
مناصب بارزة �ف

% من السكان من اإلمساك بزمام الحكم  11ا� ع� سؤال الدفاع حول ك�ف تمكن المعاهد الدين�ة والج�ش وحزب البعث. ورد
ف �س�طرون ع� الحكومة والج�ش والمخابرات. وعالوة ع� ذلك، كان   وحدهم، أجابت الس�دة تومان أن ذلك يرجع إ� أن العل��ني

 .المسؤولون الحكوميون أنفسهم �خشون العقاب

 

ي الح
ي بمنصب رفيع �ف

ي حزب البعث و�جب أال ينتقد الحكومة. وعند سؤالها عن  ول�ي �ح�ف سئفّ
كومة، �جب أن �كون عضوا� �ف

ي الحكومة، أجابت الس�دة تومان بأنه �جب ع�  
، من الحصول ع� تمث�ل �ف ف ك�ف تمكنت أقل�ات أخرى، مثل المس�حيني

ي الحكومة
ف من أجل الحصول ع� مناصب �ف ف والدروز أن يتعاونوا مع العل��ني  .المس�حيني

 

ي مطابقة لما يتم توث�قه  
ي السبعين�ات والثمانين�ات من القرن الما�ف

وتابعت الس�دة تومان إن أسال�ب التعذ�ب المستخدمة �ف
، وما إ� ذلك)، إال أن استخدام العنف  

�
ي (قلة وسائل اإلعالم عموما

ي الما�ف
اآلن. وع� الرغم من قلة المعلومات حول ما حدث �ف

ي 
 �ف

�
 .الوقت الحا�ف الجن�ي قد ازداد قطعا
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ة. سأل بالع���ة عما إذا اضُطر السّنة الذين سعوا إ� الحصول   ي المد�ي لط�ح أسئلة ع� الخب�ي
ي اإلذن للطرف المديف

منحت القا�ف
ي الحكومة إ� إظهار “االنتماء/الوالء”، ع� سب�ل المثال، من خالل ارتكاب أعمال العنف، من أجل الوصول  

ع� مناصب رف�عة �ف
 .المناصب. لم �كن لدى الس�دة تومان أمثلة ت��د ذلكإ� هذە 

 

ة باإل�جاب بأنه   ي �شار األسد. أجابت الخب�ي
سأل الضح�ة عن ظهور مصطلح “اإلرهاب” وما إذا كان قد اسُتخِدم لوصف معار�ف

ي عام 
ي مرحلة ما” ُوِصف المعارضون بأنهم إرهابيون. وتم استخدام نقاط التفت�ش والمراقبة �ف

 .2011“�ف

 

ي معرض شهادتها إن الف�ع 
ي التعذ�ب، قالت الس�دة تومان �ف

 235عندما ُسئلت عّما إذا كانت أجهزة مخابرات محددة متخصصة �ف
ي التعذ�ب 

” له سمعة سيئة للغا�ة �ف ف  .“ف�ع فلسطني

 

�نها قالت إنها  وردا� ع� سؤال حول آصف شوكت وعالقته األ��ة ببشار األسد، قالت الس�دة تومان إن بينهم عالقة قرابة، ل 
ي العالقات األ��ة. ولم تعرف المنصب الذي كان يتوالە. وُسئلت الس�دة تومان عن تجا�س الج�ش السوري الحر  

ة �ف ل�ست خب�ي
 .وما إذا كان لد�ه توجهات إسالم�ة عند تأس�سه، ول�نها لم تقدم إجابة عن هذا السؤال 

 

ي جميع وردا� ع� سؤال حول أجهزة المخابرات، قالت الس�دة 
 أخرى موزعة �ف

�
ي دمشق وفروعا

 �ف
�
ي شهادتها إن هناك فروعا

تومان �ف
: شعبة المخابرات العسك��ة، الفروع  ، إلخ. و�دارة  235، 291، 227أنحاء البلد. و�تم تصن�فها، ع� سب�ل المثال، ع� النحو التا�ي

، الموقع)، والف�ع  (وصف 251(ف�ع �غلب عل�ه الطابع اإلداري)، والف�ع  255المخابرات العامة  ،   285ت المبئف (وصفت المبئف
ف  ي الفرعني

 .285و 251الموقع). كان هناك تعذ�ب �ف

 

أعطت الس�دة تورمان لمحة عامة عن ملف ق�� واصفة من هو ق��، وماذا فعل، و�� من ترجع مل��ة الصور. ولدى سؤالها  
عن دور المخابرات العسك��ة، قالت الس�دة تومان إن المخابرات العسك��ة تعاونت مع أجهزة أخرى لقمع المعارضة. ولدى 

ي سور�ا والغرض منها، قالت الس�دة تومان إنها مجموعة أسسها �شار األسد وضباط   سؤالها عن الخل�ة المرك��ة إلدارة األزمات
�ف

ي البلد. وكانت الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري أهم هذە األقسام
ي اندلعت �ف  .آخرون الحتواء/قمع المظاهرات الئت

 

ي س�اق عسكري. ولدى سؤالها  لم تكن تعرف ما إذا كانت هناك محا�مات عسك��ة وما إذا كانت المخابرات لها صلة 
بحاالت وفاة �ف

عن الجنود الذين ا�شّقوا، قالت الس�دة تومان إن الجنود تلّقوا أوامر ب�طالق النار ع� المتظاه��ن. وقد �كون هناك تعذ�ب  
ي رفضت االنص�اع لتلك األوامر. ح�ث عوقبت الوحدات المنشقة وأطِلقت عليها النار   .للوحدات الئت

 

ي مستشف�ات وشهدت الس�دة  
تومان أن المتظاه��ن وأولئك الذين حاولوا مساعدتهم (مثل الطواقم الطب�ة) تعرضوا للتعذ�ب �ف

 .عسك��ة 

 

  ، وردا� ع� سؤال حول أسال�ب التعذ�ب، قالت الس�دة تومان إنها تضمنت ع� سب�ل المثال: الدوالب، والشبح، والعنف الجن�ي
، والماء البارد، ون�ع األظافر، و�زالة الشعر/نتف الشعر، والحرمان  والصدمة ال�ه��ائ�ة، والفلقة، و�ساط ال ي

��ــــح، وال�ر�ي األلمايف
من الرعا�ة الطب�ة والتغذ�ة واستخدام المراح�ض، وعدم توف�ي العالج لألمراض، والحاالت الطب�ة الطارئة. وكانت الوفاة �ي  

ي بعض األح�ان. ولدى سؤالها عن أصل مصطلح “ال�ر�ي  
ة اإلجابةالنت�جة �ف ”، لم تعرف الخب�ي ي

 .األلمايف
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ف  ب والدوالب  285و 251وعند سؤالها عن أسال�ب التعذ�ب الخاصة بالفرعني ، قالت الس�دة تومان إن العنف الجن�ي وال�ف
ي الف�ع 

ي الف�ع 251وتعذ�ب األطفال تم استخدامهما �ف
. وتم ممارسة العنف  285. وقد تم استخدام اعتقال األطفال وتعذيبهم �ف

ف أ��� الفروع وحش�ة  251الجن�ي ضد كل من الذكور واإلناث. كما قالت إن الف�ع   .كان من بني

 

ي وقت سابق، وسأل عّما تعرفه عن حافظ مخلوف. قالت  
وأشار أحد محا�ي الدفاع إ� أن الس�دة تومان ذكرت “مخلوف” �ف

ف “م  .ملوك”، ألن اسميهما متشابهان، ل�نها قصدت األخ�ي الس�دة تومان إنها ال تعرف من هو. وقالت إنها ر�ما خلطت بينه و�ني

 

وعندما ُسئلت عّما إذا كان العل��ون يتمتعون بامت�ازات (عند التقدم لشغل مناصب ق�اد�ة)، قالت إنها ل�س لديها فكرة. وُسئلت  
ء ما، ول�نها لم تعرف  عّما إذا كان �مكن للسّنة إجراء إصالحات واتخاذ قرارات بأنفسهم، أو إذا كان لديهم ح��ة عدم ا ي

لق�ام ��ث
 .اإلجابة

 

ة أن تعرف حقائق معينة لم تكن ع� علٍم بها  �ن إ� أنه كان عليها كخب�ي ض المحامون ع� الشاهدة عدة مرات مش�ي  .اع�ت

 

ي الساعة 
 .2020ن�سان/أب��ل،  29مساًء. وُرِفَعت الجلسة حئت  2:30انتهت المرافعات �ف

 

 2020ن�سان/أب��ل،  29 –اليوم الرابع للمحا�مة 

 

ت أر�ــع وسائل إعالم  .كان الجمهور مكون من حوا�ي ستة أشخاص وح�ف

 

  9:30بدأت المرافعات الساعة 
�
 .صباحا

 

ن بولمان  شهادة ك��ستني

 

ف بولمان،  ف  35كانت الشاهدة األو� ك��ستني ي المكتب االتحادي للهجرة والالجئني
ي تعمل �ف و�ي �شارك ف�ما   .(BAMF) سنة، الئت

 . “مركز القرار”، ح�ث يتم معالجة طلبات اللجوء. وكانت مسؤولة عن ملف قض�ة المتهم أنور رسالن (ل�نها لم تقابله) �س�

 

ي عدة مرات أن تتحدث ببطء
جم والقا�ف ة وطلب منها الم�ت  .تحدثت الشاهدة ��عة كب�ي

 

” باللغة   ي
تم عرض �سخة من جواز سفرە السوري. اسم والدە عباس. اسم والدته آ�ة. وتمت اإلشارة إ� المهنة ع� أنه “حقو�ت

الع���ة. وتم عرض �سخة من طلب اللجوء. وتم عرض �سخة من طلب لم شمل األ�ة. واسم زوجته [تم حجبه] وُتل�ت أسماء  
 .أبنائه



INTERNATIONALES 

FORSCHUNGS- UND 

DOKUMENTATIONSZENTRUM 

KRIEGSVERBRECHERPROZESSE  

 
 

9 
 

 

ة سفر إ� س�  اير،   13��ا بتار�ــــخ تم عرض صورة تأش�ي اير،  24إ�  2014شباط/ف�ب ة  2014شباط/ف�ب . كما تم عرض صورة لتأش�ي
ي 

وتقّدم بطلب لجوء بموجب قانون اإلقامة   2014تموز/يوليو،  26سفر إ� عّمان، األردن. ووصل المتهم أنور رسالن إ� ألمان�ا �ف
ي  3و 2القسم  23رقم 

ي . وحصل ع� حق ال2015أ�ار/مايو،  18�ف
بموجب القانون  2015تموز/يوليو،  22لجوء الس�ا�ي �ف

 .أ16األسا�ي 

 

 شهادة الشاهدة ر�تا در�شلر 

 

.   43كانت الشاهدة الثان�ة ر�تا در�شلر،   ف ي برلني
طة الجنائ�ة �ف ي مكتب ال�ث

 �ف
�
ي وزارة الخارج�ة االتحاد�ة. وعملت سابقا

سنة، تعمل �ف
ف  وأفادت بأن أنور رسالن ضابط عسكري (ع� النق ي جواز سفرە). وعمل أنور رسالن مع المعارضة بني

ِتب �ف
�
-2013�ض مما ك

ي مؤتمر جن�ف 2015
 .وشارك �ف

 

 لقانون 
�
ي األردن (وفقا

 للجوء من خالل برنامج اللجوء التابع لألمم المتحدة �ف
�
شهدت الس�دة در�شلر أن أنور رسالن قدم طلبا

ي تع�ش3و 2، القسم 23اإلقامة  ي ترك�ا، طفً�، لذلك استخدم جواز سفر مزّور ل��ارتها. وحاول السفر إ�   ). وأنجبت ابنته، الئت
�ف

ي المطار ا�تشفت أن جواز السفر مزّور. [كان هناك سؤال حول سبب تزو�رە جواز  
ك�ة �ف ألمان�ا بجواز السفر هذا، ل�ن السلطات ال�ت

 السفر ألنه كان ب�مكانه طلب وث�قة سفر بموجب قانون اإلقامة.] 

 

 لشاهدة تمارا هوس شهادة ا 

 

ي مكتب �سج�ل األجانب  53كانت الشاهدة الثالثة تمارا هوس،  
 .سنة، تعمل �ف

 

ة سفر إ� ألمان�ا من  ،  8] إ� 3[201ح��ران/يونيو،  11تم عرض �سخة من جواز سفر أنور رسالن تحمل تأش�ي أ�لول/سبتم�ب
ف الوثائق2014  .. وكان هناك بطاقة أ��ة (دف�ت العائلة) بني

 

ف الوثائق شهادة اللغة األلمان�ة للمستوىكم ي حوزة أنور رسالن من بني
 وشهادة اللغة األلمان�ة (ناجح) للمستوى (A1) ا كان �ف
(B1+). ي حوزته

ي كانت �ف  .واجتاز دورة االندماج كما أظهرت شهادة إتمام الدورة الئت

 

ي تلّقاها تالوة ك  .املةُتِ�ي طلب مقّدم لمركز التوظ�ف ومقدار األموال الئت

 

 مسائل إجرائ�ة 

 

ي بعض التوار�ــــخ. وكان هناك اتفاق 
حت القا�ف . ح�ث اق�ت ي أ�لول/سبتم�ب

ي للمحكمة �ف كان هناك بعض النقاش حول الجدول الزمئف
ي وقت الحق

 .لتحد�د التوار�ــــخ �ف
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ِعت الجلسة الساعة 
ُ
ي   2:00رف

  9:30الساعة  2020أ�ار/مايو،  18مساًء. وس�كون يوم المحا�مة التا�ي �ف
�
 .صباحا

 

 .ذكرت �سخة سابقة من هذا التق��ر أن [المتهم إ�اد الغ��ب أنكر التهم الموجهة إل�ه] ، وقد تم تصح�حه اآلن *

 

ن   ** ذكرت �سخة سابقة من هذا التق��ر أنه [بدأ التحقيق ألن اسم “أنور رسالن” أث�ي عدة مرات خالل مقابالت مع الالجئني
 .الذين تقدموا بطلب لجوء.] ، تم تصح�حه اآلن

 

 :التهم الموجهة إ� أنور رسالن

 

،    9رقم ، 5، رقم 1أوً� رقم  7القسم  – (VStGB) قانون الجرائم ضد القانون الدو�ي  القانون  25قانون الجرائم ضد القانون الدو�ي
ي 

ي األلمايف
 (StGB) الجنايئ

 

ي 
ي األلمايف

 رقم 1أوً� رقم  177؛ القسم 211القسم  – (StGB) القانون الجنايئ
�
 رقم 1، ثان�ا

�
 1، ثالثا

 

 VStGB  قانون الجرائم ضد القانون الدو�ي ) الجرائم ضد اإل�سان�ة   –  7القسم 

 

، كّل شخص، �ش  • ف ي موّجه ضد أي سكان مدنيني ي اعتداء واسع النطاق أو منه�ب
 ارك �ف

 
�
 �قتل شخصا

[…] 

 

ة لذلك   ي أذى أو معاناة جسد�ة أو نفس�ة كب�ي
 محتجزا� لد�ه أو تحت س�طرته بط��قة أخرى عن ط��ق التسّبب �ف

�
ب شخصا

ّ
�عذ

 نون الدو�ي الشخص عندما ال ينشأ هذا األذى أو المعاناة فقط من عق��ات تتوافق مع القا

[…] 

 

، أي شخص من ح��ته الجسد�ة  م �شّدة، بما يتعارض مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدو�ي  َ�حر�

ي ) ارتكاب ج��مة   –  25القسم 
ي األلماين

 StGB القانون الجنايئ

 

 
�
ب عليها بصفته مجرما

َ
 .كل من يرتكب ج��مة سواء بنفسه أو من خالل شخص آخر، ُ�عاق

ك عدة أش  ي الج��مة)إذا اش�ت
كاء �ف  (�ث

�
ب كل شخص من هؤالء األشخاص بصفته مجرما

َ
ي ارتكاب ج��مة، ُ�عاق

 .خاص �ف
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دة للعق��ة –  211القسم  ي ظروف محددة مشدِّ
ي ) القتل �ن

ي األلماين
 StGB  القانون الجنايئ

 

ب بالسجن مدى الح�اة
َ
ي هذا الُحكم ُ�عاق

وط الواردة �ف  .كل من يرتكب ج��مة قتل بموجب ال�ث

 بدافع شهوة القتل، أو إلرضاء شهوة جنس�ة، أو بدوافع الجشع أو غ�ي ذلك من  الق
�
اتل بموجب هذا الحكم هو شخص �قتل شخصا

ل خطرا� ع� العامة أو لت�س�ي ج��مة أخرى أو التس�تّ عليها 
�
 الدوافع غدرا� أو بوحش�ة أو بط��قة �شك

ي ) ؛ االغتصاباالعتداء الجن�ي باستخدام القوة أو التهد�د  –  177القسم 
ي األلمايف

النسخة النافذة حئت  ) (StGB – القانون الجنايئ
11/8/2016( 

 

 آخر 
�
ە شخصا  كل من ُ��ر�

 بالقوة؛ 

[…] 

[…] 

ي أو شخص  
ي �شاط جن�ي مع الجايف

ي أو شخص ثالث ع� شخصه أو االنخراط بفعال�ة �ف
للخض�ع ألفعال جنس�ة من قبل الجايف

ب بالسجن لمدة ال تقل عن سنة واحدة 
َ
 ثالث، ُ�عاق

 

ة �شكل خاص   • . وتحدث الحالة الخط�ي ف ي بالسجن لمدة ال تقل عن سنتني
ب الجايف

َ
ة �شكل خاص ُ�عاق ي حاالت خط�ي

�ف
 :إذا

ي بممارسة الجنس مع الضح�ة أو قام بأفعال جنس�ة مماثلة مع الضح�ة، أو سمح بممارستها ع� نفسه من قبل  ق
ام الجايف

 (…) الضح�ة، خاصة إذا كانت تلك األفعال تحّط من كرامة الضح�ة أو إذا كانت انطوت ع� إ�الج للجسم (اغتصاب)؛ 

ب بالسجن لمدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا كان
َ
ي  ُ�عاق

 الجايف

ة أخرى؛  .1  أو أداة خط�ي
�
 �حمل سالحا

 :التهم الموجهة إ� إ�اد الغ��ب

 

،  9، رقم 5أوً� رقم  7القسم  – (VStGB) قانون الجرائم ضد القانون الدو�ي  ي   27قانون الجرائم ضد القانون الدو�ي
القانون الجنايئ

ي 
 (StGB) األلمايف

 

  VStGBضد القانون الدو�ي قانون الجرائم  ) الجرائم ضد اإل�سان�ة   –  7القسم 

 

•  ، ف ي موّجه ضد أي سكان مدنيني ي اعتداء واسع النطاق أو منه�ب
 كّل شخص، �شارك �ف

[…] 
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ة لذلك   ي أذى أو معاناة جسد�ة أو نفس�ة كب�ي
 محتجزا� لد�ه أو تحت س�طرته بط��قة أخرى عن ط��ق التسّبب �ف

�
ب شخصا

ّ
�عذ

 فقط من عق��ات تتوافق مع القانون الدو�ي الشخص عندما ال ينشأ هذا األذى أو المعاناة 

[…] 

 

، أي شخص من ح��ته الجسد�ة  .1 م �شّدة، بما يتعارض مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدو�ي  َ�حر�
 

ي ) المساعدة  –  27القسم 
ي األلماين

  StGB القانون الجنايئ

 

ب عليها بصفته 
َ
 كل من يرتكب ج��مة سواء بنفسه أو من خالل شخص آخر، ُ�عاق

�
 .مجرما

ي الج��مة)
كاء �ف  (�ث

�
ب كل شخص من هؤالء األشخاص بصفته مجرما

َ
ي ارتكاب ج��مة، ُ�عاق

ك عدة أشخاص �ف  .إذا اش�ت
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 مدینة كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 التقریر الثاني لمراقبة المحاكمة 

 2020أیار/مایو،  19و 18تواریخ الجلسات 

 

 أبرز النقاط 

 الیوم الخامس للمحاكمة

 إیاد الغریب.  المتھم  مقابالتھم مع  بشأن  بشھادتھم مترجم،من ضمنھم أربعة شھود من الحكومة األلمانیة،  أدلى  •
ً أمام المحكمة، مدّ  إفادتھأنور رسالن المتھم محامي  تال • لدیھ أي   وأنھ لم تكن  ،التعذیبب وأنھ لم یأمر أبداً  ، تھبراء عیا

 المعتقلین. لطة، وأنھ ساعد العدید من سُ 

 الیوم السادس للمحاكمة 

من قبل    عرضھ للمالحقةت حیث تصف الرسالة . أنور رسالنالمتھم أدلى مأمور شرطة بشھادتھ بشأن رسالة من  •
 المخابرات السوریة في ألمانیا. 

ألمانیا، ومعرفتھا  أنور رسالن في المتھم مع  تواصلھاسة لمنظمة غیر حكومیة بشھادتھا حول أدلت باحثة سابقة ومؤسِّ  •
 بالجماعات الدینیة وأجھزة المخابرات في سوریا. 

 . 2020أیار/مایو،   27حتى  ُرفِعت الجلسة •

 

 2020أیار/مایو،  18 – الیوم الخامس للمحاكمة 

 صباحاً.   9:30ممثالً من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات في الساعة  14شخصاً و 16حضر ھذه الجلسة حوالي 

 تز شھادة ماركو بو

یدعى باأللمانیة  عاماً ( 27یبلغ من العمر  (case worker)الشاھد األول ھو ماركو بوتز، عامل حالةكان 
"Sachbearbeiter) في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین ("BAMF(،  وتم  الغریب إیادھم المتّ   وكان قد أجرى مقابلة مع .

 ومترجم. الغریب  إیاد المتھم و عرض مذكرة بین الشاھد

. وسافر سیراً على  2018، وبقي في الیونان، ثم انتقل إلى ألمانیا في 2016كان المتھم إیاد قد سافر من تركیا إلى الیونان في 
 األقدام وبالطائرة. 

ریة،  )، وبطاقة ھویتھ العسك2018أیار/مایو،  25إیاد، وِسِجل الالجئ (المؤّرخ  المتھم وتم عرض نسخ من طلب اللجوء الذي قّدمھ 
إیاد وِسِجل الالجئ  المتھم نّي. كما تم عرض نسخة من بطاقة ھویة زوجة كر في طلب اللجوء الخاص بھ أنھ سُ وتصریح إقامتھ. وذُ 

 الخاص بھا. 

  90-80وأشار بوتز أن ھذه المقابالت تستغرق عادة حوالي   ،مقابلة استقبال الالجئالتي تستغرقھا مّدة السأل المدعي العام عن 
 دقیقة. 

 ، فأجاب بوتز بالنفي.  251سأل محامي الدفاع بوتز إذا كان قد سأل المتھم إیاد عن الفرع 

 شھادة كالوس فولنر 

عاماً (یُدعى باأللمانیة   46یبلغ من العمر  والالجئین  للھجرة االتحادي المكتب منمقرھو كالوس فولنر، كان الشاھد الثاني 
"Entscheider قال    إیادالمتھم ") في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین الذي أجرى أیضاً مقابلة مع المتھم إیاد. شھد فولنر بأن

 جلب الناس إلى السجن. ی  كانإنھ 
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 ر. ث ھ القاضي التحّدث ببطء أكطلبت من طلب منھ القاضي والدفاع والمّدعون العامون التحّدث بوضوح، و 

كان ھناك  وأجھزة المخابرات وتدریبھا على األسلحة.  التي تتلقّاھا وصفاً للتدریبات العسكریة  أثناء مقابلتھ مع فولنر قّدم المتھم إیاد
الذي أدلى بشھادتھ   ،على مترجم ھذه المقابلة أحمد عبد هللا ت ھذه المسألةرض بعض االلتباس فیما یتعلق بترجمة نوع من القنابل. [عُ 

 في وقت الحق من نفس الیوم]. 

قسم  یعمل في "  إیاد. وكان المتھم 2012(في شارع بغداد بدمشق) حتى عام   251قال فولنر إن المتھم إیاد أخبره أنھ عمل في الفرع 
  2011و 2010عمل في مواقع مختلفة بین عامي و. ة في المساجدمثل خطب الجمع األدیان"، حیث كان یراقب األنشطة الدینیة،

 (بما في ذلك مخیم الیرموك والحجر األسود). 

فرع  وكان یعمل في عندما سأل فولنر المتھم إیاد عن سبب رغبتھ في ترك وظیفتھ، قال إنھ ال یرید إیذاء المدنیین السوریین.  
 بالقرب من منزل الرئیس، الذي كان تحت قیادة حافظ مخلوف.  40 قسم ال ل إلى  قِ ثم نُ  الخطیب، 

 ، وتقّدم بطلب لجوء عن طریق األمم المتحدة في الیونان. 2013كانون األول/دیسمبر،  2غادر المتھم إیاد سوریا في 

العسكریة اإللزامیة، لكنھ قال إن لدیھ   الخدمة  یؤدّ  لموج منھا. إیاد بالمدرسة حتى الصف الثاني عشر، لكنھ لم یتخرّ  المتھم التحق
ً علیھا  ھویة عسكریة ألن الشخص یحصل   في أجھزة المخابرات.  إذا كان یعمل تلقائیا

قال المتھم إیاد في مقابلتھ مع فولنر إنھ رأى الناس یتعرضون للضرب، بما في ذلك على رؤوسھم. وذكر بأن حافظ مخلوف جاء إلى  
 دوما ذات مرة بسیارتھ وقتل خمسة أشخاص رمیاً بالرصاص.  

الممكن أن یكون ھناك   من غیر نھ إولنر ف . وذكر 2012عام في  من تنظیم داعش في قِسمھ  إنھ كان یوجد معتقلون إیاد المتھم قال 
 س في سوریا بعد.تأسّ قد التنظیم لم یكن  حیث، 2012داعش في عتقلون من م

(في دیر الزور)    موحسنإیاد دمشق، وذھب إلى  المتھم ح أنھ یرید اآلن القتال ضد الحكومة. غادرشھد فولنر بأن المتھم إیاد صرّ 
  عائلتھ فستتعّرض العودة إلى دمشق وإال منھ المخابرات السوریة  طلبت وأشھر بینما بقیت أسرتھ في دمشق.   ستةواختبأ ھناك لمدة 

ا من اإلصابة  نجو ولكنھملقصف بالصواریخ،  موحسنض منزلھم في تعرّ وبالسیارة.   موحسنإیاد إلى   المتھم . ھربت عائلة لألذى
ً حیث  وكان   حدثت بعض المشاكل في العائلة ، ولكن  بوحسنأوا إلى الفرات لتجنب القصف الیومي. ثم فرّ  قرب نھر  أمضوا أیاما

 . موحسن إیاد وحده إلى  المتھم لھم، لذلك عاد أصغر من أن یتّسعالمنزل 

  ھویةالإنھا كانت تستخدم بطاقة  إیاد المتھم ، قال شخصیة طاقة ھویة ب إیاد تتنقل بدون المتھم عندما سأل فولنر كیف كانت زوجة و
 بسبب وجود شبھ بینھما.   بابنة عمھاالشخصیة الخاصة 

 عبد هللا شھادة أحمد 

والذي ترجم   ،عاماً، یعمل في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین 48كان الشاھد الثالث ھو أحمد عبد هللا، مترجم یبلغ من العمر 
 . یة قیامھ بالترجمة كیفوصفاً ل  أحمدقّدم و  المقابلة بین فولنر والمتھم إیاد.

قال إنھ یجب  و.  عناهو  ر ما قالھطلب من "العمیل" أن یكرّ إنھ ی  أحمدعندما ُسئل عّما یفعلھ عندما یواجھ صعوبات في الترجمة، قال 
   أن یكون على یقین مما یترجم. 

من خالل  إذ . " Strombomben"ُسئل أحمد عن اللبس في الترجمة المذكورة في شھادة فولنر وما إذا كان یعرف ماذا تعني كلمة  
ذا معنى  أن ھذا لم یكن علماً في التدریب العسكري. "  Strombomben" إنھ تدرب على استخدام  قال المتھم إیاد ،ترجمة أحمد

د  مأحقال ف  ،ا إذا كان ھناك احتمال حدوث أخطاء ناتجة عن إعادة ترجمة المصطلحعمّ  أحمدسأل الدفاع ووفریق الدفاع.   ةللقاضی 
 نعم.

إنھ   أحمد قال فاللغة العربیة فیھ درس   ن المكان الذياألطراف المدعیة عأحد محامي  الشاھد، وھي سألت الدكتورة آنا أوھمشین
 درس في بغداد. 

 زینسیوس شھادة كیرستین 

ً  49كانت الشاھدة الرابعة كیرستین زینسیوس، وتبلغ من العمر   من بلدیة زویبروكن.  ،عاما

 ]. تم حجب األسماء[  أسماء أوالده  وتُلیت ل األسرة ووثیقة الزواج. جِ خ من طلب لجوء المتھم إیاد وسِ سَ تم عرض نُ 
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د والد  إیاد طفالً وھدّ المتھم في إحدى الحوادث، ضرب فالمتھم إیاد في ألمانیا كالجئ.  إلى  ّجھتالتي وُ  تحدثت زینسیوس عن التھم
.  المترتبة على ذلك الغرامة فعَ صحیة، ودَ شخصیة/إصابة التسّبب في ھم باالعتداء الجسدي والطفل بأن یقطع رأسھ ویكسر یده. وقد اتُ 

 أفغانیین اثنین وضربھما.   بسبب عراكھ معباالعتداء  تھماً إیاد المتھم كما واجھ 

 مباشرة من الشاشة.  الوثیقة ترجم أن ی لب من المترجم طُ و اسمھا [تم حجبھ].  لزوجتھ وتُليتم عرض بطاقة الھویة الشخصیة األصلیة 

.  1998 ،یونیوحزیران/ 15)، الصادرة في 738606د/ – 232512تم عرض بطاقة الھویة العسكریة األصلیة للمتھم إیاد (رقم 
 د]. ان رقیباً "متطوعاً" [غیر مجّن كحیث 

 مسائل إجرائیة

 بعد الظھر.  1:45حتى   12:45تم أخذ استراحة غداء من 

 أنور رسالن (تالھا محامیاه)المتھم إفادة 

المتھم أنور إفادتھ على مدار ساعتین. وفي نھایة اإلفادة، سألت القاضي المتھم أنور إذا كانت ما تُلیت ھي  عن دفاع التال محامیا 
 باللغة العربیة.  " نعم"إفادتھ، فأجاب 

، وكیف أصبح رئیسھ (توفیق  2011المخابرات، وكیف تغیر الوضع بعد عام والشرطة  جھازي كیف انضم إلى  أنوروأوضح المتھم 
مسؤولیات   خفض تم بعد ذلك والحولة.  موالید كان من  ألنھالعدید من السجناء و أنور بإطالق سراحالمتھم  لقیامفیھ  یونس) یشكّ 

 أي سلطة بعد ذلك. یتمتع ب ، وقال إنھ لم أنورالمتھم 

و/أو متى  أنور كل من المّدعین واألطراف األخرى. مع ذكر أسمائھم، وإعطاء ملخص موجز عن كل شخص، وكیف المتھم خاطب 
  ن واألطراف األخرى ضده (مثلعوالمدّ  التُّھم التي قّدمھاأنور إلى وجود أدلة متضاربة في  المتھم تم اعتقالھ. وفي وقت الحق، أشار
 المتناقضة).  التضارب في التواریخ واإلفادات 

السجناء وفق   یعاملالمتھم أنور وكان .  ویتعاطف معھا  ساعد المعارضةكان ی عین یعرفون أنھ أنور أن العدید من المدّ المتھم ذكر 
بعضھم في وقت الحق في  قد التقى المتھم أنور  وكان ألول مرة.  لالستجواب  جاءوا  م لھم القھوة عندما قدّ كان ی البروتوكول، و
 القھوة معھم في المقاھي.  وشرب  األردن وتركیا،

ن. وأشار إلى  اإلفراج عنھ وساعد آخر على الفرار من دمشق إلى األرد فيعین [تم حجب االسم] أنور أنھ ساعد أحد المدّ  المتھم ذكر
شخصیاً،   أنور  المتھمى حد المدعین [تم حجب االسم] لم یرعلى سبیل المثال، ذكر أن أ  ،عیناثنین من المدّ  التناقضات بین شھادتي

 تم[المدعین من اثنین ضد  جنسي بانتھاك قاموا اللذین المعتدَیین یعرف  ال ولم یر سوى لوحة مكتوب علیھا اسمھ. وذكر أیضاً أنھ 
  كانوا  سواء الضحایا، ربط  فیھ   یتم تعذیب فعل" (شبح" ھناك كان بأنھ] االسم حجب  تم[ أحد المدعین ادعاء  على رداً  .] اسمیھما حجب 
  وتعلیقھ بھ شخص   ربط یمكن ال  بحیث للغایة مرتفعة  كانت السجن سقوف  أن رسالن المتھم قال )  وتعلیقھم  جالسین، أو  واقفین

.  ألمانیا إلى  الوصول  في  ساعده  المدعین أحد أن إلى  أشار ، ذلك على  عالوة. الفعل  ھذا مثل  حدوث  الممكن من یكن لم وبالتالي،
 .آخرین مدعین یعرف  ال  أنھ أیًضا رسالن وذكر

شخص في ھاتفھ، بما في ذلك  ال  معلومات االتصال الخاصة بذلك یقول ما إذا كان قد حفظ أنور المتھم بعد مخاطبة كل شخص، كان 
 رقم ھاتفھ أو معلومات االتصال الخاصة بھ على المسنجر أو الفایبر أو الفیسبوك.

 عدة أشخاص یمكن أن یشھدوا على أنھ كان یدعم المعارضة.  أنور  المتھمباإلضافة إلى ذلك، ذكر 

 أنھ لم یضرب أو یعذب أحداً كما لم یأمر بتعذیب أي شخص.  أنور مالمتھزعم المتھم 

ض أحمد الجربا حتى أشھر قلیلة قبل اعتقالھ  على اتصال مع المعارِ  أنور  المتھمذكر أنھ شارك في مؤتمر جنیف "ضد األسد"، وكان 
 من قبل السلطات األلمانیة. 

القبض   ألقيأنھ سافر من األردن إلى ألمانیا، وكیف حصل على اللجوء. حیث ذھب لزیارة ابنتھ في تركیا، ولكن  أنور المتھمذكر 
أشھر   ثالثة، وبالتالي اضطر إلى االنتظار في تركیا لمدة مزّورعلیھ في المطار عندما كان مسافراً إلى ألمانیا باستخدام جواز سفر 

  ألنھ  الحقیقة عن بعیدة تكن لم  لكنھا"محاٍم"،  أنھ تمت اإلشارة إلى ،  أنور المتھمھنة في جواز سفر في بند الموقبل السماح لھ بالسفر. 
 . القانون درس 

أشخاصاً  السلطات أنھ من الجیش، وأعطاھم بطاقة ھویتھ العسكریة وذكر أن  أنور المتھم المتھم طلب اللجوء، أخبر  قّدمعندما 
 الفرع الذي عملھ فیھ.  ُسجنوا في  عدیدین
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 ذكر المتھم أنور أنھ یرید سوریا دیمقراطیة بعیداً عن الدیكتاتوریة والطائفیة.

اإلفادة، ولكنھ سیجیب على أسئلة حول مواضیع  وعقب اإلفادة، قال محامي الدفاع إن المتھم أنور لن یجیب على أي أسئلة تتعلق ب 
 أخرى. 

، الذي  ح ھذا المخطط. یوضّ باللغة العربیة قد رسمھ أصالً   المتھم أنوركان  مخططعین عرض طلب االدعاء العام ومحامي المدّ 
وفیما  . الخاطئة لوحظ وجود بعض الترجمةقد المتھم أنور داخل أجھزة المخابرات، و  موقعترجمتھ األلمانیة، مع بالعربیة  ُعِرض

 : لھذا المخطط إعادة رسم یلي 

 
 

 مساًء.   3:45اختُتمت المرافعات في الساعة 

 2020أیار/مایو،  19 –الیوم السادس للمحاكمة 

 صباحاً.  9:30اإلعالم. وبدأت المرافعات في الساعة ممثلین من وسائل  10شخصاً و 11حضر ھذه الجلسة حوالي 

 دورمان -كورینا مولر  شھادة 

ً  45 تبلغ من العمر دورمان، -  كورینا مولر  ى األول ةالشاھدكانت   مفتشي الشرطة في شرطة برلین.  رئیسةوھي  ،عاما

مراقبة من قبل  ل ھ كان یخضععن مخاوفھ من أن فیھا ر عّب ی ت أن المتھم أنور أرسل لشرطة برلین رسالة من ثالث صفحات ذكرَ 
ً  وطلب في. اقھانشق بسبب  في عدة مناسباتمخابرات السوریة ال الرسالة باسم "العقید أنور   ووقّع ،الرسالة من الشرطة أن تفعل شیئا

 ". رسالن

باللغة العربیة متبوعة بالنسخة المترجمة. وقالت المفتشة إنھا طلبت ترجمة الرسالة للتأكد من أن الترجمة   تم عرض الرسالة األصلیة
أن  بدأت القاضي كیربر في قراءة الرسالة وأخبرت المترجم ب وفي الرسالة.   ورد مطابقة لما  كانتلشرطة التي قامت بھا االمباشرة 

 الترجمة. إذا كان ھناك خطأ في یوقفھا 

رأى  ونظر خارج النافذة، حیث كانت إحدى الحوادث التي ذُِكرت في الرسالة تتعلق بزیارة المتھم أنور لعیادة طبیب األسنان. 
 ً . ثم وجد  یتعقبھ أحدطبیب األسنان، لم یكن عیادة  عندما غادر وأنھم من أجھزة المخابرات السوریة. ب افترض ف  ینظرون، أشخاصا

في  اآلخر نزل  بینمامحطة قبلھ ب نزل أحدھما  والقطار معھ.  واستقّال یادة طبیب األسنان ومحطة قطار المدینة. شخصین واقفین بین ع
متوقفة   یة اللون عندما وصل إلى منزلھ، رأى سیارة زیتون و . وتعقّبھ ذلك الشخص قلیالً ثم توارى عن األنظارنفس المحطة معھ.  

  المتھماقترب ف.  أنور  المتھم رجل ذو لحیة خفیفة بدأ یتكلم على ھاتفھ لحظة رؤیتھ ل   كان داخل السیارةوبالقرب من مكان إقامتھ. 
 . تبینما كانت السیارة قد تحرك من السیارة لرؤیة رقم لوحة السیارة  أنور
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عبر   ن یتحدثاقبل أ سوریین یراقبانھحیث كان شخصان بدیا   ،في مخیم لالجئین في ألمانیا وقعتحادثة أخرى  وذُِكَرت في الرسالة  
 الھاتف. 

 شھادة بیترا بیكر

ست منظمة غیر حكومیة تدعم األطفال السوریین الالجئین. وكانت قد عاشت في  عاماً، ھي من أسّ  57بیترا بیكر، البالغة من العمر 
في السفارة األلمانیة في    الخدمات اللغویةفي السابق، كانت رئیسة و عاماً حیث درست العلوم السیاسیة في البلد.  14سوریا لمدة 

  2012غادرت سوریا في عام و.  ) SWP(  واألمنیةالسوري في المعھد األلماني للشؤون الدولیة   النزاع حول ثاً بحأجرت دمشق و
 بسبب الحرب. 

بسبب خبرتھ في سوریا   االلتقاء بھنھ كان من المثیر لالھتمام إقالت و التقت بیكر مع المتھم أنور عندما كان منحازاً للمعارضة. 
  الكنھوإلى السلطات األلمانیة،   ھحجب االسم] أوصیا ب ] وابنتھ [تم حجب االسم م  ت بیكر إن [ ت قالو وكانت تبحث عن شریك حواري. 

 أفراداً آخرین. م ربما یكونون الحقاً أنھ ت أضاف

طلب منھا أن تطلب من مكتب تسجیل األجانب مساعدتھ، ولكن المكتب اقترح أن یطلب المساعدة من    أنور المتھمذكرت بیكر أن 
 ر التفاصیل الدقیقة لھذا الحادث. ◌ّ مكتب الشرطة الجنائیة الحكومي في برلین. وذكرت بیكر أنھا ال تستطیع تذك

مذبحة الحولة وأنھ كان تحت  عن صرة. كما أخبرھا ، وأجھزة المخابرات والن 2012-2011أبلغ المتھم أنور بیكر عن األحداث في 
 دت عائلتھ. ضغط ألن المخابرات ھدّ 

 لم یخبِر بیكر عن طبیعة عملھ مع النظام. 

سألت القاضي بیكر عن انطباعاتھا بشأن نقاشاتھا مع المتھم أنور، فأجابت بیكر أنھ عندما تتحدث باحثة مع أفراد حول ما حدث في  
 قال لھا. أن تكون التصریحات صحیحة أو خاطئة، ولم تكن متأكدة مما یُ  50-50سوریا، ھناك فرصة 

 وذكرت بیكر أن المتھم أنور كان قد اتصل بھا وطلب المساعدة وقال إن المخابرات السوریة تراقبھ. 

األنظار إلى وضع  ونھا "أم السوریین"، ألنھا تتحدث لھجتھم، وتساعدھم وتلفت تحدثت بیكر عن خلفیتھا، مشیرة إلى أن الناس یسمّ 
 الالجئین السوریین.

ا إذا كانت تعرف طبیعة عملھ مع أجھزة  قالت بیكر إنھا كانت قلقة ألن المتھم أنور عمل مع أجھزة المخابرات. وعندما ُسئلت عمّ 
 الجرائم بالضبط. المخابرات، اعترفت بأن الجرائم تُرتكب في قطاع مثل أجھزة المخابرات، لكنھا ال تستطیع تحدید نوع تلك 

 ا إذا كانت تعرف كیف جاء المتھم أنور إلى ألمانیا، قالت ال. عندما ُسِئلت عمّ 

كان المتھم أنور قد اتصل مع بیكر في مناسبة أخرى وطلب منھا مقابلتھ وزوجتھ في مقھى. وطلب مساعدة بیكر في جلب ابنتھ إلى  
لحقت بھا زوجة المتھم أنور وسألتھا  فأصر. فرفضت بیكر، وتركت الطاولة، ھ ألمانیا. وذكرت بیكر أنھا ال تستطیع المساعدة، لكّن 

 بیكر. خیبة أمل لدى والذي أثار ریبة مر األ  "حسناً، كم المبلغ الذي تریدینھ؟"

  ، فأجابت بیكر بأن النظام كان2012، بیكر عن استقرار النظام في عام طراف المدعیةاأل يممثلأحد  سأل المحامي باتریك كروكر، 
تحت الضغط. وسأل كروكر ما إذا كانت تعرف عن دور أجھزة المخابرات في سوریا، وأكدت بیكر معرفتھا، مشیرة إلى أن ھذا  

 كان أمراً معلوماً لدى الناس في سوریا.

األلماني   بأسالیب التعذیب في سوریا، فذكرت بیكر بعض األسالیب مثل الفلقة، والكرسي سأل المحامي كروكر ما إذا كانت على علمٍ 
 أیضاً، قالت بیكر نعم.  2011والضرب حتى الموت. وعندما ُسئِلت عما إذا كان ھذا قد حدث قبل عام 

كون على استعداد للذھاب إلى الشرطة  ت بیكر س تا إذا كان ي الدفاع عن المتھم أنور، عمّ سأل المحامي مایكل بوكیر، وھو أحد محامَی 
 أجابت بأنھا قد تفعل ذلك فقط إذا كانت خبیرة في الشؤون اإلسرائیلیة. فالموساد.  تم مالحقتھ من قبلت معھ إذا شعر أنھ 

م أنور.  سأل المحامي بوكیر ما إذا كانت بیكر قد أحضرت معھا السلطات األلمانیة إلى اجتماعاتھا المرتبة مع المتھم أنور دون عل
قالت إنھا ال  ف). BNDباإلشارة إلى سلطات مثل جھاز المخابرات الفیدرالي األلماني ( ذلك فطلبت بیكر توضیحاً، وأوضح بوكیر 

ئاً  تتذكر شی  لھا أالّ ، وتساءل كیف جھاز المخابرات الفیدرالي األلمانير على أنھ كان یتحدث عن ی بوك أّكد . ئاً من ھذا القبیلتتذكر شی 
 أي حالة من ھذا القبیل. . وأكدت بیكر أنھا ال تتذكر لقبیلمن ھذا ا
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بیكر توضیحاً للسؤال، وأعطى بوكیر مثاالً من   تّنة والعلویین وتأثیر ذلك على السلطة في سوریا. فطلب سأل المحامي بوكیر عن السُ 
% من  70، كان عدد السكان یتكون من حوالي 2011الماضي على الكاثولیك في أوروبا. فأجابت بیكر وذكرت أنھ حتى بدایة عام 

جھزة األمن  احتل العلویون مناصب رئیسیة حیث قام والد بشار األسد (حافظ) ببناء أو% من العلویین. 12- 10ّنة وحوالي السُ 
 بحیث ال تلعب الطوائف األخرى دوراً كبیراً. على ھذا النحو واالستخبارات 

ة كانوا یسیطرون  ّن سأل المحامي بوكیر عن السیاق التاریخي فیما یتعلق بالسلطة غیر المتكافئة بین الطائفتین. فأجابت بیكر بأن السُ 
 كم حزب البعث. ر بعد حُ ، األمر الذي تغّی على االقتصاد في الغالب حتى الخمسینیات من القرن الماضي

في الحیاة   تأثیر مھم  ذلك بیكر لیس ل تي وعلوي في الحیاة الطبیعیة. قال ّن سُ  یلتقيسأل المحامي بوكیر كیف یكون األمر عندما 
ة كانوا  ّن لھ. وأضافت أن السُ  موالین بقونی  بحیثاألخرى في النظام،  یدمج الطوائف واإلثنیاتالحكم كان نظام حیث .  الطبیعیة

 أكثر من غیرھم. یخضعون لرقابة 

بیكر إنھ صھر بشار األسد،   ت ، ما إذا كانت تعرف آصف شوكت. قال األطراف المدعیةسأل المحامي أندریاس شولز، أحد ممثلي 
بیكر أن ھذه   ت أجاب فلنظام،  لیا في اة آخرین لدیھم مناصب عُ ّن شولز ما إذا كانت تعرف سُ  وسألوأنھ شخصیة مھمة في النظام.  

ام  غیر العلویین في النظتعیین یتم ووالء للنظام.  الشخص  ىلد یكون لعلویین، ألن أھم شيء ھو أن ا ِحكراً على المناصب لیست  
بیكر بنعم، فأجابت ارتكبوا جرائم، من السّنة مّمن ا إذا كانت تعرف قادة آخرین لت عمّ عندما ُسِئ ود. للحفاظ على االستقرار في البل

 لكنھا قالت إنھا ال تستطیع إعطاء أمثلة في الوقت الحالي. 

قالت  ف، عملھابیكر عن عدد األفراد الذین كانوا یعملون في السفارة األلمانیة في دمشق خالل فترة سؤاالً إلى المحامي شولز  وّجھ 
ً ھ، مشیرت ، لكن القاضي قاطعاز المخابرات الفیدرالي األلمانيجھقابلت شخصاً من  كانت قد  شولز بیكر إذا  سأل . و 40 إلى أنھ   تا

 ]. بالموضوع  صلة لم یكن للسؤال  خرج عن المسار [

 بیكر نعم.  ت فقالالبني وقضیتھ أثناء عملھا في السفارة األلمانیة في دمشق،   أنور المتھمسأل المحامي كروكر إذا كانت بیكر تعرف 

بیكر إن ھناك العدید من الذین بدأوا   ت قالف  ،من السّنة ا إذا كان ھناك قادة منشقون آخرونعمّ  كلینجیاسبیر األقدم سأل المدعي العام 
قالت بیكر نعم.  ف ،تحدثت مع منشقین آخرینقد ا إذا كانت  كلینج عم وسأل  . 2011یولیو تموز/یونیو وحزیران/في االنشقاق في  

كر بعض أسماء األفراد  ا إذا كانت تستطیع ذِ ھا كلینج عمّ وسألتركیا وألمانیا.  في بیكر  تلت أین تحدثت معھم، قال عندما ُسِئ و
 ر ذلك.تذكّ أن ت الموجودین اآلن في ألمانیا، لكن بیكر قالت إنھا ال تستطیع 

 صباحاً.   11:45ُرفِعت الجلسة في الساعة 

 صباحاً. 9:30الساعة  2020 ،أیار/مایو 27ستكون المحاكمة التالیة في 
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 محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب

 مدينة كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 التقرير الثالث لمراقبة المحاكمة 

 2020أيار/مايو،  29و 28و  27تواريخ الجلسات  

 

 
 أبرز النقاط /الملّخص

 

 اليوم السابع للمحاكمة 

حيث  . ،شرطة ومترجم ومفوض أعلى للشرطة  مفتش وهم:الغريب  إلياد استجوابهم بشأنبشهاداتهم  أدلى ثالثة شهود •

لفرع  ا لقيادة عرض تفاصيل عن عمله في أجهزة المخابرات والتسلسل الهرمي إيادشهد مفتش الشرطة أن المتهم 

 إن إيادأثناء استجوابه، قال المتهم و. قسم التحقيق إنه كان رئيسإياد ، بما في ذلك المتهم أنور رسالن الذي قال 251

ح  الفرع مثل الشبح، ورسم رسماً بيانياً يوضّ  وصف أساليب التعذيب فيمعتقل كل يوم. و 100 كان يستقبل 251الفرع 

كشاهد  لة ألنه تم استجواب إيادمن األدإياد  إفادةسعى الدفاع إلى استبعاد ومكان دفن المعتقلين الذين ماتوا في الفرع. 

 كمتهم. وليس
 

 اليوم الثامن للمحاكمة 
مراقبي  رئيسذكر حيث . رسالن المفتشين بشهادتهما حول مقابلتهما مع أنور ةرئيسأدلى رئيس مراقبي الشرطة و •

راقب من قبل مفي ألمانيا حيث شعر المتهم أنور وكأنه  ث عن عمله في سوريا وتجاربه أن المتهم أنور تحدّ  الشرطة

فيها  عى ها على حوادث متعددة ادّ أطلعأنور  المفتشين، بأن المتهم ة، كبيرةالثاني ةالشاهدوشهدت المخابرات السورية. 

 أن أجهزة المخابرات كانت تراقبه. 

 

 اليوم التاسع للمحاكمة 
ث عن عمله السابق لمتهم أنور، حيث شهد بأن المتهم أنور تحدّ لاستجوابه  بشهادته بشأنمفتشي الشرطة  رئيس أدلى •

المتهم أنور ومحامي   يالقاضي ومحام تم استجواب الشاهد من قبلات وكيف وصل إلى ألمانيا. وفي أجهزة المخابر

 .نالمدعي

 . 2020حزيران/يونيو،  3ُرفِعت الجلسة حتى   •

 

 2020أيار/مايو،  27 – اليوم السابع للمحاكمة  

 . صباحاً  9:30الساعة  المرافعاتبدأت ومن وسائل اإلعالم.  اثنينشخصاً و 11ذه الجلسة حوالي حضر ه

 

كمشتبه به. لذلك، طلب   موك له يتم استجوابسله بأن موك   إبالغ، بأنه لم يتم الغريبماتياس شوستر، أحد محامي الدفاع عن إياد  أشار

 . من قائمة األدلة ]تم حجب االسم[  و  ]تم حجب االسم[ و  ]تم حجب االسم[إياد للمحققين اإلفادات التي قد مها المت هم استبعاد 

 

 شهادة مانويل دويسنج 

تفاصيل حول استجوابه عاماً في الشرطة الجنائية، الذي عرض  36كان الشاهد األول مانويل دويسنج، المفتش البالغ من العمر  

 للمتهم إياد. 

بحسب دويسنج، ذكر إياد أنه ُولد في دمشق، وأنه عاش هناك وفي موحسن )دير الزور(. وعندما كان المتهم إياد في العشرين من  

 . 40عمره، بدأ العمل تحت إدارة كمال األحمد في القسم 

. وذكر  2011أشخاص بالقرب من الجامع الكبير في دوما في أيلول/سبتمبر شهد دويسنج أن إياد ذكر حادثة محددة حيث قُتل خمسة 

 . على إثرها في يوم من األيام ومات تلق ى ضربة على رأسهالناس في فرع الخطيب، وأن شخصاً ما  أنهم كانوا يعتقلون إياد
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 األمم المتحدة.  عن طريق 2018ذكر دويسنج أن المتهم إياد وعائلته قدموا إلى ألمانيا من أثينا في بداية 

شاهد، بعد شهر واحد من بدء استجواب المتهم  بصفته المتهم إياد  الفيدرالي، قابل مكتب المدعي العام 2018آب/أغسطس   16في 

تم إبالغ المتهم إياد بحقوقه أثناء وقبل ثالثة أيام من بدء استجواب إياد.  ورالمتهم أنبحق مذكرة توقيف  قد صدرت وكانتأنور. 

 موافقته.  من فهم المترجم وأعطى ن إيادتمك  واستجوابه. 

 عنتدريب تلقى ياد عمل في المخابرات العامة وسنج أن المتهم إيوذكر دحيث إلى دويسنج عن خلفية عمله. إياد ث المتهم تحد  و

بعد سيطرة الجيش على دوما، تم نقل إياد  وفرع الخطيب.  خالل عملهكان يعمل في دوما والمنطقة المحيطة بها ومكافحة اإلرهاب. 

. وبعد ذلك تم  251" بقيادة كمال األحمد في الفرع األديانعاد إلى دمشق للعمل في قسم "و"، ثم إلى الزبداني. مداهمة"ال فرعإلى 

 بقيادة حافظ مخلوف. ثم انشق المتهم إياد.  40نقله إلى القسم 

. قدم معلومات ورسم بعض المخططات التوضيحية ]انظر 40 والقسم 251أن يصف هيكل الفرع  طلب دويسنج من المتهم إياد

 أدناه[. 

بالحافالت. وذكر  251قال المتهم إياد لدويسنج إنه كان مسؤوالً عن قيادة نقطة تفتيش في دوما. حيث تم نقل المعتقلين إلى الفرع 

 المتهم إياد أن زمالئه كانوا يضربون المعتقلين في تلك الحافالت. 

دويسنج  فأجاب تبادل المعلومات بين الشرطة الجنائية والمكتب االتحادي للهجرة والالجئين.  بشأندويسنج  سؤاالً على القاضيطرح 

 ب جرائم جنائية أو إذا كان عضواً في مجموعات معينة. ر أن الفرد ارتكإذا تقر  يتم تبادلها بين الجهات المعلومات أن 

 فوريةوجود ترجمة  حرص علىدويسنج عن عملية الترجمة أثناء االستجواب، وأشار دويسنج إلى أنه سؤاالً على القاضي طرح 

 تم مقابلته تأكيد دقة الترجمة(.توترجمة عكسية )حيث يُطلب من الشخص الذي 

تخدم  استقد  القاضي دويسنج عن انطباعه عن المتهم إياد، وقال إن إياد كان هادئاً نسبياً. وعندما سأل دويسنج المتهم إياد إذا كان  سأل

العنف ضد المتظاهرين، ذكر دويسنج أن المتهم إياد قال إنه لم يستخدم العنف ضد المتظاهرين وأن استخدام العنف ضد المدنيين غير 

 قانوني. 

دويسنج أنه بعد نشر   أجابالمخابرات السورية.  حولالمتهم إياد، دويسنج لماذا أجرت الشرطة تحقيقاتها  محامينز لينك، سأل ها

 .اتالتحقيق إجراءبتقرير قيصر وتقارير عن التعذيب من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بدأت الشرطة 

أنور، من دويسنج تقديم السنة المحددة للتقارير حيث كان دويسنج يذكر  عن المتهم الدفاع يطلب المحامي مايكل بوكير، أحد محامي

 . 2018كان في بداية عام  عتقد أن هذايلرجوع إلى ملفاته، لكنه دويسنج بأنه يحتاج إلى ا أجاباألشهر فقط. 

القيادة في فرع ج أن هذا الشاهد أخبره عن هيكل ]اسم مستعار[. وأكد دويسن Z28ر دويسنج إذا كان يتذكر الشاهد يسأل المحامي بوك

  الفرعين ، لكن بعض المعتقلين فياً ارتُِكبوحشي اً ن تعذيبإ وقال دويسنج  251في الفرع  عن االعتقال الخطيب. سأل بوكير دويسنج

ضون ل ال ي 285و 251 بصفته  :دويسنج جابفأمتهم.  بصفته شاهد أمستجوب إياد ار ما إذا كان دويسنج  يسأل بوكولتعذيب. تعر 

 .األقدم جاسبر كلينجالمدعي العام  بحسب األوامر التي تلق اها منشاهد، تماماً 

الطالب/الجامعات[. وذكر  أنشطة]القسم الذي يراقب  الطلبة قسماألديان و قسموكذلك  251ذكر دويسنج أن المتهم إياد وصف الفرع 

 كان لديه 251. كما أخبر إياد دويسنج أن الفرع ديانإياد أن المتهم أنور هو رئيس وحدة التحقيق وأن كمال األحمد هو رئيس قسم األ

 نقاط تفتيش متعددة وكان يعمل في واحدة منها. 

العام  مع المدعي قد تواصل ر ما إذا كان دويسنج ي، سأل المحامي بوك2018يوليو تموز/باإلشارة إلى استجواب المتهم أنور في 

بالنائب العام  قد اتصل دويسنج  وكانجاسبر كلينج. األقدم الفيدرالي. وأكد دويسنج وذكر أنه كان هناك اتصال مع المدعي العام 

 . االمتهم إياد شاهد باعتبار أن يباشر االستجواباالستجواب، وأخبر المكتب دويسنج ب مباشرةالفيدرالي ليسأل عن كيفية 

الماء المغلي على أجساد   ( التي تشمل سكب 2011ة حتى قبل عام  التعذيب )المستخدم اتتكتيكأحد إياد لدويسنج المتهم ذكر 

من الحرية الستخدام أساليب تعذيب أخرى. وأضاف  أكبرقدر هناك  ه كاندويسنج أنل ، قال المتهم إياد2011بعد عام  والمعتقلين. 

باستخدام خرائط  تلكد موقع نقاط التفتيش حد  كان قد شخص عند نقاط التفتيش بشكل يومي، و 100المتهم إياد أنه تم اعتقال حوالي 

 جوجل أثناء االستجواب. 

]اسم مستعار[، الذي تم استجوابه قبل المت هم إياد والذي اد عى أن   280716دويسنج عن الشاهد سؤاالً على المحامي لينك طرح 

سوء  م بعا  اشتباهتتم دائماً بدون تعذيب. أراد لينك معرفة ما إذا كان هذا يعني وجود  285أو   251االستجوابات في الفرعين 
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وأن   ،مثل هذه األمور تول ى هو منن المدعي العام الفيدرالي أول دويسنج بالق فأجابقبل استجواب إياد.  251 الفرع السلوك في

 .فقط إجراء االستجواباقتصر على  عمله

ات من المساجد، وكان يرفع جمع المعلوميو اً بحث بأنه كان يجري سأل دويسنج المتهم إياد عن واجباته في دمشق. فأجاب المتهم إياد

 يقول أي شيء ضد الحكومة. ما إذا كان اإلمام أو أي شخص آخر  قارير،ت

ل االستجواب، ولكن دويسنج  فعل أو تحذير خال  أي رد   قد أبدىمحامي المد عين، دويسنج إذا كان المتهم إياد أحد سأل السيد شارمر، 

 .أجاب بالنفي

المخابرات كانت دائماً ترتكب جرائم ضد سأل دويسنج المتهم إياد عن تجربته وأسباب مغادرته سوريا. فأجاب المتهم إياد بأن أجهزة 

 من العقاب.  ضوا لقدر أكبرز ضد األقليات وعلى أساس الدين، وخاصة ضد السنة، الذين تعر  اإلنسانية، وأن الحكومة تمي 

هناك ما يكفي كما ذكر المتهم إياد لدويسنج أنه لم يقل كل شيء للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين خالل مقابلته معهم، ألنه لم يكن 

 من الوقت. 

ضوا للضرب  الحافالت، حيث تعر  بأثناء استجوابه من قبل دويسنج، أخبر المتهم إياد دويسنج أنه تم نقل المعتقلين إلى فرع الخطيب 

، لم يكن لدى المعتقلين  2011يونيو حزيران/مايو وأيار/قال المتهم إياد إنه بين و. على إثرها على رأسه وتوفيضربة أحدهم  تلق ىو

 دفن جثثهم في مقابر جماعية. . وأضاف أن بعضهم ماتوا ونُقلوا إلى مشفى المجتهد قبل زنزاناتهمتهوية كافية في 

يب على  الترتحسب  251لفرع قيادة اإلى دويسنج. ووصف الهيكل الهرمي ل 251إياد المزيد من التفاصيل عن الفرع المتهم قدم 

(. وذكر  ألبي علي الحقيقي االسم، كمال األحمد، باسل حبيب، أبو علي )قال إنه ال يعرف رسالن، أنور يق يونسالنحو التالي: توف

  الساللمو، والقبومرآب الحافالت، و ، 251لمبنى الفرع  مخططاً توضيحياً رسم المتهم إياد وعدد األعضاء في كل قسم. كذلك 

 أدناه(.  المخططات التوضيحيةومكان إجراء االستجوابات )انظر  )الد َرج(

ا إذا كانت هناك أي تغييرات في الموظفين في الفرع  . أجاب إياد أنه إذا اشتُبه 251خالل االستجواب، سأل دويسنج المتهم إياد عم 

 ه.، حيث كان من األسهل التخلص منه أو قتل295بعدم والء شخص ما، فيتم نقله إلى الفرع 

د بعدم  ، بعد أن وق  2011كما ذكر المتهم إياد لدويسنج أنه تم اإلفراج عن بعض المعتقلين في نيسان/أبريل وأيار/مايو  عوا على تعه 

 االنضمام إلى المظاهرات مرة أخرى. 

يسنج الفلقة والصعق  طلب المد عي العام األقدم جاسبر كلينج من دويسنج تعداد بعض أساليب التعذيب، وهو ما فعله األخير. ذكر دو

من  معتقل فوق األرض الشرح دويسنج ذلك ]تعليق ف، بْحالمقصود بالش  ا إذا كان دويسنج يمكنه شرح ما سأل كلينج عم  والكهربائي. 

دويسنج  ، لكن الش بْحخالل  المعتقلالشخص كان يتم تعليق يدي سأل كلينج أيضاً ما إذا كان دويسنج يعرف أين وفقط[.  يديها/هييد

 أجاب أنه لم يخبره أحد بهذه التفاصيل. 

إن المتهم إياد أخبره أنه في أواخر   نجسوي". قال دالمعتقلين تمثيليةمحامي المد عين، من دويسنج شرح "أحد طلب أندرياس شولز، 

جامعة الدول العربية إلى سوريا لمشاهدة السجن(، تظاهر بعض أعضاء فرع الخطيب بأنهم أصيبوا   وفد)قبل أن يأتي  2011عام 

ضهم إلنتيجة  أنهم  بالجمهور  إليهام، مع خطة جرحىشفى المجتهد وكأنهم وتم تصويرهم في مطالق نار من قبل المعارضة. لتعر 

أعضاء آخرون   مث لعالوة على ذلك،  وإشراف حبيب فاضل. توفيق يونس وتحت  من  ضحايا اعتداءات مسلحة. وقد تم ذلك بإذن

 مزعومين لإلدالء بشهادات ملفقة.المسلحين المهاجمين ال دور

 ثم بدأت القاضي كيربر بتالوة نص االستجواب. 

 في سوريا. اخالل االستجواب، سأل دويسنج المتهم إياد إذا كان لديه أقارب في سوريا، وذكر أن لديه أخت

بالقرب من الجامع الكبير. حيث جاء حافظ مخلوف وهو   2011المتهم إياد لدويسنج حادثة حافظ مخلوف في دوما عام أوضح 

يركب سيارته المرسيدس "التي تشبه سيارة الهامر" وأطلق النار على المتظاهرين. ثم تم عرض موقع المسجد الكبير على موقع  

و يطلق النار عليهم . وذكر المتهم إياد أنه شاهد حافظ مخلوف بعينيه وه"جوجل إيرث" عبر جهاز العرض في قاعة المحكمة

سمع المتهم إياد  و بعضهم، وُجرح البعض، وفرَّ آخرون.  واعتُقل قُتل بعض المتظاهرين،و. AK-47  باستخدام سالح كالشنكوف

ن بدأوا في إطالق النار مع مخلوف.  النار!" وذكر المتهم إياد أن بعض العلويي بدأ بإطالقفلييحب بشار،  منمخلوف يقول: "

 زيدون بركات. وهو منهم فقط هوية واحد التعرف علىاستطاع و
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اه المعتقلون عند وصولهم إلى  قال المتهم إياد لدويسنج إن عمليات الضرب في الحافالت لم تكن عنيفة جداً مقارنة بالضرب الذي تلق  

المخططات التوضيحية أدناه  ]انظر  يصل إلى الكافتيرياالتعذيب  بسببفي زنازينهم  بكاؤهمراخ السجناء وصُ حيث كان الفرع. 

ف  على خريطة للسجن[. للتعر 

 ووصف المتهم إياد ورسم مخططا توضيحياً )بالعربية( لقادة األقسام حسب الترتيب على النحو التالي: 

 : العميد توفيق يونس 251رئيس الفرع  .1
 ر رسالنرئيس قسم التحقيق: العقيد أنو  .2
 رئيس قسم األديان: كمال األحمد  .3
 رئيس قسم الطلبة: باسل محمد  .4
 رئيس قسم المهمات: حبيب فاضل أبو جعفر  .5

 

 عبر جهاز العرض(:  عُِرض) 251مخطط توضيحي لخريطة الفرع 

 
 

تشرين األول/أكتوبر   11، انشق  في 251ذكر المتهم إياد لدويسنج أن ]تم حجب االسم[، أحد معارفه الذين كانوا يعملون في الفرع 

 زار ]تم حجب االسم[ ورأى السجن.  ذات مرة . وقال المتهم إياد لدويسنج أنه2012

 السجن ميتاً. يغادر بعضهم  كانأيام الجمعة و عادة 251المعتقلين إلى الفرع  نقلتم يقال المتهم إياد لدويسنج إنه 

 أخذ استراحة أثناء االستجواب كلما أراد ذلك.  أنه يمكنهما  المتهم إياديخبر دائماً كان ذكر دويسنج أنه 

 . مسؤوالً عنهاالمتهم إياد التي كان لموقع نقطة التفتيش عبر جهاز العرض تم عرض صورة 

من أفراد  23مع   251ن ستة من أعضاء الفرع إشخص بشكل يومي، و 100يتم اعتقال حوالي  قال المتهم إياد لدويسنج إنه كان 

 التفتيش التي كان مسؤوالً عنها.  نقطة  فيكانوا يعملون  الجمهوريالحرس 
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 )عُِرض عبر جهاز العرض(: 251مخطط توضيحي لتصميم الفرع 

 

 
 

سأل دويسنج عما إذا  وأن المتهم أنور انشق. إن كل ما كان يعرفه هو  قال إيادف ،سأل دويسنج المتهم إياد عما يعرفه عن المتهم أنور

سأل دويسنج المتهم إياد إذا كان المتهم أنور قادراً على معاقبة وى المتهم أنور يستقبل معتقلين أو يلتقي بهم، فقال إياد ال. أرقد كان 

بنفسه، نفى المتهم إياد مشاهدة أي استجواب وي. ألن المتهم أنور سن   إنه ال يعتقد ذلك فقال إياد ، األشخاص المسؤولين عن التعذيب

 .قط وذكر أنه لم يدخل مكتب المتهم أنور

 ذكر المتهم إياد لدويسنج أنه رأى ذات مرة توفيق يونس وحافظ مخلوف في سيارة في التل. 
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 ، وأجاب إياد بالنفي.مباشرة سأل دويسنج المتهم إياد إذا كان حافظ مخلوف يتبع إدارياً لعلي مملوك 

 

 المعتقل:بمخطط توضيحي لمكان دفن المعتقلين 

 
 

إلى مقبرة نجها إذا ظهرت على جثثهم آثار تعذيب.   كانوا يُنقلونذكر المتهم إياد لدويسنج أن المعتقلين الذين ماتوا في السجن 

على  تم نقل الجثث حيث . 2011يونيو حزيران/مايو وأيار/خالف ذلك، تم تسليم الجثث إلى مشفى المجتهد. وذكر أن هذا تم في بو

 .اب(-)بيك باستخدام شاحنة صغيرة ليال بشكل رئيسي القبومن تخرج  ،في كل مرةجثث  10شكل دفعات، 

 . لكنه ال يعرفه شخصياً وعن التقاط صور الجثث، كان مسؤوالً قال إياد إن قيصر ف ،سأل دويسنج المتهم إياد عن قيصر ]المصور[

من الفرع ]تم حجب االسم[ حيث انشق  .  موحسنآخرون أيضاً، وذهب بعضهم إلى  قال المتهم إياد لدويسنج إنه بعد أن انشق، انشق  

في اليونان. وذكر المتهم إياد لدويسنج أن ]تم   يقيمو 295]تم حجب االسم[ من الفرع وانشق  في شتوتغارت، ألمانيا.  ويقيم 251

 . 295المخابرات العامة بدمشق تم إعدادها في الفرع  إدارة مبنىتفجير حجب االسم[ أخبر إياد أن السيارة المستخدمة في 

هذه الصور أثناء  تم عرض صور مختلفة من خالل جهاز العرض في المحكمة، وذكر دويسنج للمحكمة ما قاله له المتهم إياد عن 

 استجوابه. 

 . 4558و 251و 1099تم عرض صورة لجثة مأخوذة من ملف قيصر، عليها األرقام:  •
 مملوك. إنها صورة علي دويسنج  تم عرض صورة وقال •
 الشخص في الفرع.ذلك لكن المتهم إياد ربما رأى ونه ال يعرف الشخص، إتم عرض صورة وقال دويسنج  •
 صورة ]تم حجب االسم[(. كانت رستم غزالي، لكنه لم يكن متأكداً )صورة نها  إتم عرض صورة وقال دويسنج  •
ف على الشخص الموجود فيها.إتم عرض صورة وقال دويسنج  •  نه لم يستطيع التعر 
ف على التعر   فرداً متشابهين في المظهر أثناء االستجواب وتمك ن المتهم إياد من 12تم عرض مجموعة صور ظهر فيها  •

 في قاعة المحكمة. هذه تم عرض مجموعة الصوروصورة أنور. 
 شخص آخر.  ا صورةن أنهتم عرض صورة شخص واعتقد المتهم إياد أنها صورة حافظ مخلوف، ولكن تبي  •

تنظيم داعش يُدعى ]تم سأل دويسنج المتهم إياد إذا كان يعرف شخصاً في أوروبا ارتكب جرائم جنائية. وذكر المتهم إياد عضواً في 

 حجب االسم[. 
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سأل المدعي العام جاسبر كلينج عما إذا كان سمع عن ]تم حجب االسم[، الذي ذكره المتهم أنور كشاهد محتمل. قال دويسنج أن هذا  

ويُعتبر الشخص اعتاد على مراقبة المظاهرات وحصل على مقاطع الفيديو لبعضها على هاتفه. حاولت األمم المتحدة االتصال به. 

 مخبراً داخلياً لهم. 

، عما إذا كان دويسنج سأل المتهم إياد عن ]تم حجب االسم[ و ]تم حجب االسم[.  نالمد عي  يممثلأحد سأل الدكتور باتريك كروكر، 

 قال دويسنج إن أحد الشهود ذكر ]أحد االسمين المحجوبين[. 

]تم حجب االسم[، الموجود في اليونان. قال دويسنج إنه حاول أن  سأل المستشار كروكر عما إذا كان دويسنج سأل المتهم إياد عن 

 يسأل عن األشخاص المهمين فقط. لذلك، لم يأت على ِذكر ]تم حجب االسم[، ألنه يعيش خارج ألمانيا.

األسئلة، ولم  سألت القاضي كيربر دويسنج عن انطباعه بعد استجواب المتهم إياد. فأجاب دويسنج بأن إياد كان متعاوناً وأجاب على 

المتهم   إفادةمتناقضة تتعارض مع  إفادات ، وال توجد أي لمكتب االتحادي للهجرة والالجئين يكن هناك أي تعارض مع ما ذكره إياد ل

 أنور.

 شهادة سامي كوكا 

 يم.اعاماً من جيرمرش 59كان الشاهد الثاني يُدعى سامي كوكا، وهو مترجم يبلغ من العمر  

ذكر أن دويسنج سأل  فلمتهم إياد. المفتش دويسنج لالقاضي سامي عما إذا كانت هناك صعوبات في فهم ما قيل خالل استجواب  سأل

  المخططات التوضيحيةإن إياد رسم  ساميقال و. بالنفيإياد  فأجابلديه صعوبة في الفهم،  تالمتهم إياد خالل االستجواب إذا كان

 . الحق سامي في وقتبالعربية وترجمها 

 شهادة ألكسندر فراي

 عاماً في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي في ميكنهايم.   32كان الشاهد الثالث يدعى ألكسندر فراي، مفوض أعلى يبلغ من العمر 

ودويسنج إنه   للمفوض فرايإياد المتهم وذكر فراي أن المفتش دويسنج أجرى االستجواب أثناء قيامه هو بتدوين المالحظات. قال 

صلوا بمكتب المدعي  أشخاصاً. وذكر فراي أن دويسنج أخبر المتهم إياد أنهم بحاجة إلى استراحة وات اعتقلقائد نقطة تفتيش وأنه كان 

 .العام الفيدرالي

مارس  آذار/ 1فراي منذ  فأجاب المحامي ماتياس شوستر، أحد محامي المتهم إياد، فراي عن تاريخ بدء عمله على قضية إياد.  سأل

2019 . 

 بعد الظهر. 2:30ُرفعت الجلسة الساعة 

 2020أيار/مايو،  28 –اليوم الثامن للمحاكمة 

 . صباحاً   9:30الساعة  المرافعاتبدأت  وشخصاً وممثالن من وسائل اإلعالم.  13حضر هذه الجلسة حوالي 

يمثل  ت مع المتهم أنور، ال يمكن أن دمترجم في مقابلة السيد بيورن شميالذكرت رئيسة المحكمة الدكتورة آن كيربر أن السيد هيملر، 

 في وقت الحق. كيربر أنه قد ال يتم استدعاء هيملر لإلدالء بشهادته المحكمة ةرئيس تأضافو ألنه كان مريضاً.  أمام المحكمة

 شهادة بيورن شميدت 

في برلين، الذي تحدث  للوالية مكتب الشرطة الجنائيةفي   رئيس مراقبي الشرطة، عاماً  52بيورن شميدت،   يُدعىالشاهد األول كان 

 عن مقابلته مع المتهم أنور. 

 ترا بيكر. يالسادس للمحاكمة( ونسختها المترجمة من قبل بقال شميدت إنه رأى شكوى المتهم أنور الجنائية )المذكورة أصالً في اليوم  

وإن شميدت هو المسؤول عن التحقيق مع األشخاص الذين لديهم خلفيات في الجيش أو المخابرات. وأشار شميدت إلى أنه كان  

 يستجوب المتهم أنور كشاهد. 

قال  ويعمل في أجهزة المخابرات ولديه خلفية قانونية.  المتهم أنور لشميدت إنه كان فقالسأل شميدت المتهم أنور عن طبيعة عمله. 

  251قال أنور إنه كان يعمل في الفرعين و كان من الخريجين الثالثة األوائل في دفعته.المتهم أنور إنه أكمل تعليمه مع الشرطة، و

 .لسفارات(حيث تتواجد معظم افي دمشق )وكان مسؤوالً بشكل رئيسي عن حي الروضة والمالكي  285و



INTERNATIONAL RESEARCH  

AND DOCUMENTATION CENTRE  

FOR WAR CRIMES TRIALS  

8 
 

عن رعاية أعضاء المخابرات اإليرانية   ، وكان مسؤوالً 2007لمنظمات اإلسالمية حتى عام ا يراقبالمتهم أنور كان  لشميدت،  وفقاً 

بين عامي  و( كان المتهم أنور مسؤوالً عن أمن الوزارات والشؤون الخارجية. 2008دمشق. ولفترة قصيرة )حتى لدى زيارتهم ل

 في العراق. التنظيم  بدء تواجدحقق مع منظمات مثل تنظيم القاعدة منذ يالمتهم أنور  كان،  2008و  2002

اتصلت به زوجته مرة وسألت كيف يمكنه العمل  حيث نظام. الحولة وال ومجزرةمن أسرته  لشميدت إنه واجه ضغطاً  قال المتهم أنور

 مع النظام.

  علىاسمه  تعميمالمتهم أنور، تم  بسبب فرار. و2014أفاد الشاهد بأن المتهم أنور فر  إلى األردن مع عائلته واختبأ هناك حتى عام 

العقوبة بالتأكيد هي فستكون تمكنهم من القبض عليه. وقال المتهم أنور لشميدت إنه إذا تم القبض عليه،  المعابر الحدودية في حال

 الموت. 

إلى  السيرة الذاتية للمتهم أنورنسخة مترجمة باللغة اإلنجليزية من  المعارضة أرسل ن هناك شخصمنتأ أخبر القاضي شميدت

 ]تم حجبه[. إن اسمه كان  قال شميدتف.  الشخصميدت يتذكر اسم هذا القاضي إذا كان ش  ت سألوالسفارة األلمانية. 

. كما ذكر أنه عمل مع المعارضة  2014الجزيرة أجرت مقابالت معه في األردن عام قناة الشاهد، قال المتهم أنور إن هذا وبحسب 

 وكان مندوباً عنها. 

 أنور. ألن ذلك الشخص كان يطرح العديد من األسئلة علىقال المتهم أنور لشميدت إنه ساورته شكوك بشأن أحد معارفه، 

أخبر حيث  اليوم السادس للمحاكمة. أصالً في  ورد ذكرها، التي المريبةاألنشطة  حولذكر شميدت رسالة المتهم أنور إلى الشرطة 

ا  يشعر بالتوتر، بما في ذلك زيارة الطبيب حيث سأل الطبيب أنور عن عمله في سوريا وطلب أنور شميدت عن األحداث التي جعلته 

.  ناسوري مافي أنه اشتبهشخصين،  فرأىفي موعد آخر، كان المتهم أنور في غرفة االنتظار ونظر عبر النافذة وصورة معه.  التقاط

ت بالمغادرة.ولدى خروجه من العيادة، كانت السيارة التي تقل   ذكر المتهم أنور حادثة شملت شخصين يتبعانه من و الشخصين قد هم 

أعضاء في أجهزة   اسماعات الرأس وكان المتهم أنور على يقين من أنهم  ضعاني اكانو. (S-Bahn) قطار المدينة إلىعيادة الطبيب 

 المخابرات. 

 وغير محتملة.  مستبعدة عمليات مراقبة وأن مثل هذه اإلجراءات قال شميدت إنه ال يعتقد أن السفارة السورية قادرة على تنظيم 

نه خالل تدريبه في الشرطة، تم تعليمه التمييز بين الناس على أساس خلفيتهم العرقية والجغرافية من خالل  إقال المتهم أنور لشميدت 

ف علىطرق مثل   وجوههم ولهجاتهم.  التعر 

سأل شميدت المتهم أنور إذا كان على اتصال مع أجهزة مخابرات خارجية. فأجاب أنور بأنه تشارك في معلومات مع المعارضة  

مخابرات األردنية والمخابرات األمريكية بعد انشقاقه. وأضاف المتهم أنور أن لديه بيانات ومعلومات على جهاز  السورية وال

في األردن، وبالتالي فقد  أثناء إقامته لكمبيوتر المحمول  ذلك ا لكن أطفاله كسروا والكمبيوتر المحمول )الالبتوب( القديم الخاص به، 

 .أو منطقيهذا قابل للتصديق أن ميدت هذه البيانات. ومع ذلك، لم يجد ش 

سألت القاضي شميدت عما إذا كان قد تواصل مع آخرين بشأن هذه القضية، وذكر شميدت أنه كان على اتصال مع مكتب الشرطة 

 [. السادس للمحاكمةيوم الفي  تهاداشهة التي أدلت بشاهدال] ترا بيكريبالجنائية الفيدرالي، ووزارة الخارجية و

أن المتهم   الغريبوجد شميدت أنه من وأنه صدقه. م يَبدُ بل   خالل االستجواب، ألن شميدت شميدت إن المتهم أنور بدا غير راض  قال 

لوحة رقم ه، حيث كان بإمكان أنور التعرف على ت راقببم  ة التي قام فيها شخصان عن الحادثالشرطة على الفور ولم يبلغ انتظر أنور 

 السيارة. 

ة ذلك ، وقال شميدتأن هناك من يتعق بهالمتهم أنور بشأن إفادة يدت عن رأيه في سألت القاضي شم  . إن لديه شك في صح 

 .لركسمع السيدة دري :قال شميدتفالقاضي شميدت مع من تواصل تحديداً في وزارة الخارجية.  تسأل

الذي  دور السألت القاضي شميدت إذا كان يعرف ما إذا كان للمتهم أنور دور داخل المعارضة. قال شميدت: نعم، لكنه لم يتذكر ما 

 تحديداً.  أنورلعبه 

ذكر شميدت أن األشخاص الذين يعملون في االستخبارات متشك كون بشكل عام ويعتقدون أنهم تحت المراقبة. ويعتقد شميدت أن  

 نور كان يبالغ في رد الفعل على ذلك الموقف. المتهم أ

 . ةقال شميدت إن القضية أحيلت إلى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي
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سألت القاضي شميدت عن رأيه عن المترجم في االستجواب، وقال شميدت إن المترجم كان جيداً جداً، فقد درس اللغة العربية منذ  

 جمهورية ألمانيا الديمقراطية.  حقبة

لماني للشؤون  ة المعهد األلمحاكمة وممثلالسادس ليوم ال في  تي استدعيتال ةبيترا بيكر، الشاهد ما عالقةوذكر شميدت أنه لم يفهم 

 .فأجاب شميدت بالنفيالقاضي شميدت عما إذا كان قد سأل بيكر عن هذا األمر  تسألوالمتهم أنور. ب (SWPالدولية واألمنية )

جمهورية ألمانيا  في المترجم درس بأن ذكري، إنها لم تجد الجزء الذي نعيالمد   إحدى محامي ، همشينقالت الدكتورة آنا أو

 ين. القاضي كيربر رقم الصفحة ألوهمش الديمقراطية في النص. أعطت

 شهادة آنيا كروجر

(، التي أدلت 5سنة، وهي كبيرة مفتشين في شرطة برلين )المديرية   30من العمر  البالغةكانت الشاهدة الثانية تُدعى آنيا كروجر، 

 بشهادتها عن مقابلتها مع المت هم أنور.

أنور ذكر العديد من الحوادث التي ادعى فيها أن أجهزة المخابرات كانت تراقبه )هذه الحوادث هي نفس  قالت كروجر إن المتهم 

بسبب مشاكل   ض لضغطالحوادث المذكورة أعاله من قبل بيورن شميدت( وقال إنها تشكل تهديداً له. وقال المتهم أنور إنه تعر  

 وف. خالقلق ويشعر بالكروجر إن المتهم أنور كان  تقالوعائلية. 

 صباحاً.   11:00ُرفِعت الجلسة الساعة 

 حضرت حملة من أجل سوريا وعائالت من أجل الحرية المحاكمة. وفيما يلي صور مظاهرتهم خارج المحكمة:

 

 

 
  



INTERNATIONAL RESEARCH  

AND DOCUMENTATION CENTRE  

FOR WAR CRIMES TRIALS  

10 
 

 2020أيار/مايو،  29 – اليوم التاسع للمحاكمة  

 صباحاً.   9:30شخصاً وممثالن من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة  11حضر هذه الجلسة حوالي 

 شهادة مارتن هولتزكي

عاماً، وهو كبير المفتشين في مكتب الشرطة الجنائية لوالية بادن   51كان الشاهد األول يُدعى مارتن هولتزكي، البالغ من العمر 

يد، وصف هولتزكي المتهم أنور بأنه شاهد بعد استجوابه حول الحوادث  على وجه التحدوفورتمبيرغ، الذي استجوب المتهم أنور. 

 التي وقعت خالل المظاهرات في حماة. 

وأوضح هولتزكي أنه عندما يتم استدعاء شاهد، يتم شرح حقوقه واإلجراءات الرسمية له. وذكر أن المتهم أنور وافق على المشاركة  

 في االستجواب. 

  – هولتزكي عن الحياة الشخصية للمتهم أنور. قال هولتزكي إن أنور قال إن لديه سبعة أطفال  طرحت القاضي كيربر سؤاالً على

  251المخابرات في الفرعين أجهزة قال أنور إنه درس القانون وبعد تخرجه التحق بالشرطة قبل أن يعمل في وستة منهم في ألمانيا. 

 . 285و

كر المدن التي عمل فيها. قال هولتزكي إن أنور قال إنه عمل في مواقع متعددة بما  ا إذا كان المتهم أنور قد ذالقاضي كيربر عم   تسأل

 على وجه التحديد أنه لم يعمل في حماة. قد ذكر أنور وكان  ؛في ذلك دمشق وطرطوس

 .أجاب بالنفيلكن أنور  320سأل هولتزكي المتهم أنور إذا كان لديه أي معلومات حول ]تم حجب االسم[ والفرع 

بقي أنور في األردن حتى عام والحولة.  بسبب ضغوط األسرة ومجزرة 2012عام لتزكي إن المتهم أنور غادر سوريا قال هو

ي ساعد  من المعارضة الذ شخص اللم يتذكر هولتزكي اسم و، ثم ذهب إلى ألمانيا بتأشيرة صادرة عن السلطات األلمانية. 2014

د هولتزكي أنه ، وأك  يبدو مألوفاً القاضي كيربر هولتزكي إذا كان االسم ]تم حجبه[  تسأل والتأشيرة. الحصول على أنور في عملية 

 سابقاً.  المذكورالشخص المعارض يمكن أن يكون اسم 

لهم  كبت في الفروع. وأضاف أنور أن بعض المعتقلين ماتوا وتم نقذكر المتهم أنور أن هناك جرائم جنائية ارتُ فقد لهولتزكي،  وفقاً 

 . إلى المستشفى وتم التقاط صور لهم

 ،أحياناً سأل هولتزكي المتهم أنور عن مهامه في الفرع. قال أنور إنه كان مسؤوالً عن االستجواب، الذي قال أنور إنه تم بقسوة 

طوال الوقت في منصبه السابق. وزعم المتهم أنور  مهذباً قال المتهم أنور إن المرء ال يمكن أن يكون وأخرى.  أحياناً  سلميبشكل و

 أنه لم يستخدم العنف، ولم يأمر باستخدام العنف، وأنه كان يحاول تجنب العنف.

 أفاد هولتزكي بأن المتهم أنور طلب النقل إلى وزارة الداخلية. ،في معرض شهادته

، باستثناء الهراوات  2011أغسطس  آب/عى أنه لم يتم استخدام أي أسلحة لقمع المظاهرات قبل المتهم أنور اد  شهد هولتزكي أن 

 الرشاشات.  جمهوريحرس الالوالغاز المسيل للدموع. ولكن بعد ذلك، استخدم 

ع في قوية بالناس واألديان والمواقلديه معرفة كان للمساعدة وأبدى استعداده و يجيد التواصلقال هولتزكي إن المتهم أنور كان 

بعد ذلك، تم تحويل  وتم توفير الترجمة العكسية للمتهم أنور. و. كن هناك صعوبات في التواصلت سوريا. وأضاف هولتزكي أنه لم

 رالي. القضية إلى مكتب الشرطة الجنائية الفيد

.  251فرع الصلة بأي ماهر األسد وحافظ مخلوف لكان ا إذا  سأل المتهم أنور عم  كان قد هولتزكي إذا سؤاالً على القاضي طرح 

 . ]لم يسال أنور[ بالنفيهولتزكي  فأجاب

  من قبلاستجوابه  يتمأنور، بأن السفر إلى شتوتغارت )حيث كان  عن المتهمالمحامي مايكل بوكير، أحد محامي الدفاع أفاد 

 له.هولتزكي( كان غير مريح لموك  

من  قال آرني بودنشتاين، أحد محامي الدفاع عن المتهم ألنور، لهولتزكي أنه بعد أن ذكر أنور أنه تم نقل الجثث من السجن، لم يكن 

 يتم استجوابه كشاهد ]وليس كمشتبه فيه[.كان أنور  ألنهولتزكي أسئلة متابعة  المفروض أن يطرح

جثة إلى السجن. ومع ذلك، فقد نص    750هولتزكي ذكر ذات مرة أنه تم جلب ، إن نعيمحامي المد    ىحدإأوهمشين،  ةالدكتور تقال

 شخصاً على قيد الحياة، ولكن بعضهم كانوا جثثاً.  750محضر االستجواب أنه تم جلب  
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  من ا إذا كان قد تحقق من صحة أقوال المتهم أنور هولتزكي عم  سؤاالً على المحامي مانويل ريجر، أحد محامي المد عين، طرح 

 أنور. إفادةنقاط رئيسية في  تأكد من صحةأكد هولتزكي أنه وهود آخرين. ش

 صباحاً.   9:30الساعة  2020 ،يونيوحزيران/ 3يوم  موعد الجلسة القادمة فيكون  يصباحاً، وس 10:30الساعة ُرفِعت الجلسة 
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 محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب

 مدينة كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 التقرير الرابع لمراقبة المحاكمة 

 2020، حزيران/يونيو، 5و 4و 3تواريخ الجلسات 
 

 مالحظة: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً لعمليات التعذيب. 
 ]المعلومات الموجودة بين قوسين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[.  

 )المعلومات الموجودة بين قوسين هي معلومات ذكرها الشاهد نفسه(.
 

 أبرز النقاط الملّخص/

 

 اليوم العاشر للمحاكمة 

أول مّدعي يُدلي بشهادته، عن خلفيته وتجربته كمعتقل في سوريا   [،P1] ]تم حجب االسم[ تحدث الشاهد والمّدعي •

قد اعتُقل مرتين، بسبب عمله ومقاطع الفيديو التي    P1، السينمائيوكيف عرف المتهم أنور رسالن. وكان المخرج 

ّرض له  صّورها للمظاهرات في سوريا. أدلى فياض بشهادته حول عمليات استجوابه وسوء المعاملة والتعذيب الذي تع

في فرع الخطيب، والذي شمل الشَّبْح. كما تحدث عن الظروف المعيشية والصحية غير اإلنسانية في الفرع، باإلضافة  

المتهم أنور. قال الشاهد إنه  P1كيف عرف فيدنر إلى مساحة المعيشة الضيقة في الزنزانات الجماعية. وسأل القاضي  

تجوبه في فرع الخطيب هو المتهم أنور بسبب مالمح وجهه التي % من أن المحقّق الذي اس70-60متأكد بنسبة 

 عن تجاربه في فرع الخطيب.  كلينجه ياسبرله المدعي العام  أيتذكرها والحوارات مع سجناء آخرين أثناء اعتقاله. وس

 

 اليوم الحادي عشر للمحاكمة 

أساليب االستجواب المستخدمة أثناء اعتقاله، بما  . حيث تحدث أكثر عن P1استجواب الشاهد والمّدعي  تابعت المحكمة •

في ذلك التهديدات والشتائم ضده وضد عائلته. وذكر أنه رأى طفالً بدت عليه آثار التعذيب، وسمع صراخ نساء في  

أنه يستطيع التعرف  ب ، أنه يعتقد قاللشخصية نتيجة تجاربه كمعتقل. وث عن حالته الصحية والنفسية اّّ السجن. وتحد

 وت المحقق وأن أي شخص يعمل في فرع الخطيب على اطالع بالتعذيب وسوء المعاملة هناك. على ص
[، المحامي السوري لحقوق اإلنسان، بشهادته عن خبراته كمحاٍم في سوريا وعن تجاربه  P2]]تم حجب االسم[  أدلى •

. وتحّدث عن السنوات 1977أن النظام اعتقل أفراد عائلته منذ عام P2  الشاهدوما مر به أثناء االعتقال. وذكر 

الخمس التي قضاها في سجن عدرا، حيث اعتُقل بسبب عمله في مجال حقوق اإلنسان في سوريا. ومستعيناً بتجاربه  

، 251رع المعلومات التي يعرفها حول التسلسل الهرمي لقيادة الف P2وتجارب موكّليه من المعتقلين، شارك الشاهد 

مشيراً إلى أنه كان الفرع الرئيسي الذي قام باعتقال وتعذيب واستجواب المعتقلين، قبل نقلهم إلى مكان آخر. وأدلى  

بشهادته حول كيف عرف بأن المتهم أنور هو الشخص الذي أوصله إلى المحكمة أثناء اعتقاله في سوريا، وذكر كيف  

 عامة في ألمانيا. أنه صادف المتهم أنور ثالث مرات في أماكن 

 اليوم الثاني عشر للمحاكمة 

أكثر عن التسلسل الهرمي لقيادة   P2 الشاهد باإلدالء بشهادته واستمرت عملية استجوابه. حيث تحدث P2 تابع الشاهد •

بناًء  . و251يتبع أوامر الفرع  40، وبالتالي فإن القسم 251كان يتبع إدارياً للفرع  40وأشار أن القسم  251الفرع 

، بما في ذلك السجون الموجودة تحت األرض. وأدلى 251فرع لل  ب موكّليه، قّدم وصفاً تجربته الخاصة وتجار لىع

بشهادته فيما يتعلق بتجارب اإلناث المعتقالت، وعلى وجه التحديد االعتداء الجنسي الذي تعّرضن له. وذكر أنه يمكن  

إليها الشخص  لغير العلويين الحصول على رتبة عالية في السجون، وذكر أنه كان قادراً على تمييز الطائفة التي ينتمي 

 أو مسقط رأسه عن طريق لهجته. 
 صباحاً.  9:30الساعة   2020حزيران/يونيو،  24ستكون جلسة المحاكمة القادمة يوم   •

 2020حزيران/يونيو،  3  – اليوم العاشر للمحاكمة 

 صباحاً.  9:30من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة  10شخصاً و  15ر هذه الجلسة حوالي حض
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أيار/مايو حول   29كي ]كبير المفتشين الذي شهد في سة المحكمة القاضي الدكتورة آن كيربر بأن الشاهد مارتن هولتصرحت رئيس

استجوابه المتهم أنور[ أرسل إيصال يخص المتهم أنور. تم عرض هذا اإليصال عبر جهاز العرض وظهر فيه رحالت المتهم أنور  

 وتغارت.على شركة طيران "يورو وينجز" بين برلين وشت

، الذي أوضح  2017قّدم المحامي آرني بودنشتاين، أحد محامي المتهم أنور، اعتراضاً بشأن استخدام استجواب المتهم أنور منذ عام 

فيه أنور مكان عمله، وذكر معلومات عن المعتقلين وسُئل عن االعتقاالت وأساليب التعذيب. واعترض محامي الدفاع على استخدام  

االستجواب كشهادة ألنه افترض أن أنور كان يَجري استجوابه كمتهم )وليس كشاهد(، وبالتالي ينبغي أال يتم قبول أي أقوال من هذا  

 االستجواب كدليل. وقال المحامي سيباستيان شارمر، أحد محامي المّدعين، إن االعتراض باطل ]لم يصدر ُحكم[. 

 ضحت له أنه سيتم استجوابه كشاهد ومّدعي.استدعت القاضي كيربر الشاهد األول، وأو 

 ]تم حجب االسم[  P1شهادة  

في التقرير األول لمراقبة المحاكمة[، وهو مخرج   P1]المشار إليه باسم  P1]تم حجب االسم[  كان الشاهد األول هو المّدعي

 أللمانية. عاماً. وأدلى بشهادته باللغة العربية مع ترجمة إلى اللغة ا 35سينمائي يبلغ من العمر 

 من قبل القاضي كيربر  P1استجواب 

من أم من أصل كردي وأب سوري.    ]تم حجب االسم[طلبت القاضي كيربر من الشاهد أن يعّرف بنفسه. وشهد بأنه ُولد في محافظة 

]تم حجب  وكان والده معلماً للغة العربية وكانت والدته معلمة. ولديه سبع شقيقات وشقيقان. وأكمل تعليمه االبتدائي في مسقط رأسه 

ريته. والتحق  ألنه لم يكن هناك العديد من المدارس في ق ]تم حجب االسم[  ، وأكمل تعليمه اإلعدادي في بلدة مجاورة تُدعىاالسم[ 

 . ]تم حجب االسم[بالمدرسة الثانوية في 

أن والده درس األدب العربي وكان ناشطاً في   P1 قالت القاضية كيربر إنها كانت على علم بأن والده كان لديه وظيفتان. وأوضح

ي الثمانينيات من القرن المجال السياسي. وقال إن والده كتب مقاالت، لكنه لم ينشر أي شيء بسبب اضطهاد النظام والرقابة ف

اعتُقلوا. وقال إن هذا أجبر والده على جمع كل ما كتبه، وحرقه ه أعماممن ثالثة أن وتحديداً  عائلتهالماضي. وذكر أن أفراداً من 

والده أنه  ودفن الرماد في ساحة المنزل لحماية العائلة. وذكر الشاهد أن والده تحّول إلى التدريس، ولكن بعد ذلك تركه حيث شعر 

غير قادر على تغيير أي شيء داخل المجتمع. وقال إن هذا األمر جعل والده يشعر باالكتئاب، مما أثر على العائلة بأكملها. وذكر أن  

 قرار والده بحرق كتاباته وتغيير مهنته كان ضرورياً إلنقاذ حياة أفراد عائلته، وعدم التورط مع النظام "اإلجرامي". 

والده أصبح تاجراً في قطع غيار السيارات حيث قال الشاهد أن أن يشرح عمل والده في المبيعات.  P1 ر منطلبت القاضي كيرب

 وقطع األدوات الصحية في بلدة خان السبل. 

عن مجاالت دراسته. قال إنه انتقل بين عدة مجاالت دراسية. وقال إنه درس القانون أوالً، ثم انتقل إلى  P1 سألت القاضي كيربر

ثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث نصحه أحد معلميه بدراسة اإلخراج السينمائي. وسألته القاضي كيربر عن مكان  التم

 دراسته اإلخراج السينمائي، فأجاب: لبنان. وذكر أنه يريد التخصص في السينما، فذهب إلى فرنسا للدراسة باللغة اإلنجليزية. 

األكاديمية استمرت لفترة طويلة،   P1لمدة ثالث سنوات. وذكرت القاضي كيربر أن رحلة  أيضاً أنه درس في فرنسا P1وذكر

، وقدم  2006أو  2005وسألته عّما إذا كان قد أّدى الخدمة العسكرية. فأجاب بأنه لم يخدم في الجيش. وقال إنه عاد إلى سوريا في 

ي في سوريا يسمح لمجموعة واسعة من األشخاص بالتسجيل في  عدة طلبات من أجل االلتحاق "بالتعليم المفتوح" ]برنامج تعليم

الفصول. وقد استخدم العديد من الرجال هذا البرنامج لتأخير خدمتهم العسكرية[. وقال إنه حاول دائماً التسجيل في الجامعات حتى ال  

ت منه القاضي كيربر المزيد من التفاصيل  ينضم إلى الجيش وأن عائلته عانت من الجيش السوري ألنه اعتقل أفراداً من العائلة. طلب

 سنوات، ولكنه لم يتخرج. 3عن تاريخه التعليمي. فقال إنه درس اإلعالم لمدة 

 وايضاً في اول اعتقال  ٢٢٢٢تورط الشهود في احتجاج سنة 

، بدأ الحراك الجماهيري في مصر وتونس. وأضاف أنه هو وأصدقاؤه اعتقدوا أن  2011قال في معرض شهادته أنه في مطلع عام 

. وسألته القاضي كيربر عن  2011آذار/مارس،   15هذا النوع من الحراك سيصل إلى سوريا عاجالً أم آجالً، وهذا ما حدث في 

  P1رته وخرج إلى الشوارع في اليوم األول، حيث كانت هناك مظاهرات قصيرة. وقال . فذكر أنه أخذ كامي2011تجاربه في عام 

أنه حاول تصوير المظاهرات إلبالغ العالم بما يحدث في سوريا. وأشار إلى أن تصويره تضّمن مقاطع لكيفية إطالق النار على 

وكيف تم اعتقال واختطاف األفراد في المظاهرات. المتظاهرين، وأظهر استخدام الغاز المسيل للدموع، وضرب الناس بالهراوات، 

أنه في وقت الحق )قال إنه ال يتذكر بالضبط متى( قام بتثبيت كاميرا في سيارة تاكسي بموافقة سائق سيارة التاكسي   P1وأضاف 

مت قوات األمن  إن السيارة كانت تعبر الطريق عندما هاج P1خالل مظاهرة في أحد أيام الجمعة في الميدان في دمشق. وقال 
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أنه تمت مصادرة جميع األفالم التي صورها بعد القبض عليه في فرع  P1المظاهرة. وأضاف أن إطالقاً للنار قد وقع. وذكر 

 الخطيب.

 كم مرة اعتُقل فيها، فأجاب: مّرتان.  P1سألت القاضي كيربر 

في ضاحية حرستا، وهي جزء من الغوطة، لكن  . حيث قال إنه كان 2011، كانت المرة األولى في نهاية آذار/مارس P1بحسب 

  –النظام يدعوها ضاحية األسد. وذكر أنه كان في مقهى لإلنترنت مع أحد أصدقائه قبل اختطافه. وأجاب أنه اعتُقل لمدة شهرين 

قال في شهادته إن  اعتُقل في المرة األولى لمدة شهر في فرع المخابرات الجوية، ثم تم نقله واعتُقل لمدة شهر آخر في قسم آخر. و

المخابرات الجوية في حرستا اختطفته من المقهى وتعّرض للضرب في الطريق إلى الفرع. وذكر أنه ُضِرب بشّدة بأداة حادة )قال  

إنه لم يكن متأكداً من ماهية تلك األداة، لكنه افترض أنه يمكن أن يكون موساً( على وجهه ومؤخرة رقبته. وتابع قائالً أنه لدى  

إلى فرع المخابرات الجوية ُوِضعت عصابة على عينيه وُضِرب في وجهه. وقال إنه ليس متأكداً من عدد األشخاص الذين   وصوله

كانوا موجودين هناك، لكنه متأكد من وجود أكثر من شخص. وزعم أن الضرب كان عنيفاً وشديداً. ونتيجة لذلك، قال إنه بالكاد 

إنه اقتيد إلى داخل ]المبنى[ ونزل عدداً من الدرجات، حيث قال إنه بُِطح أرضاً وُضرب   P1داستطاع التنفس لعدة أيام. وقال الشاه

 بأدوات صلبة وحادة. 

إنه يريد أيضاً أن يضيف أن شخصاً قُتل هناك نتيجة للتعذيب وكان هناك أطفال دون سن   P1االعتقال األول. وقال   كان هذا خالل

 العاشرة. 

عّما إذا كان رأى ذلك يحدث أثناء الليل. ولم تسمح القاضي كيربر  P1أحد محامي المتهم أنور، وسأل  تدّخل المحامي مايكل بوكير، 

 باالستجواب وقالت إن األسئلة ستُطرح الحقاً.

 ٢٢٢اإلعتقال الثاني في فرع 

عن االعتقال الثاني. فقال إنه اعتُقل بسبب مواد صّورها. حيث قال إن لديه الكثير من اللقطات المصورة.   P1 سألت القاضي كيربر

وذكر أنه تلقّى معلومات من صديق مفادها "أنهم" سيستمرون في مطاردته وأنه ينبغي أن يكون حذراً. ونتيجة لذلك، قال إنه حزم 

أصدقاءه عّما إذا كان قد تم تعميم اسمه على نقاط التفتيش أو على "قائمة  أغراضه والكثير من المواد التي صّورها. وسأل

المطلوبين"، فأجاب أصدقاؤه بالنفي. وأضاف أنه في تلك اللحظة غادر ضاحية حرستا وانتقل إلى المزة شيخ سعد. وذكر أنه كانت  

ت مداهمة المنطقة القريبة منه. وذكر أن هناك مظاهرات خرجت من مسجد بالقرب من مكان إقامته، واعتُقل عدة أشخاص، وتم 

 رؤوس المعتقلين كانت مغطاة بقمصانهم وأن أشخاصاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا يضربونهم. وأشار إلى أنها كانت عملية سريعة.

شخص وبعض  في المطار، استدعاه شخص. وقال إن هذا الفي شهادته إن صديقه أوصله إلى المطار، وبعد الفحص األمني  P1 قال

أشخاص آخرين أخذوه إلى زاوية فارغة، واعتقلوه، وغطوا رأسه بقميصه. وذكر أنهم اقتادوه إلى طابق علوي وساروا في ممر قبل 

دخولهم إلى غرفة، حيث وجد حقيبتيه مفتوحتين وقد تم تفتيش أغراضه. وذكر أنهم أخذوا أقراصه الصلبة، وقال إنه كان هناك جهاز  

 وتم تشغيل المواد التي صّورها.  أقراصه الصلبة به كمبيوتر تم توصيل

عن وقت حدوث ذلك، لكنه قال إنه ال يستطيع أن يتذكر بدقة. قال إنه يمكن أن يقّدر الوقت ألنه تذكّر أنه   P1 سألت القاضي كيربر

قال إنه كان في تشرين   أنه خالل استجواب سابق، P1 أيلول/سبتمبر( في السجن. وأخبرت القاضي كيربر)في أمضى عيد ميالده 

أنه كان في آب/أغسطس وليس في تشرين األول/أكتوبر، ألنه قضى شهر أيلول/سبتمبر بأكمله في فرع  P1  األول/أكتوبر. فأجاب

 الخطيب.

شهادته عن اعتقاله الثاني وقال إنه نُقل إلى مكان آخر، حيث سأله المسؤول هناك عن سبب تصويره للمظاهرات وما هو   P1 واصل

أنه تم نقله   P1  هاز المخابرات الذي كان يعمل معه. وقال إن الضرب بدأ حينها واستمر لمدة ساعة إلى ساعتين. وبعد ذلك، قالج

واحد في المقعد   – بواسطة سيارة، حيث تعّرض للضرب أيضاً. وقال في شهادته إنه كان هناك ثالثة أشخاص آخرين في السيارة  

على يساره. وقال إن شعره كان طويالً، فكانوا يشّدون شعره ويحاولون انتزاع شعره. وأضاف أن  األمامي، وواحد على يمينه وآخر 

أحد األشخاص إلى جانبه أخبر الشخص الذي في األمام أنه يريد أن يأخذ بعضاً من شعر رأسه. وأضاف أنه تم دفع رأسه ألسفل 

 ة على مؤخرة رقبته.لدرجة أنه لم يستطع التنفس، وكانوا يحاولون إيذاءه بأداة حاد

أن الضرب وقع في   P1 توضيح ما إذا كان الضرب قد وقع في االعتقال األول أم الثاني، فأجاب P1 طلبت القاضي كيربر من

 كليهما. 

أين تم نقله، فقال إنه ال يعرف ألنه لم يستطيع رؤية شيء حوله. وقال إن السيارة وصلت إلى مكان   P1 سألت القاضي كيربر

أنه تحدث إلى   P1 أرضاً. وقال االثنينبعد فترة، جاء معتقل آخر وبُطح صعد إلى األعلى وُوضع في ممر. وذكر أنه  مجهول، حيث

، أحد فروع إدارة  255المعتقل وسأله عّما إذا كان يعرف مكانهما. فذكر أن المعتقل أخبره أنهما في فرع المعلومات ]الفرع 

إنه سأل المعتقل اآلخر كيف تمكّن من معرفة ذلك، فأجاب المعتقل بأنه كان سائق تاكسي، وكان يُقّل   P1  المخابرات العامة[. وقال
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أن الراكب كان ينتقد النظام وأن  P1شخصاً واشتبه في أن الراكب يمكن أن يكون أحد أفراد قوات األمن. وأخبر سائق التاكسي 

 ر ذلك العنصر من قوات األمن ]الراكب[ سائق التاكسي على التوجه إلى الفرع. سائق التاكسي لم يدافع عن النظام. ونتيجة لذلك، أجب

  ورقة وقلماً وأخبره أن يكتب أسماء جميع األشخاص الذين يُزَعم بأن P1 إنه بعد ذلك تم نقله إلى شخص مسؤول، أعطى P1 قال

P1  عمل معهم والذين كانP1  يصّور المواد لصالحهم. قال P1 ص أنه كان يصّور تلك المواد لنفسه، وليس إنه أخبر ذلك الشخ

في شهادته إنهم بدأوا بضربه على وجهه وعضالت أطرافه السفلية. وقال إنه مكث هناك لمدة يومين   P1 لشخص آخر. وقال

تم  إنه P1 ونصف تقريباً، ثم نُقل بسيارة )حيث تعّرض للضرب أيضاً( ووصل إلى مكان آخر، حيث مكث لمدة يومين تقريباً. وقال

إنه لم يوضع في زنزانة، وإنما في مكتب. وقال إنه   P1 نقله مرة أخرى بسيارة، حيث تعّرض للضرب أيضاً، إلى مكان آخر. وقال 

إنهم سحبوه من الميكروباص، وأهانوه وشتموه وضربوه وأخذوه إلى   P1 بعد ذلك نُقل إلى الخطيب. وعندما وصل إلى هناك، قال

 P1فراد في الفرع سرقوا هاتفه المحمول، وكانت حقائبه هناك بدون أمتعته باستثناء جواز سفره. وشهد  الطابق السفلي. وقال إن األ

إنه قد طُِلب منه إبقاء رأسه متجهاً لألسفل، وكان   P1أن الناس كانوا يتعرضون للضرب والتعذيب في ساحة داخلية في الفرع. وقال 

 م ضربوه، واقتادوه إلى زنزانة جماعية وتم تهشيم جسده وتكسيره. يشعر بخوف شديد وكان الصراخ مرّوعاً. وذكر أنه

أن الضرب كان باأليدي أثناء تنقّله بين   P1 سألت القاضي كيربر ما إذا كان الضرب قد تم باأليدي أم باستخدام أدوات. فأجاب

 المواقع، في حين تم استخدام كالً من العصّي واأليدي في الفرع.

أنه  P1إن الناس كانوا فوق بعضهم البعض في زنزانة جماعية. وشهد  P1 عن الزنزانة الجماعية. قال P1 سألت القاضي كيربر

وأخبره أن يجلس   P1أن هذا الرجل نادى على  P1  عاماً. وقال 90إلى   80كان هناك شخصاً في الزاوية، يبدو أنه يبلغ من العمر 

أنه كان هناك أشخاصاً واقفين أيضاً.   P1 ي قاعة المحكمة[. وذكروضعية الجلوس هذه ف P1واضعاً ركبتيه إلى صدره ]أظهر 

إنه تم استدعاء عدة سجناء   P1  بعض المساحة ليجلس. وقال P1  وأضاف أن الرجل المسّن طلب من عدة سجناء الوقوف وإعطاء

الزنزانة وأن ساقيه كانتا تنزفان،   إن الطفل أعيد إلى P1عاماً. وبعد بضع ساعات، قال  14في اليوم األول، كان أحدهم طفالً عمره 

وحاول بعض السجناء وقف النزيف. وشهد أن هناك سجناء كانت جروح سيقانهم متقيّحة، وكان يرى من خالل وجوههم أنهم  

أنه   P1 إنه كان هناك العديد من السجناء المسنّين وطفل. وذكر P1 تعّرضوا لسوء المعاملة ولم يكونوا قادرين على الحركة. وقال

لم يتم استدعاؤه في أول يومين. وقال إنه كان يتم استدعاء السجناء بشكل يومي. حيث كان يتم استدعاء بعضهم وإعادتهم بينما كان  

يتم استدعاء آخرين ولم يعودوا، وفي المقابل كان يدخل وافدون جدد إلى الزنزانة. وشهد أنه عندما عاد السجناء، كان بإمكانه رؤية 

 ب والتعذيب على أجسادهم وظهورهم كما في األفالم، وذكر أنه ال يستطيع حتى وصف مدى فظاعة حالتهم.عالمات الضر

أنه في اليوم الثاني أو الثالث )قال إنه لم يكن متأكداً(، تم أخذه إلى االستجواب. وذكر أنه كان معصوب العينين، لكنه كان   P1شهد 

ات األعين كانت مصنوعة من مادة رخيصة. وفي طريقه إلى استجوابه، قال إنه رأى قادراً على الرؤية من تحت العصابة ألن عصاب

أشخاصاً يتعرضون للتعذيب. وقال إن بعض الناس كانوا مستلقين على األرض وكانوا يتعرضون للتعذيب، وكان البعض اآلخر 

 .أم ال  مستلقين على األرض دون حراك. وقال إنه لم متأكداً ما إذا كانوا قد ماتوا

أنه لم يكن يعرف ألنه كان تحت األرض.   P1  الشاهد عن الطابق الذي تم فيه االستجواب، فأجاب P1 سألت القاضي كيربر

أنه ظل دائماً في طابق تحت   P1  الشاهد عّما إذا تم أخذه إلى الطابق العلوي لالستجواب. فأجاب P1 وسألت القاضي كيربر

 األرض.

جلس ورأسه منحنياً لألسفل وكان هناك شخص يجلس أمامه على كرسي ولم يكن بينهما طاولة.   أنه في غرفة االستجواب، P1ذكر 

ص أنه كان يشعر باالرتياح والفخر(.  خإنه أراد أن يظهر له هذا الش P1إن الشخص كان يضع ساقاً فوق األخرى )قال  P1وقال 

أن ذلك   P1هو مخرج )شعر  P1بره أنه كان يعرف أن إن الشخص تحدث معه، ولم يقم بإزالة العصابة عن عينيه وأخ P1وقال 

إنه رفع رأسه ورأى وجه ذلك الشخص. حيث كان ذلك الشخص يرتدي حذاًء   P1الشخص كان يشعر بالقوة في تلك اللحظة(. وقال 

إنه الحظ شامة   P1أنه لمح شامة، ولم يكن يعرف من ذلك الشخص ولم يره من قبل. وقال  P1وزياً رسمياً وربطة عنق. وذكر 

إن ذلك   P1رغبات تحققت. وقال المحقق ألن والدته كان لديها شامات متعددة وكانت تخبره أن تلك الشامات كانت عبارة عن 

 عّما إذا كان قد رآه.  P1لألسفل وسأل  P1الشخص خفض رأس 

أنه رآه عندما رفع رأسه،  P1 كيف كان بإمكانه رؤية وجه المحقق عندما كان معصوب العينين. أجاب P1 سألت القاضي كيربر

  P1 عّما إذا كان يقصد أنه رأى من تحت عصابة العينين، فأجاب P1 قبل أن يخفض المحقق رأسه لألسفل. وسألت القاضي كيربر

 باإليجاب. 

 أخذت المحكمة استراحة لمدة خمس دقائق.

إنه  P1 اء استجوابه السابق في ألمانيا. فقاللم يذكر الشامة أثن P1 توضيح إشارته إلى الشامة ألن P1 طلبت القاضي كيربر من

ساعات( وقال إنه كان يعمل في   7كان يشعر باإلرهاق في االستجواب في ألمانيا؛ حيث استمر االستجواب لمدة طويلة )حوالي 

لمانيا، وأضاف أنه ذكر مالمح وجه المحقق أثناء االستجواب في أ P1 مرحلة المونتاج لفيلمه الصعب للغاية في ذلك الوقت. وذكر
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إن استجوابه في ألمانيا بدأ حوالي الساعة   P1 أنه لم يذكر التفاصيل، ألنه كان يخطط لنسيان كل شيء أثناء إقامته في ألمانيا. وقال

  ساعة  12صباحاً )قال إنه لم يكن متأكداً، ولكن الوقت كان نهاراً(، وكانت هناك استراحات. وقال إنه وصل إلى ألمانيا بعد    11:30

إنه ال يستطيع   P1 من السفر في اليوم السابق. وقال إن الشخص الذي استجوبه في ألمانيا كان يرتدي قميصاً أبيض نظيفاً، قال

أنه على الرغم من أن هذه تفاصيل صغيرة، إال أنها مرتبطة بالكرامة   P1نسيانه، بسبب ظروف السجناء البائسة في سوريا. وشهد 

 اإلنسانية، وهذا هو السبب وراء مغادرته سوريا وهذا ما يعبّر عنه الدستور األلماني في المادة األولى. 

خص، وسأله عن مهنة إن المحقق تحّدث إلى ش  P1 العودة إلى ما حدث له أثناء اعتقاله الثاني. قال P1 طلبت القاضي كيربر من

P1فأجاب هذا الشخص أن ،  P1   "مخرج سينمائي. وذكر أن شخصاً آخر خلف المحقق قال: "هذا الرجل متخصص في الفنانين

إن الشخص في الخلف كان يتحدث   P1باالستعداد ألن هذا المحقق متخصص بفنانين مثله[. وقال  P1]على ما يبدو أنه كان يخبر 

أن   P1يشعر أن المحقق الذي كان يجلس أمامه كان أعلى رتبة. وذكر  P1مة صوت منخفضة، مما جعل مع المحقق باستخدام نغ

أن ذلك كان مقصوداً لكي ال يعلم هوية المحقق. وقال إن المحقق   P1الشخص في الخلف لم يخاطب المحقق باسم أو لقب، واعتقد 

أن المحقق سأله عن الجهة التي كان يصّور   P1. وذكر P1ة عن حياته الشخصية للتأكد من هوي P1استمر في طرح أسئلة على 

أن المحقق أخبره أن لديه كل الصالحيات   P1أاّل يكذب. وذكر  P1اللقطات لصالحها، وأخبره أنهم يعرفون كل شيء وأن على  

يل اللقطات. وقال إن  أنه أخبر المحقق أنه قام شخصيا بتصوير وتسج P1للحصول على إجابات. وذكر   P1للقيام بكل ما يريد مع 

إن   P1المحكمة أنه لم يرد أن يوّرط أي أحد معه(. قال   P1بالنفي )أخبر  P1المحقق سأل عّما إذا كان شخص ما ساعده فأجاب 

المحقق أنه كان مخرجاً ويعمل على فيلم. فسأله المحقق   P1المحقق سأله عن األطراف الخارجية التي كان يتعامل معها، وأخبر 

)أخبر المحكمة أنه كان يعلم أنهم يعرفون كل شيء بالفعل، لذلك لم يكن من المنطقي اإلجابة على  P1مة؟" فلم يجب "ضد الحكو

إنه حاول رفع رأسه، ولكن تم خفض رأسه لألسفل   P1أن المحقّق قال له "ال تجب" )بنبرة تهديد(. وقال  P1ذلك السؤال(. وذكر 

، كان األمر كما لو  P1إن الشتم والضرب والتعذيب كان يحدث من حوله. وفقاً لـ  P1مرة أخرى دون أن يتعرض للضرب. وقال  

أنهم أرادوا أن يخبروه أن هذا ما سيحدث له، حيث كان المحقق يسمح له بسماع أصوات التعذيب والصراخ من خالل التزام الصمت  

 للحظات.  

أن الغرف  P1المحيطة تحدث في نفس الغرفة. فأوضح  سألت القاضي كيربر عّما إذا كانت أعمال التعذيب والضرب والصراخ

إن األصوات كانت تأتي من كل اتجاه، وإن التعذيب   P1كانت مفتوحة على بعضها البعض وكانت هناك منطقة مفتوحة خلفه. وقال 

ماذا يجيب، ألن   إنه ال يعرف P1إن المحقق سأله عّما إذا كان يحّب الرئيس، فقال  P1واالستجواب كان يجري من حوله. وقال  

أنه ال يحب الناس من حوله   P1لقطات فيلمه كانت قد أجابت بالفعل على هذا السؤال وأي إجابة منه لم تكن لتساعد. فأجاب 

عالقات مع اللجان في حلب وإدلب   P1أن المحقق لم يرد على إجابته، واستمر في التساؤل عّما إذا كان لدى  P1]الرئيس[. وذكر 

إنه أخبر المحقق أن التصوير كان من أجل   P1داخل سوريا وخارجها. قال  P1أسماء األفراد الذين يتعامل معهم  ودمشق، وطالب ب

إن المحقق سأله عّما إذا   P1فيلم، وال عالقة له بأي شخص داخل سوريا أو خارجها، وأنه ال يتعامل مع أي طرف استخباراتي. قال 

كان خائفا من   P1ن إنه شعر بالخوف على الفور عندما سأله المحقق هذا السؤال ]يبدو أ P1كان عميالً فرنسياً أو أميركياً. قال  

إن المحقق أخبره مرة أخرى، "ال تُِجب" )بنفس نبرة   P1اتهامه بالخيانة[، وأخبر المحقق أنه كان ُمخِرجاً وعمل بمفرده. قال 

 إنه اقتيد بعد ذلك إلى المنطقة المفتوحة، حيث P1إن المحقق استدعى بعد ذلك شخصاً قائالً "ليأتي إلى هنا". قال  P1التهديد(. قال 

إنه لم يسمع ما إذا كان المحقق قد أمر بأي شيء، لكن الضرب على   P1بُِطح أرضاً بين أشخاص آخرين وبدأوا بضربه. وقال 

إن استجوابات أخرى حدثت، وإنه نُقل إلى المنفردة ]زنزانة الحبس االنفرادي[ بعد  P1األرض بدأ بعد لحظة من استجوابه. وقال  

 ذلك االستجواب بالتحديد.

أنه يمكن أن يخّمن ذلك من صوت   P1القاضي كيربر عّما إذا كان المحقق نفسه قد أجرى االستجوابات األخرى. أجاب  سألت 

 %. 100ولباس وحذاء المحقق، لكنه لم يكن متأكداً بنسبة 

أن هناك  أن هناك ساللم صغيرة. وأضاف  P1سألت القاضي كيربر كيف ذهب إلى المنفردة ]زنزانة الحبس االنفرادي[، وأجاب 

 منفردتين أخريين، ثم ساللم ومرحاض وممر يؤدي إلى غرف االستجواب. 

إن ، إنه قبل استجوابه كان في الزنزانة الجماعية ]الزنزانة المشتركة[ P1المتهم أنور. قال  P1سألت القاضي كيربر كيف عرف 

أنه كان يعرف بعض األسماء   P1معلومات. وذكر السجناء في الزنزانة الجماعية اعتادوا على مشاركة وذكر أسماء المحققين وال

ولكنه لم يعد يتذكرها. وقال إن سجيناً في الزنزانة الجماعية أخبره عن مالمح الشخص الذي استجوبه، وأن المتهم أنور قد يستجوب  

P1 وأضاف .P1 تي مّر بها. وقال  أنه لم يتمكن من تذكر التفاصيل حتى خرج من السجن، حيث بدأ في ربط األحداث والتجارب ال

P1  إنه شاهد صور المتهم أنور قبل اعتقال المتهم أنور وبعد أن انضم أنور إلى المعارضة. وذكرP1   أنه رأى الصورة التي كان

 يرتدي فيها المتهم أنور بدلة، وكان لديه شامة وقال أنه كان نفس وجه المحقق الذي استجوبه.

وابه في ألمانيا. قرأت: "ذهبت إليه في اليوم الثالث وأخبرني أنه كان أنور رسالن، رئيس أثناء استج P1القاضي كيربرما قاله  قرأت

أنه كان متأكداً من أنه لم يذهب إلى الزنزانة الجماعية بعد ذلك   P1الفرع". وأضافت القاضي كيربر أنه في استجواب سابق، أجاب  

أنه كان على يقين   P1سابقاً. وذكر  P1فإن هناك تضارباً مع ما ذكره  االستجواب. قالت القاضي كيربر إنه من خالل هذه اإلفادات، 
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من أنه ذهب إلى الزنزانة المنفردة بعد االستجواب، لكنه لم يكن متأكداً ما إذا كان قد ذهب إلى الزنزانة الجماعية قبل الذهاب إلى 

قال إنه ربما تم إحضاره إلى الزنزانة الجماعية وبقي هناك الزنزانة المنفردة. قال إنه لم ينم في الزنزانة الجماعية في ذلك اليوم. 

 إنه لم يكن متأكداً.  P1لساعات قليلة، قبل نقله إلى الزنزانة المنفردة. قال 

 P1أنه ال يتذكر. وسألت القاضي كيربر  P1عّما إذا كان السّجانون يخاطبون المحقق بكلمة "سيدي". أجاب   سألت القاضي كيربر

 عّما إذا كانت هناك استراحات أثناء االستجواب، فأجاب بالنفي. 

 استجواب عن أساليب االستنطاق 

)قال إنه ال يعرف نوعه( على ظهره وساقيه   أنه تعّرض للضرب بكابل P1عن حالته بعد استجوابه. زعم  P1سألت القاضي كيربر 

أثناء استجوابه. وذكر أيضاً أنهم حاولوا الضغط على فتحة شرجه بجسم صلب نوعاً ما. وسألت القاضي كيربر ما إذا كانت هذه  

 بس داخلية.  إنه لم يتم إيالج سوى جزء من ذلك الجسم ألنه كان يرتدي مال P1مجرد محاولة، أو إذا تم إيالج ذلك الجسم. فقال  

أنه ال يعرف، لكنهم كانوا يطرحون عليه نفس األسئلة   P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كان المحقق حاضراً في ذلك الوقت. أجاب 

 ويخبرونه أنه يجب أن يتكلم. 

واب المفتوحة.  ال، حدث ذلك في منطقة االستج P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كان ذلك قد حدث في نفس غرفة االستجواب، فقال 

 وقال إن يديه كانتا مكبلتين خلف ظهره بكابل. 

إنه على مدار األيام الستة، تواصل التعذيب إما يومياً أو   P1عّما إذا كان قد تعرض للتعذيب بالشَّبْح. فقال   P1سألت القاضي كيربر 

ر أنه ادُعي ]كان المتهم أنور قد أشار إلى ذلك في  يوماً بعد يوم، وحدث الشَّبْح في اليوم األخير بواسطة كابل. وذكرت القاضي كيرب

إنه كان هناك جدار، لكنه لم ينظر إلى  P1أيار/مايو[ أنه لم يكن هناك مكان لتعليق الكابل. وقال  18اليوم الخامس للمحاكمة، 

ون قادراً على إيجاد طريقة  أن من أمكنه بناء مثل هذا السجن للتعذيب سيك P1األعلى ولم يستطع تحديد مكان تعليقه بدقة. وذكر 

إنه استمر لفترة طويلة من الزمن. وأشار إلى أنه يتذكر  P1لربط الكابالت. وسألت القاضي كيربر كم من الوقت استمر الشّبْح، فقال 

 بأنه عانى ألماً شديداً وكان ال يزال يعاني من صعوبات في ساقيه وأصابع قدميه.

بالنفي،  P1يتذكر إذا كان إيالج الشيء المذكور سابقاً قد حدث في وضعية الشَّبْح. فأجاب  P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  

أنهم حاولوا أكثر من مرة   P1ألنه كان على األرض عندما حدث ذلك. وسألت القاضي كيربر ما إذا كان قد تم إيالج الجسم، فأجاب 

 ثة قد تسبّبت له بجرح، وإنه قضى خمسة أشهر في التعافي. وعندما كان على األرض، شعر بأنه قد دخل. وقال إن هذا الحاد

أنه تعرض للضرب على أطرافه السفلية  P1سألت القاضي كيربر ما إذا كان الضرب قد استهدف مناطق معينة من الجسم. فأجاب 

ى جميع أجزاء  وفي مختلف أجزاء جسمه بالكابل، وكذلك على أطرافه العلوية وظهره. وذكر أن الضرب تم بشكل عشوائي عل

 الجسم. وأضاف أنه كان هناك الفلقة ]ضرب الضحية على باطن القدمين بهراوة أو سوط أو أداة أخرى[، واللكم، والركل. 

أكثر من ثالث مرات. وأكدت القاضي كيربر أن  P1سألت القاضي كيربر عن عدد المرات التي استجوبه فيها ذلك الشخص، فأجاب 

P1 في ألمانيا ]من قبل المحقق[.  ذكر ذلك أثناء استجوابه 

إنه ال يعرف. كما سألت القاضي كيربر عن أنواع أساليب   P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كان المحقق حاضراً خالل الشَّبْح، فقال 

إنه كان هناك ضرب وشبْح، لكنه لم يعرف ما إذا كان المحقق حاضراً ولم يسمعه   P1التعذيب المستخدمة في حضور المحقق. فقال 

 مباشرة أثناء التعذيب. 

ن الطعام كان فاسداً وغير صحي وغير صالح لألكل؛  إ P1سألت القاضي كيربر عن أساليب التعذيب في الزنزانات الجماعية. فقال 

  P1وكان السجناء يأكلونه ألنه لم تكن لديهم خيارات أخرى. وقال إنهم في الزنزانة الجماعية كانوا يشربون من المرحاض. وذكر 

احدة فقط في اليوم تتكون أن الزنزانة المنفردة كانت ظروفها أكثر قسوة بالنسبة للماء والغذاء والمرحاض حيث كانت هناك وجبة و

إنه كان بإمكانه االختيار بين الحصول على قطعة  P1من عدد قليل من حبات الزيتون والبطاطا وقطعة خبز كانت متعفنة. وقال 

 الخبز المتعفنة والبطاطا، أو قطعة الخبز المتعفنة مع ثالث حبات من الزيتون.

الزنزانة الجماعية كان ينام جالساً بينما وقف اآلخرون. وفي الزنزانة   إنه في P1سألت القاضي كيربر عن ظروف النوم. قال 

ينام على سرير أو على األرض، فقال: على األرض.   P1إنه كان ينام منحنياً. سألت القاضي كيربر عّما إذا كان   P1المنفردة، قال 

ام قاعة المحكمة كدليل قياس. قالت القاضي  بصرياً باستخد P1عن حجم الزنزانة المنفردة، فوصفها  P1وسألت القاضي كيربر 

 ذلك.  P1سم، فأكد   80×   80كان قياسها   P1كيربر إنه وفقاً لوصف 

إنه ال يوجد مرحاض في الزنزانة االنفرادية وإذا شعر برغبة في استخدام  P1سألت القاضي كيربر عن حالة المراحيض. قال 

 نين كانوا يأتون، لكنهم ال يأخذونه إلى الحمام. وبدالً من ذلك، كانوا يضربونه.الحمام، فقد كان يطرق على الباب. وقال إن السّجا



INTERNATIONAL RESEARCH  

AND DOCUMENTATION CENTRE  

 FOR WAR CRIMES TRIALS  

7 
 

بالنفي. سألت القاضي كيربر كم عدد المرات التي كان يشرب فيها الماء. قال   P1سألت القاضي كيربر إذا كان الماء متاحاً، فأجاب  

P1 اض. وقال إن السجناء كان بإمكانهم أن يشربوا إلى أن ينتهي إنه عندما اعتاد الذهاب إلى دورات المياه، كان يشرب من المرح

 السّجانون من العّد للخمسة فقط. 

أنه لن يتمكن أي شخص يعاني من   P1إن الحالة الصحية كانت سيئة. وزعم  P1سألت القاضي كيربر عن تهوية المكان، فقال 

 راً ورائحته كرائحة الدم والعفن، وكان التنفس صعباً. مشاكل في التنفس من تحّمل الهواء هناك. وأضاف أن الهواء كان قذ

أنه كان هناك سجناء على وشك الموت وكانوا يعانون،   P1قد رأى جثثاً في الزنزانة. فأجاب  P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  

دهم وتشوهات في وجوههم  ويمكن أن يموتوا في غضون أسبوع. وأضاف أن السجناء كانوا يعانون من تقّرحات في أقدامهم وأجسا

وكسور في العظام وأمراض في الجهاز التنفسي. غير أنه قال إنه لم يشاهد جثثاً في الزنزانات الجماعية. وأضاف أنه عندما كان  

 يُؤخذ إلى الرواق، كان يرى أشخاصاً أصيبوا بالعجز.

إلى ثالثة أشهر؛ وقال إنه كان متأكداً من أنه   أنه بقي من شهرين P1سألت القاضي كيربر كم من الوقت بقي في الفرع، فأجاب 

 أمضى عيد ميالده هناك. 

، لكنه  2012أو في تموز/يوليو  2012إنه أُطلق سراحه في منتصف  P1إنه تم نقله إلى إدارة المخابرات العامة. وقال  P1قال 

 قال إنه غير متأكد تماماً. 

أيضاً إنه ال يزال يعاني من مشاكل في عضالت أطرافه العلوية، األمر الذي تفاقم ]بسبب استحضار جميع األحداث   P1قال 

 للمحاكمة[. 

وانتقاله  19-إنه كان في العالج مؤخراً، ولكن بسبب كوفيد P1الج. قال  ال يزال يتلقى الع P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  

إنه تم عليقه   P1إلى برلين، توقف عالجه ألن معالجه كان في كوبنهاغن. وسألت القاضي كيربر عّما إذا كان العالج قد انتهى، فقال 

حالة من عدم الثقة تجاه الناس، وشعور بالقلق من  . وأضاف أن تلك التجربة تسبّبت له في أضرار نفسية يومية وفي19-بسبب كوفيد

 االختطاف، وأدت إلى مشاكل في الذاكرة. 

أنه يضطر أحياناً إلى  P1عّما إذا كان ذلك قد أثّر على ذاكرته طويلة المدى. فأجاب   P1سأل هانز لينك، أحد محامي المتهم إياد، 

إن األفالم التي صّورها تضّمنت مشاهد قاسية،   P1اناً. وقال أنه أصبح عصبيا في العمل أحي P1بذل جهد للتذكر. وأضاف  

وبالتالي، كان بطيئاً في إنجاز عمله وواجه مخاوف وقلقاً بسبب اللقطات التي عمل عليها. وقال إن هذا كان يتعارض مع تجربته في 

 صناعة األفالم قبل اعتقاله.

 مساءً  01:30تمّ أخذ استراحة غداء حتى 

 االستجواب من قبل القاضي

إنه أراد  P1إلى أين كان ينوي السفر قبل اعتقاله الثاني. قال  P1، وسأل P1أشار القاضي فيدنر إلى المرة الثانية التي اعتُقل فيها 

 السفر إلى دبي حيث يمكنه اإلقامة مع أقاربه والعمل هناك. 

أن العديد من الصحف السورية ذكرت األفالم التي كان يقوم   P1جاب عّما إذا كان مشهوراً في سوريا، فأ P1سأل القاضي فيدنر 

 أنه كان فيلماً وثائقياً عن المهاجرين والنازحين القادمين إلى دمشق.  P1بإعدادها. سألت القاضي كيربر عن موضوع الفيلم، فأجاب  

نعم، لكنه قال إنه لم يصّرح بها، ألن   P1ل عّما إذا كان لديه مشاعر معادية للحكومة في ذلك الوقت. قا P1سأل القاضي فيدنر 

 السوريين ال يمكنهم فعل ذلك ]أي انتقاد الحكومة علناً[. وأضاف أنه لم يكن ينتمي ألي طرف أو جماعة، وأنه كان مستقالً. 

ن يصّور تلك  إنه سُئل عن األطراف التي كا P1عّما إذا كان قد سُئل عن أفالمه أثناء االستجواب. قال  P1سأل القاضي فيدنر 

 األفالم لصالحها، وما إذا كانت تلك األطراف تطلب أشياء محددة. 

بأنه قد تّم نقله إلى مواقع مختلفة حتى وصل إلى فرع الخطيب )بعد احتجازه في المطار(. سأل   P1أشار القاضي فيدنر إلى إفادة 

السجناء داخل الزنزانة الجماعية بينما كانوا  أنه عرف ذلك من  P1كيف عرف أنه كان فرع الخطيب. أجاب   P1القاضي فيدنر 

 يتحدثون عن السجن والمحققين والتعذيب. 

أن المحقق كان يرتدي حذاًء، وسرواالً كالسيكياً، وبدلة،   P1عّما كان يرتديه أثناء االستجواب. أجاب  P1سأل القاضي فيدنر 

إنه كان يرتدي سرواالً ]مالبس   P1يرتديه. قال  P1وقميصاً أبيض وربطة عنق. فأوضح القاضي فيدنر أنه قصد ما الذي كان  

 ذلك.  P1عّما إذا كان قد بقي في نفس المالبس طوال فترة االعتقال، فأكد  P1داخلية[. وسأل القاضي فيدنر 
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أنه كانت هناك   P1أشار إلى وجود أكثر من استجواب واحد وسأله عن الفترات الفاصلة بينهما. فأجاب  P1ذكر القاضي فيدنر أن 

 ذلك.  P1عّما إذا كان قد أسيئت معاملته خالل هذه الفترات، فأكد  P1أيام تفصل بين االستجوابات. وسأل القاضي فيدنر 

أنه لم يعد لديه سوى مشاكل نفسية   P1نت هناك أي آثار جسدية متبقية بعد التعذيب أو الضرب، فأجاب سأل القاضي فيدنر ما إذا كا

إنه كان لديه عالمة على ساقه، ولكن كان قد   P1لديه عالمات على جسده، فقال  P1وكوابيس. وسأل القاضي فيدنر ما إذا كان  

. وأوضح القاضي فيدنر أنهم يقصدون ما إذا كان قد عانى من  مضى وقت طويل منذ حصوله على تلك العالمة ولم تعد واضحة

 أنه عانى من جروح في ساقيه، وكدمات في فخذه وشق شرجي.  P1جروح خالل فترة السجن، فأجاب 

أنه كان يجد صعوبة كبيرة وكان   P1عّما إذا كان قادراً على المشي على الرغم من جروح ساقيه. أجاب  P1سأل القاضي فيدنر 

 P1إنه لم يكن يعرف. سأل القاضي فيدنر  P1على المشي. سأل القاضي فيدنر ما إذا كان السّجانون قد الحظوا ذلك، فقال  مجبراً 

 عّما إذا كان يعرج، فأكد ذلك. 

 ذلك. P1ذكر أن المحقق لم يضربه وأكد  P1وذكر القاضي فيدنر أن 

إن وجه المتهم أنور تغير وأن المتهم أنور  P1المتهم أنور. فقال  عّما إذا كان قد الحظ تغييرات في مالمح P1سأل القاضي فيدنر 

أنه متأكد   P1عّما إذا كان يعتقد أن المتهم أنور هو نفس الشخص الذي استجوبه. أجاب  P1بدا متعباً للغاية. سأل القاضي فيدنر 

لعينين. وأضاف أنه عندما رأى المتهم  % ألنه لم يره مباشرة، وإنما كان قد لمح بعض المالمح من تحت عصابة ا70-60بنسبة 

 أنور في قاعة المحكمة، يمكنه أن يقول إنه كان نفس الشخص بالتأكيد. 

ذلك. سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانوا قد تحدثوا عن المتهم   P1قد تحّدث مع السجناء، وأكد   P1سأل القاضي فيدنر ما إذا كان 

إن المتهم أنور ُوصف   P1اذا قالوا عن المتهم أنور وما إذا كانوا قد وصفوه. فقال م P1ذلك. سأل القاضي فيدنر  P1أنور، وأكد 

أنهم قالوا إن شخصاً سيتم تعذيبه معه وأنه لديه   P1بأنه قصير يرتدي بدلة وكان يتحدث ببطء عندما يبدأ في االستجواب. وأضاف 

 تذكر فقط تلك األوصاف في تلك اللحظة. إنه تمت مشاركة المزيد من أوصاف المتهم أنور، لكنه P1شارب. وقال  

أنهم لم يذكروا أنه عذبهم مباشرة   P1سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان السجناء اآلخرون قد قالوا إن المتهم أنور عذّبهم. فأجاب  

 حينها، لكنهم قالوا "سوف يتم تعذيبك بعد أن يستجوبك". 

بالنفي، وقال إنه حاول  P1ات حول المتهم أنور بعد اإلفراج عنه. فأجاب عّما إذا كان قد بحث عن معلوم P1سأل القاضي فيدنر 

أن ينسى. وأضاف أن الجالية ]السورية[ ليست منفتحة ولم يُرد أن يتعّرض العتداء أو إساءة أو تنّمر بسبب التجارب التي تعّرض  

سنوات مما حدث، ورأى طبيب نفسياً خالل تلك  لها، وتحديداً االغتصاب. وقال إنه استطاع أن يتصالح مع نفسه بعد حوالي خمس 

 الفترة.

إنه عندما علم بذلك، لم يكن مهتماً   P1إذا كان قد سمع أن المتهم أنور انتقل إلى صفوف المعارضة. فقال  P1سأل القاضي فيدنر 

أن العديد من أعضاء المعارضة كانوا يعملون مع   P1ألنه ال يثق بالمعارضة وقال إن المعارضة ال تستطيع فعل أي شيء. وزعم 

 إنه كان مستقالً.  P1ك بعضهم بروابط حزبية. وقال ّّ النظام وتمس

أنه كان يقرأ أخباراً على اإلنترنت بين  P1ا صورة المتهم أنور. فأجاب عن المرة األولى التي شاهد فيه P1سأل القاضي فيدنر 

: نعم، على الفور.  P1عّما إذا كان قادراً على التعرف على المتهم أنور، فأجاب   P1. وسأل القاضي فيدنر 2017-2015عامي 

الذي استجوبه، وكانا لنفس الشخص.   إنه عندما رأى الصورة، قام بمطابقتها مع الصورة الموجودة في ذاكرته للشخص P1وقال 

إنه كان يعرف، بصفته سورياً، أن بعض األشخاص الذين كانوا يعملون مع النظام قد انضموا إلى صفوف المعارضة  P1وقال 

 إلنشاء صورة جيدة عن أنفسهم ]كانوا يحسنون التصرف[.

ذلك. وسأل القاضي فيدنر ما إذا كان االستجواب قد  P1 عّما إذا كان قد تم استجوابه أكثر من مرة، فأكد P1سأل القاضي فيدنر 

 ذلك.  P1حدث في الطابق السفلي، وأكد 

إنه كان معصوب العينين ولم يتمكن   P1عّما إذا كان يتذكر األثاث والمعدات في منطقة االستجواب. فقال   P1سأل القاضي فيدنر 

 من إلقاء نظرة على أي شيء. 

أنه ذكر وجود "مكتب"، لكنه   P1ر أنه كان هناك مكتب وأن المحقق كان يجلس على كرسي. فنفى أنه ذك P1قال القاضي فيدنر لـ 

إنه   P1قال إنها كانت "طاولة". وأضاف أنه لمح الطاولة، لكنه لم يتذكر التفاصيل حيث كان يتم خفض رأسه كلما حاول رفعه. وقال 

 .يتذكر تفاصيل معدات الغرفة أنفي الوقت الحالي، ال يمكنه 

إنه كانت هناك مساحة بالخارج في  P1عّما إذا كان قد تعّرض إلساءة المعاملة في غرفة مختلفة. فقال  P1سأل القاضي فيدنر 

أنه كان مكاناً داخل المبنى وكان   P1يعني بكلمة "مساحة" شيء يشبه الفناء، فأوضح  P1الرواق. فسأل القاضي فيدنر عّما إذا كان 
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ذلك، وقال إنه لم يكن يعرف إذا كان هناك طابقاً أرضياً  P1عّما إذا كان كل ذلك في القبو. أكد  P1فيدنر فيه عمود. وسأل القاضي 

 أو أي طوابق أخرى. قال إنه كان يعلم فقط أنه كان في سجن في الطابق السفلي.

إن المحقق ذكر ذلك وتوسّع في استجوابه   P1عّما إذا كان عمله كمخرج قد ذُكر أثناء االستجواب. فقال  P1سأل القاضي فيدنر 

 . P1ليشمل أي روابط وعالقات وتوجهات سياسية لدى 

ذلك،   P1، وإذا كان المحقق قد طرح عليه أسئلة مباشرة حوله. أكد P1عّما إذا كان المحقق على علم بعمل  P1سأل القاضي فيدنر 

عّما إذا كانا قد   P1. وسأل القاضي فيدنر وأن المحقق كان على علم بذلك، حيث بدا ذلك من الطريقة التي كان يطرح فيها األسئلة

ابقة والفيلم الذي كان يعمل عليه في ذلك الوقت.  إن األسئلة كانت تحديداً حول األفالم الس P1تحدثا عن أفالم وأشخاص معينين. فقال 

أنه كمخرج أفالم سوري، لم يعمل مع نقابة الفنانين   P1إن المحقق كان يركز على المقاطع المصورة وكيف تُمّول. وذكر  P1وقال 

 الدعاية الحكومية.في سوريا، لذلك كانوا يبحثون عن تمويل من أوروبا، ألنها كانت الطريقة الوحيدة لصنع األفالم وتجنب 

إنه عندما لم يُجب عن سؤال، اعتاد المحقق  P1عّما إذا كان قد اعتُدي عليه عندما لم يُجب عن سؤال. فقال  P1سأل القاضي فيدنر 

لم  عّما إذا كان قد تلقّى تهديداً مباشراً عندما  P1هذا بأنه تهديد مبطّن(. وسأل القاضي فيدنر  P1أن يقول له "ال تُِجب" )ووصف 

أن المحقق لم يعذّبه  P1لن يتمكن من رؤية الحياة خارج السجن مرة أخرى. وأضاف  P1أن المحقق لّمح بأن  P1يُِجب، فذكر 

 شخصياً. 

عّما إذا كان   P1بأنه لم يتعرض للتعذيب أو التهديد المباشر من قبل المحقق شخصياً، وسأل  P1أشار القاضي فيدنر إلى إفادة 

أن لديه كل   P1إن المحقق لم يخبره أنه غير راٍض عن إجاباته، لكنه أخبر  P1ه غير راٍض عن إجاباته. قال المحقق قد أخبره بأن

أن السّجانين كان لهم حرية التصّرف كما يشاؤون، وفي بعض اللحظات، لم يكن هناك   P1اإلمكانيات النتزاع اإلجابات. وأضاف 

 سّجانون في المكان. 

من السّجانين يمكنه أن يستعين بهم.  مجموعة كبيرة أن المتهم أنور لديه  في ألمانيا، ذكر P1 استجوابهذكر القاضي فيدنر أنه خالل 

إنه أخبر الشرطة أثناء استجوابه في ألمانيا أن المحقق أخبره أن لديه جميع الصالحيات النتزاع اإلجابات منه، لكنه لم يذكر  P1قال 

عّما إذا كان المحقق قد أخبره مباشرة أن لديه القدرة على  P1سّجانين. سأل القاضي فيدنر من المجموعة كبيرة  شخصياً أنه كان لديه

 ذلك.  P1انتزاع اإلجابات منه، وأكد 

عّما   P1أن اإلصابة كانت بسبب التعذيب. وسأل القاضي فيدنر  P1أشار إلى أن يديه مصابتان، فأجاب  P1ذكر القاضي فيدنر بأن 

إن هذه   P1أن يديه كانتا توثقان بأربطة بالستيكية، مشدودة إلى أقصى حد، وأحياناً تم استخدام عدة أربطة. وقال  P1حدث. فأجاب 

اعدين تسبب أيضاً في إلحاق  أن الضرب على الس P1األشرطة كانت تستخدم لوقف تدفق الدم وللضغط على األعصاب. وأضاف 

 ضرر بيديه. 

بالنفي، وقال إن الممارسة الوحيدة للفرع كانت   P1عّما إذا كان هناك رعاية صحية في الفرع. فأجاب  P1سأل القاضي فيدنر 

ن.  أنه إذا كان المرء محظوظاً، فيمكنه الحصول على رعاية صحية من سجناء آخري P1التعذيب حتى يفقد السجين وعيه. وذكر 

 أنه لم تكن هناك حتى محاولة إلظهار بعض اللطف.  P1وأضاف 

عّما إذا كان هناك حوض   P1أشار إلى أنهم كانوا يشربون عندما كانوا يذهبون إلى دورة المياه، وسأل  P1ذكر القاضي فيدنر أن 

قال إنه إذا اختار المرء استخدام  أن السجين كان لديه خياران: إما شرب الماء أو استخدام المرحاض.  P1ماء )مغسلة(. فأوضح 

 المرحاض، فليس له الحق في الشرب من ماء الصنبور، لذلك لم يكن لديه خيار سوى الشرب من المرحاض. 

أن الشرطة سألته عن ذلك في االستجواب، وأخبرهم أنه لم يكن  P1عن حجم الزنزانة الجماعية، فأجاب   P1سأل القاضي فيدنر 

 متراً مربعاً.   30ه كان حوالي  يعرف حجمها بالضبط ولكن

إنه يستطيع أن يعطي رقماً تقديرياً فقط ألنه لم يحِص عدد السجناء   P1سأل القاضي فيدنر عن عدد السجناء في تلك الزنزانة. قال 

 سين. سجين. وأضاف أن هذا ليس رقماً دقيقاً، ألن بعض السجناء كانوا جال 300-200في الزنزانة الجماعية. وقّدر عددهم بين 

أنه كان لديه شعور بأنه سيتم إعدامه   P1عّما إذا كان قد شعر باليأس أو إذا كان قد خشي الموت. فأجاب  P1سأل القاضي فيدنر 

إنه كان يتواصل مع   P1وكان يأمل أن يحدث ذلك بسرعة، ألن التعذيب كان شديداً وألن رؤية الناس في تلك الحالة ليس سهالً. قال  

السبب وراء اعتقال  P1جواره بالطّْرق. كان لدى ذلك السجين فتاتان صغيرتان وكان من الغوطة. ولم يعرف السجين الذي كان ب

إنه أخبر السجين أنه كان مخرجاً   P1ذلك السجين، ولكن السجين ذكر أنه تم اعتقاله عندما كان يحشد الناس من أجل مظاهرة. وقال  

أنه سيتم إعدامه ]بسبب ذلك[ وشعر   P1ت لصورة الرئيس وهي تسقط. فقال السجين لـ سينمائياً وأنه صّور لقطات، بما في ذلك لقطا

P1  .أن ذلك سيحدث 
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إنه كانت هناك نافذتان في باب الزنزانة. فذكرت  P1سألت القاضي كيربر عّما إذا كانت الزنزانة االنفرادية تحتوي على نوافذ، فقال 

أنه قصد "بالنافذة" فتحة الرؤية بالباب وفتحة الخدمة في   P1ة في الزنزانة. أوضح كان قد ذكر أن هناك نافذ P1القاضي كيربر أن 

 بالنفي، وقال إنها كانت مظلمة.  P1الجزء السفلي من الباب. وسألت القاضي كيربر عّما إذا كان هناك ضوء في الزنزانة، فأجاب 

 أخذت المحكمة استراحة لمدة عشر دقائق.

 كلينجه  ياسبراالستجواب من قبل المّدعي العام 

أنه حصل على مساعدة من المحاميَين   P1كيف تم اإلفراج عنه بعد اعتقاله األول. ذكر  P1 كلينجه ياسبرسأل المّدعي العام األقدم 

 في دوما. P1. وتم تعيين محاكمة ]تم حجب االسم[ و [P2]تم حجب االسم[ ] 

إن العديد من المحامين كانوا قد  P1بعد اعتقاله الثاني، فقال  P1عالقة باإلفراج عن  P2عّما إذا كان لـ  كلينجهسأل المدعي العام  

 .P2شاركوا، بما في ذلك 

عّما إذا   كلينجهعندما قّدم طلب اللجوء. وسأل  P1أن شهادة إخالء سبيله قد أدرجت ضمن الوثائق التي قّدمها  كلينجهذكر المدعي 

إنه ال يتذكر ألنه قّدم العديد من الوثائق، وأنه يعتمد على نوع  P1قة تتعلق بإخالء السبيل للمرة األولى أم الثانية. فقال كانت هذه الوثي

 20. تم عرض شهادة إخالء السبيل عبر جهاز العرض التي ظهر فيها تاريخ إخالء السبيل في كلينجهالوثيقة التي يشير إليها 

عّما إذا كان   P1كان قد ذكر سابقاً تاريخاً مختلفاً إلخالء سبيله، وسألت   P1قاضي كيربر أن . وذكرت ال2012شباط/فبراير، 

 ذلك.  P1التاريخ الموجود في هذه الوثيقة صحيحاً، وأكد  

ع على  أنه كان عليه أن يوقّ  P1عّما إذا كان عليه التوقيع على أي وثيقة عندما تم إخالء سبيله. فأجاب  P1 كلينجهسأل المدعي العام  

أنّه وقّع المزيد من األوراق الفارغة عندما كان في   P1تلك الورقة ]شهادة إخالء السبيل[ باإلضافة إلى ورقة فارغة أخرى. وأضاف 

 الفرع. 

إنه عندما وصل إلى فرع الخطيب، كان رأسه مغطى  P1عن وصوله إلى فرع الخطيب. قال  P1 كلينجهسأل المدعي العام  

أنه حدث في الفناء/المساحة   P1عّما إذا كان الضرب قد حدث داخل الفرع، وأجاب   كلينجهوسأل   بقميصه وتعّرض للضرب.

عّما إذا تم استخدام أدوات، فقال   كلينجهإنه غير متأكد، لكنه استمر لدقائق. وسأل  P1عن مّدة الضرب، فقال  كلينجهالخارجية. سأل 

P1 ر إن بنادق وقبضات األيدي استُخدمت في الضرب. وذكP1  عن عدد األشخاص   كلينجهأيضاً أنه قد تم شّد شعر رأسه. وسأل

 إنهم كانوا عدة أشخاص.  P1الذين شاركوا في الضرب، فقال  

أنه في البداية، كان عليه أن يكون   P1خلع جميع مالبسه والبقاء عارياً. أجاب  P1عّما إذا كان يجب على   كلينجهسأل المدعي العام  

عّما إذا كان قد خضع للتفتيش بينما كان عارياً،   P1 كلينجهعارياً تماماً ولكن سُمح له بعد ذلك بارتداء سرواله ]مالبس داخلية[. سأل 

بأن يباعد ما   P1إن الشخص بدأ بتفتيش جسمه بالكامل، ثم أمر  P1أن يصف ما حدث. فقال   P1من   كلينجهذلك. وطلب   P1فأكد 

 بيده، ثم حرك يده إلى أسفل ثم إلى أعلى.  P1بين ساقيه، وأمسك بالجزء الداخلي من ساق 

إنه كان يتم النداء عليه باسمه عندما كان في   P1عن الطريقة التي خاطبه السّجانون فيها. فقال  P1 كلينجهسأل المدعي العام  

إنه لم يرد اإلجابة ألنه لن يكون  P1عن رقمه، فقال  P1  كلينجهانة المنفردة. وسأل الزنزانة الجماعية، وبرقمه عندما كان في الزنز

 ذلك.  P1عّما إذا كان لدى السجناء اآلخرين أرقام، فأكد  كلينجهدقيقاً. سأل 

  P1 كلينجهأنه لم يسمع باالسم إال بعد انشقاق قيصر. وسأل  P1إذا كان قد سمع اسم قيصر، فأجاب  P1 كلينجهسأل المدعي العام  

عّما إذا   P1 كلينجهعّما إذا كان النظام معروفاً بذلك ]تصوير الجثث[، فقال إنه لم يكن يعرف ذلك قبل أن يجري بحثاً عنه. وسأل 

إنه تتبّع قصص األشخاص الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب واكتشف أنه يتم إعطاء الشخص   P1كان قد وجد شيئاً أثناء البحث. فقال  

أنه تم إضافة أرقام ورموز إضافية على الجثث. وسأل   P1طاً بالفرع الذي كان فيه ورقماً آخر يوضع على جثته. وذكر رقماً مرتب

 ذلك، وقال إنه كان يعمل على إعداد فيلم عن ذلك.  P1عّما إذا كانت هناك جثث من فرع الخطيب بين صور قيصر. فأكد  كلينجه

إنه كان قد   P1عّما إذا كان السّجانون يقفزون على أجساد المعتقلين عندما كانوا منبطحين أرضاً. قال  P1 كلينجهسأل المدعي العام  

 . كلينجهنسي ذلك وتذكره فقط بعد أن ذكره 

الشّبْح والحرمان من الماء والغذاء واستخدام المرحاض.   P1عّرض له. فذكر عن نوع التعذيب الذي ت P1 كلينجهسأل المدعي العام  

ذلك، وقال إن السجناء في الزنزانة  P1عّما إذا كان قد سمع من معتقلين آخرين عن استخدام الشّبْح، فأكد  P1 كلينجهوسأل 

 الجماعية ذكروا أنه قد تم استخدامه.

هو والسجناء اآلخرين يتحدثون مع بعضهم وإذا كان األمر كذلك، ما الذي كانوا يتحدثون   عّما إذا كان P1 كلينجهسأل المدعي العام  

إنهم كانوا يتحدثون يومياً عن أساليب التعذيب، وإذا اختفى شخص ما، فقد اعتادوا على التنبؤ بكيفية اختفائه. وسأل   P1عنه. قال 
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أنه وفقاً لمحادثاته  P1ء بأن الشّبْح كان أسلوباً قياسياً للتعذيب. فأجاب عّما إذا كان قد حصل على انطباع من بقية السجنا P1 كلينجه

 مع السجناء في الزنزانات الجماعية، فقد كان الشّبْح أسلوب تعذيب روتيني.

إنه تم استخدام ذلك األسلوب فقط  P1تعّرض للتعذيب باستخدام الصدمة الكهربائية، فقال  P1عّما إذا كان   كلينجهسأل المدعي العام  

إن أسلوب   P1عّما إذا كان قد تعرض للتعذيب في فرع الخطيب، فقال  P1 كلينجهفي فرع المخابرات العامة الرئيسي. سأل 

 الصدمة الكهربائية كان موجوداً في الخطيب، ولكن لم يتعّرض له. 

إنه كان على علم بذلك األسلوب، ولكن لم يتم استخدامه   P1عّما إذا كان يعرف عن الدوالب. قال   P1 كلينجهمدعي العام  سأل ال 

ذلك، وقال إنه علم ذلك من   P1عّما إذا كان لديه معلومات تفيد بأنه قد تم استخدامه في الخطيب. فأكد  P1 كلينجهمعه. وسأل 

 السجناء في الزنزانة الجماعية.

 بالطبع. P1إذا كان يصرخ، فقال  P1 كلينجهل المدعي العام  سأ

كان قد ذكر أن مكان التعذيب هو مساحة/منطقة مفتوحة وسأل عّما إذا كانت هناك مواقع أخرى   P1أن  كلينجهذكر المدعي 

، اعتاد بعض السّجانين على تعذيب السجناء أمام زنزانتهم المنفردة أو داخلها، لكنه لم يتعرض للتعذيب  P1للتعذيب. وفقاً لما يعرفه 

 في الزنزانة المنفردة. 

بأنه فقط سمع إناثاً وأطفاالً، لكنه رأى طفالً واحداً   P1عّما إذا كان قد رأى أي أطفال وإناث. فأجاب  P1 كلينجهسأل المّدعي العام  

 ذلك.  P1عّما إذا كان قد سمع فقط أصوات إناث وأطفال يتعّرضون للتعذيب، فأكد   P1 كلينجهفي الزنزانة الجماعية. وسأل  

في الزنزانة الجماعية يتحدثون عّما إذا كانوا قد تعّرضوا إلساءات جنسية. فقال ما إذا كان السجناء  P1 كلينجهسأل المّدعي العام  

P1   كلينجهإنه لم يتخيل أن أحداً سيتحدث عن ذلك، ألنها كان تجربة قاسية للنقاش. وسأل P1   عّما إذا كان هو نفسه قد تحدث عن

 بالنفي. P1ذلك، فأجاب 

 2إنه مكث في الزنزانة الجماعية حوالي  P1في الجماعيات والمنفردات. فقال  كم من الوقت مكث P1 كلينجهسأل المدعي العام  
عن أي الزنزانتين كانت  P1 كلينجهأيام )حسبما يتذكر( وقضى بقية فترة اعتقاله في الزنزانة المنفردة. وسأل المدعي العام   3إلى 

 ي على حرمان تام ولم يكن هناك أحد للتحدث معه. أن الزنزانة المنفردة كانت األصعب ألنها كانت تنطو P1األصعب، فأجاب 

أن الوجبة كانت عبارة عن قطعة خبز وثالث   P1عّما إذا كان يتم تقديم أدوات المائدة مع الوجبة، فأجاب  كلينجهسأل المدعي العام  

 حبات من الزيتون.

 للسجن عبر جهاز العرض. وفيما يلي إعادة رسم للمخطط: P1تم عرض مخطط توضيحي رسمه  
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 P1عّما إذا كان قد رأى أفراداً من الحرس الجمهوري أو جنوداً يرتدون الزي العسكري. فأجاب   P1 كلينجهسأل المدعي العام  

 بالنفي، وقال إنه رأى السّجانين فقط. 

إنه قبل إخالء سبيله، صدرت   P1. وقال 2012يا في عام أن يذكر بإيجاز كيف هرب من سور P1من  كلينجهطلب المدعي 

شكوى بأنه مطلوب للخدمة العسكرية، وبالتالي، كان لديهم الحق في احتجازه حتى يوقّع على الورقة ]عُِرضت شهادة إخالء السبيل  

(. وقال إنه بعد إطالق سراحه،  أن الورقة ]شهادة إخالء السبيل[ كانوا "هم" من كتبها ولم تكن بخطّ يده P1على المحكمة[ )أوضح  

أنه خالل هذا الوقت، كان النظام يشّن   P1لرؤية عائلته وبقي هناك لفترة قصيرة من الزمن. وذكر  ]تم حجب االسم[ ذهب إلى قريته

جنباً  إنه كان يخشى على عائلته بسبب وضعه مع النظام، لذلك غادر وتسلل إلى دمشق، مت P1حملة عسكرية في تلك المنطقة. وقال 

أنه غادر سوريا بسبب التهديدات بإعادة االعتقال.   P1إنه مكث في دمشق لقرابة ثالثة أشهر. وبعد ذلك، شهد  P1نقاط التفتيش. قال 

إن أحد   P1أيام. وقال  5-4الجئ سوري آخر، وبقي في مخيم لالجئين لمدة  300- 200وقال إنه وصل إلى األردن ليالً مع 

لمدة شهرين في عمان، ثم غادر إلى اسطنبول.   P1على مغادرة المخيم. وبقي  P1أصدقائه األردنيين، الذي كان يعرفه لفترة، ساعد 

أنه بدأ بدخول سوريا والتصوير مع "الخوذ البيضاء"، وبسبب اللقطات التي حصل عليها، غادر تركيا )كان يخشى من   P1وذكر 

أنه  P1( وفّر إلى أوروبا. وتقّدم بطلب لجوء في ألمانيا وبدأ مونتاج فيلمه عن "الخوذ البيضاء". وذكر روسيا على وجه الخصوص

حاول نسيان كل شيء من الفترة الماضية في ذلك الوقت، ألنه لم يكن يعرف أنه سيرى المتهم أنور أو أنه ستكون هناك محاكمات  

 على أفالمه.إنه ركز على العمل  P1تتعلق بسوريا. لذلك، قال 

أنه عندما تم القبض على المتهم أنور، لم يكن األمر مثيراً لالهتمام ألنه لم يعتقد أن شيئاً سيحدث. وقال إن أصدقاءه   P1شهد 

أنه كان متردداً في البداية، ألنه كان قلقاً من أن عائلته  P1استدعوه للشهادة ألنهم كانوا يعلمون أنه كان محتجزاً في الخطيب. وذكر 

قد تتعرض للتهديد أو األذى. وأضاف أنه كان متردداً أيضاً ألنه لم يظن أن شيئاً سيحدث وظن أنه كان يحلم، حتى تلقّى رسالة من  

إن ذلك لم يكن سهالً ألنه أعاد فتح جروح حاول إغالقها. وقال إنه  P1علي. قال  شخص يدعى المحكمة وأدلى بشهادته بمساعدة  

أنه  P1نور، إذا اعترف األخير بالتعذيب والوحشية في الفرع وأنه كانت لديه الصالحيات. ولكن ذكر كان ينوي مسامحة المتهم أ

 بسبب نفي المتهم أنور للتعذيب واإلساءة الجنسية والضرب، فقد اضطر للشهادة. 
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 المسائل اإلجرائية

 قالت القاضي كيربر إنه لن يتم صرف الشاهد وتم رفع الجلسة إلى اليوم التالي.

أن "السجناء" حاولوا مساعدة   P1ار المستشار سيباستيان شارمر، أحد محامي المّدعين، إلى وجود خطأً في الترجمة. حيث ذكر أش

الطفل في الزنزانة الجماعية )لوقف النزيف( بعد تعّرضه للتعذيب، في حين ذكرت الترجمة أن "السّجانين" هم من حاولوا مساعدته.  

  P1 وأوضح المترجم سامي كوكا أن الكلمتين بالعربية تأتيان من نفس المصدر "سجن". فطلبت رئيسة المحكمة الدكتورة كيربر من

 أن يعيد إفادته، وترجمها سامي "سجناء". 

 مساًء.  03:55ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

  



INTERNATIONAL RESEARCH  

AND DOCUMENTATION CENTRE  

 FOR WAR CRIMES TRIALS  

14 
 

 2020حزيران/يونيو،  4 – اليوم الحادي عشر للمحاكمة  

 صباحاً.  9:30ممثالً من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة   11شخصاً و  19حضر هذه الجلسة حوالي 

من وسائل اإلعالم البقاء داخل قاعة المحكمة لبعض الوقت. وذكرت أن قناة إعالمية عربية التقطت صورة  طلبت القاضي كيربر

كيربر حذف الصورة وسألت إذا كان أحد يعرف من   القاضيألحد المترجمين ونشرتها في مقال وزعمت أنه أحد المتّهمين. طلبت 

 كيربر ممثلي وسائل اإلعالم. القاضي ثم صرفت  قام بنشرها أن يطلب من ذلك الشخص إصالح هذه المسألة.

 ، مواصلة االستجواب ]تم حجب االسم[  P1شهادة  

P1سأل القاضي فيدنر  عّما إذا كان قادراً على التعّرف على المتهم أنور في استجوابه في ألمانيا. أجاب   P1 أنه عُرض عليه  

مجموعة من الصور وأنه تعّرف على المتهم أنور في تلك المجموعة ]تم عرض نفس مجموعة الصور عبر جهاز العرض في قاعة  

P1المحكمة[. وسأل القاضي فيدنر  ور، فأكد تعّرف عليه هو المتهم أن عّما إذا كان الشخص الذي  P1 ذلك. وسأل القاضي فيدنر  

P1 عن مدى تيقّنه، فقال   P1 إنه ليس متأكداً بنسبة    %.60%، وإنما 100

 النقل واالعتقال في مختلف الفروع

مة في كفر سوسة.  إنه تم نقله إلى إدارة المخابرات العا P1عّما حدث بعد اعتقاله في فرع الخطيب. فقال  P1سأل القاضي فيدنر 

والسجناء اآلخرين حيث تعّرضوا لضرب وحشي وتهديد   P1إنه عند وصوله إلى هذا الفرع، كان هناك "حفل استقبال" لـ  P1قال و

إنه  P1واآلخرون مبطوحين أرضاً. وقال  P1بأسلحة مصّوبة على رؤوسهم، وقامت قوات الفرع بالقفز على أجسادهم بينما كان  

طقة مفتوحة بالداخل بعد ساعتين أو ثالث ساعات، تم نقله إلى القبو، حيث أجبِر على خلع جميع مالبسه. وذكر أنهم ذهبوا إلى من

إنهم أِمروا بالوقوف، ورفع أيديهم،  P1حيث سكب عليهم الماء البارد )وهم منبطحين أرضاً( وُضربوا بالكابالت. وبعد ذلك، قال  

إن التعذيب كان وحشياً بشكل ال يمكن وصفه، وذكر أنه فقد وعيه   P1ومواجهة الجدار، وُضربوا بالكابالت لمدة ساعة واحدة. وقال 

 اد أن يموت. وك

 بالنفي، ولكنه كان قد سمع عن ذلك من آخرين.  P1إذا كان قد رأى جثثاً. فأجاب  P1سأل القاضي فيدنر 

إنه في الليل، تم نقله هو ومعتقلين آخرين في مجموعات   P1عّما إذا تم نقله إلى سجن آخر بعد ذلك. قال  P1سأل القاضي فيدنر 

ألسود. وقال إنهم كانوا على الطريق لمدة ثالث إلى أربع ساعات، وكان الظالم حالكاً. وأضاف  بواسطة حافالت بنوافذ مظللة باللون ا

P1   ،أنهم كانوا معصوبي األعين. وقال إنهم نزلوا من الحافالت ودخلوا معسكر تدريب أمن الدولة في نجها، حيث تعّرضوا للضرب

 وتم حلق شعرهم وسمعوا إطالق نار مستمر في الهواء. 

، حيث تعّرض للتعذيب. قال إنه مكث هناك ثالثة أسابيع، قبل نقله إلى سجن عدرا.  285أنه بعد أسبوعين، أعيد إلى الفرع  P1شهد 

إنه تم نقله إلى حلب لمحاكمته، حيث ُحكم عليه بتهمة اإلضرار بالبلد من خالل عمله وإلقامة اتصاالت مع الخارج. وذكر   P1وقال 

P1 ات العامة كان بجانب القاضي، يراقبه. وقال أيضاً أن شخصاً من المخابرP1 تم   إنه أعيد إلى السجن. وقال إن المحاميَين[

 ساعدا في إطالق سراحه، لكنه كان عليه أيضاً أن يوقّع العديد من األوراق الفارغة. ]تم حجب االسم[  [ وP2]  حجب االسم[

 P1استجواب من قبل المحامي خبيب علي محمد، ممثل  

أنه كان يتم استدعاؤه باسمه في  P1كيف كان يذهب من الزنزانة إلى غرفة االستجواب. وذكر  P1سأل المحامي خبيب علي محمد  

إنه كانت توضع   P1الزنزانة الجماعية، بينما كان يتم استدعاؤه برقمه في الزنزانة المنفردة. سأل خبيب عّما حدث بعد ذلك. قال 

أنه في طريقه إلى غرفة االستجواب، كان يسمع أصواتاً ويرى أشخاصاً مستلقين  P1ستجواب. وذكر عصابة على عينيه ويُقتاد لال

 على األرض )من تحت عصابة عينيه(. 

أنه كان يتّخذ وضعية الركوع ويؤَمر بعدم النظر لألعلى.   P1سأل المحامي خبيب عّما كان يحدث داخل غرفة االستجواب. ذكر 

 من رؤيته.  P1باالستدارة ومواجهة الجدار حتى ال يتمكن  P1زنزانة، كان السّجان يأمر وقال إنه عندما كان في ال

أن المحقق أخبره أنه عادة ما يزيل عصابة العينين  P1ماذا كان أول شيء سمعه بعد دخول الغرفة. فذكر  P1سأل المحامي خبيب 

إن   P1أن المحقق كان لديه هالة مروعة. قال  P1اف . وأضP1حتى ال يراه  P1أثناء االستجواب، لكنه لن يزيلها عن عيني 

إنه طُلب منه شرح  P1يعمل مع فنانين. قال  P1كان مخرجاً سينمائياً، ثم قال شخص في الخلف أن  P1المحقق أخبر أحدهم أن 

 المقصود "بالفنانين"، فأخبرهم أن جميع المخرجين والكتّاب هم "فنانون".

إن السّجان الذي أحضره إلى الغرفة خاطب المحقق  P1ة التي كان المحقق يخاَطب بها. فقال عن الكيفي P1سأل المحامي خبيب 

بلقب "سيدي". وذكر أنه شعر بأن المحقق كان أعلى رتبة بسبب الطريقة التي كان يتحدث بها. وسأل خبيب عّما إذا كان أي شيء  
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أنه كانت هناك   P1ف كيف استقبل السّجان المحقق )شعر إنه لم يتذكر أي شيء آخر، بخال P1آخر قيل عن تحية المحقق. قال 

 محاولة للتستر على الهويات(.

إنه لم يكن هناك تحية وبدأ المحقق مباشرة بطرح األسئلة، بعد أن تحدث عن   P1كيف حيّاه المحقق. فقال  P1سأل المحامي خبيب 

في نهاية االستجواب )على سبيل المثال لإلشارة إلى انتهاء  إذا كان المحقق اعتاد أن يقول شيئاً  P1عصابة العينين. سأل خبيب 

 إنه لم يكن هناك تحية في البداية، ولم يكن هناك وداع في النهاية. P1االستجواب(. قال  

 السّجان، لكنه ال يعرف ما إذا كان هو نفس السّجان أم شخص آخر. P1من كان يرافقه إلى الزنزانة. قال  P1سأل المحامي خبيب 

عّما إذا كانت هناك تعليمات أو أوامر أعطيت للمحقق ]إذا كان الشخص في الخلف أعطى أوامر للمحقق[   P1المحامي خبيب سأل 

 ذلك. P1فنفى 

إن المحقق اعتاد على بدء االستجواب   P1عّما إذا كان قد تعّرض إلهانات شديدة أثناء االستجواب. قال  P1سأل المحامي خبيب 

إن "اللطف" ال يعني أن المحقق كان يُظهر اللطف البشري، بل هو نوع من اللطف   P1"بلطف" ثم تتصاعد الوتيرة. ومع ذلك، قال 

أنه تلقّى  P1. وذكر P1إنه يعتبر ذلك لطفاً ألن المحقق كان يتحدث دون أن يضرب  P1الذي لم يكن متوقعاً من السّجانين. وقال 

أنه نُِعت بخائن للبلد، ونُعتت والدته بالعاهرة، ونُِعت والده بالخائن،   P1إهانات لنفسه ولعائلته. وطلب المحامي خبيب أمثلة، فذكر 

 من كليهما.   P1ونُِعت بابن الحرام. وسأل المحامي خبيب عّما إذا كانت تلك اإلهانات تصدر من المحقق أم السّجان، فأجاب 

قد شاهدهم يتعّرضون   P1التي قال فيها بأنه رأى إناثاً وأطفاالً في السجن، وسأل عّما إذا كان  P1أشار المحامي خبيب إلى إفادة 

أنه كان يرى التعذيب أثناء مروره ]برفقة السّجانين[، لكنه لم ير شخصياً أطفاالً  P1للتعذيب أو رأى أن لديهم آثار تعذيب. فذكر 

إنه كان يسمع   P1ب. ولكنه قال إنه رأى آثار تعذيب على الطفل، الذي كان في نفس زنزانته الجماعية. وقال يتعّرضون للتعذي

ما الذي كن يقلنه  P1صراخ اإلناث يتوسلن ويستعطفن، وكان بإمكانه أن يتصور أن شخصاً ما كان يحاول فعل شيء لهن. وسُئِل  

أن هذه الصرخات واألصوات كانت حاضرة   P1. هللا يحفظ اوالدك". وذكر وهن يصرخن، فأجاب أنه سمع "ال، ال، أروجوك سيدي

 طوال فترة اعتقاله في الخطيب.

في شهادته أنهم أخبروه أنهم سيحضرون والده وأمه وإخوته. سأل   P1مهّددة. فقال  P1سأل المحامي خبيب عّما إذا كانت عائلة 

إذا كان السّجان أو المحقق هو  P1حتى يكشف عن المعلومات. وسأل خبيب  أنهم قالوا ذلك  P1خبيب لماذا قد يقولون ذلك، فأجاب  

أن كليهما ضغط عليه. وأضاف أن السّجانين كانوا يهددونه أثناء التعذيب أو كانوا يأتون إلى   P1من قال هذه التهديدات. فأجاب 

 زنزانته ويسألونه "أال تريد التحدث؟" 

إنه لم يتذكر في تلك اللحظة. وأوضح أن هناك   P1ادثات بين السّجان والمحقق. قال إذا كان قد سمع مح P1سأل المحامي خبيب 

عن ألم المفاصل   P1كماً هائالً من المعلومات التي كان يحاول تذكرها ويحتاج إلى وقت لتذكر كل ذلك. وسأل المحامي خبيب 

يديه وساقيه. وقال إنه زار طبيباً في برلين بسبب أنه كان يعاني باستمرار من أعصابه و P1واإلصابات في يديه وساقيه. فذكر 

 زيادة األلم جّراء سعيه الحثيث لتذكّر األحداث، والتأثير النفسي الذي فاقم من آالمه.

 أنه كان يمارس الرياضة، لكن طبيبه نصحه بأال يفعل ذلك. P1عّما إذا كان يتمّرن. أجاب  P1سأل المحامي خبيب 

ذلك، وقال إنه كان جزءاً ثابتاً من حياته كان عليه التكيّف معه.   P1إذا كان يعاني من االكتئاب. أكد عّما  P1سأل المحامي خبيب 

أن يكون قد تم تشخيصه من قبل  P1إذا قام طبيب نفسي بتشخيصه أم أنه شّخص نفسه بنفسه. نفى  P1وسألت القاضي كيربر 

إذا كان الطبيب   P1راجع طبيب أعصاب. وسألت القاضي كيربر  طبيب نفسي وقال إنه كان يذهب إلى معالج نفسي. وأضاف أنه

 بالنفي. P1النفسي قد شّخص حالته باالكتئاب، فأجاب  

إنه يعاني قلة النوم، وإن كوابيس مستمرة تراوده بشأن تعّرضه للمطاردة والقبض عليه  P1عن نومه. قال  P1سأل المحامي خبيب 

 من قبل الشرطة، وخاصةً األمن السوري. 

 أنه فكر في األمر عدة مرات، لكنه لم يجد طريقة للقيام بذلك. P1إذا كان قد فكّر في االنتحار. فأجاب   P1أل المحامي خبيب س

انتهاك السرية باعتباره محاميه السابق، فأكد عدم [ من التزامه بP2]]تم حجب االسم[  عّما إذا كان سيعفي P1سأل المحامي خبيب 

P1  .ذلك 

 أنه كان طبيب أعصاب في برلين. P1عن طبيبه، فذكر  P1سأل المحامي خبيب 

كان قد ذكر أنه تعّرض إلصابة وخضع لعملية جراحية بسبب االعتداء الجنسي الذي تعرض له في   P1ذكر المحامي خبيب أن  

 في تركيا. P1حة، فقال السجن. سأل خبيب أين أجريت الجرا
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 االستجواب من قبل محامي المّدعين اآلخرين

إذا كان  عّما  P1في فرع الخطيب وصفاً لمالبس المحقق، وسأل  اعتقالهذكر أثناء فترة  P1أشار المحامي سيباستيان شارمر إلى أن 

كانوا يرتدون مالبس مريحة، مثل المالبس    سّجانينبالنفي، وذكر أن ال P1قد رأى أشخاصاً آخرين يرتدون مالبس مماثلة. فأجاب 

 التي يتم ارتداؤها في المنزل. 

 يعتقدإذا كان ا عمّ  P1سأل المستشار شارمر وأنه يحتاج إلى وقت للتذكر. إلى في اليوم السابق  P1 إفادةأشار المستشار شارمر إلى 

على أنه  مثاالً  P1نعم وخاصة في الوضع الحالي ]المحاكمة[. ثم أعطى   P1قال فر تتناقص مع مرور الوقت. أن قدرته على التذكّ 

  قال إن، وذلك P1أكد فقدرة عقله على التذكر.  تسبب في تدهورإذا كان ذلك قد عّما  سأل شارمرويستطع النوم في اليوم السابق.  لم

يستطيع النوم ألنه   وأنه لم ،المنام يد ابنته تُقطع في اليوم السابقفي رأى أنه  P1ذكر ور األشياء. ألنه كان بحاجة إلى تذكّ حدث ذلك 

 كان يفكر في عائلته.

 أخذت المحكمة استراحة لمدة عشر دقائق.

إنه عندما اختُطف من المطار، اختفى  P1إذا كانت عائلته تعرف ما حدث له. قال  عّما  P1سأل المحامي الدكتور باتريك كروكر 

 تماماً ولم يكن لدى أسرته أي معلومات عنه. وأضاف أن أسرته تفاجأت أنه مازال على قيد الحياة. 

 إنه يظن ذلك. P1إذا كان يمكنه التعرف على صوت المحقق إذا سمعه مرة أخرى. فقال  عّما  P1سأل المحامي الدكتور كروكر 

عن مواقع التعذيب األخرى في السجن، وطلب منه توضيح ذلك بمزيد من التفصيل.   P1ذكر المحامي الدكتور كروكر أنه تم سؤال 

صوت  كانوا يدخلون أحياناً الزنازين المنفردة ويضربون السجناء بالكابالت. وذكر أنه كان بإمكانه سماع  سّجانينأن ال P1فذكر 

أنه لم يكن قادراً على وصف أصوات   P1السجين وعيه. وأضاف  يفقداألصوات عندما  انقطاعالسجناء قبل  راخ صلكابالت و ا

 . قوم بتصويرهاباألفالم التي سي ما وصف ذلك  الضرب والصراخ بكلمات فقط، لكنه سيحاول يوماً 

سأل المستشار الدكتور كروكر القاضي كيربر إذا كان االختبار الصوتي ممكناً. وسألت القاضي كيربر المتهم أنور. وقبل أن يجيب  

لم   P1لالختبار الصوتي، وذكر أن  مستعداً المتهم أنور، أشار المستشار مايكل بوكير )محامي المتهم أنور( أن المتهم أنور لم يكن 

 % بشأن التعّرف على الصوت. 70-60 بةبنس يكن متأكداً سوى

أنه في الزنزانة الجماعية، كانت األصوات خافتة  P1عن عملية التواصل داخل الزنزانة. فذكر   سشولتسأل المحامي أندرياس 

، كانت  P1لتواصل مع شخص آخر، فعليه أن يكون قريباً منه ويهمس في أذنه. وفقاً لـ اه إذا أراد شخص  قال إنووبالهمس. 

القدامى. وأضاف أن السجناء القدامى تحدثوا عن   السجناء ستجوبا منالجدد، أو   تجوب السجناءالمحادثات تدور حول من سيس

 أساليب التعذيب، وأحياناً تم تناول موضوعات عائلية.

إن السجناء القدامى اعتادوا على إخبار   P1إذا كان السجناء القدامى يقّدمون المشورة لآلخرين. فقال ّما ع شولتسسأل المحامي  

الوافدين الجدد بعدم التحدث أو رفع أصواتهم، وعدم النظر إلى المحقق إذا أمر بذلك، وكيفية حماية النفس من اإلصابات القاتلة 

 .مأو المحقق ألن ذلك سيؤدي إلى قتله ّجانينسلتجنب الموت تحت التعذيب، وعدم مقاومة ال 

كانت النصيحة بين السجناء عدم المقاومة   P1إذا كانت هناك محادثات حول الهروب من السجن. فقال عّما   شولتسسأل المستشار 

 أو محاولة التصرف بذكاء، وإال فسيتم إعدامك. 

أنه لم يستطع التفريق تماماً بين وجوه   P1إذا كان قد رأى أفراداً غير سوريين في السجن. فأجاب عّما  P1 شولتسسأل المحامي  

 تلفّظ بها أبناءرية وفقاً لما الحظه من اإلهانات والكلمات التي الناس، لكن األشخاص الذين كانوا يعملون هناك كانت مالمحهم سو

 ه سمع لهجات درعا وحمص والعلوية الساحلية. قال إنوالطوائف واللهجات المختلفة. 

  إذا كان يعرف ما إذا كان المتهم أنور قد أجرى بعض المقابالت بالفيديو في وسائل اإلعالم )مثل قناةعّما  P1 شولتسسأل المحامي  

قال  إنه ال يعرف، لكنه سمع معلومات تفيد أن أنور كان غير متعاون في مساعدة الناس بعد مغادرته سوريا. و P1الجزيرة(. فقال 

كان أقل شيء يمكن أن يفعله المتهم أنور   ذلك  إن P1قال والمتهم أنور لم يصدر بيان اعتذار عن خدمته في أجهزة المخابرات.  إن

أنه لم يسمع   P1. وذكر اً من هذا النوعيانيصدر بأن منصب أنور، عمل في مكان ذي سمعة سيئة، ب رجل  منوكان من المتوقع 

 ]أي لم يسمع صوت المتهم أنور في وسائل اإلعالم[.  بعد االعتقال صوت أنور

ذكرت أن المتهم أنور أفاد  أنها يمكن أن تتخيل مدى صعوبة عملية المحاكمة بالنسبة له. و P1  أومشينأخبرت المحامية الدكتورة آنا 

يعرف عن التعذيب"  لم أنورأن "إذا كان يعتقد أن شيئاً من قبيل عّما  P1بأنه لم يضرب أو يعذّب أحداً، ولم يأمر بذلك. ثم سألت 

تم تعذيبه بعد كان يأنه ذكر  P1 غير أنبالتعذيب.  أي أمر شفويمنه أن محققه لم يضربه ولم يسمع  P1أجاب  ف. اً ممكنكان أمراً 

 االستجواب.  انتهاءثواٍن فقط من 
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إنه لم يستبعد فكرة أن أي شخص يعمل   P1ما إذا كان باإلمكان الربط بين المحقق والتعذيب. فقال   أومشين ةسألت المحامية الدكتور

أن  إلى  شيرإذا كان يعّما  P1في الخطيب سيكون على علم بالتعذيب واالعتداء الجنسي الذي يحدث هناك. وسألت القاضي كيربر 

 درايةهو على المكان  أنه يعتقد أن أي شخص يعمل في ذلك صياغة إجابته وذكر P1أعاد  فعلم بذلك.  ال بّد وأنه كان علىالشخص 

أولئك الذين  أن المعلومات كانت معروفة حتى خارج الفرع من خالل السجناء المفرج عنهم و P1ما يحدث في الداخل. وأضاف  ب

 .تحدثوا عنه

  تسألوجابات منه. اإل حيات النتزاعأخبره أن لديه كل الصال بأن المتهم أنور P1  إفادةإلى  أومشين ةأشارت المحامية الدكتور

ر، أحد محامي المتهم أنور، وذكر  يالمحامي مايكل بوك اعترضذلك بوضوح. صّرح بإذا كان المتهم أنور قد عّما  أومشين ةالدكتور

  حّدد الذي – ذكر أن المحقق  P1إن   تصياغة السؤال وقال   أومشين ةالدكتور ةالمحامي تأعادفقال "المحقق" وليس "أنور".  P1أن 

P1  أجاب فإذا كان المحقق قد قال ذلك بوضوح. عّما  تبذلك وسأل حصرّ  – أنور هويته الحقاً على أنهP1   الشخص    ما قاله ذلكأن

 القتل. يعني استخدام جميع الوسائل الممكنة في الخطيب تجاه السجناء، من التعذيب إلى كان إنه  P1كان واضحاً تماماً. وقال  

إذا كانت  عّما  P1 رايجربأنه تعرض للتعذيب بعد االستجواب في الخطيب. سأل المحامي  P1أشار المحامي مانويل يجر إلى إفادة 

االستجواب، كان  جلسات أنه عندما كان يذهب إلى  P1ذكر فاالستجوابات. جلسات  بين ال تزال ظاهرةصابات اإلتعذيب أو ال آثار

 تعذيب. دماء وجروآثاراً أن هناك واضح

%، ولكن كان من  100إنه لم يكن متأكداً بنسبة  P1إذا كان قادراً على تمييز لهجة المحقق. قال  عّما  P1 رايجرسأل المحامي 

ث المحقق مرة أخرى.  تحدّ ما إذا كان سيتمكن من تأكيد اللهجة إذا عّما  P1 رايجرسأل المحامي والواضح أنها كانت لهجة دمشقية. 

  P1و "ثقيلة". ودار نقاش بين المترجملهجة لهجة علوية وال  لم تكنك، لكنه أشار إلى أنها راإنه ال يستطيع تأكيد ذل  P1ل قاف

 على سبيل المثال.   درعالهجة  وذكر بدوية أن لهجة المحقق لم تكن  P1أوضح فوالقضاة حول ماهية اللهجة "الثقيلة". 

،  2019تموز/يوليو،  20في  P1أشار المحامي مايكل بوكير، أحد محامي الدفاع عن المتهم أنور، أنه يريد أن يتناول استجواب  

قال  لفنانين"، أو ما إذا كان الشخص في الخلف هو من باقد ذكر ما إذا كان المحقق قال "إنه متخصص  P1وأراد معرفة ما إذا كان  

أنه لم يتذكر بالضبط ما قاله أثناء االستجواب، حيث كان يتحدث بشكل عام ولم   P1أجاب  فالفنانين". ب"هذا المحقق متخصص  إن

أنه لم يقل  P1في ترجمة ما قاله أثناء استجوابه. وذكر  مسائل خالفية وجوداآلن. وأضاف أنه الحظ  يفعلتفاصيل دقيقة كما  يعطِ 

 في المنطقة المفتوحة داخل الفرع. وإنما، ض للتعذيب في الزنزانة الجماعيةنه تعرّ إ

اليوم، لكنه  األمر كان جيداً  إن P1قال فإذا كان قد واجه صعوبات في الترجمة في قاعة المحكمة. عّما  P1سألت القاضي كيربر 

إذا  P1سألت القاضي كيربر و" و"السجناء". سّجانينذكر أنه كانت هناك أخطاء في الترجمة في اليوم السابق، مثل الفرق بين "ال

لكن مراقِبَة  ]كانت الترجمة على غرار "شديد"، وأسيء ترجمة ذلكإنه قال "تعذيب وحشي"  P1قال فكان لديه المزيد من األمثلة. 

 . "وحشي" مصطلح إن الترجمة يجب أن تصف  P1قال وسمع الكلمة العربية مباشرة[.  ألنه" ب "وحشيكتالمحكمة 

في   لما ذكره الحقاً  ذكر خالل استجواب سابق أنه لم يتعرض للتعذيب في يوم اعتقاله، خالفاً كان قد  P1ذكر المحامي بوكير أن  

أي تفاصيل عنها. ومع ذلك، قال   طلبإنه خالل االستجواب، تم طرح سؤال واحد فقط حول هذه المسألة ولم يتم  P1المحكمة. قال 

P1 التوضيح بقدر أكبر إن التفاصيل التي يشاركها اآلن تسمح له بالتذكر و. 

 ذلك.  P1وأكد إذا كان قد تذكر أنه أعطى هذه اإلجابات ]في المحضر الخطي لالستجواب[،  P1سأل المحامي بوكير 

إنه يريد أن  P1. وقال P1كيربر أن االستجواب قد انتهى. وعندما لم يكن هناك أي أسئلة أخرى، تم صرف حا و ذكرت القاضي 

 ينطق بإفادة موجزة، لكن القاضي كيربر أخبرته أن استجوابه قد انتهى ويمكنه االنصراف. 

مايو[.  أيار/  27،  السابع للمحاكمةيوم الالمتهم إياد ]أثير هذا في فيما يتعلق بالدفاع محامي تال االدعاء العام بياناً رداً على اعتراض 

 نفسه أثناء االستجواب عندما يقّدمم أنه يمكن للمرء أن يجرّ العام . وذكر االدعاء ب سبااأل مع ذكراالعتراض  االدعاء العام  دفنّ حيث 

 طلب لجوء. 

 [P2]  ]تم حجب االسم[  شهادة

 [، وهو محاٍم سوري في مجال حقوق اإلنسان. P2] ]تم حجب االسم[ دعى اني يُ كان الشاهد الث

 االستجواب من قبل القاضي كيربر

 تم تقديمه كشاهد خبير.والشهود مع محاميه ستيفان كون.  منصة  على P2جلس 

 إنه رئيس ومؤسس مركز لحقوق اإلنسان في برلين. P2إنه ال يستطيع ممارسة مهنته ]القانونية[ في ألمانيا. قال  P2قال 



INTERNATIONAL RESEARCH  

AND DOCUMENTATION CENTRE  

 FOR WAR CRIMES TRIALS  

18 
 

إنه  P2، وقرر أن يصبح محامياً من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان. وقال  1986بأنه محاٍم في مجال حقوق اإلنسان منذ  P2شهد 

  285إنه اعتُقل في فرع أمن الدولة  P2. وقال 2014واستمر حتى مغادرته سوريا في  2006بقي في مهنته حتى تم اعتقاله في 

 لمدة خمسة أيام قبل اإلفراج عنه. 285نه عاد بعد ذلك إلى الفرع أ P2وأمضى خمس سنوات في سجن عدرا. وذكر 

أن النظام   P2كن مشكلة، بل أكثر حول انتهاكات حقوق اإلنسان. وذكر تمع النظام. فأجاب أنها لم إذا كان لديه مشكلة عّما   P2سُئِل 

في الفرع   إنه اعتُقل P2قال و. وزوجة أخيه ،ختهزوج أ، وشقيقتهالثالثة، و أشقائهوتحديدا  –  1977اعتقل أفراد عائلته منذ عام 

. لذلك،  بيلهس بالتعذيب بعد إخالء اطالعاً  ض له شخصياً، أصبح أكثره باإلضافة إلى التعذيب الذي تعرّ قال إن. و1978عام  251

أنه أصبح   P2ذكر و. حقوق اإلنسانتعّرضوا النتهاكات إنه قرر أن يصبح محامياً للدفاع عن أفراد عائلته وغيرهم ممن  P2قال 

سنة في  73وتم اعتقال شقيقيه وشقيقته مرة أخرى خالل نفس العام. وذكر أن عائلته أمضت ما مجموعه  1986محامياً في عام  

أن شقيقه  P2اد أسرته ضحايا لالختفاء القسري ولم يكن أحد يعرف شيئاً عنهم. وذكر السجن، وخالل معظم تلك الفترة، كان أفر

 ح لفترات تصل إلى أسبوعين متتاليين.بْالشّ ب التعذيببسبب  ذراعاهلت ض للتعذيب وشُ تعرّ 

كم   كيربر القاضي تسألو. 251في الفرع   1978أنه كان في عام  P2أجاب فعن تاريخ اعتقاله األول.  P2سألت القاضي كيربر 

داهموا   إنهم"" P2قال وأنه كان يعيش في شقة في دمشق مع أخته.  P2أوضح  و . اً واحد اً أسبوع P2قال ف مكث هناك،من الوقت  

 بوه لمعرفة مكانها. وعذّ  ها،بدالً من هم اعتقلوهقال إنف صباحاً العتقال أخته، لكنها لم تكن في المنزل.  02:00الشقة في الساعة 

ع  ، واستمر لمدة يوم أو يومين في فر1990-1989ه كان في وقت ما في  قال إنعن اعتقاله الثاني. ف P2ضي كيربر سألت القا

 أن آخر P2باإلضافة إلى ذلك، ذكر وفي فرع األمن العسكري لمدة يوم أو يومين.  1986عام   األمن السياسي. وأضاف أنه اعتُِقل

يتم استدعاؤه لزيارات كان ى تهديدات، وه في الفترات الفاصلة بين هذه االعتقاالت، تلقّ قال إن. و2006في عام  ت كانفيها قل اعتُ  مرة

 يومية أو أسبوعية إلى الفرع.

في كفر  285المخابرات العامة[ في الفرع  إدارةأنه كان في إدارة أمن الدولة ] P2أجاب فسألت القاضي كيربر عن اعتقاله األخير، 

 سوسة.

ه ال يعرف قال إن. و2006 مايو،/أيار 17طف من الشارع في إنه اختُ  P2قال فالتحّدث عن تجربته.  P2طلبت القاضي كيربر من 

هم  قال إنوإنه سألهم لماذا أخذوه؛  P2قال ولسيارة. في المقعد األمامي ليجلس ]أي: الموظف المسؤول[ "المسؤول" كان من اختطفه و

في  إال عليه بالضرب أحد  يعتدِ إنه لم  P2قال وفي الفرع.  11أو  10اتهموه بتهم جنائية )سرقة وقتل( ووضعوه في الزنزانة رقم 

إنهم  P2قال  واعتقاله، لكنهم اعتادوا على إخراج السجناء اآلخرين من زنازينهم وتعذيبهم هناك أو عندما يتم استجوابهم.  لحظة

في حقوق اإلنسان؟"  ان؟ ما هي المشكلةعن حقوق اإلنس . وذكر أنهم سألوه "لماذا تتحدث ما كان معصوب العينين، بيناستجوبوه ليالً 

ض للصفع مرتين بعد إجابته إنه تعرّ  P2قال و". موفي هنا أمامك. والدليل هو وقإنها ممتازة ،مشكلة فيها توجد: "ال P2أجاب ف

أصوات تعذيب مستمرة بجواره.  مع عن الطعام )الطعام والشراب( وقضى الليلة كلها  اً ه أعلن إضرابقال إنووأُعيد إلى الزنزانة. 

 ه واقتيد إلى المحكمة بسيارة. صبت عيناوذكر أنه في صباح اليوم التالي، عُ 

قال  مساًء. و 6-5أنه كان معتاداً أن يقود سيارته إلى مكتبه في الساعة  P2ذكر طلبت منه القاضي كيربر توضيح كيف تم اختطافه. 

أنه قبل أن يفتح باب سيارته، جاءت   P2متراً ووصل إلى السيارة. وذكر  20سيارته كانت أمام المنزل وعبر الشارع لنحو  إن

  وضعامتعلقاته و فوقه، وأخذا ا جلسا إنهم P2قال وشخصان وألقيا به بين المقعدين األمامي والخلفي. منها سيارة مسرعة، وخرج 

 عينيه، قبل أن تنطلق السيارة بسرعة. عصابة على 

نعم، وكان ذلك الشخص يتحدث معه ويوّجه إليه  P2إذا كان هناك شخص في مقعد الراكب األمامي. فقال عّما  سألت القاضي كيربر

إنه رأى من تحت عصابة العينين ساقي أحد الشخصين اللذين   P2أنه هو نفسه الذي أخذه إلى االستجواب. وقال  P2التهم. وذكر 

 بةاالعصلة الشخص نفسه إلى إزا ذلكاضطر ومه إلى الشرطة هناك. ه نفس الشخص الذي رافقه إلى المحكمة وسلّ قال إنضرباه و

إنه تم تسليمه إلى نفس المحكمة التي كان يعمل فيها،   P2قال  وفي المحكمة. المحبس ]الّدبلة[ بطاقة الهوية و إلعطائه P2عن عيني 

  اً م شخصالشخص الذي يسلّ حيث كان على مه )أنه سألهم عن الرجل الذي سلّ  P2ذكر ولذلك كان يعرف جميع ضباط الشرطة هناك. 

إنه ال يتذكر ما إذا كان المتهم أنور  P2قال و. رسالن""أنور كان الشخص  ذلك (، وقيل له إن إخالء سبيلما أن يوقع على وثيقة 

  فترةعدرا. وذكر أنه بعد خمس سنوات من انتهاء سجن أنه تم نقله إلى  P2بعد ذلك، ذكر وم في ذلك الوقت. رائد أم مقدّ برتبة 

 أيام إضافية[، لكنه لم ير أنور هناك.  5]حيث مكث  285عقوبته، أعيد إلى الفرع 

إذا كان الشخص الذي كان يجلس في مقعد الراكب األمامي هو نفس الشخص الذي سلّمه إلى المحكمة.  عّما  سألت القاضي كيربر

إن الصوت لم يفارق رأسه ألنه ]ذلك الصوت[ اتهمه باتهامات ال   P2إنه نفس الصوت الذي اتهمه بأنه كان مجرماً. وقال   P2فقال 

 تصدق.

وقال إنه كان نفس الصوت الذي   ذلك، P2أكد ون. يموجوداً عندما ُصِفع مرتالشخص نفسه ذلك إذا كان عّما  سألت القاضي كيربر

 طلب منه أن يصعد إلى الطابق العلوي. 
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 بالنفي.  P2إذا كان يستطيع التعّرف على الشخص الذي ضربه، ألنه كان معصوب العينين. فأجاب  عّما  سألت القاضي كيربر

. وسألت عن تجربته العامة.  285في الفرع عتُقل أنه كان محامياً معنياً بحقوق اإلنسان وا ذكر P2كيربر بأن   القاضي أشارت

،  2011تقديم ملخص موجز عن تجربته قبل  P2طلبت من ف . 2011قصد قبل أو بعد عام تكيربر  القاضية ت إذا كانعّما  P2سأل ف

نظام األسد.  بالنسبة لإنه يريد توضيح أن االعتقال والتعذيب واالختفاء القسري هي أمور أساسية  P2ثم توضيح المزيد بعد ذلك. قال  

بأكمله منذ السبعينيات.   الشعب، استخدم األسد هذه الممارسات كسالح إلنهاك  P2وفقاً لـ  النظام سنة واحدة. صمدولوال ذلك لما 

أنه ال يزال   P2حماة. وذكر  أحداثوبعد  1978إنه كان يعرف أناساً مسالمين ماتوا تحت التعذيب أو تم اعتقالهم في عام  P2قال و

أساليب التعذيب    أن النظام كان ينشر عمداً  P2ضحية اختفاء قسري، وال أحد يعرف ما حدث لهم. وذكر  3,000هناك أكثر من 

 P2وقال   وفي بعضهم تحت التعذيب.أن إخوته كانوا أعضاء في حزب شيوعي في الثمانينيات، وتُ   كله. وذكر أيضاً  لترويع الشعب

إنهم ]النظام[ يزعمون أنهم كانوا يحاربون المتطرفين، لكنهم ]النظام[ هم من أوجدهم، فهم يحاربون ويقتلون المجتمع بحجة محاربة 

عنهم )بمن فيهم أفراد من  أشقائه وأقاربه وغيرهم ممن دافعمن   ليب التعذيب والمعاناة التي سمع عنهاإن أسا P2قال والمتطرفين. 

وا  تخيل أن هناك شخصاً هنا ]في المحكمة[ يمكن أن تتخيل ما مرّ أن يخوان ]مسلمون[(، ال يمكنه إي وشيوعيون وحزب البعث العراق

 أن كل من عمل في األجهزة األمنية السورية كان على علم بما يحدث ومارسه واستفاد منه. P2به. وذكر 

طلب المحامي بوكير استراحة للتحدث  وعن الموضوع.  رجون خالمحامي مايكل بوكير، أحد محامي المتهم أنور، وقال إنهم ي هقاطع

طلب و. 2011قصيرة بدءاً من عام  إفاداتتقديم  P2من  تالقاضي كيربر الطلب وطلب ترفضومع محامي الدفاع اآلخرين. 

 في التحدث عن السبعينيات.  P2ستمر يأن  كلينجه ياسبرعي العام المدّ 

أن عناصر األمن محميون  كذلك في سوريا. وقال إنه أراد أن يذكر  وجود تعذيب منهجي أن أقواله كانت تهدف إلى إثبات  P2ذكر 

يمنع النيابة  أمن الدولة إدارة إن قانون P2إذا كان هناك قانون يحميهم. قال  عّما  ه القاضي كيربرتسألومن أية جريمة يرتكبونها. 

إن الجميع يرتكبون جرائم  P2أمن الدولة. لذلك، قال  لدى إدارة عامل ضد أي عضو أو طرف متعاقد أو  العامة من رفع دعوى

 P2قال وذ األوامر. نفّ يمن العقوبة طالما أنه  يتمتع بحمايةأن المرء  P2أنه لن تتم مقاضاة أحد. وأضاف ب مطمئنينبضمير مرتاح، 

تم ارتكاب التعذيب ضد المعارضة للحصول على معلومات، بينما   2011ن قبل لكو، 2011السياسة المنهجية استمرت حتى تلك إن 

، تم استخدامه لالنتقام. وقال إنهم لم يعودوا يهتمون بجمع المعلومات بقدر اهتمامهم باالنتقام من األشخاص الذين طالبوا  2011بعد 

قال إن  وع عنهم. ادفتولّى المن شهادات األفراد الذين  P2قال فل إلى هذا االستنتاج. كيف توصّ  P2بالحرية. سألت القاضي كيربر 

 نتقام.فقط من باب االسألون دائما "هل تريدون الحرية؟" واستمر تعذيبهم حتى الموت وموكليه كانوا يُ 

أيار/مايو،   23في  285إنه تم اإلفراج عنه من الفرع  P2إذا كان هناك اختالف في عدد المعتقلين. قال عّما  سألته القاضي كيربر

وأشار إلى أن   285في الفرع  [إضافيةخمسة أيام ]  . وقال إنه مكث2011أيار/مايو،  17عقوبته انتهت في فترة ، رغم أن 2011

ن حين آلخر، لكن الفرع  م على القيام باعتقاالت 285الفرع  اعتادحيث  –   251تم نقلهم من الفرع  285معظم المعتقلين في الفرع 

أنه في األيام  P2ذكر وب ويستجوب ثم ينقل. ويعذّ  كان يعتقل 251قال إن الفرع و. من حيث االعتقاالت في "الصدارة"كان  251

 P2حتى ال يتحدث مع أي شخص. قال   قبل أن "يالحظوا" أنه ينبغي نقله إلى زنزانة منفردة الثالثة األولى كان في زنزانة جماعية،

تعّرضوا إلى  أن األفراد  P2كان يعني  ]  285والنفسية للمعتقلين، باإلضافة إلى تعذيبهم في الفرع  ه رأى الظروف الجسديةإن

يتعرضون  شاهدهموضعهم السيء و  شاهد ،285. وفي الفرع 285قبل نقلهم إلى  251ب في الفرع يعذوالت ستجواباالو االعتقال

 للتعذيب مرة أخرى[. 

هو فرع االستجواب المركزي ألمن الدولة. وقال   285إن الفرع  P2إذا كان قد تحدث مع المعتقلين. قال   P2سألت القاضي كيربر 

هذا  وحدات فرعية وأقسام إضافية في دمشق وريف دمشق مرتبطة ب 8فروع و 10تابع ألمن الدولة الداخلي، وهناك  251إن الفرع 

يتم نقلهم إلى  كان . وقال إن المعتقلين 251لفرع ل ياً إداريتبعون في جميع المحافظات، وجميعهم  عتقلونكانوا يَ قال إنهم وفرع. ال

إنه بعد اإلفراج عنه،   P2قال ود. معتقل من جميع أنحاء البل 500في بعض األحيان يتم نقل أنه  P2الستجوابهم. وذكر  251الفرع 

إن الفرق هو أنه كانت هناك فرصة لنقل المعتقلين  P2قال وإلى المئات. عددهم وصل  نواصل عمله في الدفاع عن المعتقلين، الذي

 . 2012، قبل إنشاء محكمة اإلرهاب في أواخر 2012-2011إلى محاكم عادية واتهامهم بالتظاهر في 

إنه كان هناك اختالف   P2. قال 2011إذا كان هناك اختالف في عدد المعتقلين قبل وبعد ا  عمّ  سألت القاضي كيربر ]مرة أخرى[

إلى   وا أحيل قد ، ومعظمهم كانوا2011معتقل في صيدنايا و]السجون[ األخرى قبل  4,000  –  3,000مرعب حيث كان هناك  

الفرق في  ال سبيل لمقارنة عتقاالت يومية و، أصبحت اال2011محكمة أمن الدولة العليا وصدرت أحكام بحقهم. وذكر أنه بعد 

 .األعداد

كانت هناك "حفالت  حيث إن كل من دخل إلى األجهزة األمنية تعّرض للتعذيب.  P2سألت القاضي كيربر عن التعذيب. قال 

صل تتعرض للتعذيب منذ بداية اعتقاله وفي الطريق إلى الفرع في السيارة. وذكر أنه عندما كان يإن المعتقل  P2قال و". استقبال

أن   P2شهد و. صلوا إلى الزنزاناتي، حتى هم بوحشيةضربت" من قبل مجموعة والترحيب بهم تم "استقبالهميالسيارة ]إلى الفرع[ 

يضم مبنيين سكنيين وألنه يمكن رؤيته من مباٍن  كان  251قال إن الفرع وختلف من فرع إلى آخر. كانت ت" حفالت االستقبال"
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م  أنه P2الداخل[. وذكر  إلىضوا للضرب بينما كانوا يركضون ] سريعة. وذكر أن المعتقلين تعرّ  "حفلة االستقبال"كانت  أخرى،

 ساعة واحدة. " يمكن أن تستمر لفترة أطول وتصل إلى وأن "الحفالت ، 285بواسطة جدران في الفرع  ولينعزم كانوا

أشار إلى   P2لكن و. هذا مستحيل P2ألحد أال يتعّرض للضرب أثناء االعتقال. فقال من الممكن إذا كان  عّما  سألت القاضي كيربر

  يُحدث ، الذين يمكن أن جداً  أنهم قد يستعملون الضرب الخفيف في حاالت بعض المعارضين السياسيين أو النشطاء المعروفين

المعارضة، فيمكن معاملتهم   معإذا كانوا  مأنه P2باإلضافة إلى ذلك، ذكر و. جذب االنتباهفي يتسبب وكبيرة ية ضجة إعالماعتقالهم 

 ضوا للتعذيب. ولم يتعرّ  اعتُقلوا. وذكر أنه بعد إطالق سراحهم، سيقولون إنهم "جانبهم"جيداً لحملهم على االنضمام إلى 

، تم وضعه في  2011أنه في األيام الخمسة األولى للثورة في عام  P2عن الزنزانة والمالبس. أوضح  P2سألت القاضي كيربر 

. قال إنه عندما  معتقالً   60 –   50م، وكان هناك حوالي   3×   6 –  5قال إن الزنزانة كانت بقياس وزنزانة جماعية لمدة ثالثة أيام. 

كانوا  وأن المعتقلين  ،أيام 3خالل  كانوا متالصقينوليس على ظهره. قال إنهم  ، كان على المرء أن يستلقي على جانبهنناموكانوا ي

خاصة  أصبحت غير إنسانية، األوضاعأن  P2يعرفون اسمه، لذا أتاحوا له مساحة من أجل االستلقاء على ظهره. ومع ذلك، ذكر 

 كانت أسوأ. األوضاع[ أي ]، ألنها حيوانية، ولم يستطع وصفها بأنها 2012في عام  و 2011 في نهاية عام

قال إن بعض  وع المرء أن يجلس فيها القرفصاء. يستط إن هناك أماكن لم P2وصف األوضاع. فقال  P2طلبت القاضي كيربر من 

هم الذين يمكنهم سند ظهورهم على  في شهادته أن المحظوظين P2الناس اعتادوا الوقوف أليام وأسابيع، وانهار بعضهم. وقال 

بسبب ]سوء[  ق اختنوأصيب بعضهم باالوتوقفوا عن التفكير وتصرفوا بجنون.  فقدوا أعصابهم قال إن بعض الناس والحائط. 

أحدهم،   ُجرحإذا وقال إنه ال توجد رعاية صحية أو عالج. و. لمدة أربعة أيام وتحللت مكانها في مات بعضهم وبقيت جثثهم و؛ التهوية

لتغطية  يستخدمون هذه األكياسالسجناء  كانقال إن الخبز كان يُقدم في أكياس بالستيكية، ووفسوف يصاب بالغرغرينا بعد فترة. 

لد أن جِ  P2ذكر فصديقه فور إطالق سراحه.  شاهدكان قد و ،251في الفرع  يوماً  27لمدة  بأن صديقه اعتُقل P2شهد والجروح. 

 في السجن.  يوماً  27ماتوا بين ذراعيه خالل  شخصاً  17إن صديقه أخبره أن  P2كانت ال توصف. قال  رهصديقه وتقرحاته وبثو

، لكنه لم يستطع تذكر الشهر بالضبط. 2012  –  2011إنه كان في   P2عن تاريخ حدوث ذلك، فقال  P2سألت القاضي كيربر 

 . إنه متأكد من أن ذلك وقع بعد وقت قصير من إطالق سراحه P2وقال 

على معلوماته، وكانت   ل يحص P2قاطعه المحامي مايكل بوكير، محامي المتهم أنور، قائالً إنه ال يستطيع أن يفهم من أين كان 

 .األمرله القاضي كيربر  تشرحف. P2التسلسل الزمني لألكياس البالستيكية وقصص صديق األمور غير واضحة بالنسبة له بشأن 

إنه اعتاد مقابلة موكليه في طريقه إلى المحكمة. وقال إنهم اعتادوا في   P2أنه كان يدافع عن المتهمين في المحكمة. وقال   P2ذكر 

أنه في وقت الحق اعتادوا زيارتهم ]المعتقلين[ في السجن، ولم يكن   P2المحكمة انتظار إحالتهم من الفروع األمنية. كما أوضح 

ل وال  المعتقلين كانوا يصلون حافي القدمين ويرتدون مالبس داخلية. وقال إنهم لم يكونوا يملكون المايعرف الكثير منهم. وقال إن 

لديهم إمكانية السفر إلى محافظات أخرى  ، ولم تكنإذا كانت عائالتهم تعيش بالقرب من دمشق يعرفون كيف يصلون إلى عائالتهم

 ]إذا كانوا من خارج دمشق[. 

 المئات ووصلوا إلى اآلالف حتى اآلن.  P2عن عدد األشخاص الذين اعتنى بهم ]مثّلهم[. قال   P2 القاضي فيدنرسأل 

أن الطعام كان يتكون من الخبز والبطاطا، وأحياناً المربى أو  P2عن تجربة الطعام في السجن. فذكر  P2سألت القاضي كيربر 

شخصاً وكان   50أنه في بعض األحيان كانت الغرفة مليئة بـ  P2. ذكر إذا كان الطعام كافياً عّما  . سألت القاضي كيربرلبنة

 قطع من البطاطس.  10رغيف خبز و 20يأتون ويقذفون حوالي  سّجانونال

لم يقّدم معلومات دقيقة في شهادته وأنه ينبغي التغاضي عنها.   P2قاطعه المحامي مايكل بوكير، أحد محامي المتهم أنور، وذكر أن 

 يان شارمر، ممثل المّدعي، وأخبر بوكير بأنه يتصرف "بصفاقة". فاعترض المحامي سيباست

كيلوغراماً، في حين كان وزنه  40أن معلوماته جاءت من واقع شهده. وقال إنه عند إخالء سبيل أحد المعتقلين، كان وزنه  P2ذكر 

 كيلوجراماً.  80 –   75قبل االعتقال 

ة  قال إنه سمع البقيو. اوبطاط اأنه تم إعطاؤه خبز P2أجاب فقصة رمي الخبز بنفسه.  شاهدإذا كان قد  P2سألت القاضي كيربر 

 من آخرين. 

وقوع حادث يتعلق بشخص عسكري، فإن   أنه في حالبالقول  P2  فأجابما يعرفه عن قيصر ومن أين.  P2سألت القاضي كيربر 

ق الجثة. وذكر أنه بعد بدء الثورة، مات العديد من الضحايا في جميع الفروع وخاصة  الشرطة العسكرية تجري التحقيق وتوثّ 

تم إرسال الجثث إلى الشرطة العسكرية كان ي، ةأو مدني ةعسكري صفة]ربما الطرف المصاب[  لدى ان إنه إذا ك P2قال والعسكرية. 

أن إدارة التحقيق بالشرطة العسكرية لم تتلق أمراً بوقف توثيق   P2مشفى تشرين العسكري في حرستا. وذكر أو إلى في القابون 

 . ها القضاءطلب ، في حالكانوا يقومون بالتقاط صور للجثث وأرشفتهاإنهم   P2الجثث، كما جاء في البروتوكول. لذلك، قال 
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اء من قبل شخص عسكري  أن المحامين يتصلون بالشرطة عندما يُرتكب اعتد P2كيف عرف ذلك. فذكر  P2سألت القاضي كيربر 

إنه عندما كانت القضية تصل إلى المحكمة  P2إذا كان شاهد صور الجثث. قال  عّما  P2أو ضده. وسألت القاضي كيربر 

 العسكرية، يكون محامي المتهم أو الضحية حاضراً هناك، وكانت هذه الصور موجودة في ملف القضية. 

م  إن أحد أصدقائه أخبره أنه P2. قال اياالضحتم تحديد هوية يوما إذا كان بنفسه  شاهدهاقد إذا كان ما  P2سألت القاضي كيربر 

  واتم نقل الجثث إلى المراحيض، كانكان ي، في كل فرع، عندما P2  ـل أحياناً على حمل الجثث إلى المراحيض. وفقاً  ونيُجبر كانوا

ت  أنه في بعض األحيان كان P2أكد فإذا كانت األرقام مكتوبة بقلم. ا عمّ  كيربر القاضي. سألت  يشاهدون أرقاماً على الجثث القديمة

 على البطن أو الجبهة.توضع على ورقة   تابة األرقامتم كفكان ي؛ وإال قد تعفّنتكن الجثة تبقلم، إذا لم األرقام مكتوبة 

. ةلكل جثمتسلسلة لديه أرقام : أرقاماً، وأوضح أن الفرع األمني كان P2كان يُكتب على الجثث. فقال عّما  P2سألت القاضي كيربر 

الجثة،   على. وذكر أنه يفوا إليها رقماً ضكانوا يتشرين، حيث مشفى إلى الشرطة العسكرية أو إلى  وقال إنه كان يتم إرسال الجثث

 .هة منالجث جلبالمكان الذي تم  رقمالجثة و رقمالفرع و رقميمكن للمرء أن يجد 

ذلك،   P2أكد ف. 251"، هل كان ذلك يعني أن الشخص توفي في الفرع 251أنه إذا كانت جثة تحمل الرقم " فيدنر يالقاضسأل 

فرع، ألنه ال يمكن ألي فرع  التسلسل ورقم الفرع واألرقام األخرى تشير إلى أن الضحايا ]الجثث[ غادرت من ذلك الرقم الم قال إنو

 ال يمكن إزالة رقم الفرع األول[.فمن فرع آخر ]إذا مات شخص في فرع وتم نقل الجثة إلى مكان آخر،  رقمإضافة 

بالنفي، وقال إن هناك مادة تعاقب على التعذيب، ولكن   P2ذيب. فأجاب إذا كان هناك قانون يسمح بالتععّما  سألت القاضي كيربر

 الشخص الذي يرتكب التعذيب محمي من المساءلة. 

أنه شاهد المتهم أنور ثالث مرات. وقال إنه وصل إلى برلين في   P2إذا كان قد التقى بالمتهم أنور. ذكر  P2سألت القاضي كيربر 

. وقال إنه  2015وانتقل إلى مخيم لالجئين في مارينفيلدي، حيث أقام فيه حتى نهاية شباط/فبراير  2014آب/أغسطس،   28

ذلك الوجه ]وجه ذلك   إنه شعر على الفور وكأنه يعرف  P2وقال  وزوجته ذهبوا إلى السوبرماركت والتقيا بشخص آخر وزوجته.

ذهب  يكن لديه الجرأة لتلم  P2ف عليه، لكن إنه شعر أن الشخص اآلخر نظر إليه وتعرّ  P2قال والشخص[، لكنه لم يتذكر الكثير. 

في   قد اعتقله أصدقاء كانوا يعرفون أن المتهم أنور P2إنه بعد أيام من ذلك الحادث، زار  P2قال ويعرفه. كان ه من أين ألسيو

  P2أنه صادف أنور مرة أخرى، ليس بعيداً عن مخيم الالجئين. وأخيراً، قال  P2ثم ذكر  وأخبروه أن أنور كان في برلين. قالساب

إنه أخبر زوجته "هذا غير ممكن! إنه   P2قال وأخرى صادف المتهم أنور في متجر لمواد البناء. إنه عثر على شقة الحقاً، ومرة 

 إنه لم ير أنور بعد ذلك. P2قال و". حتى هنا ،الحقني

  P2ضحك فالمباني(. " )متجر لوازم Baumarkt" )متجر أثاث( أو "Poco" إذا كان المتجر يدعىعّما  سألت القاضي كيربر

 في برلين.  سهيرمانبالت" في Pocoوأجاب بأنه ال يوجد متجر "

إنه كان يعلم أن المتهم أنور جاء إلى ألمانيا بنفس الطريقة التي وصل بها )بتأشيرة من السلطات األلمانية(. وقال إنه سمع   P2قال 

إذا وجد أنه من الغريب أن يكون   P2، وهما صديقاه. وسألت القاضي كيربر ]تم حجب االسم[وزوجة  ]تم حجب االسم[  هذا من

أنه لم يكن يحمل ضغينة شخصية ضد  P2ذكر وبأنه وجد هذا السلوك غريباً.  P2 فأجابأنور. و]تم حجب االسم[ هناك عالقة بين 

، لم  P2، حتى بعد معرفة في ألمانيا ولم يكن على دراية بالقوانين هناك. أيضاً  اً جديدكان إنه  P2باإلضافة إلى ذلك، قال و. أحدأي 

 للتعذيب في سوريا.  كانوا يتعرضونا الذين الضحاي وإنما، شكّل هاجساً لهيُ  هو من  هم أنورالمتيكن 

أنه اعتُقل لسببين؛ أوالً، كان دائماً يدين حالة حقوق اإلنسان السيئة  P2. فذكر 2006عن سبب اعتقاله عام  P2القاضي فيدنر سأل 

شخص مات تحت التعذيب في صيدنايا قبل أسبوع واحد من اعتقاله؛ وثانياً، قام االتحاد األوروبي  قضيةفي سوريا وكتب مقاالً عن 

تم إغالق   قال إنه بعد أسبوع من ذلك،و للمركز. رئيساً   تعيينهبتمويل وإنشاء مركز لتدريب نشطاء حقوق اإلنسان في سوريا، وتم 

بشأن تقريره في  زائفةبعد أقل من شهرين واتُهم بنشر أخبار  إنه اعتُقل P2. وقال 2006مارس /بالشمع األحمر في آذار المركز

 ح بها والتعامل مع أطراف أجنبية. منظمة بطريقة غير مصرّ  بتأسيس التعذيب في صيدنايا واتُهم

، ألنه كان ينشر كل شيء في وسائل اإلعالم ]وبالتالي كانوا يعرفون 285إنهم لم يكونوا يريدون معلومات منه في الفرع  P2قال 

 كل شيء عنه[. وذكر أن التهم بحقه صدرت عن المحكمة والقاضي، وكانت تتوافق مع حالة الطوارئ المعلنة في سوريا.

إن الصوت تكرر  P2بالضبط. وقال  P2ّرف على المتهم أنور من صوته، فقال التعقد استطاع إذا كان  P2سأل القاضي فيدنر 

جانياً   كان إلى شرطة المحكمة. قال إنهم ]ضباط األمن السوريين[ كانوا بحاجة إلى إزالة عصابة العينين ألنه هعندما أراد أن يسلم

أيضا شهادة التسليم   أعطى. وقال إن المتهم أنور [P2ـ ]الخاصة ب ةهويالالمحمول وبطاقة  الهاتف يحملمجرماً، وكان المتهم أنور 

 .قد رآه P2  كانقاته، ومتعلّ  P2للشرطة، وفي تلك الدقيقتين كان المتهم أنور يعطي 

إنه لم يكن لديه شك. وقال إن المتهم أنور قد تغير قليالً وفقد بعض الوزن  P2إذا كان متأكداً، فقال عّما  P2سألت القاضي كيربر 

 قال إنه كان متأكداً.  P2ولكن 
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إنه عندما كان معصوب العينين ]في السيارة[ التزم  P2. قال  285أنه كان معتقالً في الفرع  لمكيف ع P2سألت القاضي كيربر 

 هإن P2قال وأنهم من قوات األمن، لكنه لم يعرف الفرع الذي ينتمون إليه.  لمنه عإ P2الصمت وبدأ في تحديد وجهة السيارة. وقال  

أو   أوامر االستدعاءإما عن طريق زارها كلها يعرف مواقع جميع الفروع ألنه كان يومياً و سيارة وكان يسلك ذلك الطريقكان يملك 

نهايته فرع األمن السياسي.   الذي يوجد فيكانوا على أوتستراد العدوي، فقد  بحسب تقديرهإنه  P2قال و. ه فيهاعن طريق سجن

قال إنه بعد النفق يوجد فرع األمن العسكري  وفي نفق )نفق الثورة(.  سارتأن السيارة لم تتوقف واستدارت إلى اليسار و  P2وذكر 

  P2 وكان ل موجود هناكعد، ألن قصر ال جنائي[ الاألمن] موقع فسيكون هناك السيارة مباشرة لألمام،توجهوا بعلى اليمين، وإذا 

 إليه يومياً.  يقود سيارته

وجلسوا فوقه، لكنهم لم يضربوه   ي السيارةع بين مقعدضِ إنه وُ  P2إذا كان قد تعرض لسوء المعاملة. قال   P2سألت القاضي كيربر 

أنه لم يتعرض للضرب بقبضات   P2 فأجابرب في السيارة. إذا كان قد ضُ عّما  تالقاضي كيربر وسأل تهقاطعفقاته. وأخذوا متعلّ 

إنه   P2، قال 2018إلى أنه في استجوابه عام  مشيرة القاضي كيربر مرة أخرى، تهقاطعف . اليد، ولكن لمجرد أنه تم وضعه ]...[

ك ضرب، فسيكون ذلك  . وذكر أنه إذا لم يكن هناالمرءضرب أنه قال إنه من المعتاد أن يُ  P2تعرض للضرب في السيارة. ذكر 

 قال إنه لم يتعرض للتعذيب عندما كان في الزنزانة مثل اآلخرين.و. االعتقالأمر أصدر الذي  الشخص ن بسبب أوامر بعدم ضربه مِ 

إن أصوات التعذيب والصراخ لم تتوقف طوال الليل،  P2. فقال 285رآه أو سمعه في تلك الليلة في الفرع عّما  القاضي فيدنرسأل 

، اقتيد إلى غرفة  نعينية الباصعج من الزنزانة في صباح اليوم التالي بدون قال إنه عندما أخرِ ووكانت أصوات الضرب مسموعة. 

ذكر  وذي كان في السيارة. جاء إليه الشخص الثم ، ثم ُوِضعت عصابة على عينيه اإلحالة قال إنه وقّعواالستجواب لتوقيع إحالته. 

P2  في الزاوية.  ودوالبهناك أدوات تعذيب وكابالت أنه في تلك الغرفة، كانت 

بالنفي، وقال إن الغرفة كانت فارغة، لكن  P2إذا كان رأى أحداً يتعرض للتعذيب في الغرفة. فأجاب  P2سأل القاضي فيدنر 

 األصوات التي أشار إليها حدثت أثناء الليل. 

يريدون معلومات. وذكر  لم يكونوا خمس دقائق وذكر أنهم   P2. أجاب 285االستجواب في الفرع عن فترة  P2ضي فيدنر سأل القا

 P2إنه عندما سمع المحقق إجابته ]إجابة  P2قال   لكنتعاون معهم. وسيسيتفاوض بشأن إطالق سراحه و P2عوا أن أنهم توقّ 

إنه سمع فيما بعد أن   P2قال وسيتعاون معهم[.  P2في سوريا[، فقد المحقق األمل ]بأن  الممتازوضع حقوق اإلنسان  بشأن الساخرة 

 بيانات تطالب باإلفراج عنه. ومنظمة العفو الدولية قدموا ،ينوأوروبي يينقادة أمريك

]قاصدا  الفرع أو نائبه، لكن ذلك الشخص   أنه ال يعرف. كان إما رئيس P2استجوبه. أجاب  عن الشخص الذيسأل القاضي فيدنر 

 هو الذي رافقه إلى الغرفة.المتهم أنور[ 

نعم، وذكر أن شخصاً آخر بقي  P2بقي في الغرفة أثناء االستجواب. قال  قد إذا كان ذلك الشخصعّما  P2سأل القاضي فيدنر 

 ؟"P2أيضاً. وقال إنه كان هناك سؤال واحد فقط: "كيف حالك  

". سأل القاضي فيدنر من  خذوهآلخرين "ل قالأهانه المحقق و ،إنه بعد الصفعة P2سأل القاضي فيدنر ما إذا كانت هناك إهانات. قال 

 . هأو نائبالفرع ة االستجواب، أو رئيس رئيس وحدكان أنه ال يعرف، وأنه إما  P2هم اآلخرون. أجاب  

أن مجرد اتهام الشخص له بالقتل والسرقة، كمحام، ناهيك   P2إذا كان الشخص الذي رافقه قد أهانه. أجاب  P2سأل القاضي فيدنر 

إهانات من ذلك الشخص في الفرع بسبب   إنه لم يتلقّ  P2في مجال حقوق اإلنسان، كان أكبر إهانة. ومع ذلك، قال  عن محام

سأله "لماذا  كان يلم يأكل، و  P2حظ أن ويالالرؤية،  نافذةفتح الذي كان يعذب اآلخرين كان يأنه حتى الشخص  P2ذكر واألوامر. 

 ال تأكل؟"

،  2011في أيار/مايو   285، قبل إخالء سبيله من الفرع 285نه تم نقله مرة أخرى إلى الفرع ذكر أ P2ذكر القاضي فيدنر أن 

  ، بنايةبنايتينأن الظروف أصبحت أسوأ. قال إن هناك   P2إذا كانت الظروف قد تغيرت منذ اعتقاله األول هناك. ذكر عّما  وسأل

، ولكن عندما أعيد، كان في المبنى  يةالغربالبناية األول كان في  أن اعتقاله P2. وذكر 285شمالية داخل الفرع األخرى غربية و

 أصوات التعذيب مسموعة دائماً.  ، وكانتأنه لم يتغير شيء P2الشمالي. ومع ذلك، ذكر 

  P2وما إذا وقعت أي حوادث محددة. قال  ،2011سأل القاضي فيدنر ما إذا كانت هناك اختالفات في مالحقة األشخاص قبل وبعد 

، كانت هناك مطالب في سوريا مماثلة لمصر وتونس. وقال إن المظاهرة األولى وقعت في المرجة في 2011إنه بعد بداية  

  ن اعتصاماً النشطاء والصحفيو ، ونظمأن عائالت المعتقلين دعوا للتجمع لإلفراج عن المعتقلين P2. وأضاف 2011شباط/فبراير 

  P2من شعرها. وذكر  في الشارعللضرب بالهراوات وسُحبت ناشطة   تعرضواقال إن هناك نساء وأطفاالً ووهاجمته قوات األمن. 

ضوا لالعتداء. وذكر أنه على سبيل المثال، تم االعتداء على  السن تعرّ في ن وإناث وكبار ن وصحفيوونه كان هناك أشخاص معروفأ

، بدأ النظام يكون أكثر شراسة بدءاً من  P2شخصاً وتم إحضارهم بعد ذلك إلى عدرا. وفقاً لـ  15خمسة من عائلة اللبواني واعتُقل 
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مصر وتونس.   كما حدث في[ عريضة] اهيريةجم، ولكنه كان يتوقع حركة نينإن النظام لم يعد يهتم بأفراد معيّ P2قال وتلك الفترة. 

 تعذيب. العتقال واالالشراسة في أساليب  قدر أكبر منإنه كان هناك  P2قال و

بموجب مرسوم   يتمتعون بالحمايةإن الشرطة والجمارك كانوا  P2سأل القاضي فيدنر ما إذا كانت هناك تغييرات في القوانين. قال 

، لكنه قال إنه لم يكن متأكداً ألنه كان في السجن(. وقال إنهم ]النظام[ كانوا  51أو   50جمهوري من بشار األسد )إما المرسوم 

 يستعدون لمنح الشرطة حماية إضافية، في حالة ارتكابهم أي شيء.

 وا بشراسة أكبر.إن معظم المعتقلين كانوا إما متظاهرين سلميين أو إعالميين عومل  P2قال 

، لكن أمن الدولة كان األكثر نشاطا في ذلك.  تعتقلإن جميع الفروع كانت  P2موكليه. قال  اعتقالكيف تم  P2سأل القاضي فيدنر 

أقسام  و )تحت إدارة حافظ مخلوف(، 40لديه قسم في دوما، وكان هناك أيضاً القسم كان هو الفرع الوحيد الذي  251قال إن الفرع و

في جميع   كان منتشراً  251. وقال إن جميع الفروع العسكرية كانت في دمشق، لكن الفرع والسيدة زينبأبو الشامات، و، يالزبدان

 ذ أوسع الحمالت. المناطق، وبالتالي نفّ 

كان   40قسم إن ال P2، وطلب منه أن يقّدم مزيداً من التفاصيل حول ذلك القسم. قال  40تحدث عن القسم  P2ذكر القاضي فيدنر أن 

عبارة عن مبنى سكني في أهم   40عن منطقة دمشق. وقال إن القسم  الروضة وكان مسؤوالً قع في ي ، و251للفرع  يتبع إدارياً 

عن   مسؤوالً الفرع أصبح  ،2011إنه بعد عام  P2منطقة تجارية في دمشق، وبالتالي فهو مسؤول عن أمن دمشق. ومع ذلك، قال 

تتوفر فيه   األشخاص دون االحتفاظ بهم ألنه لم اعتقالاعتاد  40اإلشراف على وسائل التواصل االجتماعي. لكنه قال إن القسم 

إذا احتاجوا   مإنه P2. وقال 251إلى الفرع  همفراد واستجوابهم ثم إرسالاأل اعتقالاعتاد  40قال إن القسم وحتجازهم. ال مساحات

، ألنهم 2014مارس آذار/شقيقه في  اعتقل 40القسم  إن  P2قال وإلى إعادة استجواب شخص ما، فسوف يستدعونه مرة أخرى. 

، ثم تم استدعاؤه مرة  251، ثم تم إرساله إلى الفرع 40أنه تم استجواب أخيه في القسم  P2. ذكر P2 هوكان اعتقدوا أن شقيقه 

 . 251لالستجواب، ثم أعيد إلى الفرع  40أخرى بواسطة القسم 

إنه كان معروفاً أن المنشقين سيخرجون ليعلنوا أن النظام   P2إذا كان يحمل ضغينة ضد المتهم أنور. قال  P2سأل القاضي فيدنر 

المنشقين تصريحات مرئية أو خطية، وخاصة أولئك ذوي  وقال إن األمر كان دائماً على هذا النحو: حيث يُصدر جميع  .استغلهم

إن المتهم أنور لم يفعل ذلك ولم يسمع أن المتهم أنور قد انشق وال أن المتهم أنور كان يعارض ]ما   P2الرتب العالية. لكن قال 

 حدث[ للمعتقلين أو المتظاهرين.

بأنه قال إنه  P2  فأجابور قد انشق بسبب مجزرة الحولة. أن المتهم أن 2018ذكر في استجوابه عام  P2ذكر القاضي فيدنر أن 

 توقع أن يكون المتهم أنور قد انشق لهذا السبب، إال أن المتهم أنور لم يقل أي شيء. 

 مساء.  04:00عت الجلسة الساعة فِ رُ 

من أجل  نظمتها عائالتمظاهرة هي جزء من  الموجودة في إطارات )براويز(المحكمة. الصور مبنى فيما يلي صور من خارج  

 الحرية:
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 2020حزيران/يونيو،  5 – اليوم الثاني عشر للمحاكمة  

 صباحاً.  9:30ممثالً من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة   11شخصاً و  14حضر هذه الجلسة حوالي 

 [، استمرار االستجواب P2]  ]تم حجب االسم[شهادة  

ض للضرب في الطريق ]إلى الفرع[ عندما تم اعتقاله أنه تعرّ  P2في استجوابه السابق حيث ذكر  P2إلى إفادة القاضي فيدنر أشار 

إن ما قاله للشرطة في استجوابه السابق كان   P2قال فض للضرب. أنه لم يتعرّ  P2، بينما في المحكمة، ذكر 2006في عام 

]تم  ال أفراد معارضين آخرين مثل بل بضعة أيام ]من اعتقاله[، تم اعتقأنه كان يتوقع اعتقاله. وأضاف أنه ق P2صحيحاً. وذكر 

أنه كان هناك ضرب وعنف  P2. وذكر تعّرض للضرب P2. سأل القاضي فيدنر ما إذا كان  ]تم حجب االسم[ و حجب االسم[

قال إنهم ضربوه  وأنه عندما تم وضعه بين المقعدين، لم يتعرض للضرب.  P2جسدي عندما ألقوا به في السيارة. ومع ذلك، ذكر 

مشوار  إن   P2قال وجلسوا فوقه عندما كان في السيارة. أنهم  قال إنه تعرض للضرب أثناء وضعه في السيارة ووفقط عندما أخذوه. 

 . حينها ألن ذاكرته كانت أقرب عهداً وأجدد قال إن ما قاله للشرطة كان أكثر دقة،ودقيقة.  15 ة بين منزله والفرع كانالسيار

خرجاً  التي قال فيها إنه التقى بشخص كان يعمل مُ  2017تموز/يوليو،  20خالل استجوابه في  P2أشار القاضي فيدنر إلى إفادة 

 P2قال ف. P1إذا كان ذلك الشخص هو  عّما  رب ألنه كان معروفاً جيداً، وسأل القاضي فيدنرأثناء اعتقاله والذي لم يتعرض للض

قال  وسيما من الناحية النفسية. ال في حالة سيئة، P1بعد اإلفراج عن األخير وكان  P1. وقال إنه التقى بـ P1إنه لم يكن يتحدث عن 

P2 خرجين والنشطاء اإلعالميين.العديد من المُ  عتقلواإنه كان يقصد معتقالً آخر، ألنهم ]النظام[ ا 

.  251لفرع ل التابعة إدارياً ، 40إن مخلوف كان رئيس الفرقة  P2قال  فعن معرفته العامة بحافظ مخلوف.  P2سأل القاضي فيدنر 

، لم تكن هناك أماكن احتجاز، وبالتالي كانوا  40أنه في القسم  P2كر . وذ251الفرع  كانت تصدر منمخلوف حافظ وقال إن أوامر 

 ، حيث يوجد قسم االستجواب. 251المعتقلين إلى الفرع  وننقليو يعتقلون

اتصال   لدى حافظبشار األسد، لذلك كان  خالهو ابن  حافظإن  P2قال  فبرتب أعلى.  لحافظ صالتسأل القاضي فيدنر ما إذا كانت 

 مباشر مع األسد. 

  )التراتبية التسلسل الهرمي حسبإنه  P2. فقال 251مخلوف إصدار أوامر في الفرع حافظ سأل القاضي فيدنر ما إذا كان بإمكان 

على مستوى   251التواصل مع بعض الرتب العالية في الفرع  لحافظ، لذلك يمكن 251لفرع ل إدارياً  حافظ يتبع، كان (اإلدارية 

لكنه  251االتصال بأي أصدقاء في الفرع  كان بإمكان حافظوظيفي/مستوى العمل ] مستوى لكن ال يمكنه التواصل على شخصي، و

أقسام في دمشق وريف فرعاً في المحافظات وثمانية  11إن   P2قال و[. 251سيطرة على أوامر العمل في الفرع لديه كن تلم 

سلطة على فرع. وأضاف   سمإنه من المستحيل أن يكون لقِ  P2وقال  .251لفرع تتبع إدارياً ل( كلها 40دمشق )بما في ذلك القسم  

 [. 251سلطة على الفرع لم يكن لحافظ عة كشخص ]لكن هالة مروّ أنه كان لحافظ 

كانوا   ،P2لـ   ووفقاً أماكن احتجاز.  فيهليس  40بأن القسم  P2. فأجاب  40سأل القاضي فيدنر عن كيفية إجراء التحقيقات في القسم 

أجروا االستجواب   251. وقال إن بعض ضباط االستجواب في الفرع 251إلى الفرع  ونهمنقليالمعتقلين و ونستجوبي بعد االعتقال

 . 40في القسم 

ن لديه مّ ع، بشكل عام أكثرسأل و ستجوب معتقلين،أن ي( 251)ليس من الفرع ما ضابط بإمكان سأل القاضي فيدنر ما إذا كان 

وكان من المستحيل على أي شخص ليس   251كانوا من الفرع إن جميع المحققين  P2قال فستجواب في هذا الفرع. االسلطة إجراء 

 . فيهاستجواب إجراء والفرع ذلك إلى الذهاب  251من الفرع 

غيره تقارير ، ومن تقاريره و)التراتبية اإلدارية( من التسلسل الهرمي اإلداري P2كيف عرف ذلك. قال  P2سأل القاضي فيدنر 

أن المعتقلين كانوا دائماً   P2. وذكر ر نفس األوصافتكرّ تكانت المحققين،  ونصفيالمعتقلون  كانقال إنه عندما و. األمر  حول ذلك

قل في  قال إن ال أحد اعتُ و، وذكر المعتقلون ذلك في شهاداتهم. بونهم مثل أبو غضبعذكانوا يرون األصوات واألشخاص الذين يتذكّ 

 ربة أخرى.وصف تج 251ثم نقل إلى الفرع  40القسم 

إنه كان  P2قال فعالية.  ةرتب لديه من غير العلويين يمكن أن يكون   شخصاً   إذا كان بإمكانه أن يتخيل أن P2سأل القاضي فيدنر 

أن   علويغير  ه يمكن لشخصفيما يتعلق برؤساء الفروع. وقال إن فرقة في أجهزة المخابرات، ولكن هناك هناك الكثير من السنّ 

إلى  أنهم بحاجة بيعتقدون كانوا ة ة في األجهزة األمنية أكثر وحشية من العلويين، ألن السنّ رتبة عالية، وأضاف أن السنّ  لديهيكون 

 ة كانوا أكثر وحشية معهم. معتقلين، الذين قالوا إن السنّ الأنه حصل على هذه المعلومات من  P2إثبات والئهم. وذكر 

بما في ذلك   ،معروفين جيداً  ةنّ سُ فيها  إنه كانت هناك مواقع  P2قال فة آخرين. نّ قين سُ إذا كان يعرف محق P2سأل القاضي فيدنر 

الذي كان   ]تم حجب االسم[ )مثل عموماً قال إن غير العلويين والجوية.  المخابراتو المخابرات العسكرية يعوفر 251الفرع 
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في فرع  كانا يعمالنقال إنهما  ووهو إسماعيلي.  ]تم حجب االسم[أنه كان هناك أيضاً  P2كانوا أكثر عنفاً معه. وأضاف مسيحياً(، 

 االستجواب العسكري. 

إنه شهد بعضاً من ذلك   P2قد شهد ما سبق ]إذا كان غير العلويين أكثر عنفاً مع المعتقلين[. قال  P2إذا كان عّما  سأل القاضي فيدنر

 معتقالً كان يتم اإلفراج عنهم يومياً.   20  –   15، لكنه قال إن غالبية هذه المعلومات جاءت من أكثر من  بنفسه

 كلينجه  ياسبراالستجواب من قبل المدعي العام 

معروفون   ذوي الرتب العاليةإن المسؤولين  P2قال فشخص علوياً. الكيف يمكنه معرفة ما إذا كان  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

ة يمكن أن  قال إن العلويين والمسيحيين والسنّ والرتب الدنيا في الغالب من لهجتهم وطريقتهم في التحدث. هوية تم تحديد كان يجيداً و

 اللهجة، لكن طريقة التحدث تشير إلى أن هذا شخص علوي )وبالتالي لديه سلطة(. نفس يشتركوا في 

إنه كانت هناك لهجات خاصة بالعلويين، لكن   P2قال  فدة. المناطق لها لهجات محدّ إذا كانت بعض  كلينجهسأل المدعي العام  

 يمكنهم أيضاً التحدث بنفس اللهجة. وسطهماألشخاص اآلخرين الذين يعيشون 

أنه كان هناك عدد كبير من  P2. فأجاب 251والفرع  40إذا كان يعرف عدد المسؤولين في القسم  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

وقسم أبو الشامات   الفرع. وقال إن منطقة السيدة زينبهذا لالمسؤولين داخل الفرع ألنه كان هناك العديد من األقسام تتبع إدارياً 

فرع".  ال" 251ليس له وزن كبير مثل  40" قسمأن "ال P2 . وذكر251لفرع ل تتبع إدارياً ودمشق وريف دمشق كانت جميعها 

 ، وكانوا يعتقلون الناس. 251كمثال، أن قسم الدوريات يقع داخل الفرع  P2ضاف وأ

حكم سوريا وأن  ي كان  األمنياز جهالأن  P2ذكر ف. بمزيد من التفصيل 251توضيح دور الفرع  P2من  كلينجهطلب المدعي و

أعضاء مجلس الشعب السوري ]البرلمان[  أن هو حجر الزاوية في نظام األسد. وقال إن الوزارات تتشكل هناك، و 251الفرع 

، في حين  انقمعي انفرع المخابرات الجوية هماالعسكرية و  ي المخابراتأن فرعَ  P2شهد  وهناك.  يُداراالقتصاد أن ، ويعينون هناك

 يجب أن يكون من المقربين من إن رئيس الفرع P2سيطر على كل شيء. لذلك، قال يوالداخلي هو إدارة أمن الدولة  251أن الفرع 

السابقين[. وقال إن   ]رئيس الفرع الحالي ورؤساء الفرعوتوفيق يونس  ، بهجت سليمانو، مثل محمد ناصيف ،وموضع ثقة األسد

 . 251وأنه ال يسمح ألي شخص من الفروع األخرى بدخول الفرع  %100بنسبة  ألشخاص المخلصينافقط  يكلَّف بهاإدارة الدولة 

إنها ]صالحياتهم[   P2وبعده. فقال  2011إذا كان هناك فرق بين صالحيات الفروع قبل عام عّما  كلينجهسأل المدعي العام  

سلطات  وزادت  كان القمع هو المهيمن  2011د [ تم من أجل مساعدة اإلدارة، ولكن بع2011توسّعت. وقال إن القمع الذي وقع ]قبل 

قضايا تم تعيين قد ، لم يكن يُسمح لألمن العسكري بالتدخل دون أوامر من الرئيس، و2011أنه قبل عام  P2الفروع األخرى. وذكر 

جميع   أصبح بإمكان، 2011، بعد عام لديه القدرة على االعتقال والتحقيق علناً كان  251قال إنه في حين أن الفرع و .للفروع

 . الفروع أن تفعل الشيء نفسه علناً 

التسمية   التأكد من األسماء، ألن  كن بإمكانهي لم هإن P2يعرف أسماء أخرى ألمن الدولة. قال  P2إذا كان   كلينجهسأل المدعي العام  

 .كانت تعتمد على المراسالت الداخلية

قسم الروضة، وهي منطقة مهمة في دمشق. وسأل   P2. فقال 40إذا كان يعرف أسماء مختلفة للقسم  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

 داخله.  الروضةمنطقة أن الجسر األبيض هو حي كبير وتقع  P2عن الجسر األبيض، وأوضح  كلينجه

هيئة إلى  P2 . ذهب 40لمحكمة بمكان وجود القسم إخبار ا P2لب من وطُ  عبر جهاز العرض، "جوجل إيرث"صورة  ترضعُ 

 إلى مقعده.  P2عاد ثم . 251لفرع ل المبنيين التابعينإلى  P2صورة أخرى وأشار  ترضإلى مبنى. ثم عُ  وأشار القضاة

إن المرة األولى التي شاهد فيها الفرع  P2. قال 251الفرع  البنايتين فيإذا كان بإمكانه وصف  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

 اعتقاله، دون أن يتم يتم استدعاؤهفقط عندما  كان يذهب إلى الفرع. وذكر أنه بعد ذلك 1978في عام  لقعتُ اكانت عندما  251

قال إن المبنى  وين وشقق عادية. تسكني بنايتينإن الفرع يتكون من  P2وقال  .2006و 2005في  حدث ذلكلفترات طويلة، و

كسجن.   يُستخدمإن هناك طابق تحت األرض  P2قال وإنه ذهب إلى هناك(.  P2األساسي هو المبنى الموجود على اليسار )قال 

انت توجد غرف على اليمين  وأضاف أنه ك ( كانت هناك ساللم وباب حديدي على اليسار.1978قال إنه )عندما كان هناك عام و

واليسار، وكانت الزنزانات موجودة في الحديقة في الجانب الشمالي الشرقي. وكانت غرفة االستجواب في الطابق السفلي ]تحت  

إن ]مكتب[ المحقق كان في الطابق األرضي   P2أنه سُجن في زنزانة منفردة، وليس في زنزانة جماعية. وقال  P2األرض[. وشهد  

لم يكن  متر مربع، لكنه 250- 200شقق سكنية مساحتها  كان فيه أن الطابق P2س الفرع في الطابق األول. وأضاف وكان رئي

بحسب  ولكنه تذكر أنه كان مبنى أصغر وأن كال المبنيين لهما نفس عدد الطوابق. و، إلى المبنى األيمن متأكداً. وذكر أنه لم يذهب

P2، على الجانبين الجنوبي والشرقي.  توسيعها وتم بناء المزيد من الزنزاناتسابقون أن الحديقة تم  ذكر معتقلون 
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إذا كانت هناك زنزانات فوق األرض عّما  كلينجهسأل المدعي العام فكان هناك بعض االلتباس فيما يتعلق بالحديقة والزنزانات. 

 كانت تحت مستوى الشارع. أن الزنزانات P2وتحت األرض. وأوضح 

تأسست في  إن الخليةبعض الوقت لفهم الترجمة ثم قال  P2إدارة األزمة. استغرق خلية عن  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

عدة أشخاص  تضم في عضويتها  إنها  P2قال وبعد أن بدأت الثورة في التعامل مع المظاهرات.  2011أبريل نيسان/مارس أو آذار/

رئيس المخابرات الجوية جميل  و ، دسيةالمخابرات العسكرية عبد الفتاح قإدارة رئيس ورئيس األمن القومي، ومثل وزير الدفاع، 

 أمن الدولة، علي مملوك.  إدارة، ورئيس حسن

  اك، كانت خلية إدارة األزمة مسؤولة عن القمع وعن مهاجمة الحرP2مهام خلية إدارة األزمة. وفقاً لـ  عن ينجهكلسأل المدعي العام  

صدر أوامر لجميع األجهزة األمنية والعسكرية والشرطة ووسائل  كانت تخلية البالحرية واإلصالح. وقال إن  ذي طالب الشعبي ال

 ناقش داخل كل فرع على حدة. كانت تاإلعالم، ولكن تفاصيل األوامر 

بأنه علم عنها من خالل وثائق مسربة في وسائل   P2  فأجابكيف عرف عن خلية إدارة األزمة.  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

 تعامل مع المتظاهرين، بما في ذلك اعتقال المتظاهرين وقتلهم تحت التعذيب. اإلعالم، وأنها تضمنت أوامر لل

، المتظاهرينالعنف ضد  أوصت باستخدامإن األوامر  P2عن األوامر التي أصدرتها الخلية. قال  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

قال إنه ال   P2الصور المسربة من مغادرة سوريا، لكن  لمنعوركزت على الناشطين اإلعالميين وفرضت كل الوسائل الممكنة 

 . ةمحدد أوامريعرف 

 ، ربما في نيسان/أبريل. 2011بعد آذار/مارس  P2عن تاريخ تأسيس خلية إدارة األزمة، فقال  P2 كلينجهسأل المدعي العام  

هناك جثث تم نقلها  ا كان يعرف إذا كانت إذ P2سأل والقابون.   مشفىإلى أقوال قيصر بأن الجثث نُقلت إلى  كلينجهأشار المدعي 

.  إليهنقل الجثث كان بإمكانهم وبالتالي [، العسكرييق العسكري كان بالقرب من مشفى المزة ]إن فرع التحق P2. قال إلى المشافي

  P2ذكر واألطباء والممرضات هناك.  قُتِلوا من قبلقل المرضى إلى مشفى المزة ونُ فقد أنه وفقاً للناجين من االعتقال،  P2كما ذكر 

 القابون.مشفى تشرين أو  فرع أمن الدولة كانت قرب مشفىو 227و 235 عينأن الفر

إنه أخذ المعلومات   P2عن االعتداءات الجنسية في السجن للمقارنة بين تجربته وما سمع به. قال  P2 كلينجهسأل المّدعي العام  

  P1دة شهاقال إن  وإن االعتداءات الجنسية كانت شائعة جداً لإلناث والذكور.  P2هم. وقال  مباشرة من المعتقلين بعد إطالق سراح

إنه أكثر شيوعاً عند  P2قال  وما حدث معهم. البوح ب كانوا قادرين علىكثير من المعتقلين، لكن القليل منهم فقط منه  عانىهي شيء 

المفرج  بعض المعتقالتساعد شخصياً إنه  P2قال  واالغتصاب. باإلضافة إلى اإلناث، بدءاً بتجريدهن من مالبسهن أمام المحققين 

ما حدث لهن وقد يواجهن مشاكل مع عائالتهن.  ب صّرحن وقال إن القليل فقط من المعتقالتعنهن على إجراء عمليات إجهاض. 

 إلى قاعة المحكمة ويتبادلن قصصهن. كن يأتين ض الضحايا من اإلناث قال إن بعو

إن اإلناث عادة   P2  . قالإذا كان الحديث عن سوء المعاملة الجنسية لإلناث في سوريا من المحّرمات P2 كلينجهسأل المدعي العام  

 عمليات اإلجهاض.  في ن حتى يتمكن المحامون من مساعدتهنالمحامي كّن يخبرنال يتحدثن عن ذلك، لكنهن 

 كلينجهأن المتهم أنور قال إن روسيا دّربته على محاربة اإلرهاب مثل اإلسالميين والقاعدة والنصرة. وذكر  كلينجهذكر المدعي 

أيضاً أن المتهم أنور قال إنه كان يحمي السفارات والدبلوماسيين األجانب، وأعرب عن أمله في أن تكون سوريا خالية من المتطرفين 

على ترجمة كلمة "رئيسه"  P2إنه كما اعترف "رئيسه" ]أكد  P2عن أفكاره. فقال  P2 كلينجهواإلرهابيين. وسأل المّدعي العام 

إنه لم تكن هناك مثل هذه المنظمات في سوريا، ثم تساءل "عن أي   P2وقال  سلمية. 2011مظاهرات  نتفقد كاوليس "رئيسنا"[ 

أن المتهم أنور كان يقول ذلك لكسب التعاطف الغربي ضد التنظيم اإلسالمي   P2منظمات إرهابية كان يتحدث؟!" ثم أضاف 

إذا كان هو نفسه على صلة   P2 كلينجهسأل المدعي العام و". مكذلك للدفاع عنفعل مح لي ب"لقد سُ  :أراد أن يقولوداعش، كما لو 

 أنه مسيحي.  P2أجاب ف تنظيمات،بمثل هذه ال

 المحاميناالستجواب من قبل 

وكان   251إنه كان ضابط استجواب في الفرع  P2سأل المحامي مايكل بوكير، ممثل المتهم أنور، عن عبد المنعم النعسان. قال 

 . ال يتمتع بصالحيات كثيرةياً سنّ 

الهرمي  كن لديه معلومات حول التسلسل تإنه لم  P2قال فإذا كان يعرف عن الرتب األخرى في الفرع.  P2سأل المحامي بوكير 

سأل المحامي بوكير ما إذا كان يعرف محمد عبد هللا وخالد الخطيب ويوسف إبراهيم و. 251في الفرع  )التراتبية اإلدارية( اإلداري

بالطبع.  P2، وقال إذا كان يعرف محمد ديب زيتون P2سأل المحامي بوكير و منهم.  اً نه ال يعرف أيإ P2المجيد نبودة وقال  عبدو

 األمن القومي.  مكتبل]زيتون[ رئيساً السابق س األمن السياسي وبعد أن ترك علي مملوك منصبه، أصبح إنه رئي P2قال 
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إن محمد ديب زيتون كان رئيس إدارة أمن الدولة،  P2عن أدوار محمد ديب زيتون وتوفيق يونس. فقال  P2سأل المحامي بوكير 

 . 251، وهو أحد األقسام العديدة للفرع 40القسم ، وكان حافظ مخلوف رئيس 251وكان توفيق يونس رئيس الفرع 

إن اإلدارة الرئيسية كانت خلية إدارة األزمة )علي مملوك ومحمد ديب   P2عن تسلسل األوامر. فقال  P2سأل المحامي بوكير 

مخلوف يمكنه  حافظ إن   P2قال وزيتون(، التي كانت تعطي خططاً لتوفيق يونس لتنفيذها، والذي كان يصدر األوامر لإلدارات. 

 مع يونس.  يتواصل  مخلوف[ظ حاف] كان لكن في األمور المتعلقة بالعمل،  وزيتون على أساس شخصي، محمد ديب االتصال ب

كانت األوامر تصدر   P2إذا كان هناك شيء ]أوامر، خطط، إلخ...[ قد تغير في خلية إدارة األزمة. قال  P2سأل المحامي بوكير 

 ب وتقتل.وتعذّ  عتقلذ وتاألجهزة تنفّ  كانتو

 اعتُقلوقال إنه قال إنه  بوكير P2 فصّححونُقل بواسطة حافلة.  251ذكر أنه اعتُقل آخر مرة في الفرع  P2قال المحامي بوكير إن 

 حافلة.ب، وتم نقله بسيارة وليس 251وليس في   285في الفرع 

كانت  إذا  P2ذلك. وسأل المحامي بوكير  P2فأكد  2018إذا كان الدكتور كروكر حاضراً في استجواب  P2سأل المحامي بوكير 

ذلك، وقال إنه يتذكر  P2إذا كان قد تعّرف على شخص ما. وأكد  P2نعم. وسأل المحامي بوكير  P2هناك مجموعة صور، فقال 

ف تعرّ يكون قد أخطأ في الإذا كان هناك احتمال أن  P2سأل المحامي بوكير ون صورة أو صورتين تخصان المتهم أنور. إبأنه قال 

 المتهم أنور.  ف علىتعرّ بأنه  P2 فأجابعلى أنور. 

إنه تم  P2يرتدي نظارات. قال  وهو لمتهم أنورلذكر في االستجواب أنه تعّرف على ثالث صور  P2قال المحامي بوكير إن 

. وقال إنه نظر إلى  2006إنه شاهد المتهم أنور لمدة دقيقتين عام  P2قال و. بنظارات وبدون نظارات نورألعرض عدة صور 

ال  إن صورة المتهم أنور كانت  P2أنور. ومع ذلك، قال  المتهميرى يرد أن  لم، ألنه تمعّندون ثالث مرات المتهم أنور لمدة ثوان 

 أنه يمكن أن يكون أنور. P2، وبالتالي أدرك عموماً  في ذاكرته ةمطبوعتزال 

 دقيقة للمترجمين. 20أعطت المحكمة استراحة لمدة 

  ]تم حجب االسم[  موجوًدا في الوقت المحدد، لذلك ذكرت القاضي كيربر إجابة على شاهد آخر يدعى P2بعد االستراحة، لم يكن 
أوشين أن الشاهد يجب أن   ةالمدعي الدكتور ةمحامي توطلبه بشأن تعين مساعدة للشهود. قال الدفاع إنه ال مشكلة بالنسبة لهم. وذكر

يقول أن الشاهد يحتاج إلى اإلدالء بشهادته عالنية وإظهار وجهه. ولم   اقانون العام االدعاء حجاب لحماية الضحية. واقتبسبيشهد 
يقرأ  وستة من محامي االدعاء، ضد االلتماس الخاص بمساعدة الشهود. واقترح محمد، محامي المدعي، أن ال االدعاءيصوت 

 الشاهد عنوانه علنا.

إن ثالث من الصور كان   P2إنه عرض عليه ست أو ثماني صور. وقال  P2عن مصفوفة الصور. فقال  P2سأل المحامي بوكير 

إنه تم عرض الصور واحدة تلو األخرى.   P2قال وكثر شبهاً. األمن الصور الثالث كانت  شبه وثيق مع المتهم أنور وواحدة فيها

إذا كان يتذكر ما إذا   P2سأل المحامي بوكير و. يقول لهم بأن يعرضوا الصورة التاليةأن قبل الصورة، كان يتمعن في قال إنه و

لهم بأن يعرضوا  دون أن يقول  أم أنها كانت تُعرض  ،التاليةلهم أن يعرضوا الصورة  ل وقيحتى تبقى معروضة  ةكانت الصور

كان  حتى معروضة  ىبقكانت تإن الصورة   P2قال ف. سارت عملية عرض الصوريستطع تذكر كيف  أنه ال أم ،الصورة التالية

 .عرض الصورة التاليةطلب منهم ي

. وسأل المحامي  اً مسيحيكان ]تم حجب االسم[ يعرف أن كان  قال إنه  P2ذكر المحامي آرني بودنشتاين، أحد ممثلي المتهم إياد، أن 

قبل اعتقاله، وبصفته ناشطاً في مجال حقوق اإلنسان، ]تم حجب االسم[ إنه كان يعرف  P2قال فكيف عرف ذلك.  P2 بودنشتاين

 فإنه يعرف رؤساء الفروع.

إنه كان يعرفه قبل أن يستدعيه. وعالوة   P2سراحه. قال إذا كان يعرفه ]كمال[ قبل أو بعد إطالق  عّما  P2سأل المحامي بودنشتاين 

 ، األمن العسكري(. 248لوحة على مكتب أو باب[ )كمال يوسف، رئيس الفرع  ، إن اسمه كان على اللوحة ]أي P2على ذلك، قال  

أنه كان يفعل ذلك من خالل لهجته   P2كان يعرف ما إذا كان الشخص علوياً أو سنّياً. فأجاب  كيف P2سأل المحامي بودنشتاين 

 ومما قاله اآلخرون. 

 ذلك. P2إذا كان قد سمع أسماء مسؤولين لم يكن يعرفهم قبل االعتقال. فنفى عّما  P2سأل المحامي بودنشتاين 

هؤالء األفراد.   من خالل تطبيق المعرفة السابقة علىياً لوياً أو سنّ عما إذا كان الشخص كيف سيعرف  P2سأل المحامي بودنشتاين 

كانوا  قال إن هؤالء األشخاص ومعارف يعملون في أحد الفروع )أحياناً كمحققين(. إن بعض األشخاص كان لديهم أقارب/ P2قال 

إنه عندما تم إطالق  P2قال ويعملون فيه(. كانوا األلقاب والفرع الذي معارفهم )بما في ذلك األسماء/معلومات عن أقاربهم/ نبوسرّ ي

كل هذه البيانات لبناء  من صحة تأكد البعض األسماء أو األلقاب مثل أبو جعفر. وذكر أنه تم  ونذكركانوا يسراح المعتقلين، 

 المعلومات. 
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  P2قال ف. 2011قبل وبعد  وسأل عن الفرق الجنسي، ث عن االعتداءتحدّ  P2ذكر المحامي سيباستيان شارمر، ممثل المدعي، أن 

ستخدم بشكل أكبر في الحصول  يُ  حيث كان، 2011ستخدم ضد اإلناث في سوريا منذ السبعينيات وقبل إن االعتداء الجنسي كان يُ 

وعائلتها، وفي   عتقلةتم استخدامه إلذالل الم ،2011لعنف الجسدي واللفظي. وأضاف أنه بعد عام باستخدام اعلى المعلومات كتهديد 

قال إن لديهم  وتفيد أن معتقلة اغتصبت أمام زوجها أو شقيقها.  وقائعإن هناك   P2قال و. تصبونها أمام عائلتهابعض األحيان كانوا يغ

أي   كان بإمكان بدون باب حديدي، و في زنزانة صغيرة عاريات إلى ثماني نساء معتقالت سبع  شاهد 251في الفرع  شاهداً موجوداً 

وأن   (،لتوصيل الطعام والشراب[ للخدمة )استخدامهن ] الشاهد ذكر أنه تم أخذهن إن P2قال  و. عبر من هناك أن يراهنشخص ي

 الصحية. الفوطدم الحيض بسبب نقص  ويغطيهن الشاهد رآهن يجلسن عاريات

إذا كانت هذه األساليب قد  عّما  P2ح والفلقة والكرسي األلماني وسأل  بْعّدد المحامي شارمر بعض أساليب التعذيب مثل الشّ 

وتمت   2011كانت معروفة قبل  جميع األساليب إن P2قال  فاستخدامها بعد ذلك.  ت وتيرة، وإذا زاد2011خدمت قبل عام استُ 

في قاعدة الكرسي،   فتحةه مثاالً لربط شخص بشيء مثل كرسي ب P2أعطى وإضافة المزيد من األساليب الوحشية بعد ذلك. 

أن المرء كان يعاني لمدة يوم أو يومين، وكان   P2ذكر و ترك للموت. [، قبل أن يُ في الفتحةومصدر نار مثل الشمعة توضع تحته ]

تم   ،2011، ولكن بعد 2011ستخدم قبل يُ لم  هذا األسلوب إن P2قال وستسلم. يو يستجيب ، قبل أن معاناتهتخيل  أن نمن المستحيل 

 جديدة على الجميع دون استثناء. تخدام أساليب اس

إنه  P2كانت تلك الجائزة. فقال عّما  P2من ألمانيا، وسأل   2014حصل على جائزة في عام   P2قال المحامي شارمر إنه علم أن  

 . 2014، والجائزة األلمانية الفرنسية لحقوق اإلنسان في 2009حصل على جائزتين من ألمانيا: جائزة القضاة األلمان في  

باتريك كروكر، ممثل المدعي، عن النساء المعتقالت ضحايا االعتداء الجنسي وتجربتهن بعد اإلفراج عنهن.   الدكتورسأل المحامي 

  بسبب ،عندما يتم إطالق سراحهنمرة في السجن و مرة عتقالت في سوريا من التعذيب مرتين: إنه لألسف تعاني الم  P2قال 

  فإننا نعرف ما حدث مع األخريات تحدث المعتقالت المفرج عنهن عن تجاربهن،تأنه عندما  P2 المحيطين بهن. وأضافاألشخاص 

 . عانته األخريات[عّما  على فكرة عامةالحصول ]

إن اإلناث كّن يُجبرن على االعتراف  P2سأل المحامي الدكتور كروكر عن التهم التي ُوّجهت لإلناث في أجهزة المخابرات. فقال 

 ، وأنهن كّن يشاركن في المظاهرات لممارسة الجنس مع المتظاهرين. الضباط بالجنس لقتلهم أغوينبأنهن 

إنه كان مضطراً لزيارة الفروع ألنه كان يتم   P2ع المخابرات، فقال لماذا كان يزور فرو P2سأل المحامي الدكتور كروكر 

 من قبلها.   استدعاؤه

إنهم ]هو وآخرون[   P2. فقال بوا أحداً قال المحامي الدكتور كروكر إن بعض الناس يزعمون أنهم عملوا مع النظام لكنهم لم يعذّ 

إذا كان  عّما  كيربر صياغة السؤال متسائلة أعادت القاضيفاألشخاص الذين لديهم معلومات حول األسماء والمسؤولين.  قاموا بتوثيق

ن أي شخص ينتمي إلى  قال إ، وبالنفي P2 فأجابفي التعذيب. متورطاً أال يكون شخص يعمل في أجهزة المخابرات ل من الممكن 

 يب الذي حدث هناك. ب أو علم بالتعذذّ أجهزة المخابرات إما عَ 

إن الوضع   P2قال فوما إذا كان النظام تحت الضغط.  2012سأل المحامي الدكتور كروكر عن الوضع السياسي السوري في عام 

  2011إنه في عامي  P2قال  وتحرير أنفسهم من النظام.  أرادواهناك الكثير من الناس ]الموالين للحكومة[ الذين كان تطور و

لكن الموالين بقوا. وقال إن استخدام األسلحة  وابتعدوا عنها وممارسات السلطات  إزاء ين ردة فعلالكثير كان لدى، 2012و

 . 2013الكيميائية ضد الغوطة كان مشكلة عام 

ظام في ذلك الوقت، انشقوا  إن الذين كانوا غير راضين عن الن P2عن دوافع المنشقين. قال   P2سأل المحامي الدكتور كروكر 

وأعلنوا في تصريحات )وفي مقاطع فيديو( أنهم انشقوا وكشفوا بأن النظام ارتكب جرائم، وأنهم لم يوافقوا على ذلك كجزء من  

النظام بعد أن كلّفهم وتركوا سوريا خوفاً من سقوط النظام، بينما غادر آخرون سوريا  خسرواإن بعض الناس  P2قال و. الشعب 

 أسسوا تنظيمات  2012و  2011أنه كانت هناك حقائق مفادها أن بعض المنشقين في  P2شهد وتخريب أطراف أخرى. لاب لذهبا

 . النظام للعمل معمسلحة وعادوا 

إنه   P2قال وإذا كان قادراً على التعّرف على شخص بأنه سنّي إذا كان معصوب العينين.  P2  أومشينسألت المحامية الدكتورة آنا  

 لهجة الشخص. من خالل  يمكنه ذلك 

عادوا للعمل  ثم بأن بعض األشخاص المؤيدين للحكومة تركوا النظام  P2 إفادة، ممثل المدعي، إلى شولتسوأشار المحامي أندرياس 

أنه ليس متأكداً بناًء على معلوماته وبالتالي ال يمكنه   P2ذكر فأن المتهم أنور فعل الشيء نفسه. إذا كان يعتقد  P2معه. ثم سأل  

 التحدث عن هذا الموضوع. 

إن لديه معلومات وقرائن،  P2إذا كان بإمكانه اإلفصاح عن هذه المعلومات حول هؤالء المنشقين. فقال  P2 شولتسسأل المحامي  

 .أدلةبمثابة  ااعتبارهباإلمكان لكنه ال يعرف ما إذا كان 
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أن يوضح   P2على اإلنترنت أن المتهم أنور قد غيّر موقعه، ولكن ليس طبيعة عمله، وطلب من نشر P2إن  شولتسقال المحامي 

الذي يتوافق مع ما قاله بشار األسد في  األمر تعذيب منهجي في سوريا، وجود إن إفادة الدفاع الخاصة بأنور تنفي  P2ذلك. فقال 

 تبنى وجهة نظر النظام. ت تكان فادةاإل تلكإنه بعد ذلك كتب أن المتهم أنور لم يغير طبيعة عمله ألن  P2قال ومقابلة. 

قسم التحقيق(  التي تعني " )Ermittlungsabteilungإذا كانت الكلمتان األلمانيتان "عّما  شولتسسأل المحامي  

األجهزة   إن P2قال ف( تعنيان نفس الشيء باللغة العربية. التحّريقسم التحقيق/التي تعني " )Untersuchungsabteilungو"

ة األمنية قامت  قال إن األجهزوبعد( ولكن ربما قامت الشرطة العادية بذلك.  عناستقصاء الناس بمعنى ) األمنية لم تجِر تحرياً 

:  المعلومات ]مثال استراقعن بعد ويشير إلى يتم "التحري" كان يشمل التعذيب[ بينما  وهذا ]شخص  ال الجسدي مع بالتحقيق المباشر/

 دون علم اآلخرين[.  الحصول على المعلومات ورصدها

وقال إنه تعرض لمحاولتي قتل في السجن  ذلك،  P2إذا كانت هناك محاولة لقتله في السجن. وأكد عّما  P2 شولتسمحامي  سأل ال 

، لذلك 2005- 2004د في عته ارتكبوا جرائم ضخمة هزت البلأن نمير ومجمو P2. وذكر سدنمير األ ، من قبل ابن عم بشار األسد

إنه وضع في  P2قال وإن نمير ومجموعته كانوا من القرداحة.  P2من أجل تهدئة الغضب الشعبي. وقال  اعتقالهماضطر بشار إلى 

 . ين أنقذوهنفس الزنزانة وزعم أنهم حاولوا قتله مرتين، لكن سجناء آخر

أن أجهزة المخابرات فعلت   P2أجاب فيغتال أعضاء المعارضة خارج سوريا. قد إذا كان يعتقد أن النظام  P2 شولتسسأل المحامي  

لكن عندما لم يجدوه في  وفي ألمانيا في الثمانينيات،   ]تم حجب االسم[ إنهم حاولوا اغتيال مثاالً وقال P2أعطى وذلك من قبل. 

داخل سوريا  من الجرائم الكثير  ة إرهابية ارتكبواالنظام كان عصاب أن P2. وذكر هالمنزل، قتلوا زوجته ]بنان الطنطاوي[ بدالً من

 فعل أي شيء.  م ويمكنه وخارجها،

من السجن في عام   إخالء سبيلهأنه بعد  P2كيف جاء إلى ألمانيا ولماذا تأخر في مغادرة سوريا. أجاب  P2 شولتسسأل المحامي  

 إذا كان يريد السفر ]خارجعّما  P2في منزله وسأل  P2قال إن المسؤول األلماني زار و، جاء مسؤول ألماني إلى سوريا. 2011

  ايمكنهم ماأنه  اوأخبرهم اصوراً لهم أخذمن السفر ولم يكن لدى زوجته وثيقة سفر. وقال إن المسؤول  إنه ممنوع P2قال له ف[. البلد

إنه لم يكن يخطط لمغادرة سوريا في ذلك الوقت، لكن   P2قال وردن. القدوم إلى ألمانيا، ولكن عن طريق السفارة األلمانية في األ

مثاالً   P2أعطى و. اآلن عني الموتأصبح ي ألنه من قبل، كما كان عليه 2014المعتقلين في  لم يعد وضعالوضع كان يتصاعد و

أنه يوجد أكثر من   P2. وذكر حتى اليوم ال أحد يعرف أي معلومات عنهو، 2012قل في لصديقه خليل معتوق، الذي اعتُ 

إنه لهذه األسباب هرب مع زوجته إلى  P2قال و. شيءعنهم أي ، وال أحد يعرف 2011 عام منذمعتقل، بعضهم  150,000

 بيروت بشكل غير قانوني، وأعطتهما السفارة األلمانية وثائق سفر هناك.

إنه لم يكن هناك محققون   P2ذا كان هناك محققون متخصصون. فقال  إعّما  P2وسأل المحامي خبيب علي محمد، ممثل المدعي، 

، فستكون هناك أوامر إما بتعذيبه  جيداً  إنه إذا تم استجواب شخص معروف P2قال و. جيداً  متخصصون، بل أشخاص معروفون

 ر بعدم ضربه.لم يجرؤ على ضرب أي شخص أُمِ  سّجان إن ال P2شدة تعذيبه. لذلك، قال  بتخفيفعدم تعذيبه أو ب وأبشدة، 

إنه في سوريا لم   P2. فقال زاولمُ  المدَّعى عليهم بصفته محامٍ  مع موكّله P2سأل المحامي خبيب، ممثل المدعي، كيف تواصل 

الجنائية العادية، ال  أنه وفقاً للقانون، حتى في القضايا  P2يُسمح للمحامي بالتحدث إلى موكّله المدَّعى عليه أو مرافقته. وأضاف 

 يمكنه الحضور أثناء التحقيق ]يبدو أنه كان يقصد االستجواب[. 

بعد إطالق  P1اعتُقل مرتين، وأنه رأى  P1إن  P2بعد اإلفراج عن األخير. قال  P1إذا كان قد رأى  P2سأل المحامي خبيب 

 من االعتقال الثاني كان في إدلب وليس في دمشق.  P1قال إن إطالق سراح ومن اعتقاله األول.  P1سراح 

تهمة و  ام الوحشي، و هي أبشع ظكانت تصوير جرائم الن  P1ألن تهمة  P2. أجاب P1عن سبب اعتقال   P2سأل المحامي خبيب 

ل ما يجري في  ناة الجزيرة في بيوتهم. كانت أخطر تهمة هي نقيتابعون ق كانواقضية للنظام، الذي كان يعتقل الناس لمجرد أنهم  

ل مئات وآالف  أنه مثّ  P2ذكر وعى عليه أمام القاضي )القاضي المدني في ذلك الوقت(. يرافق المدَّ  أنه كان P2ذكر سوريا.

إخالء  بعد العالقة العام لتحديد مصير بعض األشخاص أو تسوية بعض القضايا  النائبالعديد من الطلبات إلى  األشخاص، وقدم

إنه  P2قال وسفر(. على ال إذا كان هناك حظر  و أ، شخص ماالكمبيوتر المحمول الخاص ب إعادة)على سبيل المثال، إذا لم يتم  السبيل

 ال يستطيع تذكر كل شيء.

بالكيفية التي يبدو عليها اآلن.   P1إنه ال يمكن مقارنة  P2عندما أطلق سراحه. فقال   P1وصف حالة  P2طلب المحامي خبيب من 

 استطاعإنه  P2قال والنفسية كانت األسوأ.  حالتهدون أخذ حمام، ولكن  هنفس مالبس في أنه بقيأظهرت  P1إن مالبس  P2قال و

 . التكيّف مع الوضعكان يحاول فقط  P1أن يرى أن 

إنه يمكن ألي شخص أن يعرف من   P2إنه زاره في السجن في المحكمة. وقال  P2. قال P1أين رأى  P2سأل المحامي خبيب 

 حالة الشخص مقدار معاناة ذلك الشخص ومقدار صموده. 
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إنه اعتاد مقابلة المعتقلين المفرج عنهم يومياً.  P2. فقال P1إذا كان قد رأى إصابات واضحة أو دماً على   P2سأل المحامي خبيب 

 ان لدى جميعهم جروح وكدمات وخاصة كسور. كان ذلك هو الوضع القياسي وليس شيئاً استثنائياً.وك

إذا  عّما  دوالب، وسألهبالأنه تعرض للتعذيب  2017ذكر في استجوابه عام  P2، ممثل المدعي، أن  رايجرذكر المحامي مانويل 

.  الدوالب هناك أدوات تعذيب في غرفة االستجواب، بما في ذلك  ذلك وقال إن ما قاله هو أنه كانت P2. ونفى قد حدث فعالً كان هذا 

 .بالدوالبأنه لم يتعرض للتعذيب  P2ذكر و

سؤال   رايجرواصل المحامي وياً من خالل لهجته. على تحديد ما إذا كان الشخص سنّ  اً قادركان قال إنه  P2أن   رايجرذكر المحامي 

P2  قال فية[. نّ النظام حاولوا تغيير لهجاتهم ]إلى لهجة سُ  فية نّ غير السُ أشخاصاً من كان يعرف  إذاعّماP2 في ذلك الوقت كان   إنه

أنه عندما خشي الناس من عواقب   P2ذكر وة يتحدثون باللهجة العلوية لتخويف الناس. حيث كان هناك سنّ   العكس هو الصحيح،

، والتهديدات بأن أمريكا ستهاجم سوريا، بدأ بعض الناس في إخفاء لهجاتهم خوفاً من  2013هجمات األسلحة الكيميائية في عام 

 إلى لهجته األصلية.كل شخص ، عاد ئاً لن يحدثشيأن اطمأنوا بأن . وذكر أنه بعد لإلبادة النظام تعّرض

  شولتس]نفس النشرة التي أشار إليها المحامي  2020أيار/مايو،  18نشر شيئاً على اإلنترنت في  P2بوكير إن  قال المحامي مايكل

إنه قرأ عن اإلفادة ]إفادة المتهم أنور في المحكمة[ في اليوم نفسه أو في  P2من أين حصل على معلوماته. فقال  P2سابقاً[، وسأل  

إنه لم يحصل على المعلومات من خالل   P2قال ومعلومات مباشرة.  م تكنقال المحامي بوكير إنها لف. اإلدالء بها اليوم التالي من 

ث مع هؤالء األشخاص  تحدّ قد إذا كان  P2كير سأل المحامي بوووسائل التواصل االجتماعي، بل من أشخاص يعرفهم شخصياً. 

 . اً مباشر إنه لم يكن اتصاالً  P2قال فمباشرة أو عبر الهاتف. 

 

 صباحاً.  9:30الساعة   2020حزيران/يونيو،   24مساًء. ستكون المحاكمة القادمة في  01:45ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

إطارات )براويز( هي جزء من مظاهرة نظمتها عائالت من أجل فيما يلي صور من خارج مبنى المحكمة. الصور الموجودة في 

 الحرية:
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 محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب

 مدينة كوبلنتس، ألمانيا –المحكمة اإلقليمية العليا 

 لمراقبة المحاكمة الخامسالتقرير 

 2020حزيران/يونيو،  25و 24تواريخ الجلسات 

 
 ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[. 

 (. أو القضاة أو المحامون الشهود)المعلومات الموجودة بين هاللين هي معلومات ذكرها 

 أبرز النقاط الملّخص/

 اليوم الثالث عشر للمحاكمة 

وكان وقسم السيدة زينب.  255و 295 ينتجاربه في العمل في الفرعبشهادته بشأن  P3 رمز ب شار إليهشاهد ي أدلى •

P3  متعلقة بنقل   ا  أحداث مذكور فيها أعداد الجثث وشهد وثائق، حيث شاهد 295في قسم البريد في الفرع قد عمل

إنه رأى المتهم إياد مرة واحدة. وأشار القضاة والمدعي   P3خالل شهادته في المحكمة، قال  والجثث إلى مواقع الدفن. 

أثناء  بشكل واضح وتم  عصبيا   P3 وظهراأللمانية.  للشرطة  ة سابق إفادةقدم معلومات متناقضة في  P3إلى أن  كلينجه

 تخويف الشهود. مسائل محتملة لاالستجواب استكشاف إمكانية وجود 

 اليوم الرابع عشر للمحاكمة

شهد أحد حيث . P3لـ  احول استجوابهم بشهادتيهما في مكنهايممن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية  النمسؤوأدلى  •

أثناء استجوابه بعد أن تم إبالغه بحقه في رفض اإلجابة على األسئلة إذا كانت  أصبح متحفّظا  قد  P3المسؤولين أن 

قال إنه يعرف المتهم  P3ح المسؤوالن أن اإلجابة على األسئلة. وصرّ  P3وأصبح من الصعب على  تدينهاإلجابات قد 

قال إنه   P3يشير إلى أن  ةالسابق  أن محضر اإلفادة كلينجهالعام عي كر المدّ من نفس المنطقة في سوريا. وذ اإياد ألنهم

 من نفس المنطقة.  اليس ألنهمويعرف المتهم إياد من فرع المخابرات، 
وعن عمله في قسم البريد/المراسالت. وقّدم   295شهادته في المحكمة وشرح المزيد عن أنشطة الفرع   P3واصل  •

P3 في هذا التقرير[ للقوائم التي شاهدها والتي وصفت الجثث   التوضيحي مخططا  توضيحيا  ]تمت إعادة رسم المخطط

 ين. إلى موقع قبرين جماعي   وأشار أيضا  لم يتم تقديم القوائم األصلية كدليل. وورقم المستشفى ورقم الفرع. 

 مالحظات من مرافب المحكمة الذي يعمل في المركز السوري للعدالة والمساءلة:

 .شهادته بداية منذ متوترا ب بدا •
 المعلوماتية إن قال لكنه  ، المعلومات قسم في  يعمل كان) مرات عدة" المعلومات" و" المعلوماتية" بين شاهدخلط ال •

 (..…إلخ
  ألحد قالحيث . يبرر ذلك نتيجة التوتر  أن يمكن البعض لكن. الشاهد شهادة في  التناقضات من العديد هناك كانت •

 األمر مسبقا .  بهذا محاميه يخطره ولم  شهادته أثناء وجهه بتغطية  له يُسمح لم  ألنه ُصدم إنه( الحقا  ) الصحفيين
ثم   المتهم، على  التعرف بإمكانه  كان إذا عما كيربر  القاضي هسأل  عندما. الغريبإياد  المتهم الى النظر تجنب P3 حاول •

 . إياد الغريب المتهم على سريعة نظرة P3 ألقى فقط  عندها. نسبي ا أعلى بنبرة أخرى مرةسئله القاضي 
 له.  النيابة تحذير  بعد  أخرى مرة غيرها ثم الشرطة في   بها أدلى التي أقواله P3 غير •
 أعلى نبرة صوت استخدموا األحيان بعض في.  ما وقت في  األسئلة  طرح في  للغاية محبطين ووفدنر كيربر القاضيان بدا •

 . استجوابه نهاية في مستاء كلينج العام المدعي بدا. األسئلة طرح  في
• P3 رأسه خلف يديه ويضع جالس ا محاميه كان(. المحكمة قاعة في) محاميه مع يتواصل لم . 
 . شهادته  من الثاني اليوم في نسبيا هدوءا أكثر P3 بدا •

 

 
 2020حزيران/يونيو،  24 –يوم المحاكمة الثالث عشر 

 صباحاً.  9:30حضر هذه الجلسة حوالي سبعة أشخاص وأربعة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة 
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تشرين   26الدفاع على استخدام إفادات المتهم أنور رسالن من االستجواب السابق في برلين في  محامي   عاء العام اعتراضذكر االد  

كان يجيد التواصل ولم  إن االعتراض ال أساس له وأن المتهم أنور  كي. وقال االدعاء العامسمع مارتن هولت 2017، أكتوبراألول/

 حول مقبولية إفادات الشهود[.  لة والمساءلةالمنفصلة للمركز السوري للعدامقالة ال. ]انظر عصبياً  يكن

 [P3]  ]تم حجب االسم[شهادة  

 وعمله  P3القضاة: خلفية  من قبل  استجواب

 كيل، ألمانيا. مدينة سنة من  30يبلغ من العمر [، P3]  ]تم حجب االسم[ والشاهد األول اليوم ه

ل. يمع محاميه ماريو تيب P3جاء  و . عاًما 30وتقرر أنه  المشكلة تسوية تمت ولكن ،P3 عمر حول  االلتباس بعض هناك كان

 . إلى ذلك  P3 لمحاميه مساعدته إذا احتاج يمكنأنه أنه يمكنه التواصل مع محاميه في أي وقت، و P3أخبرت القاضي كيربر 

 عن وظيفته، فقال إنه كان مساعد طاهي. P3سألت القاضي كيربر 

 معينين. اً ما إذا كان يعرف أفرادإنه تم استدعاؤه ليُسأل ع P3قال فإذا كان يعرف لماذا تم استدعاؤه،  P3سألت القاضي كيربر 

عمل في قسم  و . 2010 ،نوفمبرتشرين الثاني/ 15ج في إنه تخر   P3قال فإخبار المحكمة عن نفسه.  P3طلبت القاضي كيربر من 

 عن النظام.  ثم انشق  ، في السيدة زينب، ثم 295الفرع في المعلوماتية، ثم 

P3سألت القاضي كيربر  كان هناك ارتباك حول مسقط رأس و. عن مسقط رأسه  P3 وطُِرحت العديد من األسئلة لتوضيح ما إذا   

]تم حجب المعلومات[   كانت مدينة إقليمية أو من دمشق.  

تشرين   15إلى أمن الدولة في   إنه انضم   P3إنه درس الكهرباء والمعلوماتية. وقال  P3سألت القاضي كيربر عن دراسته. فقال 

ا إذا كان قد أنهى دراسته، فأجاب 2010الثاني/نوفمبر،   بالنفي.  P3. وسألته القاضي كيربر عم 

ثم تم نقله إلى قسم  295ع أنه عمل في قسم المعلوماتية، ثم قسم البريد في الفر P3ر كر  فعن مكان عمله  P3سألت القاضي كيربر 

 السيدة زينب.

ا إذا كان قد درس في جامعة أو منشأة   P3عن دراسته، فقال  P3سأل القاضي فيدنر  إنه درس المعلوماتية. وسأله القاضي فيدنر عم 

ا إذا كان قد درس في P3إنه أنهى دراسته الثانوية ثم درس في جامعة. وسأل القاضي فيدنر  P3عسكرية، فقال  أكاديمية  عم 

 P3عن سبب عدم إكماله لدراسته، فقال  P3. وسأل القاضي فيدنر 295بالنفي، وذكر أنه درس في الفرع  P3عسكرية، فأجاب 

 إنه تقدم بطلب للمتابعة ولكن لم يتم قبوله.

، ثم 255الفرع ، ثم قسم المعلوماتية في 295الفرع  P3قال  فمرة أخرى عن الفروع التي عمل فيها،  P3سألت القاضي كيربر 

قال  ف، 295الفرع ب التحق متىسألته القاضي كيربر وأن خدمته بأكملها استمرت حوالي عام وبضعة أشهر.  P3السيدة زينب. وذكر 

P3 2011في بداية  255 الفرع دورة تدريبية في حضرو ، 2010 ،نوفمبرتشرين الثاني/ 15في   295 الفرع إنه انضم إلى  ،

 . 2012من عام  رمضان شهر في  وغادره، قسم السيدة زينبقل إلى ، ثم نُ 2012حتى نهاية  295الفرع عمل في و

اء غارة جوية، ثم ذهب ، حيث أصيب جر  ]تم حجب االسم[ إنه ذهب إلى  P3قال فغادر.  ذهب عندما سألته القاضي كيربر إلى أين

 ل بين سوريا وتركيا.إنه كان يتنق   P3قال  وإلى تركيا للعالج، ثم عاد ]إلى سوريا[. 

. سألت القاضي  ]تم حجب االسم[ ، وتحديداً إلى 2015إنه أحضرهم إلى تركيا في عام  P3سألته القاضي كيربر عن عائلته. فقال 

 إنهم كانوا تحت الضغط، وتحديداً وضعهم الصحي لم يكن جيدا.  P3ه. فقال عما إذا وقعت حادثة مؤخراً مع عائلت P3كيربر 

د درعا الجديد بعد مقبرة  وتستراأهو فرع تدريب يقع على   295 الفرع إن P3قال ف. 295سألته القاضي كيربر عن عمله في الفرع 

في دمشق، في نهاية  P3قال فالمقبرة. توجد فيها عن المدينة التي  سألته القاضي كيربرو ثائر العمري.هو ، ورئيس الفرع الشهداء

وقال . [، استخدمت الحكومة المقبرة لدفن األفرادثورة، ولكن خالل األحداث ]ال إنها كانت مقبرة عامة P3قال والحسينية والذيابية. 

P3  .إن هناك مقبرة أخرى في مساكن نجها 

إنه اعتاد أن يقرأ بدافع الفضول  P3كومة كانت تدفن األفراد وما عالقته باألمر. قال كيف عرف أن الح P3سألت القاضي كيربر 

 . فقط أرقاموإنما في البريد،  مذكورةإنه ال توجد أسماء كاملة  P3قال وأي بريد ]مراسالت[ كان يأتي إلى الفرع. 

حق الشاهد في  يتناولالذي ]( StPO) اإلجراءات الجنائية األلمانيمن قانون  55 القسم، محامي المتهم إياد، هلينك تسأثار هان

 الشاهد. ديني قدفي الفرع  P3ا فعله م  السؤال ع وقال إن ت إجابتهم تعرضه لخطر اإلدانة[رفض اإلجابة على األسئلة إذا كان
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 كلينجهإنهم يريدون معرفة نشاط الشاهد في أجهزة المخابرات، وإذا ما حدثت المساعدة والتحريض. وذكر  كلينجهوقال المدعي العام 

، ألن  أن هذا كان افتراضياً  كلينجهمسؤولية جنائية. وأضاف  تترتب عليهم معلومات حول نقل الجثث، وبالتالي لن أن الشاهد سيقد  

 ن.ذكر بريد الفرع ليس جريمة يعاقب عليها القانو

المدعي العام وطلب مواصلة محادثة أعمق حول هذا األمر دون حضور   ما قالهوافق سيباستيان شارمر، محامي المد عي، على  

 الشاهد، ألن هذه المحادثة يمكن أن تؤثر على الشاهد. 

ا إذا  سألت القاضي كيربر عم  و. األلمانيمن قانون اإلجراءات الجنائية  55طلب ماتياس شوستر محامي المتهم إياد استخدام القسم 

 .االدعاء العامتفق مع تقالت القاضية كيربر إنها و. اً اقتراحكان كان ذلك التماساً رسمياً أو اقتراحاً، وقال شوستر إنه 

القتلى، وأن أعداد  إن البريد كان يأتي من المستشفيات التي تعاملت مع   P3غير ذلك. فقال  ضي كيربر ماذا كُتِب في البريدسألت القا

إنه كان يراوده الفضول لقراءتها، ولكن لم يُسمح لهم رسمياً   P3القتلى في تواريخ معينة كانت موجهة إلى إدارة الفرع. وقال 

 بقراءتها. 

ا إذا كان البريد يُسلَّم مفتوحاً أم مغلقاً/مختوماً. فقال  ل ملف كامل  إن البريد كان يتم تسليمه على شك  P3سألت القاضي كيربر عم 

األرقام  الذي كانت تلك  سألت القاضي كيربر عما إذا كان المحتوى في البريد عبارة عن أرقام وماووكان رئيس الفرع يستلم البريد. 

 . وقيود السجلع ن رقماً وأرقام الفروأن البريد كان يتضم   P3د . أك  تمث له

إنه كان هناك أرقام للمستشفيات   P3كيف عرف أن األرقام المذكورة في البريد تشير إلى الجثث. فقال  P3سألت القاضي كيربر 

كانوا  إنهم   P3. لذلك، قال باألسماءوليس باألرقام المستشفيات  كان يُشار إلىو]مشفى المزة العسكري[ أو مشفى حرستا.  601مثل 

  P3ا إذا كانت هناك مستشفيات أخرى، وذكر سألت كيربر عم  و أو من مكان آخر. من مستشفى هو ما إذا كان البريد الوارد  يعرفون

 مشفى حاميش. 

إن البريد ]المراسالت[ يحتوي   P3اً على أسئلة القضاة، قال  عن األرقام المذكورة في البريد. ورد   P3سألت القاضي كيربر أيضاً 

ا إذا كان الرقم يشير إلى الشخص المتوف ى،  رقم المستشفى ورقم الفرع ورقم ال يتصمنعلى أرقام في جدول،  جثة. وسألت كيربر عم 

ر أنه لم يتم ذكر أسماء. سألت القاضي كيربر  P3فأكد  إن البريد  P3كيف عرف أن األرقام تشير إلى الجثث فقال  P3ذلك وكر 

 تم إرساله قبل دفن الجثث. يالذي كان يتضمن هذه األرقام كان 

إنه كان يستلم البريد، ولكنه ال يعرف ما بداخله. وفي معرض إجابته  P3عن مهمته في قسم البريد، فقال  P3سألت القاضي كيربر 

 إنه كان يستلم البريد ويسل مه إلى رئيس الفرع وكان يخبره أن هذا البريد وصل من الفرع )س(/ P3على سؤال إضافي، قال 

 المدرسة )س(. المستشفى )س(/

إنه بقي في قسم البريد  P3قال  ف. 2010في قسم البريد في تشرين الثاني/نوفمبر موجوداً ا إذا كان  عم   P3سألت القاضي كيربر 

، لكنه  2012يشير إلى أنه بقي في قسم البريد حتى نهاية عام  P3ثم ذهب إلى فرع السيدة زينب. ]يبدو أن  2012حتى بداية عام 

 . [2011في بداية عام  255تلقى دورة تدريبية في الفرع 

،  2011إن األعداد زادت في نهاية عام  P3قال ف. 2011ا إذا كانت أعداد القتلى تغيرت في بداية عام سألت القاضي كيربر عم  

 ديسمبر.كانون األول/وخاصة في 

رو بالنفي P3  فأجابنقل جثث.  كان شاهداً علىأو  اً إذا كان هو نفسه رأى جثث P3سألت القاضي كيربر  أنه كان موظفاً في قسم  كر 

 وحدة إدارية.عبارة عن البريد، وهو 

قال  فسمع الشاهد مباشرة بدون سماعات. بأن يالقاضي كيربر  فأخبرتهدًا. جييسمع لم يكن قال المتهم إياد للمحكمة عبر مترجمه، إنه 
 الميكروفون.  . طلبت كيربر من الشاهد التحدث بوضوح باستخداممترجمه إن صوت الشاهد لم يكن واضحاً 

 أياً منهما. ه لم ير  إن P3قال ف، قالبة أو شاحناتآلية إذا رأى حفارة  P3سألت القاضي كيربر 

أن هاتين كانتا مقبرتين. فقال إن عمليات   P3السابقة بشأن وجود مقبرتين، وسألت كيف عرف  P3أشارت القاضي كيربر إلى إفادة 

قال  والدفن يجب أن تمر من خالل مكتب الدفن وكان هناك أشخاص مسؤولون بشكل خاص عن الحفر، لكنه لم يكن يعرف من هم. 

P3   دةإنه شاهد شاحنات  أيضاً.  مبر 

ا إذا كان عدد الجثث مرتفعاً. فقال  يكن   لكنه لم ،2011انت في كانون األول/ديسمبر إن أعلى األرقام ك P3سألت القاضي كيربر عم 

 . فقط ما تم اإلبالغ عنهوإنما يعرف العدد اإلجمالي، 
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في إن األرقام تم تسجيلها على فترات وليس على أساس يومي، وقال إنه  P3قال ف سألت القاضي كيربر عن العدد اليومي للجثث،

ا إذا كانت  تذكر. سألت القاضي كيربر عم  كن كان ذلك منذ سنوات ولم يكن بإمكانه الجثة، ول 70-60العدد إلى  أحد المرات وصل

 في بعض األحيان. P3قال ف، 300إلى  تصلقد واألرقام 

ا إذا  . فقال إنه رأى ذات مرة شاحنة تحوي برادات كالتي تستخدم لنقل البضائعرأى شاحنات  P3كان  سألت القاضي كيربر عم 

 وصلت إلى الفرع، لكنها كانت فارغة. 

ا إذا كان   ]الذي تضمن   ذات مرة البريد أإنه قر P3قال فيتذكر إذا تم نقل الجثث إلى موقع الدفن.  P3سألت القاضي كيربر عم 

 من سيقوم بالتسليم[ وعلم أن الجثث كانت في الطريق. واألرقام ومتى/أين/معلومات عن التسليم 

إنه  P3قال فجماعية.  قبوراً ى أرقد ا إذا كان عم   P3 تتحدث عن الجثث في استجوابه السابق، وسأل  P3قالت القاضي كيربر إن 

 هناك )في المقابر(. رأى أشخاصاً رأى مقابر و

ا إذا كان عدد القبور طبيعياً أو مرتفعاً، وسأ المقبرة  إن P3قال فإذا كان هناك أكثر من شخص في كل قبر. ما لت القاضي كيربر عم 

 [. ثورة]خالل ال ون الموتىدفنكانوا يكيف  ى[، لكنه لم يرثورة" ]الكانت "عادية" ]عامة[ قبل "األحداث

 بالنفي. P3إذا كان قد رأى قبوراً جماعية أو مواقع لقبور جماعية. فأجاب   P3سألت القاضي كيربر 

إنها كانت صغيرة. وطلبت منه القاضي كيربر وصف  P3عن حجم الحفارات اآللية التي شاهدها فقال  P3سألت القاضي كيربر 

قال إنه ال  فأمامه في قاعة المحكمة[. الموجودة  ا إذا كانت بحجم الطاولة ]عم   P3سألت وحجمها فقال إنها كانت بالحجم "االعتيادي". 

قال إن  فمنه أن يحاول تقدير أحجامها.  ت، وطلبيقدم معلومات صحيحةه القاضي كيربر بأنه يجب أن تر. وذك  يحد ديستطيع أن 

 إنه ال يعرف.  P3 فقالاألمتار، حجمها بسألته عن فالحفارات لم تكن مثل تلك المستخدمة في الحدائق. 

 تشرين.مشفى حرستا و ىأنه تم نقل الجثث من مشف P3رداً على سؤال من القاضي كيربر، أك د 

ذكر ذلك في   P3إن  تقال كيربر، لكن القاضي بالنفي P3فأجاب ا إذا تم نقل الجثث بشاحنات قالبة. سألت القاضي كيربر عم  

ه رأى إن P3قالت القاضي كيربر إنه في استجواب سابق، قال  فبعيدة.  مسافةمن قالبة إنه رأى شاحنات  P3قال فاستجواب سابق. 

دةشاحنات ال ه لم يذكر شاحنات القمامة، بل إن P3قال فالجثث.  شاحنة قمامة تقوم بتفريغ حمولتها من سألته القاضي ففقط.  المبر 

 . أجاب بالنفي P3ى كيف تم نقل الجثث، لكن أرقد ا إذا كان كيربر عم  

ا إذا كانت مهمة الفرع    295، وأن 255إن هذا كان تخصص الفرع  P3هي جمع المعلومات. فقال  295سأل القاضي فيدنر عم 

 كان فقط فرع تدريب.

 . 295إنه كان في قسم البريد في الفرع  P3سأل القاضي فيدنر عن القسم الذي كان يستلم القائمة ]قائمة الجثث[. فقال  

كان مسؤوالً عن تدريب األعضاء الملتحقين حديثاً لمدة عام   295إن   P3. فقال 295سأل القاضي فيدنر كذلك عن مهام الفرع 

 .وأمنها ة حماية المنطقةونصف، وكان مسؤوالً عن منطقة نجها، خاص

 إن الجثث كانت تأتي من الفرع ]الفروع[ وتدفن في نجها.  P3سأل القاضي فيدنر عن عالقة الفرع بالجثث. قال  

إن البريد كان يأتي من المستشفيات، ثم كان يسل مه إلى رئيس  P3أسئلة متعددة حول القوائم ]البريد[. قال  P3سأل القاضي فيدنر 

 عن طريق الهاتف، وأحياناً عن طريق البريد وأحياناً عن طريق الفاكس. سأل فيدنر ما الذي كان يفعله رئيس الفرع أحياناً  –الفرع 

تلك  إذا كان يعرف الغرض من  P3. سأل فيدنر وينصرف ألنه كان من المفترض أن يسلمها إنه ال يعرف، P3قال ف، بتلك القوائم

بحث في القوائم لمعرفة أين ذهبوا كان ي، ولذلك كانوا معتقلينمن أفراد عائلته  15 ألن [،خلسةً إنه كان يقرأها ] P3قال فالقوائم. 

 مرة أخرى ال، فقط أرقام.  P3قال ف[. سأل فيدنر ما إذا كانت هناك أسماء في القوائم، P3]أفراد عائلة 

إنه قيل له أن األرقام  P3. قال 285و 293و 251أمثلة على  P3ى  سأل القاضي فيدنر ما إذا كان هناك أرقام لفروع محددة. أعط

 زمالؤه.  P3من الذي أخبره بذلك، فقال  P3تمثل الفروع التي خرجت منها الجثث. سأل فيدنر 

إنه ]بشكل عام[ كان لكل مستشفى اسم ورقم. وعندما   P3سأل القاضي فيدنر ما إذا كانت أسماء المستشفيات في تلك القوائم. قال 

 مثل الفروع. رقمعسكري  مرفقكل مستشفى ولإن  P3سُئل أكثر عن هذا الموضوع، قال  

تتضمن أرقام الفروع. قال القاضي  كانت إن األرقام كانت تأتي في جدول و P3قال فالجثث.  أعدادعن  P3سأل القاضي فيدنر 

 . كانت غير مرتبة األعدادإنه ال يعرف، ألن  P3قال فد الجثث. اعدأله وأنه يسأل عن فيدنر إن ذلك لم يكن سؤا

 جثة مدرجة في رسالتين أو ثالث رسائل ]مراسالت[.  100-50كان هناك ما بين  P3سأل القاضي فيدنر عن عدد القتلى فقال 
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في القوائم كانت أقل من األعداد الفعلية للجثث.   األعدادن إقال في وقت سابق تحت االستجواب  P3قالت القاضي كيربر إن 

قد ا إذا كان عم   P3جثة. ثم سألت كيربر  300هناك  تفي القائمة مرة واحدة ولكن كان  كُتب  100 الرقم إن قال P3وأضافت أن  

في القوائم غير صحيحة.   األعداد قال إن ه في استجوابه السابقوأوضح أنذلك  P3جثة مرة واحدة. أكد  300قال إنه تم إحضار 

  300  واجلب أن يكونوا قد في واقع األمر يمكن، لكن 100مثاالً في استجوابه السابق وقال إن القوائم يمكن أن تقول   P3أعطى و

 جثة.

ا إذا كان يتذكر ما قاله عن القبور الجماعية خالل استجوابه السابق. فقال  P3سألت القاضي كيربر  إنه ذكر أنه ال يعرف ما  P3عم 

فنوا في  إذا كانت الجثث لمدنيين ألنهم "كانوا" يجلبون جميع أنواع الجثث، وربما كان بعضهم من العسكريين. وذكر أن أولئك الذين دُ

 في مكان قريب.  إنمافي موقع الدفن، وموجوداً إنه لم يكن  P3وعسكريين. ومع ذلك، قال  جماعية يمكن أن يشملوا معتقلين قبور

ا إذا كانت هناك مقبرة سرية. فقال  إنه كانت هناك مقبرة لإليرانيين ولم يُسمح بدخولها سوى لقوات   P3سألت القاضي كيربر عم 

 األمن. 

ن المقبرة السرية كانت فوق ذلك وقال إ P3د . أك  سرية  جماعية راً إذا كانت هناك مقابر سرية وقبو  اسألت القاضي كيربر عم  

 أثناء االستجواب.  حد د موقعهاالمدرسة ]عندما ظهرت على الخريطة[ و

إنه ال يستطيع أن يتذكر.  P3سألته القاضي كيربر كيف عرف أنها مقبرة جماعية وإذا كان يتذكر ما قاله أثناء االستجواب. قال 

كانت    اأنه P3 المخابرات. وأكدلجثث من مختلف فروع لالسابقة بأنه كانت هناك حفارات ودفن  P3قرأت القاضي كيربر إفادة 

 .نجهاالمقبرة فوق مدرسة 

مرتين إلى ثالث مرات. سأل فيدنر  P3عن عدد المرات التي اعتاد فيها استالم رسائل تتعلق بالجثث، وقال  P3لقاضي فيدنر سأل ا

ذكر في استجوابه  P3الثالث مرات. قال فيدنر إن  –فقط تلك المرتين  P3ما إذا كان ذلك يعني في اليوم الواحد أو بشكل عام. قال  

تقارير مرتين   ه هو نفسه استلمإن P3قال فمرات في األسبوع، وأحياناً أقل وأحياناً أكثر.  ثالث –مرتين يحدث كان   السابق أن ذلك

 رسائل بريدية[.  ]في حال استلموا يخبروه إذا وجدوا أسماء أن زمالئه ل لكنه كان يقولمرات،  ثالث –

 .  12 إن عددهم كان P3عن عدد الزمالء الذين كانوا يعملون معه. فقال  P3سأل القاضي فيدنر 

 البريد.  كان يُحظر فتح، وأنه بالنفي P3 فأجابن أعداد الجثث، دو  يا إذا كان عم   P3سأل القاضي فيدنر 

حدث   أنه لم يتذكر أن ذلك P3  فأجاب. 2011أبريل نيسان/تقارير حول الجثث في  استلمذكر سابقاً أنه  P3قال القاضي فيدنر إن 

 إنه لم يتذكر عدد الجثث. P3قال و. 2012يناير كانون الثاني/في   وإنما، 2011أبريل نيسان/في 

 من أرقام وصور.   كان يتكونإن البريد  P3"تقارير" في البريد. قال  كان يستلمذكر سابقاً أنه  P3قال القاضي فيدنر إن 

 .ذلك كان محظوراً  ال وأن P3قال  فأرقام المستشفيات. الجثث/عداد جداول ا إذا كان هو نفسه قام بإعم   P3سأل القاضي فيدنر 

 كانت هناك سلسلة من األسئلة حول إمكانية تخويف الشهود. 

 P3عائلة  التي تعّرضت لها استجواب من قبل القضاة: التهديدات 

وعائلته في حال كشف   P3ة من األسئلة حول تخويف الشهود المحتملين، وتحديدا حول شخص يزعم أنه هدد كانت هناك سلسل
P3  عن أي شيء. عندما سُئلp3  عن اسم الشخص الذي هدد عائلةp3 ذكر ،p3   اسم ا مختلف ا لهذا الشخص مقارنة بما ذكره

القاضي كيربر عما إذا كان هذا  تخرى أيض ا. سألأ الت أيض ا أن هذا الشخص هدد عائ p3في استجواب الشرطة، حيث ذكر 
 أن ذاكرته كانت سيئة اليوم.  p3القاضي كيربر  تال. أخبر p3الشخص على صلة ب ]أحد المتهمين[ وقال 

 ]تم حجب المعلومات[ 

 يجر استراحة. ووافقت القاضي كيربر.اطلب المحامي مانويل ر

إنه إذا استمر الشاهد في تغيير أقواله التي تم اإلدالء بها أثناء استجوابه من قبل الشرطة،  كلينجهقبل االستراحة، قال المد عي العام 
 فإن النيابة سترفع دعوى ضده.

ا إذا كانت ذاكرته قد تحسنت، فأجاب   P3سألت القاضي كيربر   بأنه يرح ب بأسئلة القاضي. P3عم 

 طُِرحت أسئلة أخرى حول تخويف الشهود. 

 ]تم حجب المعلومات[ 
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 ومعرفته بالمتهم إياد  P3القضاة: عمل من قبل استجواب 

بحسب آخر   8,000كان الرقم وكان هناك تقرير عام إنه  ال، و P3قال فكتب تقارير. كان قد إذا قال إنه  P3سأل القاضي فيدنر 

تقارير..."   رفعتذكر سابقاً أثناء االستجواب "لقد  P3عدد الجثث[. قال القاضي فيدنر إن  في إشارة إلى]ربما  تعداد ورد في التقرير

ا إذا كان ذلك صحيحاً. قال  P3وسأل   تم تسليم التقارير إلى الفرع. كان يو في التقرير 8,000هناك   ه كانإنه ذكر أن P3عم 

ا إذا كان  P3فيدنر  سأل القاضي  ذلك وقال إنه تعامل فقط مع تسليم البريد. P3في دفن الجثث، ونفى  ضالعاً عم 

ا إذا كان  P3سأل القاضي فيدنر  إنه كان في ميدان التدريب، الذي كان قريباً  P3من القبور الجماعية. فقال  ةقريبعلى مسافة عم 

 منها وكان باإلمكان رؤيتها من ميدان التدريب. 

ا إذا كان قد  P3ذكر سابقاً أنه كان هناك تصريح لدخول المقابر، وسأل   P3قال القاضي فيدنر إن  تصريح دخول.  على  حصلعم 

 م يأتوا إليهم.الجثث[ ل وقال "إنهم" ]الذين كانوا يوصلون  ،بالنفي P3 فأجاب

ا إذا كان حاضراً  P3سأل القاضي فيدنر   ال. P3قال ف. أثناء نقلهاالجثث بعينيه رأى /عم 

شاحنات  ال" يرافقون واكان"إنه رآه مرة واحدة عندما وصل البريد و P3قال فإذا كان يعرف المتهم إياد.  P3سأل القاضي فيدنر 

دةال ا إذا كان  و. مبر  ال، وقال إن إياد كان قادماً من دوما في الوقت الذي   P3قال  فاللحظة،  تلكرأى إياد قبل قد  P3عندما سُئل عم 

 رآه فيه. 

دة. قال  P3سأل القاضي فيدنر  وفرعه[ عندما كانوا يستلمون   P3إنهم ] P3أين كان عندما رأى المتهم إياد برفقة الشاحنات المبر 

دة، والسيارات. وقال   P3ند مفرق نجها عند دخول إياد والموكب. حيث رأى البريد، التقوا ع إن   P3إياد، وحراسة الشاحنات المبر 

سابق أجرته استجواب  وفي. ن المفترض وصولهم مكتوب في الرسالةمكان وعدد األشخاص الذين لوحاتها عدد السيارات وأرقام 

 فرع معين(. وليس من من دوما )  اً قادمكان   الموكبأن  سوىيعرف  لم يكنإنه  P3، قال الشرطة

 . 10إنهم كانوا حوالي   P3قال ف. الحراسعدد كان سأل القاضي فيدنر كم 

الشاحنة  إنه كانت هناك شاحنتان بيك آب باإلضافة إلى  P3. قال  موجودة حينها  التي كانت سأل القاضي فيدنر عن المركبات

دة  .المبر 

 عسكرية. واقية إنهم كانوا مسلحين ببنادق وسترات  P3قال فمسلحين وماذا كانوا يرتدون.  األشخاصسأل القاضي فيدنر ما إذا كان 

  سنوات، 8منذ ذلك  إنه ال يتذكر وكان  P3قال فأثناء استجوابه أنهم كانوا مسلحين برشاشات.  سابقاً ذكر  P3قال القاضي فيدنر إن 

دةاألمنية كانت عسكرية/لكن معظم المركبات ال  اها في  ما، وينسفي يوم لمانية باللغة األإنه أحياناً يحفظ كلمة  P3رشاشات. قال  ب مزو 

 إلى أن ذاكرته كانت سيئة[. اً التالي ]مشير اليوم

 مقبرة الشهداء. ة لمقابلفي الجهة البل كان  في موقع الدفن،متواجداً إنه لم يكن  P3رداً على سؤال، قال  

ا إذا كان  P3سأل القاضي فيدنر  ذلك وقال إنه لم يكن من الممكن لشخص   P3تحد ث مع إياد عندما حضر األخير. فأنكر قد عم 

 التحدث مع شخص آخر.

ا إذا كان قد تحد   P3سأل القاضي فيدنر  إنها لم تكن مسألة خوف، بل   P3ث مع محاميه وما إذا كان يخشى اإلدالء بإفادات. فقال عم 

 [. P3ذاكرة. وقال إنه رأى إياد في تلك المناسبة وذكر اسم "إياد"، وكذلك فعل زمالؤه ]زمالء   مسألة

ا إذا كان قد رأى إياد في المقبرة. قال   P3سأل القاضي فيدنر  إنه كان يُحظر الذهاب   P3إنه رأى إياد عند جسر نجها. قال  P3عم 

 وزمالءه ذهبوا إلى هناك في الصباح فقط الستالم ]تفق د[ البريد. P3إلى المقبرة وأن 

ا ذكره   خالل االستجواب السابق مع الشرطة. سأل فيدنر ما إذا كان مكان االجتماع في   P3قال القاضي فيدنر إن هذا كان مختلفاً عم 

 كان يُحظر دخولها أصالً.  بالنفي، وقال إنه P3المقبرة، فأجاب 

 . وعدد األشخاص الذين سيحضرون إنه تضم ن عدد المركبات وأرقام لوحاتها P3سأل القاضي فيدنر عن البريد، فقال 

ا إذا كان  P3سأل القاضي فيدنر  د أنه رأى إياد مرة واحدة  ورد   ،ال P3. قال قد ألقى عليه التحيةإذا كان  أو مع إيادقد تواصل  عم 

إنه تم تدوين أسماء  P3سأل فيدنر كيف عرف أنه إياد. قال و. إلى ذلك الوقت في نجها P3، أشار حدث ذلك فقط. عندما سُئل متى

 . 295إياد في الفرع  ىق تلأنه ا إنه ال يتذكر P3[. قال  الرسالة]ب شخاص القادميناأل

ا إذا كان يعرف عن عمل إياد. قال  P3سأل القاضي فيدنر   اد كان يعمل في دوما وكان من دير الزور.إن إي P3عم 
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إنه  P3قال و. قد ورد ذكره وكان يعرف بعض أفراد العائلةإن اسم عائلة إياد  P3كيف عرف عن إياد. قال  P3سأل القاضي فيدنر 

 يعلم أن إياد ربما كان نقيباً.كان 

ئل ]أثناء سُ كان قد إن إياد كان في أمن الدولة في دوما، و P3. قال فيه كان إياد يعملالذي فرع عن ال P3سأل القاضي فيدنر 

ا إذا كان إياد يعمل في الفرع   مسؤوالً عن دوما.   215الفرع يعرف ما إذا كان  فأجاب بأنه لم يكن ،215االستجواب[ عم 

كان يأتي بين الحين  أن جميل الدبوس كان رئيس مفرزة دوما و 2019ذكر سابقاً في استجوابه عام  P3قال القاضي فيدنر أن 

الشرطة أنهم  P3إنهم كانوا يأتون للتدريب ولكنه لم يكن يعرف ما إذا كانت وحدة جميل هي ذاتها وحدة إياد. أخبر  P3واآلخر. قال 

 أمن الدولة.  أسلحة هم في مستودعونضعي كانوا

ه من  ذكر سابقاً أن هناك شائعات بأن إياد انضم إلى داعش، وأنه كان يعرف الكثير عن إياد أثناء استجواب P3قال القاضي فيدنر إن 

]العسكري أو إلى   إنه سأل عن إياد في الفرع، لكنه لم يكن يعرف انتماء إياد P3عن مصدر معلوماته. قال   P3الشرطة، وسأل  قبل

 [. أي جماعة كان ينتمي

ف على شخص يشبه إياد ووق ع على تلك الصورة. ثم  ف على إياد أثناء استجواب الشرطة ألنه تعر  تعر   P3قال القاضي فيدنر إن 

ف على إياد بعد رؤيته مرة واحدة. فقال  P3سأل فيدنر  إنه قال إن الشخص في الصورة يشبه إياد بنسبة  P3كيف تمك ن من التعر 

 (. نجهامن وجهه )من مناسبة  P3قال فف على إياد، التعر   كيف استطاع P3يتذكر. سأل فيدنر  لكنه لم %،90تقارب 

ا إذا كان قد قال إن إياد برتبة مساعد. فقال  P3سأل القاضي فيدنر   إنه ال يتذكر.  P3عم 

عن    مسؤوالً كان ن جميل الدبوس إإنه ال يتذكر و P3قال سابقاً أن عمل إياد مرتبط بالمظاهرات. قال   P3قال القاضي فيدنر إن 

 دوما. 

 P3إياد[ اعتادوا إيقاف المتظاهرين بالقوة وربما إطالق النار عليهم. قال  مجموعةقال في السابق إنهم ] P3قال القاضي فيدنر إن 

إنه سُئل ]أثناء   P3. قال هاقمعبصدر أوامر كانت تظاهرات وأن اإلدارة مهناك كانت  هكان سؤاالً عاماً، وقال إنتذك ر أن ذلك إنه 

ا إذا كان   .فأجاب بالنفي ،ى إيادأرقد االستجواب[ عم 

ذكر سابقاً أن إياد كان مسؤوالً عن إطالق النار على المظاهرات. سأل فيدنر ما إذا كانت هناك معلومات   P3قال القاضي فيدنر إن 

 بالنفي. P3محد دة عن إياد فأجاب  

وما، بقيادة جميل الدبوس )قريب إياد(، كانت مسؤولة عن ضرب المتظاهرين، وألن إياد ذكر أن مفرزة د P3قال القاضي فيدنر إن 

ف على إياد من خالل  ذلك وأضاف أنه قال أيضا إنه تعر   P3أن إياد كان يفعل الشيء نفسه. أكد   P3كان يعمل هناك، افترض 

 ، حيث يمكن للمرء أن يفعل ذلك في المناطق الشرقية. كنيته

ا إذا كان    حسنةذلك وقال إنه تلق ى معاملة  P3قد واجه صعوبات ومشاكل أثناء االستجواب. فأنكر  P3سألت القاضي كيربر عم 

ا إذا كانت هناك ترجمة عكسية وما إذا كان قد وق  وقد   من نص  ع على نسخة م لهم المساعدة كلما احتاجوا إليه. سألت كيربر عم 

 لكن المشكلة كانت في ذاكرته. وع عليه، ووق  المقابلة ص إنه راجع ن P3قال ف. المقابلة

 استراحة الغداء 

ا قصده عندما استخدم مصطلح "بعد  P3سأل القاضي فيدنر  "،  2011  ،مارسآذار/ 14يعني "بعد كان إنه  P3قال ف"  األحداثعم 

 .درعاأول مظاهرة في انطلقت  P3حدث في ذلك اليوم وقال الذي . سأل فيدنر ما ثورةعندما بدأت ال

ض لالعتقال.  P3سأل القاضي فيدنر ما إذا كان  ، بعد أربعة إلى خمسة أيام  285في الفرع ذلك نعم وكان  P3قال فهو نفسه قد تعر 

ا حدث مع شقيقه. إنه تم اعتقال شقيقه فغادر الفرع ليس P3قال  ف عن سبب االعتقال،. سأل فيدنر ثورةمن بداية ال أثناء غياب وأل عم 

P3   أيام.  3لمدة  اعتقاله، وبالتالي، تم موجوداً عن العمل، تم استدعاؤه لكنه لم يكن 

ه إن P3قال ف ،ض لسوء المعاملةإنه تم استجوابه. سأل فيدنر ما إذا كان قد تعر   P3قال فسأل القاضي فيدنر ما الذي حدث بالضبط، 

ض لل لم يعتبر  P3]على مضض[ ]يبدو أن  ذلك  P3د دوالب. سأل فيدنر ما إذا كان يعتبر أنه تعرض للتعذيب وأك  الفلقة وتعر 

 كما لو كان عقاباً عادياً وتأديبياً[. مع ما حدث له  عامل حيث تتجاربه تعذيباً؛ 

 . 295إنه أعيد إلى الفرع  P3سأله القاضي فيدنر أين ذهب بعد إطالق سراحه. قال 

 ، فرع المعلومات. 255إنه تم تعيينه في  P3. فقال 255عن الفرع  P3سأل القاضي فيدنر 
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ا إذا كان  في   251قال من قبل إنه كان في   P3قال ال. قال القاضي فيدنر إن  P3، لكن 251في الفرع  P3سأل القاضي فيدنر عم 

  ثم قام بتصحيح ذلك ، 251 قالإنه قال خالل االستجواب إنه نسي أشياء كثيرة، وأنه  P3قال وإنه ال يتذكر.  P3سوسة. قال  كفر

 ويخضع إلدارة كفر سوسة.  251إن فرع الخطيب هو الفرع  P3. وقال 255إلى 

ا إذا كان  P3. سأل القاضي فيدنر P3أثناء استجواب  تض  رِ قد عُ ت كان صورمجموعة من الالمحكمة  ي قاعةعُرضت ف قد  عم 

ف علىإنه  P3إياد أثناء االستجواب. قال على صورة ف عر  ت   P3إياد. سألت القاضي كيربر  على أنها صورة  2الصورة رقم  تعر 

ا إذا كان  أنها   P3هم[. أخبرت كيربر لم ينظر إلى المت   P3إياد ] على أنهفي قاعة المحكمة الموجود الشخص على ف عر  قد تعم 

لفترة  التفت P3ما إذا كان الشخص الموجود في قاعة المحكمة على اليمين هو إياد ]  ب منه أن ينظر إلى يمينه وأن يقولكانت تطل

في  الموجود الشخص  ن إإياد و هو ص الموجود في الصورة الشخ  أنبسرعة إلى األمام[ وقال إنه عرف التفت وجيزة إلى اليمين ثم 

 قاعة المحكمة يشبه الشخص الموجود في الصورة. 

أثناء استجوابه وعُِرض في قاعة المحكمة. )فيما يلي إعادة رسم لهذا   295للمنطقة المحيطة بالفرع  P3مخطط توضيحي رسمه  
 (:التوضيحي المخطط

 

ا إذا كان بإمكان  تم عرض صورة ملتقطة باأل  P3قمار الصناعية من خرائط جوجل )انظر أدناه(. وسألت القاضي كيربر عم 

،  ، واألوتستراد إلى السيدة زينب295في وصف المواقع على الصورة: مقبرة الشهداء، والفرع  P3ف على الموقع. بدأ التعر  

 اط في نجها، والمقبرة اإليرانية والمقبرة المدنية. ومفرق نجها، والمساكن، وميدان التدريب، وخربة الورد، ومساكن الضب
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 [ 36.368014،  33.410751اإلحداثيات ]

دةلشاحنة الكان موقع اللقاء باسأل القاضي فيدنر أين  أين ذهبت الشاحنة بعد   . سألت القاضي كيربرمفرق نجهاعند  P3. قال مبر 

 في اتجاه المقبرة اإليرانية.  P3. قال اللقاء

إن الخريطة تظهر   P3كفر سوسة وصورة من خرائط جوجل. قال  في دارة اإللفرع ملتقطة باألقمار الصناعية  تم عرض صورة

 وبدأ في وصف المناطق في الفرع.  295الفرع 

 

 [ 36.383577، 33.407949]اإلحداثيات: 

الجثث وأوضحها على النحو  ذا كان يستطيع شرح األرقام على إ P3قيصر. سألت كيربر تم عرض صورتين للجثث من ملف 

 التالي:

 :  1الصورة  •
o 1003 ربما السجن ورقم الزنزانة : 

 : رقم الفرع 227

 : رقم متسلسل )يمكن أن يكون رقماً يحل محل االسم(3248
 :  2الصورة  •

o 1099 ربما السجن ورقم الزنزانة : 
 : رقم الفرع 251

 : رقم متسلسل )يمكن أن يكون رقماً يحل محل االسم(4558

 استراحة

 كلينجه استجواب من قبل المّدعي العام 

ا إذا تم نقل جثث قبل الثورة. قال  P3لـ   كلينجهقال المدعي  إنه ال  P3أنه من الجيد أنه استعاد ذاكرته ]بطريقة ساخرة[ وسأله عم 

 وال يعرف ما حدث قبل ذلك.  2010 ،نوفمبرتشرين الثاني/ 15يعرف، ألنه بدأ العمل في الفرع في 

ا إذا تم نقل جثث بين عامي  كلينجهسأل   إنه ال يعرف. P3. فقال 2011و  2010عم 
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أشخاص   "استشهد"درعا،  أحداثه أخبروه أنه في بداية زمالء إن P3ها. قال بمتى حدثت أول عملية نقل عرف  P3 كلينجهسأل 

 درعا.  أحداثوال عددهم، ألن النظام كان يعمل بسرية خالل  واكانلم يكن يعرف من لكنه قلوا إلى المستشفيات. وونُ 

الذي  مكان العن إنما إنهم لم يتحدثوا عن الجثث، و P3قال  فعن تجربتهم مع الجثث. قد أخبروه زمالؤه  كانإذا   P3 كلينجهسأل 

 اء والعسكر. لديهم أفضل معرفة بهذا األمر هم األطبكان إن األشخاص الذين  P3. قال ت إليه فقطلقِ نُ 

دة. قال  P3ما إذا كان  كلينجهسأل   [. رة ]الثورةإنه بدأ في المتابعة بعد األحداث األخي P3تابع ما حدث مع الجثث في الشاحنة المبر 

أي   سيجيبإنه  P3. قال مإنه كما هو حال أفراد عائلته المفقودين، هناك آخرون لديهم أفراد عائلة مفقودون يبحثون عنه P3قال 

، حتى يعرف األشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم الحقيقة  هذه [تساستدعاء للمحكمة لإلدالء بشهادته، كما فعل في محكمة ]كوبلن

 أيضاً.

ا يعتقد  P3 كلينجهسأل  دة. سأل   P3أنه قد حدث ألفراد عائلته. قال عم  إنه خالل عمله، كان يعتقد أنهم كانوا في الشاحنات المبر 

إنه سأل في كل مكان وأي شخص تم إطالق سراحه من السجن عنهم، لكنه لم يحصل   P3كيف كان يبحث عنهم، فقال  P3 كلينجه

 على معلومات عنهم. 

ا إذا كانت عائلته م P3 كلينجهسأل  إن بعض أفراد عائلته كانوا سابقاً أعضاء في الحزب الشيوعي   P3ؤيدة للمعارضة. قال عم 

وعائلته يتتبعون أماكن   P3. وكان 2011شخصاً[ في نيسان/أبريل  15وشاركوا في مظاهرات ضد النظام في البداية. تم اعتقالهم ]

 وجودهم، إلى أن تم نقلهم إلى دمشق واختفوا.

ا إذا كان هناك أشخاص اختفوا في عام  كلينجهسأل  عدم  "إن ثالثة من أفراد عائلته اختفوا، على الرغم من  P3. قال 2011عم 

إنه بحث   P3وجود شيء في ذلك الوقت" ]هذا يعني أنه لم تكن هناك مظاهرات واسعة النطاق أو اعتقاالت واسعة النطاق[. قال 

 في صور قيصر. معنه

ا إذا كان  كلينجهسأل  إنه في وقت سابق خالل "األحداث"، لم يكن عدداً   P3ت هناك زيادة في عدد الجثث أو المركبات. قال عم 

 شخص ]جثة[، لكنه لم يعرف بالضبط عدد الجثث التي تم إحضارها. 100كبيراً. كان الرقم القياسي 

قال وإنه في الفروع األخرى يمكن أن تكون األرقام مرتفعة.  P3. قال 8,000أنه قال إن الرقم في التقرير كان  P3 كلينجهأخبر 

P3  بينما اختفى الباقون.2012و  2011في الذين اعتُقلوا إنه تم اإلفراج عن عدد قليل فقط من أولئك ، 

نهاية إنه زاد في  P3. قال 2012وكانون الثاني/يناير  2011بين نيسان/أبريل قد ازداد عدد الجثث كان إذا   P3 كلينجهسأل 

بداية   تكان األنه P3قال ف، 2012وكانون الثاني/يناير  2011لماذا قال نيسان/أبريل  P3 كلينجه. سأل 2012وبداية  2011

 الثورة وكان عدد االعتقاالت مرتفعاً. 

في عام عتُقلوا ا أبناء عمومتهاثنين من إن شقيقه و P3في أسئلته حول متى ارتفع عدد المعتقلين وعدد القبور. قال  كلينجهاستمر 

إنهم كانوا يعرفون عدد  P3األعداد في محافظات أخرى. قال  ازدادت، حيث كانت األعداد مرتفعة و ]تم حجب االسم[ في 2011

 ذا كانوا على قيد الحياة. يعرفون ما إ لكنهم لم يكونوا المعتقلين،

  2011، لكنه كان بين نهاية عام %100إنه لم يكن متأكداً بنسبة  P3نقل الجثث. قال فيه رأى عن الوقت الذي  P3 كلينجهسأل 

 .2012عام  بدايةو

دةإياد وات جه نحوها مقبرة أي عن   P3 كلينجهسأل  إن   P3قال و. نجهاإن نقطة االلتقاء كانت عند مفرق  P3قال ف. الشاحنة المبر 

التدريب.   ميدانواألخرى في  مساكن نجها هناك مقبرتان، واحدة خلف كانت ، والرسالةفي مذكوراً عدد األشخاص والمركبات كان 

دةإياد والتي ذهب إليها  مقبرة العن   P3 كلينجهسأل  في اتجاه المقبرة  يةالداخلالمقبرة إلى  اتجهواإنهم  P3قال  ف. الشاحنة المبر 

 %. 100اإليرانية، لكنه لم يكن متأكداً بنسبة 

 60-50حوالي  P3رأى اسم إياد في الرسالة وسأله عن عدد األشخاص )الجثث( المذكورين في الرسالة. قال   P3إن  كلينجهقال 

 دة[.المبر   الشاحنةجثة في  60-50رافق حوالي كان يإلى أن إياد   ]مشيراً 

ا إذا كان يتذكر تفاصيل االجتماع األول. قال   P3ذكر سابقاً أنه رأى إياد مرتين وسأل  P3إن  كلينجهقال  إنه ذكر ذلك   P3عم 

 ألنه نسي المرة السابقة. P3للشرطة، لكنه ال يتذكر. اعتذر 

 من عائلة معال.  كان مدراء الفرعأحد  ُمرافِقإن  P3قال ف. يذك ره بشيءعال إذا كان اسم محمد مُ  P3 كلينجهسأل 

فه على[ أن محمد معال من الشرطة قال سابقاً ]في استجوابه P3إن  كلينجهقال  عن مكان هذا الشخص.   P3 كلينجهإياد وسأل  عر 

ا إذا كان هذا الشخص علوياً،  كلينجهفي سوريا. سأل   P3قال  ليس إنه إما مسلم أو مسيحي ألن بطاقة الهوية السورية  P3قال فعم 
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]القرية   ةعلويعائلة  ، وهيالكروم عين –إن اسم العائلة من الالذقية  P3قال  ولكن مسلمين[.  عتب ر العلويون]يُ مكتوباً عليها علوي 

 الالذقية[. –تحت إدارة حماة وليس الالذقية، لكنها تقع على حدود حماة 

فه على إياد. قال  P3 كلينجهسأل  إنه ال يتذكر، ولكن قد يكون ذلك صحيحاً إذا كان قد ذكر ذلك في   P3إذا كان هذا الشخص عر 

 . 2019استجواب 

في   ةوال يزال لديه شظي  2012إنه أصيب في عام  P3قال فإذا كان قد أصيب أو ُضِرب على رأسه. ]ساخرا[  P3 كلينجهسأل 

 جسده. 

.  العبارة يوافق على هذه إذا كان P3 كلينجهصحيح. سأل   2019إن كل ما قاله في استجوابه عام [ للتو]قال قد  P3ن إ كلينجهقال 

 [، قال كل شيء يعرفه. 2019وقال إنه في ذلك الوقت ]في استجواب  ذلك، P3د أك  

 ي اليوم التالي. قال كيربر إن الجلسة انتهت، لكن لم يُسمح للشاهد باالنصراف بعد. حيث سوف يستمر االستجواب ف

 مساًء.  03:40ُرفعت الجلسة الساعة 

 2020حزيران/يونيو،  25 –يوم المحاكمة الرابع عشر 

 صباحاً.  9:30حضر هذه الجلسة حوالي ثمانية أشخاص وأربعة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  

 ]تم حجب االسم[  ألكسندر ف شهادة الشاهد

 عاماً في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي في ميكنهايم. 32، مفوض أعلى يبلغ من العمر ألكسندر ف يُدعىكان الشاهد األول 

 االستجواب من قبل القضاة

  ،يوليوتموز/ 24جاء لالستجواب في  P3إن  ألكسندر . قالP3كيف التقى حول   ألكسندرسؤاالً على القاضي كيربر طرحت 

 إنه ال يعرف المتهم إياد أو المتهم أنور.خالل االستجواب  P3، حيث قال 2019

ن ترجمة عكسية، وأك د   ذلك. ألكسندرسأل القاضي فيدنر ما إذا كان االستجواب تضم 

أنه تلق ى مكالمة هاتفية، وبعد  ألكسندركان متعاوناً للغاية. وأشار  P3إن  ألكسندرسأل القاضي فيدنر كذلك عن االستجواب، وقال 

  متحفظاً  P3، أصبح إخباره بهذه المعلومةإنه بعد  ألكسندرمن قانون اإلجراءات الجنائية األلماني. قال  55بالقسم  P3ذلك أبلغ 

لم  الس ِ  الحفاظ على يتحدث عن محاولته P3  بينما كانإنه ذكر ذلك  ألكسندراإلجابة على األسئلة. قال  P3من الصعب على أصبح و

 التعذيب. عن في المظاهرات و

خلط بين الكثير من   P3كان على اطالع جيد، لكن  P3إن  ألكسندر، وقال P3عن انطباعه عن  ألكسندرسأل القاضي فيدنر 

 المعلومات. 

نص  أن من نفس المنطقة )ذكر االدعاء فيما بعد إنهما كانا  قال  P3إن  ألكسندرالمتهم إياد. قال  P3سأل القاضي فيدنر كيف عرف 

 نفس المنطقة(. ألنهما منالبعض من فرع المخابرات، وليس  ابعضهم انيعرف اأنهمذكر  P3 ورد فيه أناالستجواب محضر 

.  2بحث في الصور وتفح ص الصورة رقم  P3ذلك وقال إن  ألكسندرسأل القاضي فيدنر ما إذا تم عرض مجموعة صور. أكد 
 أن ذلك الشخص هو إياد، الذي كان يعرفه. ألكسندر، فإنه أخبر P3أنه عندما انتهى  ألكسندرر وذك

ا إذا كان  تحدث عنه بشكل صريح نسبياً قبل أن يبلغه   P3إن  ألكسندرتحد ث بشكل صريح عن إياد. قال  P3سأل القاضي فيدنر عم 

يتحدث بشكل صريح، وتحدث   P3من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني، ولكن بعد ذلك، لم يعد  55بحقوقه بموجب القسم  ألكسندر

P3  إن  ألكسندر"[. قال واالقتحام المداهمة]فرع " 295أكثر عن الفرعP3 لكنه أعطى انطباعاً بأنه  %100متأكداً بنسبة  لم يكن ،

 رأى إياد أكثر من مرة. 

 الذي أخبره أن يختصرإنها كانت من رئيسه  ألكسندرأثناء االستجواب، فقال  ألكسندرلتي تلق اها سأل القاضي فيدنر عن المكالمة ا

 أشياء كثيرة. خلط بين P3ألن  األمور

ا إذا كان  [، الثالث عشرح في اليوم والمباني المحيطة ]كما هو موض   295رسم مخططاً توضيحياً للفرع  P3سأل القاضي فيدنر عم 

 الشوارع والمقابر. اً نسبياً وشرح عنجيدكان  P3إن  ألكسندرقال ف، تأكداً م بدا P3 ذلك. سأل فيدنر ما إذا كان ألكسندروأكد 
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ه  أخبر P3إن  ألكسندرقال ف[ الثالث عشريوم الفي  P3  ذكرهالذي  لقائهماوإياد ]في إشارة إلى  P3سأل القاضي فيدنر لماذا التقى 

 تسليم القوائم. أنه كانت هناك حاجة لب

تحت مسؤولية  إن إياد عمل في فرع جميل الدبوس في وحدة دوما، ألكسندرقال فسأل القاضي فيدنر عن الفرع الذي عمل فيه إياد. 

 . جميل الحسن

كان  ربما في الرسائل من كال الجانبين ] هناك رموزً  ه كانأن ألكسندر. وأكد )الشيفرة( سأل القاضي فيدنر ما إذا تم استخدام الرموز

إنه وفقاً لشهادة   ألكسندرف على بعضهم البعض. قال للتعر   [األوامر( والقوات التنفيذية )وحدة إياد( صدرعني بين اإلدارة )حيث تي

P3 رقيب أول. برتبة ، كان إياد 

ا قاله  لم في  قال إن إياد كان مسؤوالً عن الحفاظ على الس ِ  P3أن  ألكسندرعن مهام إياد. فذكر  P3سأل القاضي فيدنر عم 

ا إذا كان إياد   يعتقلونالنار على المظاهرات و ونطلقي كانوامالبس مدنية ب اً المظاهرات، وقال إن أشخاص المتظاهرين. سأل فيدنر عم 

 السؤال.  هذا P3إنه لم يسأل  ألكسندرقال فشخصياً شارك في ذلك، 

ا إذا كان  للمخابرات إدارياً قال إنه سمع به وهو يتبع  P3أن  ألكسندرعلى علم بفرع الخطيب. فذكر  P3سأل القاضي فيدنر عم 

 لمخابرات العسكرية.ل الذي يتبع إدارياً أيضاً فرع فلسطين،  P3العامة، وذكر 

 عيناستجواب من قبل محامي الدفاع ومحامي المدّ 

ا إذا كانت إجابات   لكنه اعتاد اللف والدوران/المراوغة في  ،كان معقوالً  P3إن  ألكسندر. قال محد دة P3سأل المحامي شوستر عم 

 .اإلجابة

. سأل شوستر 251قال إنه حصل على معلوماته من الفرع  P3إن  ألكسندرقال فعلى معلوماته،  P3سأل شوستر كيف حصل  

 .251و  255الفرعين  خلط بين P3ن إو ،ال ألكسندرقال فالجواب، بقد رضي إذا كان  ألكسندر

ا إذا كان    ، فأجاب أثناء االستجواب، على سبيل المثال جميل الدبوس P3مها األسماء التي قد   استعرض ألكسندرسأل شوستر عم 

 .بالنفي ألكسندر

ا إذا   صورة لشخص يعيش في   عرض عليه P3ن  إ ألكسندرقال ف، ألكسندرعلى  صور أشخاص قد عرض  P3 كانسأل شوستر عم 

 معلومات عنه.  ألكسندربرلين، لكن لم يكن لدى 

من   55عن القسم بعد إخباره  بشد ة أصبح متحفظاً كان واثقاً ولكنه  P3إن  ألكسندرقال ف، P3عن انطباعه عن  ألكسندرسأل شارمر 

 . قانون اإلجراءات الجنائية األلماني

إنه لم يسأل   ألكسندرذلك. قال   P3عاماً في ذلك الوقت وسأل كيف عرف  37ذكر أن إياد كان يبلغ من العمر  P3قال شارمر إن 

 عن ذلك. 

بالنفي. ذكر  ألكسندر، محامي المدعي، ما إذا كان من الممكن لشاهد أن يدلي بشهادة مجهولة الهوية، فأجاب شولتسسأل أندرياس 

 . تهشهاداإلدالء بيرغب في يعد لم  P3فبراير، لكن شباط/في  P3وا استجواب أن المحققين الفرنسيين أراد ألكسندر

 استجواب من قبل اآلخرين 

،  لم يعد يرغب في اإلدالء بشهادته P3 ألن ألكسندرقال فالسلطات الفرنسية.  الذي تجريه تحقيق العن  ألكسندرسألت القاضي كيربر 

 ]تم حجب المعلومات[   عن كيفية المضي قدماً. هليسأل كلينجهالعام بالمدعي  ألكسندراتصل 

 وتهديدات مزعومة تلقاها. فيما يتعلق بتخويف محتمل للشهود P3تم استجواب 

 ]تم حجب المعلومات[ 

إنه ال يستطيع   ألكسندرقال فقد غي ر المعلومات التي قدمها خالل االستجوابات،  P3سأل باتريك كروكر، محامي المدعي، ما إذا كان 

ا إذا كان   إن   ألكسندر. قال بالنفي ألكسندر فأجابخالل االستجواب الثاني،  متأكدغير  P3اإلجابة على هذا السؤال. سأل كروكر عم 

P3  قلق.يشعر بالولم يكن  متأكداً كان 

 شهادة الشاهد كريستيان ك  ]تم حجب االسم[ 
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 أدلى كنهايم.يفي ممكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية  منعاماً   36كان الشاهد الثاني يُدعى كريستيان، ضابط شرطة يبلغ من العمر 

( في ألكسندرأيضاً المحقق الثاني )مع كريستيان  كانو. 2019آب/أغسطس،  14في عُقدت جلسة استماع  بشهادته بشأنكريستيان 

 . 2019  ،يوليوتموز/ 24

إفادة غير صحيحة[ من قانون اإلجراءات الجنائية على  المترتبة ]العواقب الجنائية 57والقسم  55بالقسم  P3أنه أبلغ كريستيان  أكد

 األلماني.

ا إذا كانت هناك صعوبات مع المترجم،  الترجمة العكسية استخدام كريستيان د أكو. بالنفيكريستيان   فأجابسألت القاضي كيربر عم 

 في االستجواب. 

أن هذا لم يكن إجراًء غير معتاد حيث ظهرت أسئلة جديدة  كريستيان   مرة ثانية. أوضح P3سأل القاضي فيدنر لماذا تم استجواب 

إن التركيز خالل االستجواب الثاني كان على ما تطابق مع جلسة االستماع األولى  كريستيان   األول. وقال P3أثناء تقييم استجواب 

بهيكل   المتعلقةالمعلومات وجود تناقض في إلى كريستيان  إياد. وأشاراالستماع الخاصة بوما إذا كانت هناك أوجه تشابه مع جلسة 

 تماماً. منطقيةكانت  P3 فرعالمتعلقة ب، على الرغم من أن المعلومات أجهزة المخابرات السورية

ث أيضاً عن هيكل جهاز المخابرات،  تحد   P3قال إنه كان يعرف إياد ألنهما من نفس المنطقة وأضاف أن  P3أن كريستيان  ذكر

 كانت محد دة.  P3ال يعتقد أن معلومات كريستيان  لكن

أعطى معلومات خاطئة  P3إنه يعتقد أن كريستيان  قد غي ر معلوماته بين كال االستجوابين. قال P3سأل القاضي فيدنر ما إذا كان 

يتبع للمخابرات العسكرية خالل االستجواب األول لكنه ذكر أنه يتبع   40في االستجواب األول )على سبيل المثال، ذكر أن القسم 

 للمخابرات الداخلية خالل االستجواب الثاني(.

ا إذا كان  قال إنه  P3ذلك، لكن  فعل  P3ن إكريستيان  في كفر سوسة، وقال 251الفرع  قد حد د موقع P3سأل القاضي فيدنر عم 

 .بكثير الخطيب يأتي قبليمكن أن يكون مخطئاً ألن كفر سوسة 

كان متأكداً للغاية ورسم  P3إن كريستيان  متأكداً عندما عُِرضت عليه صور للخرائط، وقال P3سأل القاضي فيدنر ما إذا كان 

 مخططاً توضيحياً في االستجواب األول. 

قال إنه تم نقل الجثث بالحفارات في االستجواب   P3أن كريستيان  حول نقل الجثث. ذكر P3سأل القاضي فيدنر بشأن الذي قاله 

 وا يحفرون قبوراً جماعية في االستجواب الثاني. أنهم كان P3األول، وذكر 

، لكنه لم يكن 2012قال إنه رأى إياد في عام  P3أن كريستيان  إياد. ذكر P3سأل القاضي فيدنر عن المرة األولى التي رأى فيها 

،  295للتدريب، ثم قام محمد معال، الذي عمل في الفرع  295قال إن إياد جاء إلى الفرع  P3أن كريستيان   متأكداً. وأضاف

 على إياد.  P3بتعريف 

قال إن القوات كانت مسلحة   P3أن  ذكر كريستيانسأل القاضي فيدنر عن القوات/الموكب المتواجد عند نقطة االلتقاء في نجها. 

 وجاءت بمركبات بيك آب. 

 كان يتحدث بسالسة وكان متأكداً.  P3إن كريستيان  ، وقالP3عن انطباعه عن كريستيان  سأل القاضي فيدنر

في مقبرة التقيا وإياد [ P3]قال إنه  P3أن كريستيان  أراد القاضي فيدنر معرفة المزيد عن الوضع فيما يتعلق بالموكب. ذكر

 قال إن األمر لم يكن دائماً يتعلق بالجثث وأحياناً كانوا ينقلون الذخيرة أيضاً.  P3أن كريستيان  لتسليم ملفات. وأضاف اءالشهد

ا إذا كانا قد التقيا أكثر من مرة خارج الفرع محامي المتهم إياد سأل شوستر  إنه لم يكن مسموحاً لسيارات  كريستيان  . فقال295عم 

 خارج الفرع. تهم إياد[ بحاجة لاللتقاءالمو P3] انقل الجثث دخول منطقة الفرع، ولهذا السبب كان

ا إذا كان  أعطى إجابات بطالقة وبشكل مباشرة عند الحديث عن هيكل جهاز المخابرات أو إذا كان بحاجة إلى   P3سأل شوستر عم 

 بطالقة. قُِد متإن اإلجابات كريستيان  قالفالتفكير في األمر، 

ا إذا كان أخبرهم أن معلوماته جاءت من عمله  P3بأن كريستيان  عن مصدر معلوماته، وأجاب  P3سأل كريستيان  سأل شوستر عم 

 [. 255الفرع في في الواقع عمل حيث يبدو أنه خطأ مطبعي ] والذي –  251في الفرع 

ا  عم   P3أنهم سألوا  كريستيان   في االستجواب السابق. وأوضح P3  المختص بالجرائم الذي ذكرهمن األ  جهازكما سأل شوستر عن 

ق التحق    تمك نوا منلمخابرات. سأل شوستر ما إذا ل يتبع بالنفي ألنه P3 فأجابللشرطة،  تابعاً  ائمالجرالمختص بمن جهاز األ إذا كان

 .بالنفيكريستيان  فأجابمن هذه المعلومات 
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ا إذا كان   ث تم  حي للعلن كانت معروفة 1ة الجماعي المقبرة قال إن P3أن كريستيان ذكرفقد مي ز ما بين القبور،  P3سأل شوستر عم 

 . أجهزة المخابراتفروع  من كانت فقط لجثث المعتقلين  2الجماعية  ولكن المقبرة ،هناك (فن جميع الجثث )الجنود والمعتقليند

ا إذا كان   . 1المقبرة الجماعية  إن الوجهة كانتكريستيان  قالفإياد   ذهب إليها موكبي تال عرف الوجهةي P3سأل شوستر عم 

 P3أن كريستيان ر ذكفأيضاً،  295هناك عمليات نقل إلى الفرع  كان  أم طبيعياً  إجراءً  يم الجثث سأل القاضي فيدنر ما إذا كان تسل

 الجثث إلى الفرع. جلب  ه لم يكن مسموحاً قال إن

قال إنه ال يستطيع اإلجابة على هذا السؤال ألنه كان يعلم فقط أن  كريستيان   في الفروع المختلفة، لكن P3عن عمل  شولتس سأل 

P3  ولكنه كان يرسل معلومات إلى الفروع األخرى.255قال إنه عمل لدى الفرع ، 

دان: أحد الحراس في  . كان هناك شاههاالجماعية في نج لمزيد من الرؤى المتعلقة بالقبورإن هناك اكريستيان   رداً على سؤال، قال

 رشوة. عد أن دفع ب نجهاجثة شقيقه من  استلمالخطيب شهد بأنه من شاهد الخطيب وضحية/

ا إذا كان  قد سأله. ألكسندربالنفي، ولكن ربما يكون كريستيان  عن رتبته، فأجاب P3سأل كريستيان  سأل شارمر عم 

 دقائق 10استراحة لمدة 

 P3استجواب تتمة 

 محامي إياد من قبل استجواب 

ا إذا كان   الذهاب إلى كلية عسكرية. P3درس المعلوماتية في كلية عسكرية، ونفى  P3سأل شوستر عم 

  295 الفرع ، بل 205 الفرع إنه لم يدخل P3قال فوطلب منه شرح مسار دراسته.  205إذا كان عمل في الفرع  P3سأل شوستر 

)فرع المعلومات(، واستمر في الفرع  255أوالً بدورة تدريبية في الفرع التحق إنه  P3. قال 2010 ،نوفمبرتشرين الثاني/ 15في 

 عائلته. ب يلتحقو ،نشق عن النظامي، ثم ذهب إلى السيدة زينب، قبل أن 2012  عام حتى 295

وتم   إن النظام يرشح خمسة أسماء للتقدم ليكونوا عناصر في إدارة أمن الدولة P3. فقال 295عن عمله في الفرع  P3سأل شوستر 

الفرع . وقال إنه انضم الحقاً إلى 295الفرع وأجرى بعض االختبارات، ثم تم قبوله وانضم إلى بطلب  P3تقدم وترشيح اسمه. 

255 . 

ا إذا كان عمل فعالً في الفرع  P3سأل شوستر   . ذلك  P3د ، وأك  255قبل أن يذهب إلى الفرع  295عم 

  P3قال و. 255الفرع التحق بسنوات في حمص، ثم  3إنه ذكر للشرطة أنه درس   P3قال ف، تهسادر عن مكان P3سأل شوستر 

ا إذا كانت دراسات2010 ،نوفمبرتشرين الثاني/ 15في األولى مرة للأمن الدولة ب التحقإنه  أجهزة  بتتعلق  ه. سأل شوستر عم 

 .عسكرية إنها كانت مثل كلية عسكرية، أكاديمية P3المخابرات. قال 

ا إذا كان قد تلق ى تدريباً عسكرياً في أمن الدولة، فقال  P3سأل شوستر  إن تخصص أمن الدولة يتضمن التدريب على   P3عم 

 استخدام المسدسات والرشاشات. 

ا إذا كانت هناك تدريبات بدنية،  دروس  باإلضافة إلىإنهم كانوا يمارسون تمارين رياضية صباحية  P3قال فسأل شوستر عم 

قسم  كان في مدرسة الكلية العسكرية، ذلك إن P3قال فة، يالرياضالتمارين أين كانوا يمارسون  P3أكاديمية. سأل شوستر 

 . المعلومات

ضوكان يسافر ] م كامله كان لديه عمل بدواإن P3عمله هناك. قال عن و 295كان في الفرع  متى P3سأل شوستر   إلى يُفتر 

 . مناوباتبنظام الهم كانوا يعملون إن P3عائلته[ يوم الجمعة. قال  

 صباحاً  08:30إنهم كانوا يجتمعون في  P3يفعل في الصباح. قال  P3وماذا كان  الزمنية للمناوبات جداول السأل شوستر عن 

شعار   " ]وهوخالدةرسالة  ذات[ "أمة عربية واحدة ]كما لو كان واضحاً  P3أجاب فالشعار،  ويرد دون الشعار. سأل شوستر ماذا كان

  P3لوحدات. قال يتفق د الحضور والغياب لصباحي مثل المدارس وكان هناك عريًف  طابورلديهم  ه كانإن P3قال  وحزب البعث[. 

 وأحياناً ينضم نوابه أيضاً.إليهم كان ينضم  295 رئيس الفرع إن

طالب ومتطوع   3,200كان فيها حوالي   295إن مدرسة  P3يفعل بعد أن يذهب إلى مكتبه. فقال  P3سأل شوستر ماذا كان 

ا كان يفعله  ذهب إلى  ي، ثم يالصباح بالطابورإنه كان يلتحق  P3نفسه، فقال  P3ومجندين وضباط وضباط صف. سأل شوستر عم 

 . ىخرأ جهةي ألع البريد على كافتيريا الفرع أو ز  ويم البريد إلى رئيس الفرع، ثم سل  يمكتبه، و
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ا إذا كان قد عمل بمثابة ساعي بريد، فقال  P3سأل شوستر  إن البريد ليس مثل البريد العادي، بل باألحرى ملفات. أعطى  P3عم 

P3 متى تصل المواد مثل اللحوم. قال  يبي نالذي كان  لمطبخمثاالً على البريد الخاص باP3   إنه اعتاد على تسليم هذه الرسائل، وإذا

  نص الذياشخاأل يتفق دكان  المديرأن  P3للتوقيع عليها. وأضاف   رئيس الفرعتدقيق، فقد كان يسلمها إلى عمليات كانت هناك أي 

 P3أكد  و 295 رئيس الفرعوستر ما إذا كان يقصد كم عدد السلع التي سيتم تسليمها )سأل ش وفي ذلك اليوم، للحراسة  ونسيقف

،  التصليحعن ورشة   شخص آخر مسؤوالً كان  كان مسؤوالً عن إدارة المطعم، و ضابطاً برتبة مساعد أولأن   P3(. وأضاف ذلك

 للحرس. هناك رئيس وآخر عن السيارات التي تأتي وتذهب، وكان 

وكان كل واحد منهم يذهب إلى مكان معين )على سبيل المثال، إلى اإلدارة،   10إنهم كانوا حوالي   P3رداً على سؤال شوستر، قال 

 إلى البريد الخارجي، البريد الداخلي( على أساس يومي ثم يعود إلى الفرع.

المنزل بعد العمل. تدخلت القاضي كيربر وقالت عود إلى ي  كانإنه  P3قال ف، P3سأل شوستر عن الوقت الذي كان ينتهي فيه عمل  

كان ذلك  عمل ثابتة، و  ساعاتأنه لم تكن هناك   P3الوقت. أجاب  من خالل إعطاءعليه  ويجب اإلجابة إن هذا السؤال كان دقيقاً 

 شخص أنه يمكنه العودة إلى المنزل.التم فيه إخبار كان يلى الوقت الذي عيعتمد 

ا إذا كان   ذلك.  P3صباحاً، وأكد  08:30يحضر إلى العمل في كل يوم الساعة  P3سأل شوستر عم 

أن هناك مكاناً محدداً للبريد الخارجي من اإلدارة   P3ذكر  فسأل شوستر ما إذا كان هناك مكان يتم فيه جمع البريد قبل توزيعه. 

كل قسم بريده  كان ل ]  295الفرع  داخلاألسلحة(، وكل هذا كان  عمستودالذخيرة ) الخاص بمخازنآخر للبريد  محدداً ومكاناً 

 الخاص[. 

إذا كان قد خضع لتدريب اللياقة البدنية   P3عدم اإلجابة بشكل عام وعدم تجن ب أسئلته. ثم سأل شوستر  P3طلب شوستر من  

إنه أخبر الشرطة أنه كان  P3قال وإنه كان يمارس تمارين اللياقة البدنية مع زمالئه عندما كان لديه وقت فراغ.  P3والرماية. فقال 

بهم ويعطيهم دروساً في   P3يمارس الرياضة مع زمالئه وكان يعطيهم دروساً )قال  إنه غالباً ما كان يخرج مع آخرين ويدر 

 المعلوماتية(.

ا إذا كان هناك مكان خاص للتدريب. قال  عنعدم الخروج  P3طلب شوستر من   إن هناك   P3موضوع اللياقة البدنية وسأله عم 

 هناك مكاناً محدداً للتدريب على الرماية.  ه كانإن P3قال  وميدانين لتدريب اللياقة البدنية في الفرع، كما أظهر في اليوم السابق. 

الجلسة وأن   ا تديرخاطبة الشاهد مباشرة. قاطعتها القاضية كيربر وقالت إنهعي، شوستر بمطالبت الدكتورة آنا أومشين، محامية المد  

 . منفسهأ ضبط نعلى محامي المدعي

ا إذا كان   ب على إطالق النار.إنه تدر   P3قال فنفسه يطلق النار،  P3سأل شوستر عم 

 4قال سابقاً أنه لم يتلق  تدريباً، وقال إن المبنى ]مبنى لإليرانيين فقط[ تم بناؤه في  P3قال شوستر إنه طرح ذلك السؤال ألن  

من الخارج ]أجانب[  أشخاصاً أن  P3. وأضاف الموقعيُحظر دخول ذلك كان كما ذكر سابقاً،  ،إنه P3. قال 2010حزيران/يونيو، 

 سكن لإليرانيين.كان هناك كانوا يأتون للتدريب هناك، و

،  مباني[ اإلدارةإنه تدرب في مواقع داخل ] P3إطالق النار هناك. قال على  ات وتدريباً تمرين تلق ىإذا كان قد  P3ستر سأل شو 

 إليرانيين.الخاص بامبنى الولكن ليس في 

إنه سأل عن المبنى عندما جاء وكان يتساءل   P3قال ف، 2010 ،يونيوحزيران/ 04أنه تم بناؤه في  P3سأل شوستر كيف عرف 

سأل  كان قد  إذا  P3". سأل شوستر فقط من الخارجالقادمين للناس مخصص إنه قيل له أنه " P3لماذا تم منعهم من الدخول. قال 

كان  أنه ب P3د "، وأك  اً "حديثكان نه أق شوستر قائالً مؤخراً. وعل   إنشاؤهأنه تم له إنه سأل وقيل  P3. قال التحديدب عن تاريخ بنائه

 .اً مبنى حديث

إن مفرزة السيدة زينب مسؤولة عن   P3وصف ما فعله في وحدة السيدة زينب. قال  P3التركيز وطلب من  P3طلب شوستر من  

 العسكرية.دارة المخابرات تتبع إلدارة أمن الدولة واألخرى إل تتبعإن هناك مفرزتين: واحدة  P3. قال مقامحماية ال

ا فعله في السيدة زينب. قال  إنه انتقل إلى هناك ألنه أراد االبتعاد عن المشاكل وحاول    P3طلب منه شوستر أن يجيب بشكل عام عم 

 . مقامتقع مقابل الكانت مفرزة الأن  P3. وأضاف أكثر "واسطة" ألن طبيعة العمل ]في السيدة زينب[ كانت إدارية من خالل االنتقال 

 إن المفرزة كانت مسؤولة عن حماية المقام وزواره وأمن المنطقة. P3. قال  P3سأل شوستر عن المهام التي توالها 

 ، حيث كانت وثائقه ال تزال هناك.295لفرع ل يتبعال يزال كان إنه  P3ه. قال ل كان يتبععن الفرع الذي  P3سأل شوستر 
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دارة  إل السيدة زينب تابعة مفرزة وكانت ،2012ل في نهاية عام قِ إنه نُ  P3قال   .300ل إلى الفرع قِ قال إنه نُ  P3ذكر شوستر أن 

 . 2012رمضان  شهر وانشق في  2012فبراير شباط/، لكنه لم يبق هناك لفترة طويلة. قال إنه أتى في بداية 300الفرع 

إنه ال يعرف بالضبط. وأضاف أنه على يقين أنه كان في الثامن والعشرين  P3سأل شوستر عن الشهر المحدد الذي انشق  فيه، فقال 

من الشهر، ألنه ال يزال يتذكر أن الرواتب ُصِرفت في الثالثين من الشهر، وكان قد انشق  قبل يومين من استالم راتبه ]بدأ شهر 

 [. 2012 ،يوليوتموز/ 28يعني  P3يكون  يمكن أن  ،آب/أغسطس. لذا  18يوليو وانتهى في تموز/ 20في  2012رمضان 

ا إذا كان يتذكر مواقع القبرين الجماعيين  P3طلب شوستر من   ذلك،   P3. أكد  2و 1االطالع على صور خرائط جوجل وسأل عم 

اإلشارة إليها باستخدام مؤشر الليزر. قال   P3طلب من وقال إنه ذكرهما للشرطة. قال شوستر إنه لم يكن قادراً على رؤية األرقام و

P3  في الشرطة، وبالتالي لم يضفه إلى الصورة. ثم أشار   2إنه لم يُسأل عن القبر الجماعي رقمP3  إلى خربة الورد وقال إن الرقم

 . خلفهاكان   2

ا إذا كان يتذكر ما قاله للشرطة عن االتجاه الذي سلكته مجموعة إياد بعد اللقاء. قال  P3سأل شوستر  كان تحت   اللقاء إن P3عم 

 هذا االتجاه ]انظر السهم األسود أدناه[.  فين المجموعة ذهبت إأمس ]اليوم السابق[،  يومالجسر وقال في الشرطة، وكذلك 

 معه: P3والوجهة التي قصدتها مجموعة إياد بعد لقاء  P3خريطة القبرين الجماعيين اللذين حّددهما 

 

ا إذا كانت المجموعة اتجهت نحو الرقم  P3أخبر شوستر   . ذلك  P3. وأكد 1أن االتجاه الذي كان يشير إليه مختلف، وسأله عم 

ا إذا كانت   تأشار في اليوم السابق إلى ذلك االتجاه ]انظر السهم األحمر أعاله[، ثم سأل  P3قاطعته القاضي كيربر وقالت إن  عم 

هناك كانت ق يرق الطرولكن عند مف ،1 الرقم نحو اتجهواإنهم  P3 . قال1الرقم غرباً نحو  أم 2الرقم   جه جنوباً نحوت  االمجموعة 

 [. أدناه زرقه إلى الغرب ]انظر السهم األإمكانية االنعطاف والتوج  
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إنه قال إنهم ات جهوا في ذلك "االتجاه"، لكنه لم يقصد أنه كان   P3أنه أشار إلى الجنوب في اليوم السابق. قال  P3أخبر شوستر 

 . م فقط لشرح الصورة وليس االتجاهاتأنه أضاف األرقا P3"المسار الذي سلكوه". وأضاف  

 .إنه كان مالزماً ثانياً عندما انشق   P3. قال ذا كانت رتبته األخيرةما P3سأل شوستر 

 االستجواب من قبل محامي المّدعين 

ا إذا كان قد شارك ذلك مع المكتب االتحادي للهجرة والالجئين   P3ذكر أنه تعرض لسوء المعاملة، وسأل  P3إن   شولتسقال  عم 

(BAMF قال .)P3  ،يسأل   ه لموقال إن شولتس هقاطعففي سوريا.  اعتقاله/ذكر أنه تم سجنهإنه أثناء إجراءات اللجوء الخاصة به

ا إذا كان قال إنه تعرض للتعذيب. عن ذلك ض للضربأنه  P3ذكر ف، وسأل عم   . قال إنه تعر 

تم اعتقاله وتعذيبه وإعدامه بسبب الذي  ، ]تم حجب االسم[  شخصاً، P3السابق، حيث ذكر  P3قصة من استجواب  شولتسقرأ 

كررت القاضي كيربر االسم واستمرت في قراءة أساليب التعذيب التي  فنه لم ينته. إ شولتسقال فتكرار االسم  P3انشقاقه. طلب 

 . األخرى األساليبقضبان الحديد الساخنة، وجميع والكهرباء، مع الماء و: الشبح، 295م في الفرع ستخد  تُ  ورد بأنها

ا إذا كان صحيحاً أن المحقق الذي حق ق مع  في سوريا أخبره أنهم أرادوا أن يُظهروا له ما يحدث عندما   P3سألت القاضي كيربر عم 

، أخبروه بذلك، ثم أخبروه أنه ليس من  إسماعيل شديد إن بعض زمالئه ورئيس وحدة االستجواب، P3يحاول شخص االنشقاق. قال 

 إنه تعرض للضرب وتم سكب الماء عليه.  P3[ ينوي االنشقاق. قال P3الواضح أنه ]

إنه بعد   P3للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين. قال  المزيدللتعذيب في اليوم السابق، لكنه ذكر  أسلوبينذكر  P3إن   شولتسقال 

ض للجولة األولى من الضرب  أساليب التعذيب األخرى. المرء ىنسي، التعر 

  شولتسإن الشرطة سألت عنه وأجاب بأنه من أقارب عائلة األسد. سأل  P3إذا كان يعرف علي مخلوف. فقال   P3 شولتس سأل 

ا إذا كان لـ   ا إذا كان  شولتسال. سأل   P3عالقة معه، فقال  P3عم   قد تلق ى تقارير منه.  P3عم 

ا إذا كان يقصد علي مملوك، فقال  شولتسقاطعت كيربر وسألت  إن علي مملوك هو رئيس إدارة أمن   P3ال نعم. ق شولتسعم 

 مملوك. علي يوصل البريد إلى مساعدي  P3الدولة في دمشق، وكان 

. قال  P3قال شارمر إن  نعم، وأنه حصل على هذه الرتبة عندما التحق   P3أخبر محامي الدفاع أنه كان مالزماً ثانياً عندما انشق 

 . 295بالفرع 

ا إذا كان ال يزال لديه ذاكرة بصرية  وأرقام ائم بأعدادذكر أنه شاهد قو P3قال شارمر إن    لما شاهده الجثث والمستشفيات وسأله عم 

 على إعادة رسمها.  اً قادرإذا كان و

 ورقة ورسم مخططاً توضيحياً ]فيما يلي إعادة رسم للمخطط[: P3طلب 

 : شاهدهاللقوائم التي  P3  للمخطط التوضيحي الذي رسمهإعادة رسم 
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 إنه كان هناك ختم الطبيب الشرعي وأن تاريخ الوفاة كان على األرجح هو تاريخ التسليم ]للجثة[. P3قال 

ا إذا كان الختم من طبيب شرعي ]شخص[. قال  إن الختم يشير إلى "الطب الشرعي"، لكنه لم يتحق ق ما إذا كان   P3سأل شارمر عم 

 البريد(. كان يستلمنتبه للتفاصيل عندما كن يهناك اسم للطبيب أو القسم الذي عمل فيه الطبيب )لم ي

ا إذا كانت كلمة "الطب الشرعي" مكتوبة. قال   إنه يجب أن تكون هناك ]على الوثيقة[. P3سألت القاضي كيربر عم 

ا إذا كان الطبيب الشرعي قد وق  س طبيب الال، وأن   P3قال فع أيضاً على قوائم أخرى تتعلق باألسلحة والبضائع. أل شارمر عم 

 سبب وتاريخ الوفاة. قيوث   –هو الحال في ألمانيا  كما –الشرعي هو موظف حكومي 

ا إذا كان   ذلك. المترجم  نفىو ،معنى مختلف اشهيد" يمكن أن يكون لهال" ت كلمةأخبر شارمر المترجم أنه قرأ "رقم الشهيد" وسأله عم 

االدعاء  إنه أراد االعتذار للقضاة و P3قال  فأنه رآه في وقت سابق يرتعش خالل بعض األسئلة وسأله عن السبب.  P3أخبر شارمر 

 ولم ينم جيداً.  ألنه وصل ليالً إلى كوبلنتس ،العام

 استجواب من قبل القاضي فيدنر 

ناً في القوائم. قال سأ  خوالهأحد أ مثاالً على أن  P3. أعطى لم تتضمن ذلك إن القوائم P3ل القاضي فيدنر ما إذا كان سبب الوفاة مدو 

 P3في مشفى حرستا. قال   خالهواستمر هو وعائلته في متابعته من خالل كل فرع حتى تم إخبارهم أخيراً أن  2012ل في عام قِ اعتُ 

ع على وثيقة تنص  ن عائلته ذهبت لترى كيف سيتم تسليم الجثة والملف. وذكر أنه قيل للعائلة أن توق  إبالسكري و اً مريضكان  خالهإن 

أنه في السطرين   P3فقط، ولكن ليس جثته. وذكر  خالهقات متعل  سوى تم تسليم لم يه إن P3قال و"وفاة طبيعية".  توفيعلى أنه 

" وأحياناً ال  ةطبيعي وفاةاسم المستشفى ويتبعه سبب الوفاة في السطر الثاني. أحياناً يكتبون " "يكتبون"األولين في بعض األحيان، 

 يكتبون شيئاً.

ا إذا كان يمكنه P3سأل   في أي وقت يتم استدعاؤه.  ه سيحضرالمحكمة وقال إن P3ذن. شكر اإلح نِ ما، ومُ  يذكر شيئاً  أن عم 

 صباحاً.   9:30الساعة  2020 ،يوليوتموز/ 01 في . ستكون المحاكمة القادمةبعد الظهر 12:30عت الجلسة الساعة فِ رُ 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 مدینة كوبلنتس، ألمانیا  – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 التقریر السادس لمراقبة المحاكمة 
 2020تموز/یولیو،  6و  3و 2و 1تواریخ الجلسات 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 مراقب المحكمة الخاص بنا]. [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من 

 (المعلومات الموجودة بین ھاللین ھي معلومات ذكرھا الشھود أو القضاة أو المحامون). 

 أبرز النقاط الملّخص/

 الیوم الخامس عشر للمحاكمة 

إن عناصر میلیشیا مسلحة اختطفوه، واتُھم زوراً بقیادة   P4حول تجربتھ كمعتقل في فرع الخطیب. قال  P4شھد  •
حول الوضع المعیشي القاسي والوحشي في فرع الخطیب، بما في ذلك الزنازین   P4وحیازة أسلحة. وشھد   عملیات

المكتظة والوصول غیر اإلنساني إلى الطعام والماء. ووصف التعذیب الذي تعّرض لھ وشاھده في السجن، بما في ذلك  
رشوة إلى أدیب زیتون، وھو شخص كان یعمل في  في النھایة من الفرار من المعتقل عن طریق دفع   P4الّشْبح. وتمكن 

 یعرفھ قبل اعتقالھ.  P4وكان  251الفرع 

 الیوم السادس عشر للمحاكمة 

، حیث ذكر التسلسل الھرمي  251، الشاھد الثاني المّطلع في ھذه المحاكمة، عن تجربتھ كسّجان في الفرع P5شھد  •
ضت علیھ أثناء استجوابھ من قبل الشرطة وفي المحكمة.  على المتھم أنور في مجموعة صور ُعرِ  P5للفرع. وتعّرف 

وقّدم   251مخططاً توضیحیاً لخریطة الفرع  P5. وقّدم 251وشھد بأن أنور كان رئیس قسم التحقیق في الفرع 
، مشیراً إلى أن ذلك القسم لدیھ میزات وسلطة فریدة للقیام بما یرید القیام بھ، على الرغم من  40معلومات حول القسم 

. وشھد بأنھ رأى بعض المعتقلین یتعّرضون للضرب، لكنھ قال إنھ لم  251أنھ كان من الناحیة الفنیة یتبع لقیادة الفرع 
 أنھ انشق عن الحكومة، ویرجع ذلك جزئیاً إلى الظلم الذي شھده.  P5یَر أنور یضرب المعتقلین. وذكر 

انشّق بسبب التعذیب   P5. ذكر أحدھما أن P5اھد  شھد مسؤوالن من الحكومة األلمانیة حول استجواب الشرطة للش •
 الذي رآه. 

تال خبیب علي محمد، محامي المّدعي، إفادة لمعتقل سابق اّدعى أن المتھم أنور كان لھ سلطة وصالحیات داخل الفرع   •
بیب  . وعلى وجھ التحدید، ذكر ھذا الشخص أن علي مملوك وبّخ وصفع المتھم أنور العتقالھ. وحاجج المحامي خ251

 بأن ھذا قد یتعارض مع روایة الدفاع بأن المتھم أنور افتقر إلى الصالحیات الرسمیة. 

 الیوم السابع عشر للمحاكمة 

عبر صور األقمار الصناعیة وقدم مزیداً من التفاصیل عن القسم    251على الفرع   P5. تعّرف P5استمر استجواب  •
إن وجھ المتھم أنور   P5م اختیارھم من خالل عملیة خاصة. وقال یت 40. وقال إن األفراد الذین یعملون لدى القسم 40

أنھ   P5كان مألوفاً لھ، وشھد بشأن حادثة طلب فیھا المتھم أنور من الموظفین التوقف عن ضرب معتقلین. كما ذكر 
 سمع صرخات ألم أثناء عملھ في الفرع. 

 الیوم الثامن عشر للمحاكمة 

، ابن عم المتھم إیاد، الذي كان معتقالً سابقاً، حول تجاربھ وعالقتھ مع إیاد الذي كان برتبة مساعد. وذكر  P6شھد  •
P6  أنھ لم یتعامل كثیراً مع إیاد عندما كان طفالً، لكنھ بدأ في التعامل معھ أكثر كشخص بالغ. وذكرP6    أنھ انخرط

قل لمدة عشر ساعات ذات مرة لمحاولتھ المشاركة في مظاھرة  سیاسیاً مع شخصیات المعارضة السابقة والثورة. واعتُ 
إن المتھم إیاد أعلن   P6والكتابة عنھا على موقع الفیسبوك الذي وصفھ أحد المحققین بأنھ نشر "أخبار كاذبة". وقال 

ر وتجنّب  وآخرین، وأعطى مثاالً حذّر فیھ إیاد شخصاً من أنھ سیُعتقل، مما سمح لھ بالفرا   P6دعمھ للثورة أمام 
 االعتقال. 
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 مالحظات مراقب المحاكمة: 

كانت مبالغ فیھا (على سبیل المثال، ذكر أنھ رأى   P4كان ھناك شعور (بین الجمھور) بأن األرقام التي ذكرھا  •
ذكر عدة مرات أنھا لیست مبالغة. وباإلضافة إلى ذلك، كان ھناك الكثیر من   P4جثة في سوریا)، لكن   500,000

. وفي مرحلة ما، توقّف القضاة عن  251االلتباس حول أبو جعفر الذي تم التعّرف علیھ كأحد السّجانین في الفرع 
 السؤال عن ھذا األمر. 

في استجوابھ من قبل الشرطة. تفاجأ الجمھور   رؤیة جثة، على الرغم من أن القضاة أخبروه أنھ قال إنھ رآھا P5نفى  •
كانت محّددة   P5بأنھ لم یَر سوى شخص واحد "عاجًز" ولم یَر أي نساء معتقالت خالل سنتین من الخدمة. لكن إفادات  

 بشكل عام وشرح األمور التي ذُِكرت في جلسات سابقة، مثل تعریف "المتطوعین". 

مشكلة مع خدمة ابن عمتھ في أمن الدولة،   P6أنھ ال یستطیع فھم كیف لم یجد أعرب القاضي فیدنر مراراً وتكراراً عن  •
 وصف مراراً الفروع بأنھا "مسالخ بشریة".   P6على الرغم من أن 

 2020تموز/یولیو،  1 – یوم المحاكمة الخامس عشر 

صباحاً، وتأخرت قلیالً    9:45أشخاص وأربعة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  10حضر ھذه الجلسة حوالي 
 بسبب تأخر الشاھد. 

 P4شھادة 

 عاماً، وھو مختص بتركیب قرمید األسطح، بشھادتھ حول تجاربھ كمعتقل في سوریا.  30، البالغ من العمر  P4أدلى الشاھد 

 P4اعتقال 

بشرح وجھة نظره وتجاربھ في سوریا. وذكر أنھ "ال وجود للدولة" في سوریا حیث یتعامل المرء فقط مع میلیشیات   P4بدأ 
 عسكریة ومافیات. 

 وقُِتل.   شقیقھإنھ اعتُِقل، واختُِطفت أختھ، واعتُِقل   P4قال 

 متلكات التي تخّصھ ھو وعائلتھ. منزالً، لكن تم تدمیر جمیع الم 16-15 وحوالي  السیدة زینبفندقاً في أن لدیھ   P4ذكر 

تموز/یولیو]. وذكر أن مسلحین، ال یحملون ُرتباً عسكریة، جاءوا   20[  2012إنھ اعتُِقل في أول یوم من شھر رمضان  P4قال 
إنھ كان یعیش في منطقة غالبیة سكانھا من الشیعة   P4(كان معظمھم من الشیعة وأغلبیتھم إیرانیون وأفغان وعراقیون). وقال  

لعراقیین. وقال إنھ عندما اعتُِقل، كان یعرف نصف األشخاص الذین اعتقلوه ألنھم كانوا یعیشون في نفس المنطقة. وقال إنھم ینتمون ا
إن الجیش السوري كان   P4إلى الجماعات الطائفیة التالیة: حزب هللا، وعصائب الحق، وأبو الفضل العباس، والزینبیون. وقال 

 ح مھین] حیث كان یجلب الطعام لھذه الجماعات العسكریة [أي یقوم على خدمتھم].عبارة عن "ممسحة" [مصطل

إنھ كان موجوداً في فندقھ. وقال إن ثالث حافالت وصلت من حمص، وعلى متنھا نساء وأطفال    P4قبل یوم واحد من اعتقالھ، قال 
منھ مكاناً لإلقامة وساعدھم. وقال إنھ بعد ساعة من   إنھم توقفوا عند الفندق وطلبوا P4من السّنة الذین فّروا من الحرب. وقال 

 وصول الباصات بدأت المشاكل واختفت أختھ. 

"أنھم" داھموا المنطقة في الیوم التالي، وھو أول یوم في شھر رمضان. وقال "إنھم" جاءوا إلى مدخل الفندق وأخذوا [منھ]    P4ذكر 
مسلح (قال   1,000شخاص الذین اعتقلوه بعد ذلك. وكان ھناك أكثر من أن ھؤالء األشخاص ھم نفس األ P4ماًء وطعاماً. وذكر 

P4  .إن الجیش السوري الحر لم یكن موجوداً في تلك المنطقة) كانوا یقفون على الطریق السریع، مقابل الفندق 

م عما إذا كان یجب أن یذھب  أنھ یرید أن یُحِضر والده، وسألھ P4إنھ بعد أن أخذ "ھؤالء" الماء والخبز والطعام، أخبرھم  P4قال 
  P4معھم أو یسلك طریقاً آخر. قال إنھ كان في طریقھ إلى والده وكان یمّر بمشفى الخمیني وبساتین وشجرة قطرھا مترین. قال 

  P4أنھم جاؤوا إلیھ وأخذوه. وقال  P4دقیقة. وذكر  30"إنھم" بدأوا بقصفھ بثالث قذائف مدفعیة، مما تسبب في تبّخر الشجرة بعد 
إنھم أجبروه على الوقوف أمام الحائط وأطلقوا النار حول الشكل الخارجي لجسمھ [لرسم صورة جسمھ بالرصاص على الحائط]. قال  

P4   صباحاً، حیث تعّرض للضرب. وقال   5:30مساًء إلى  9:30في تلك اللحظة، بدأ "فیلم" التعذیب [سلسلة األحداث] من الساعة
P4  أسلحة، والذي اعتقد أنھ كان زنزانة، ثم أِخذ إلى القبو بعد نصف ساعة. قال  إنھ ُوضع بعد ذلك في مخزنP4   أن ھذا كان عند
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عاماً، ولم   40و 17إنھم بدأوا في جلب المزید من المعتقلین من الشوارع، تتراوح أعمارھم بین  P4مفترق طرق السیدة زینب. قال 
 ین. یكونوا على صلة بالجیش السوري الحر ولم یكونوا مسلح

إنھ سار لمدة ساعة حیث تعرض للضرب   P4إظھار المواقع على الخریطة. قال  P4طلبت رئیسة المحكمة الدكتورة كیربر من 
 بالحجارة والحدید والزجاج. وأشار إلى موقع على الخریطة وقال إنھ كان فیھ أسلحة یمكن أن تمحو سوریا [من الخریطة]. 

 

 ] 36.347077،  33.434592[اإلحداثیات 

.  فندق السیدة زینبإلى مشفى الخمیني ومنزل السفیر اإلیراني وموقع فندقھ واسمھ  P4سألتھ القاضي كیربر عن موقع فندقھ، فأشار 
 مقام السیدة زینب.  P4كما عرض 
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 ] 36.338548،  33.445571[اإلحداثیات 

 

إن ھذا كان في المنطقة الجنوبیة من دمشق وأن الشجرة كانت مقابل مشفى الخمیني. وأشار   P4ورداً على أسئلة القاضي فیدنر، قال 
P4  .إلى موقع منزلھ 

). ھذه لقطة شاشة  2یعني ھذه الشجرة (أمام المستشفى في الصفحة  P4[لم تُعرض الصورة أدناه في قاعة المحكمة، ولكن ربما كان 
 ]. google earthمن 

 .استراحة لمدة ساعة

 ] 36.346773،  33.434164[اإلحداثیات 

إن العدید من "األفالم" [األحداث] وقعت   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المزید من الناس قد حضروا عندما تم اعتقالھ. قال 
یلة من  إنھ كان ھناك شیعة یحملون أسلحة وسكاكین وقتلوا أي شخص [یمّر بھم]؛ قبل أیام قل P4عدا عن اعتقالھ. حیث قال 

أیضاً إن طائرة ھلیكوبتر شنت غارة جویة بثالثة   P4بالسكاكین والسیوف. قال   450رمضان، قتل ھؤالء األشخاص حوالي 
 شخصاً. وقال إن ھذا وقع على مدار ثالثة أشھر.  580صواریخ أسفرت عن مقتل 

نُقل إلى مفرزة أمن الدولة حیث فقد الوعي لبضعة  إنھ  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تعّرض للتعذیب أثناء اعتقالھ. قال 
إنھ كان ھو ومعتقلون آخرون في غرفة مغلقة، وكانت القوات العسكریة تعود بعد عملیات فاشلة وینفّس الجنود عن   P4أیام. قال 

رب ویتوقفون قبل موتھ  إنھ مكث في المفرزة لمدة خمسة أیام، حیث كان المعتقل یتعّرض للض P4غضبھم بالمعتقلین [جسدیاً]. قال 
 بقلیل.   

 إلى فرع الخطیب  P4نقل 

إنھم نُقلوا بعد ذلك إلى الخطیب، حیث شعر أنھ في مكان مختلف تماماً تحت األرض، غیر قادر على معرفة ما إذا كان   P4قال 
أن األعداد [أعداد المعتقلین] كانت ھائلة وال یمكن تصورھا داخل الخطیب. وقال إنھ فور وصولھ   P4الوقت نھاراً أم لیالً. وذكر 

إنھ تم بعد ذلك تجرید المعتقلین من  P4جلد أو بالكھرباء أو بالدوالب أو بالكابالت أو بالّشْبح. وقال "تم الترحیب بھم" لمدة ساعة بال
إنھ لم یشعر بأي شيء، وبسبب   P4"كانوا" یفعلون ما یریدون. وقال   P4مالبسھم وتفتیشھم قبل إرسالھم إلى زنازینھم. وقال 

 الضرب المبرح، كل ما كان یریده ھو النوم فقط. 

إنھم اعتقلوا أشخاصاً لتعذیبھم، ولیس للسماح لھم بالنوم. وتابع   P4ت القاضي كیربر عن سبب عدم السماح لھم بالنوم، وقال سأل
P4 " لم یشرح  24أنھ بعد تفتیشھم، سألوا المعتقلین عّما إذا كانوا یریدون الذھاب إلى الزنازین الداخلیة أو الخارجیة أو زنازین] "
P4  وكان لكل نوع من الزنازین جو خاص بھ وعدد مختلف من المعتقلین. وقال 24"المقصود بزنازین .["P4   إن الزنزانة
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، یتعرض المرء للتعذیب حتى عندما ینام عندما تضرب  P4الخارجیة كانت األكبر في الفرع وكان سقفھا من الحدید. وھكذا، قال 
 حرارة الشمس سقف الزنزانة. 

من المعتقلین إلى الزنزانة باستمرار، وأن السجانین لم یأخذوا في االعتبار أن الزنزانة كانت قد    إلى أنھ كان یؤتى بمزید P4أشار 
إنھ عندما كان یُقال لمعتقل إنھ سیذھب في جولة على "الدوالب"، كان یشعر بالسعادة ألنھ   P4وصلت إلى سعتھا القصوى. وقال  

 خارج الزنزانة.  كان بإمكانھ على األقل الذھاب للحصول على بعض الھواء 

أنھم لم یستطیعوا رؤیة الشمس في الزنزانة، ولكن ألن السقف مصنوع من الحدید، جعلت الشمس جو   P4رداً على سؤال، أوضح 
 الزنزانة شدید الحرارة. 

لیوم،  شخصاً داخل الزنزانة؛ كان السّجانون یحصونھم ثالث إلى أربع مرات في ا 520أنھ في الیوم األول، كان ھناك  P4أضاف 
شخصاً بین الحین واآلخر. وأضاف أنھ ال یمكن تخّیل األعداد بالداخل وأنھ لم یكن ھناك مكان   20إلى  15وكان یتم إحضار 
مثاالً للشاحنة التي یراھا المرء على الطریق السریع ملیئة بالخنازیر فوق بعضھا البعض، ثم قال إن ذلك ھو   P4للجلوس. وضرب 
 إذا كان الشخص سوریاً، فإن كرامتھ وشرفھ ومالھ ملك للدولة. أنھ  P4ما حدث لھم. قال 

شخص. (قال الشاھد إنھ كان یرتجف   800إلى وجود أعداد ھائلة من األشخاص داخل الزنزانة وبلغ عددھم ذات مرة  P4أشار 
  P4نھم جثث. وأخبر [داخل قاعة المحكمة]). وذكر أنھ لم یكن ھناك ھواء، وكان الناس ینامون فوق بعضھم البعض، وكان بی 

 القضاة أن كل ھذا كان واقعاً وأخبرھم أال یفّكروا أنھ خیال. 

 أمتار.  5ضرب   12 –  10إنھ كان  P4سألت القاضي كیربر عن حجم الزنزانة. قال 

). قال  عن ظروف الغذاء والماء. قال إن الطعام كان قطعة بطاطس مغموسة بالدیزل أو مطبوخة بالدیزل (لم یكن متأكداً  P4تحّدث 
P4  إن الزنزانة الخارجیة لم یكن بھا ماء وكانوا یشربون من الحمام، لكن الكمیات كانت شحیحة. قالP4   إنھ كان ھناك ستة

 لم یكن یعلم بذلك.  P4أشخاص مسؤولین اعتادوا فتح أو إغالق المراحیض وفقاً لمزاجھم، أو ربما كانت لدیھم أوامر، لكن 

یوماً.   15إن أحداً [یبدو أنھ أحد السجناء] أخبره بذلك بعد  P4ن ھذا كان في فرع الخطیب. قال  سألت القاضي كیربر كیف عرف أ 
 قال إنھ تأّكد الحقاً عندما ذھب مرة إلى االستجواب ووجد شخصاً في الطابق العلوي كان یعرف أنھ یعمل في الخطیب. 

 أنھ لم یكن ھناك نافذة.  P4ال  سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت لدیھ فرصة للنظر من النافذة. ق

إنھ نُقل مرة واحدة إلى مكتب في الممر حیث أجبر المحقق المعتقل على االعتراف   P4سألت القاضي كیربر عن االستجواب. قال 
ھناك جثث  إنھ كان في الطابق العلوي وأنھم تُركوا واقفین في الممر لمدة خمس دقائق تقریباً. وقال إنھ كانت  P4بشيء لم یفعلھ. قال 

عاماً بعین واحدة ویده الیسرى وساقھ   70على األرض، ونساء، وثالثة أطفال معھ في الزنزانة الخارجیة، ورجل یبلغ من العمر 
 الیمنى مقطوعتان.

ة  إن واحداً كان سبعة أو ثمانیة، وواحداً كان عشرة واآلخر كان ثالثة عشر أو أربع P4سألت القاضي كیربر عن عمر األطفال. قال 
أن   P4توفي واحد أو اثنان منھم ألن أحدھم كان صغیراً وكان یعاني من مشاكل قبل مجیئھ إلى السجن. وأضاف  P4عشر. قال 

 كبار السن كانوا یجدون صعوبة في التنفس. 

إنھ مكث ھناك تسعة أیام قبل نقلھ إلى الزنزانة الداخلیة، وھو األمر   P4سألت القاضي كیربر عن إقامتھ في الزنزانة الخارجیة. قال 
إن جدران الزنازین الداخلیة كلھا مصنوعة من اإلسمنت، ولم یُفتح الباب إال عندما أرادوا أن یأتوا بسجناء إلى   P4األصعب. قال 

إنھم صنعوا فتحة في السقف فوق الباب مزّودة بمحّرك [مروحة آلیة] للسماح بدخول الھواء، لكنھا لم تفعل   P4قال داخل الزنزانة. 
یوماً وكان العدد [عدد السجناء] ال یقل عن   20إنھ مكث ھناك حوالي  P4سم. قال   70شیئاً. ووصف العرق بأنھ مرتفع بمقدار 

480 . 

إنھا خمسة أمتار في خمسة أمتار. سألت كیربر كیف یمكن أن تتّسع لھذا العدد من   P4فقال سألت القاضي كیربر عن حجم الزنزانة 
 بأنھا تشبھ المعكرونة التي یتم طھوھا ألن الناس كانوا فوق بعضھم البعض.   P4األشخاص في الداخل. وصفھا 

استثناء وجود مرحاض. وأضاف، كل أسبوعین  إن كل ما یتعلق بالزنزانة الداخلیة كان فظیعاً، ب  P4رداً على القاضي كیربر، قال 
 كان ھناك قطعتین من الصابون للزنزانة بأكملھا وكان السّجان یمسح الرأس [السجین] بالصابون ویطلب [السجین] التالي. 

یُقدم لھم   إنھ لم یكن ھناك طعام تقریباً. في معظم األیام، كانت قطعة بطاطس بنكھة الدیزل وكان P4رداً على القاضي كیربر، قال 
  P4شخصاً. سألت كیربر عّما إذا كانوا یتشاركون في الطعام، فقال   50أیام. كان یُقّدم المربّى في طبق مع ملعقتین لـ 10المربّى كل 

 إنھم كانوا یتقاتلون ویضربون بعضھم البعض. 
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لفترة من الوقت بسبب الضرب.   إنھ لم یكن قادراً على الرؤیة  P4الصحیة في السجن. قال   P4سألت القاضي كیربر عن حالة 
وُعرض علیھ الذھاب إلى المستشفى لكنھ رفض وكان خائفاً. وأضاف أنھ لم یكونوا "ھم" من عرض ذلك، ولكن السجناء أخبروه  

 أنھم ذاھبون إلى المستشفى وسألوه عّما إذا كان یرید أن یأتي معھم. وقال إنھم ذھبوا ولم یعدوا أبداً. 

لیرة سوریة أخذھا واحتجزھا الضباط [أموال ومتعلّقات ینبغي إعادتھا إلى السجناء   3,660عتقالھ، كان لدیھ أنھ عندما تم ا P4ذكر 
من عسكري في السجن أن یأخذ نقوداً كانت بحوزتھ كجزء من متعلّقاتھ وأن یُحضر لھ مرھما   P4عند إطالق سراحھم]. طلب 

 ھ مرھم أسود ربما كان شحم سیارات، والذي استخدمھ. إن العسكري غادر لمدة ساعة وعاد ومع P4للعین. وقال 

إن السجناء كانوا یطلبون من القائمین على التعذیب أشیاء أثناء   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان لدیھ أموال في السجن. قال 
إنھ كان یحمل نقوداً عندما تم   P4 الضرب. سألت كیربر عن مكان النقود وقالت إنھا لم تستطع أن تفھم أن لدیھ نقوداً في السجن. قال 

اعتقالھ، وصادرھا السجن منھ. وأضاف أنھ كما ذكر من قبل، لم یكن یعیش في دولة بل بین عصابات مافیا، وكانوا "ھم" [سلطة  
أشخاصاً دخلوا السجن ولدیھم أشیاء مثل السیارات ولكن بعد إطالق   P4السجن] یأخذون متعلقات السجناء [ألنفسھم]. عرف 

 راحھم، لم یكن لدیھم شيء. س

إنھ سلّم ثالثة ھواتف محمولة عندما تم اعتقالھ، ولكن أعید لھ ھاتف واحد عندما أطلق سراحھ. سأل القاضي فیدنر عّما إذا   P4قال 
 ال، وإنھ لم یحصل سوى على ھاتف محمول ومفاتیحھ وبطاقة ھویتھ.  P4كانوا قد أعادوا المال إلیھ بعد إطالق سراحھ، فقال 

إن الزنزانة كانت مغلقة "مثل علبة التونة"، ولم یدخلھا ھواء أو   P4سألت القاضي كیربر عن الظروف الصحیة المتعلقة بالِجلد. قال 
شمس. وذكر أن البثور كانت تظھر على الجسم ثم تبدأ في أكل اللحم [الجلد]. وأشار إلى وجود تونسي معھ في السجن أصیب بھذه  

 أصبع قدمھ.  البثور في ساقھ واختفى

إن ذلك حدث عندما كان في   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان استجوابھ قد تم عندما كان في الزنزانة الداخلیة أم الخارجیة. قال 
إنھ تم وضعھ في المطبخ واسترق النظر لمدة خمس دقائق من تحت   P4الزنزانة الداخلیة، حیث أِخذ إلى الطابق الثالث. قال 

 ة ویُسرة، ورأى العدید من الجثث واللون األحمر عندما نظر إلى منطقة الزنزانة. العصابة یُمن 

إنھ بقي ھناك لنصف ساعة أو ساعة على األرض في وضعیة االنبطاح ولم   P4سألت القاضي كیربر عّما حدث في المطبخ. قال 
إنھ لم یعرف ما كان یحدث، لكنھ   P4یُسمح لھ بالنظر حولھ. قال إنھا المرة الوحیدة التي شعر فیھا بالشمس فوقھ، لكنھ لم یرھا. قال 

 ان الجو مشمساً. ك P4كان یسمع أصوات قصف. عندما ُسئل عّما إذا كانت النوافذ مفتوحة، قال 

ذكر في وقت سابق في استجوابھ من قبل الشرطة أنھ نظر من النافذة ورأى األشجار والشارع واستنتج  P4قالت القاضي كیربر إن 
إنھ تذكر ھذا السؤال وذكر أنھ أجاب بأنھ كان على األرض، وكانت ھناك نافذة ورأى منھا الجزء العلوي   P4أنھ فرع الخطیب. قال 

 ي في الخارج، لكنھ لم یكن قادراً على الوقوف. وتأكد أنھ كان في الخطیب ألنھ یقع في شارع بغداد بوسط البلد. من المبان 

أوضح أنھ لم یقف بجانب النافذة، بل نظر   P4بالنظر من النوافذ/من خالل النوافذ، لكن  P4كان ھناك مزید من االلتباس حول قیام 
داً على األرض، على بعد مترین من النافذة ویداه مقیدتان، لكنھ كان ال یزال قادراً على أن  أنھ كان ممدّ   P4من خالل النافذة. وصف 

 یرى من خالل النافذة. وأضاف أن الناس في سوریا یعرفون األحیاء من شكل المباني. 

ا أن ھناك ضابطاً  إنھ بد P4إنھ مكث ھناك حوالي نصف ساعة أو ساعة. قال  P4سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. قال 
إنھ أِخذ إلى محقق یُدعى أبو جعفر، الذي یمكن أن یكون برتبة   P4رفیع المستوى بالخارج وبسببھ تأخر االستجواب. بعد ذلك، قال 

 أنھ لم یفعل شیئاً، لكن ال یجوز القول إن أحداً لم یفعل شیئاً.   P4االعتراف بكل شيء. أخبره  P4مقّدم وطلب من 

إن ذلك   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت ھناك صلة قرابة بینھ وبین الضابط الذي كان یعمل في الفرع والذي كان یعرفھ. قال 
 ابة بعیدة/غیر مباشرة" من نفس العشیرة. الشخص لم یكن أحد األقارب المقّربین، بل ھو أحد أبناء العمومة "تربطھ بھ صلة قر

نعم، لكن ھذا لیس   P4إنھ ال یعرف. سألت كیربر إذا كان اسمھ ھو عبد هللا السالم، فقال  P4سألت القاضي كیربر عن اسمھ، فقال 
أنھ ال أحد ینادي   P4أبو جعفر [یبدو أن عبد هللا السالم یكنّى أیضاً بأبي جعفر، إذاً ھناك شخصان یكّنیان بأبي جعفر]. وأضاف  

 اآلخر باسمھ في الفرع، بل بالكنیة. 

ال، وأنھ بعد ستة أشھر من إطالق   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا الشخص المذكور أعاله قد استجوبھ أیضاً. قال 
 سراحھ، ترك ذلك الشخص عملھ، ویبیع اآلن الفالفل في اسطنبول. 

ال، وإنھ كان سیُضرب لو فعل ذلك. كان   P4اً على نزع العصابة والرؤیة من تحتھا. قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قادر
 قادراً على تحریكھا قلیالً فقط. 

متراً مربعاً وكان ھناك مكتب وأریكة وكابالت   20إن مساحتھ [مساحة المكتب] تبلغ حوالي  P4رداً على أسئلة القاضي كیربر، قال  
 شيء على الحائط، ولم یكن ھناك كمبیوتر محمول لكنھ رأى شاشة.   على األرض. قال إنھ لم یر أي
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إنھ علم أن أبو جعفر استجوبھ، ألن   P4عّما إذا قام عبد هللا السالم أو أبو جعفر باستجوابھ وضربھ. قال  P4سألت القاضي كیربر 
 اإلفطار.  شخصاً جاء أثناء االستجواب وخاطب المحقق بكنیة "أبي جعفر" وطلب منھ الحضور لتناول 

 دقیقة  15استراحة لمدة 

  P4إنھ عندما دخل المكتب، قال لھ المحقق أن یعترف بثالثة أشیاء. أخبره  P4سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد االستجواب. قال 
على توقیع   إنھ تعّرض بعد ذلك للضرب لمدة دقیقتین وأجبره المحقق P4أنھ لم یفعل شیئاً وأنھم یعرفون كل شيء عنھم أصالً. قال 

إلى الطابق السفلي،   P4إن المحقّق ختمھا، واستدعى شخصاً أخذ   P4ورقة وختم بصمة إصبعھ على ورقة فارغة أخرى. ثم قال 
 وضربھ بالكابل وأخذه في النھایة إلى الزنزانة. 

 ذلك.  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان االتھام ھو أنھ شارك في ثالث عملیات عسكریة، فأكد 

إنھ ذكر أسماء أشخاص یعرفھم من قوات األسد، لكن لم یذكر أسماء من الجیش   P4ت القاضي كیربر عن االستجواب. قال سأل
أنھ ال یعرف األشخاص الموجودین في   P4السوري الحر. قال إنھ ُعرض علیھ شریط فیدیو لمظاھرة ألشخاص من حّیھ. أخبرھم 

یتجنب األسئلة حتى استدعى المحقق شخصاً [ربّما   P4ھ كان معنیاً بعملھ فقط. ظّل الفیدیو وأنھ لم یكن على اتصال بجیرانھ، ألن 
 أن المحقق انتھى منھ.  P4السّجان] لیأتي، فعرف 

ذلك، وقال إنھ تم استجوابھ مرتین. لقد كتب [المحقق] على الورقة   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان متھماً بحیازة أسلحة. فأكد 
ذلك غریباً  P4رشاشات (بي كیھ إس) وقاذفة (آر بي جي) ودبابة، بل إنھ اتھم بوضع متفجرات في حذائھ. وجد  كان لدیھ  P4أن 

 وأخبره أنھ مدني. 

سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھناك اتھام بحیازة سالح في ذلك االستجواب [عندما ُعرض علیھ شریط فیدیو للمظاھرة] فأجاب  
P4 .بالنفي 

إنھ ُطِلب منھ أن یعترف بثالثة أشیاء [ُطِلب   P4ربر عّما كانت األشیاء الثالثة التي ُطلب منھ االعتراف بھا. قال سألت القاضي كی 
 منھ أن یختلق ویعترف بجرائم/تھم]. 

قال في استجواب سابق إن األمر استغرق ساعتین تقریباً،  P4إن االستجواب استمّر أقل من ساعة. قالت القاضي كیربر إن   P4قال 
 نفى ذلك.  P4لكن 

إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا الشخص أم شخص آخر.   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قال إن عبد هللا السالم استجوبھ وقال  
ر في الخارج [خارج الفرع] حتى یخرج  أشھر في البحث عن ذلك الشخص وكان ینتظ 6أنھ بعد إطالق سراحھ أمضى  P4وأضاف 

 من االستفراد بھ والحصول على إجابات، لكنھ لم یستطع، ألنھم كانوا یغادرون العمل في مجموعات.  P4أي شخص، حتى یتمكن 

ق  ال، وإنھ علم بذلك فقط بعد إطال P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان یعرف أن قریبھ كان یعمل في الفرع قبل اعتقالھ. قال 
أنھ قال في االستجواب إنھ كان یعرف أن قریبھ كان في الخطیب وأنھ یُدعى أبو جعفر، لكنھ ال یعرف ما إذا   P4سراحھ. وأضاف 

 كان ھو نفسھ المحقق أبا جعفر. 

ا قالھ  أن ھذه اإلجابة كانت مختلفة عمّ  P4إن عبد هللا السالم لم یكن في سوریا، بل في اسطنبول. أخبرت القاضي كیربر  P4قال 
إنھم أحضروا أثناء االستجواب سیدة ألمانیة تتحدث العربیة المكّسرة وأمضوا ساعتین في تنقیح المحضر   P4في االستجواب. قال 

 بعد االستجواب. 

إن جمیع األرقام والتقاریر التي ذكرھا صحیحة   P4ذلك. وقال  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد وقّع على النسخة وأّكد 
 مبالغ فیھا.  وغیر

إنھ عندما كان في التحقیق ذكر أن عبد هللا   P4قال إن ابن عم عبد هللا السالم كان في السجن. قال   P4قالت القاضي كیربر إن 
. لذلك  P4السالم كان في الفرع. وعندما جاء شخص وقال: "أبو جعفر، تعال لتناول اإلفطار"، خطر اسم عبد هللا السالم في ذھن 

  P4عن اسم الشخص في الطابق السفلي فقال لھ  P4[للمحقق] إن ابن عمھ كان في الطابق السفلي، وسأل الشخص "لھ"   P4قال 
دخال   ] [تم حجب االسمإنھ ھو و P4ودعا السّجان ألخذه إلى الخارج. وقال  P4"ضیاء سالم". ثم أحضر [المحقق] أوراقاً لیوقّعھا 

 ضیاء. السجن معاً وخرجا معاً، لكن لم یتم استجواب 

بالنفي، ولكن عندما أخذوه خارج الغرفة، التقى   P4یتذكر اسم رئیس فرع الخطیب. فأجاب  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
  یعمل في مساكن  P4إنھ كان یعرف ذلك الشخص قبل االعتقال. حیث كان  P4بشخص كان یعرفھ في الممر "أدیب زیتون". قال 

صوت زیتون، ترك السّجان وركض نحو   P4[ربما یعني عائلتھ] تراخیص البناء. وعندما سمع   برزة وكان ذلك الشخص یؤّمن لھم
إن ذلك   P4ذلك الشخص وأخبره من ھو. وتعّرف علیھ ذلك الشخص، ألنھ كان لدیھما الكثیر من األعمال بین بعضھما البعض. قال 

مالیین  10. واتفقا على P4قدار المال الذي یریده من إلى مكتبھ وأحضر لھ الطعام. ثم أخذا یتفاوضان على م P4الشخص أخذ 
 دوالر أمریكي).  100,000لیرة سوریة (حوالي 
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وصف المكتب، قال إنھ یشبھ الفیال وكانت ھناك صور لبشار "الكلب" ووالده "الخنزیر". طلبت منھ القاضي    P4عندما ُطلب من 
 كیربر أن یتجنب ذكر مثل ھذه التعلیقات. 

إنھم أِخذوا إلى نجھا. ربما كانت فیال ولیست فرعاً، وكان ھناك   P4یوماً وذھب إلى فرع آخر. قال  12إنھ خرج بعد  P4قال 
إنھ لم یكن ھناك ھواء أو ضوء، ووصفھ بأنھ فیلم رعب جدید مع أناس مرعبین جدد.   P4طابقان ملیئان بالغرف تحت األرض. قال 

أشخاص َشْعر رؤوسھم ولحاھم أبیض بالكامل. كان جمیع المعتقلین ھم سجناء قدامى منذ  أنھا كانت زنزانة كبیرة بھا  P4وأضاف 
 فترات طویلة. لم یُسمح ألحد باالقتراب من زنزانتھم.

إن الجمیع تعرضوا للضرب ولم َینَم   P4. قال 251قد تعّرض للضرب أو التعذیب في الفرع  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
ثالثة [من السّجانین] یفتحون الباب، ویدخلون   –رب. وقال إنھ عندما لم یكن ھناك أشخاص الستجوابھم، كان اثنان أحد دون أن یُض

 إلى الزنزانة ویضربونھم [یضربون السجناء] في الداخل [داخل الزنزانة]. 

 . أنھ قال أطفال ولیس طفالً  P4قال إن طفالً مات داخل السجن، وأوضح    P4قالت القاضي كیربر إن 

إن العدید یموتون كل یوم. وأضاف أنھ كانت ھناك جثث داخل   P4رداً على أسئلة القاضي كیربر حول الوفیات في الخطیب، قال 
على ورقة تفید بأنھم توفوا وفاة   P4شخصاً تُوفوا في الزنزانة التي بصم/وقّع  13زنزانتھ وخارجھا في الممر. وكان من بینھم 

 طبیعیة. 

ھ وسجناء آخرون كانوا یحملون الجثث  إنھ أُجبر على ذلك. قال إن  P4سألت القاضي كیربر عن سبب بصمھ على ورق الجثث. قال 
 ورقة فارغة، وھو نفس عدد الجثث.   13على  P4خارج الزنزانة لیتم أخذھا، وكان یحمل آخر جثة عندما تم استدعائھ. بصم 

ال  سألت القاضي كیربر كیف عرف أنھ سیتم تسجیلھم على أنھم توفّوا "وفاة طبیعیة" وما إذا كان ھناك شيء مكتوب على األوراق. ق
P4  إن األوراق كانت فارغة ولم یُكتب فیھا أي شيء. قالP4   إنھم لم یموتوا من تلقاء نفسھم [أي: لم یموتوا میتة طبیعیة]. كانوا

إن صدیقھ في الزنزانة ُضِرب    P4معاملة "خاصة" من التعذیب [في الفرع]. وقال حیث یتلقون یأتون متوفین من مضایا والغوطة،  
 جثة.  13إن ھذا الشخص لم یكن من ضمن الـ  P4دقائق. قال  10حة آدم/حنجرتھ وتوفي بعد بكابل حدیدي على تفا

 . 10إنھ لم یعّدھا، ولكنھا كانت أكثر من  P4سألت القاضي كیربر عن عدد الجثث التي كانت على األرض. قال 

مذعورین من صوت التعذیب. وأضاف  إن كثیرین توفوا، وكانوا یجلسون  P4سألت كیربر مرة أخرى عن عدد حاالت الوفاة. قال 
 أن المرء یمكن أن یُصاب بنوبة قلبیة أثناء الجلوس، وأنھم [ھو والسجناء] لم یحسبوا األعداد.  

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

لي  إنھ كان الطفل األصغر، حوا P4ذكر في استجواب سابق أن طفالً توفي، وطرح أسئلة متابعة. قال  P4قال القاضي فیدنر إن 
"إنھم" أخذوا الطفل لالستجواب حیث مكث   P4سبع سنوات، وأنھ توفي بینما كانوا جالسین عندما كان الطفل في ِحجر والده. قال 

أنھم أعادوه [إلى الزنزانة] وأخذوا األب الذي تعّرض للضرب وعاد إلى الزنزانة إنساناً مختلفاً.   P4ھناك لمدة ساعة أو أكثر. وذكر 
إنھ نسي ما حدث بالضبط، ربما نام أو غادر الزنزانة، لكنھ استیقظ وسأل عن الطفل، وقیل لھ   P4جر والده. قال  وجلس الطفل في حِ 

إنھ لم یر الطفل المیت، لكنھ رأى األب یبكي وقیل لھ إنھ مات. لم یكن یعرف سبب وفاة الطفل. قال إن   P4إنھ "انتھى" ومات. قال 
 ھذا حدث في الزنزانة الخارجیة. 

إن كثیرین ماتوا، وعندما كان شخص یموت، لم یكونوا   P4قد شاھد اآلخرین الذین ماتوا. قال   P4القاضي فیدنر عّما إذا كان سأل 
إن السجناء اعتادوا إخبار السّجانین عندما  P4یدركون ذلك، ألنھم عندما كانوا ینامون لم یعرفوا من لم یستیقظ [ومن مات]. قال 

 ون یقولون لھم إن ذلك "طبیعي". یموت شخص ما، وكان السجان 

 إنھ كان یُطلب منھم وضع الجثث في الممر.  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا یقومون بنقل الجثث إلى الخارج. قال  

إنھ طوال فترة   P4قد رأى حاالت وفاة بین اإلناث. قال  P4قال القاضي فیدنر إنھ لم یكن یطلب أرقاماً محددة وسأل عّما إذا كان 
 جثة المذكورة سابقاً.  13إن ھذه المرأة لم تكن من ضمن الـ P4اعتقالھ رأى امرأة واحدة حامل میتة. قال 

إنھ لم یُسمح لھم   P4فل الباب، كانوا یراقبون من خاللھا الممر ویرون الناس. قال أضاف أن ھناك طاقة [أو فتحة] للخدمة في أس
 إنھ كان ھناك سجینین بجانب الباب وكانا یأخذان أي شخص كان ینظر لیُضرب بالخارج.  P4بالنظر من خالل تلك الطاقة. قال 

تم حجب  [للقاضي أنھ ربما كان یقصد  P4ال ذكر في استجوابھ أن صدیقھ تعرض للتعذیب ومات. ق P4قال القاضي فیدنر إن 
كان معتقالً معھ وتعّرض   ] تم الحجب[ إنھ أبلغ الشرطة أن  P4إن عّم ھذا الشخص كان وزیراً. قال   P4إمام مسجد. قال  ]،االسم

 إن ذلك الشخص لم یكن صدیقاً، بل رفیق زنزانتھ.  P4للتعذیب. قال 

أصوات التعذیب على وجھ   –نظر، إال أنھم كانوا یستطیعون سماع األصوات إنھ على الرغم من عدم قدرتھم على ال P4قال 
 التحدید.
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 إنھا كانت كبیرة وداخل الزنزانة.  P4سأل القاضي فیدنر عن حجم النافذة. قال 

ساحة  أنھ بسبب العدد الكبیر [للمعتقلین]، لم تكن ھناك م P4رأى التعذیب أو سمعھ. أضاف   P4سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
إنھ كان   P4كافیة وكانت الزنازین الخارجیة سابقاً مغلقة بالحدید. لذلك بقیت النوافذ على األبواب واستعمل المكان للتعذیب. قال 

 یُطلق علیھا زنازین خارجیة، ألنھا كانت موجودة خارج السجن. 

ذلك بعینیھ وأن المعتقلین كانوا یُعلَّقون مثل  إنھ رأى  P4قال إنھ "رأى" شخصاً یتعرض للتعذیب. قال  P4قال القاضي فیدنر إن 
 الخراف ویتعرضون للتعذیب بشكل جماعي. 

إنھ ال یمكن للمرء أن یحصي كل ما حدث خالل فترة اعتقالھ التي   P4قال القاضي فیدنر إن ھناك مشكلة فیما قیل للشرطة. قال 
 یوماً.  45دامت 

إنھ یرید إظھار شيء   P4عدد حاالت الوفاة التي حدثت خالل فترة اعتقالھ (قال تقدیر  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
إن األعداد كانت كبیرة وال یمكنھ تقدیرھا، ألنھم كانوا یجلبون   P4ما على الخرائط، لكن ُطلب منھ اإلجابة على السؤال). قال 

 معتقلین باستمرار. قال إنھ متأكد من مقتل نصف المفرج عنھم. 

إنھ   P4ذلك. قال ذلك ألنھ رأى ھذا بنفسھ وأخبره بھ آخرون. قال  P4ماتوا. فأكد  100قال إن حوالي  P4فیدنر إن   قال القاضي
التي كانت صحراء قبل ذلك. وكانت ھناك كل   ] تم حجب االسم[جثة في سوریا. قال إن منزلھ كان بجوار مقبرة  500,000شاھد 

 یوم جرافة وشاحنة تقومان بالدفن. 

إنھم لم یستخدموا   P4إنھ تم استخدام كل األسالیب، من ضرب وشتم وإھانات. قال  P4رداً على أسئلة حول التعذیب، قال  
 أیدیھم/قبضتھم ألن ذلك لن یؤذي، واستخدموا الكابالت بدالً من ذلك. 

 إنھ كان محققاً.  P4عن مدى صلة ھذا االسم. قال  P4یدنر إن اسم عبد هللا السالم ظھر أثناء استجواب الشرطة وسأل قال القاضي ف

واحد فقط. وأضاف أنھ قال للشرطة إنھ لو استجوبھ عبد هللا السالم    P4. قال P4سأل القاضي فیدنر إذا كان شخصان قد استجوبا 
  "واسطة"للخروج من السجن، ألن عبد هللا السالم كان سیخرجھ دون مقابل [لكان بمثابة مالیین لیرة سوریة  10لما اضطر لدفع 

P4 .[ 

إن المحقق وقف خلفھ.   P4ال، وأنھ كان سیُضرب إذا حاول. قال  P4قد رأى المحقق. قال  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 عتقلین] قتلوھم [المحققین] بعد إطالق سراحھم. أنھ لو عرف المعتقلون من یعمل في الفروع، لكانوا [الم P4وأضاف 

إنھ ذھب بعد ذلك إلى نجھا، حیث بدأت سلسلة   P4یوماً تقریباً. قال  34لمدة  251إنھ مكث في الفرع  P4رداً على األسئلة، قال 
حو ستة إلى سبعة أیام قبل  إنھ مكث ھناك لن  P4جدیدة من التعذیب والقتل. وقال إن الماء كان متوفراً لكن لم یكن ھناك طعام. قال 

إطالق سراحھ ونقلھ إلى الخطیب حیث بصم على ورقة. وقد أعید لھ ھاتف محمول ومفاتیحھ، رغم أنھ كان بحوزتھ في األصل ثالثة  
 لیرة سوریة عندما اعتُِقل.  3,600ھواتف محمولة و

 مثل المیكروفون.  P4سأل القاضي فیدنر كیف كان مظھره عندما أطلق سراحھ. قال 

أیام من إطالق سراحھ، ذھب بنفسھ وسلمھ إلى ذلك العمید؛ ذھب إلى   3إنھ بعد  P4المال. قال  P4سأل القاضي فیدنر كیف سلّم 
 . ] تم الحجب [منزل ذلك الشخص في  

 استراحة لمدة ساعة. 

في السیدة زینب واستمرت لمدة  إن المرة األولى التي تعّرض فیھا للّشْبح كانت   P4طرح القاضي فیدنر أسئلة تتعلق بالشَّْبح. قال 
إن كثیرین آخرین تعّرضوا للّشْبح؛ بعضھم   P4إنھ تعرض للضرب والجلد في الخطیب فقط. قال  P4خمس إلى ست ساعات. وقال 

من الیدین والبعض االخر من القدمین وبعضھم باستخدام الدوالب. وتعّرض شخص من مضایا للضرب على قدمیھ حتى انتفختا بشدة  
 بیدیھ].  P4[وصفھا 

إن السوریین یعرفون فروع المافیا وطرق التعذیب   P4بوجود الّشْبح في فرع الخطیب. قال   P4سأل القاضي فیدنر كیف علم 
إنھ عندما كان یذھب   P4إنھ شاھده، وكان معھ سجناء تعّرضوا للتعذیب بالّشْبح. قال   P4الموجودة ھناك. وبشكل أكثر تحدیداً، قال 

للخارج لیُعذَّب، كان یرى الناس على األرض وكان بعضھم معلّقاً. وبسبب األعداد الھائلة، كان كل خمسة إلى ستة [یُعلَّقون] معاً [في  
من أیدیھم باألصفاد أو الكابالت وكانت   P4ھم منھ في جسمھم، فقال نفس المكان]. سأل القاضي فیدنر عن الجزء الذي تم تعلیق

أن الشخص الذي   P4إنھم كانوا یُعلّقون على الحائط مثل "الغسیل". وأضاف  P4ساعة. قال  14-13الیدان تبقیان مرفوعتین لمدة 
 وكبیرتین مثل الشاشة [جھاز العرض]. كان یُعلّق من قدمیھ یتم التعّرف علیھ [من قبل السجناء]، ألن ساقیھ كانتا زرقاوین 

 ذلك.   P4قال كان أشخاص یموتون كل یوم وأكد  P4قال القاضي فیدنر إن 
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 استجواب من قبل محامي المدعي والقاضي فیدنر 

" أثناء استجوابھ من قبل الشرطة وطلب  Spülen-Menschen  ذكر "بالوعة البشر/ P4قال أندریاس شولتس، محامي المدعي، إن 
إنھ لم یفھم. قال إنھ ُسئل عّما یعرفھ عن الخطیب، فأجاب بأنھ مسلخ بشري، حیث من المعروف أن   P4وضیح ذلك. قال ت  P4من 

 أي شخص یدخل السجن لن یخرج منھ على األرجح. 

بروه  إنھم خلعوا عنھ جمیع مالبسھ، حتى مالبسھ الداخلیة وأج P4كیف تم تفتیشھ. قال  P4سأل باتریك كروكر، محامي المّدعي، 
على الجلوس على األرض. وقال "إنھم" كانوا یضعون أیدیھم بین األرداف للبحث عّما إذا كان أحد المعتقلین یخفي شیئاً مثل شفرة  

 الحالقة. 

إنھ لم یحدث شيء لحالتھ النفسیة،   P4النفسیة وما إذا كان قد تحدث إلى طبیب نفسي. قال  P4سأل المحامي كروكر عن تجربة 
 قلیالً ثم قال إنھ لم یكن یعرف الكحول في سوریا، لكنھ حالیاً یشرب بشكل یومي.  P4یع النوم في اللیل. توقف لكنھ ال یستط

بالتأكید، وأضاف أنھ لم یتمكن من   P4سأل المحامي كروكر عّما إذا كان ھذا السلوك مرتبطاً بما تعّرض لھ أثناء االعتقال. قال 
من [كروكر/المحكمة] أن یتخیلوا أنھ ذھب إلى المرحاض مرتین فقط   P4طالق سراحھ. طلب یوماً بعد إ 14التعامل مع أسرتھ لمدة 

كیلوغراماً عندما أطلق   46كیلوغرام قبل اعتقالھ، لكن كان وزنھ  100یوماً. قال إنھ كان یزن  45خالل فترة اعتقال استمرت 
 إنھ تغیر تماماً وأصبح شخصاً مختلفاً.  P4سراحھ. قال 

إن ھذا یحدث عندما   P4السابقة بأنھ كان یرتعش، وسأل عّما إذا كان ھذا یحدث كثیراً. قال  P4كروكر عن إفادة سأل المحامي 
شخصاً، كما ھو الحال في قاعة المحكمة، ال یمكنھ الجلوس [البقاء]. قال إنھ لم   50یشعر بالدوار. وأضاف أنھ عندما یكون وسط 

یكن قادراً على المشاركة في دورة لغة ألنھ ال یستطیع الجلوس بین الكثیر من الناس وعلى الرغم من وجود العدید من العرب الذین  
  P4یشون في منطقتھ، إال أنھ لم یستطع تكوین صداقات. وأضاف أنھ في العمل المكون من ثالثة أشخاص، یبقى دائماً وحده. قال یع

 إنھ إذا غضب وأراد أن یضرب شخصاً ما، فإنھ ال یتوقف حتى یرى اللون األحمر (الدم). 

. قال  251، وسألھ عّما إذا كان یعرف منصب أدیب في الفرع بأنھ سلّم أمواالً إلى أدیب زیتون P4أشار القاضي فیدنر إلى إفادة 
P4  إنھ كان یعرف رتبتھ فقط. وذكرP4  .أنھ لم یكن یعرف من قبل مكان عمل أدیب ورآه بالصدفة فقط 

إنھ لم یسأل، وأضاف أن أي شخص   P4قد سمع من معتقلین آخرین أن أدیب كان ھناك. قال   P4سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 علویاً أو شیعیاً ال قیمة لھ.  لیس

إنھ   P4قال سابقاً إن أدیب كان یعطي أوامر من وقت آلخر، وإن أدیب كان یُخاَطب بلقب "معلّم". قال  P4قال القاضي فیدنر إن 
 ، وأضاف أن جمیع الفروع مرتبطة ببعضھا البعض. 40خالل االستجواب لم یكن یعرف ما إذا كان یعمل في الخطیب أم في القسم 

سوى مرة واحدة فقط. قال    P4أن أدیب كان موجوداً دائماً أیام الثالثاء والخمیس، بینما لم یره  P4سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
P4   إنھ في یومي الثالثاء والخمیس كان ھناك "أعاصیر وزالزل" [كان التعذیب یزداد، وكانت حوادث كبیرة تقع في الفرع وكان

إنھ عندما كان یتم أخذ معتقل للضرب ثم إعادتھ، فإن ذلك المعتقل   P4اً على سؤال آخر من فیدنر، قال الجمیع في حالة تأھب]. ورد
 أنھم ألمحوا إلى وجود مسؤول رفیع المستوى في ھذین الیومین.  P4یخبر السجناء بما رآه وسمعھ. ومما قالھ ھؤالء المعتقلون، ذكر 

إنھم تعّرضوا في ھذین الیومین  P4الثالثاء والخمیس على وجھ التحدید. قال  أنھما كانا یومي P4سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
لمستویات أعلى من التعذیب. باإلضافة إلى ذلك، كان ھناك تسعة سّجانین للتعذیب في ھذین الیومین (مقارنة بالیومین أو الثالثة  

حدث في ھذه األیام تماماً بنفس الطریقة التي عاش بھا   إن ھذا كان من تجربتھ، وأضاف أنھ إذا أراد مشاركة ما  P4العادیة). قال 
 خاللھما، فسوف یسقط مغشیاً علیھ [ربما كان یعني أنھ ال یستطیع أن یعیش تلك اللحظة مرة أخرى]. 

إنھ   P4. قال 2012و 2011تساءلت الدكتورة آنا أومیشین، محامیة المدعي، عّما إذا كانت ھناك زیادة في عدد الجثث بین عامي 
إنھ اعتاد رؤیة ذلك ألنھ كان یحدث على   P4كل یوم، كان ھناك حفر وشاحنات یمكن أن تكون قادمة من الفروع. قبل اعتقالھ، قال 

  P4الطریق المؤدي إلى منزلھ وأمام منزلھ. وبعد إطالق سراحھ، قال إنھ لم یعد قادراً على رؤیة ذلك ألنھم بنوا جداراً. ولكن قال 
ة الجرافة وھي تعمل والشاحنات (أحیاناً مدنیة وأحیاناً عسكریة)، ألنھا كانت تدفن األشخاص الذین قتلوا في  إنھ كان بإمكانھ رؤی 

 . 2012، كان یُسمح للمدنیین بالدخول، لكن ھذا تغیر بعد أیلول/سبتمبر 2011إنھ قبل آذار/مارس  P4الحرب. قال 

جوابھ من قبل الشرطة كان تتحدث العربیة المكّسرة وأنھ لم یكن یفتقر  أن المترجمة في است  P4رداً على الدكتورة أومیشین، أّكد 
 للنوم ولم تكن الرحلة شاقة إلى مركز الشرطة قبل استجوابھ حیث كان المركز قریباً من منزلھ. 

حاً واستیقظ  صبا  03:30أنھ یعاني من اضطراب في النوم، وقال إنھ نام في الساعة   P4رداً على سؤال من الدكتورة أومیشین، أكد 
 صباحاً قبل اإلدالء بشھادتھ الیوم.   05:00في الساعة 

نعم ولكن االستجواب   P4، فقال من قبل الشرطةسألت الدكتورة أومیشینأومیشین عّما إذا كان قادراً على التركیز أثناء االستجواب 
 مساًء.  6:00صباحاً وانتھى في الساعة  8:00بدأ في الساعة 
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نة الخارجیة، كان ھناك ثالثة أشخاص في دورات المیاه وثالثة عند الباب. قال إن ھؤالء األشخاص مثل  أنھ في الزنزا P4شھد 
إن السجناء كانوا یخشون ھؤالء األشخاص   P4األمن حیث كان المسؤول عن التعذیب یأتي كل ساعة ویطلب أشخاصاً لیجلدھم. قال 

ن التعذیب. كانوا یتناولون طعاماً مختلفاً وكانوا یحصلون على سجائر. وقال  الستة، ألن ھؤالء الستة كانوا یتعاملون مع المسؤول ع
P4  .إن ثالثة من الستة كانوا قادة في الجیش السوري الحر 

إن السجناء الجدد كانوا یشعرون بالخوف ألنھم لم یكونوا   P4سأل محامي المدعي شولتس عن المعتقلین القدامى والجدد. قال 
عھم. قال إنھ عندما كان نزیل جدید یدخل الزنزانة، كان یرى سجناء ال یشبھون البشر ألن أجسادھم كانت  یعرفون ماذا سیحدث م

إنھ ال یوجد لدى   P4أشبھ "بالفسیفساء"، حیث تعرضت أجسادھم للكّي بالسجائر والطعن باألقالم [ملیئة "باأللوان" واإلصابات]. قال 
 اد المعتقل على دخول الزنزانة مكسوراً وكل ما یریده ھو النوم فقط. المعتقلین طاقة لیقاتلوا بعضھم البعض؛ اعت 

إنھ اعتاد سماع أصوات نساء في الممر،   P4سأل خبیب علي محمد، محامي المدعي، عّما إذا كان ھناك إساءة جنسیة لإلناث. قال 
إن ھذا الشيء لم یحدث    P4غتصاب، فقال لكنھ لم یكن یعرف ما الذي كان یحدث معھن. سأل خبیب عّما إذا كان قد أبلغ أحد عن ا

 أمامھم، وإن اإلناث لم تسجن مع الذكور. 

 ذلك، رغم أنھ لم یره.  P4سأل خبیب، محامي المدعي، ما إذا كان ھناك سوء معاملة جنسیة للذكور. فأّكد 

إن أختھ اعتُقلت أیضاً في أمن الدولة بكفر سوسة. وقال إنھا أطلق سراحھا بعد ثالثة أشھر وعادت إلى المنزل مدمنة على   P4قال 
 الكوكائین.

إنھ لم یكن   P4سأل خبیب، محامي المدعي، عّما إذا كان قد شاھد ذلك أم أنھ یفترض أنھ كان ھناك سوء معاملة جنسیة للذكور. قال 
 أنھ قیل لھ ذلك عندما أطلق سراحھ.  P4یع الشھادات موثقة ومقاطع الفیدیو موجودة على الیوتیوب. وأضاف افتراضاً وأن جم

ذلك وقال إنھ رآھا میتة على األرض، عندما كان   P4رأى بنفسھ المرأة الحامل في الممر. أّكد  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 ذاھباً لالستجواب. 

 دقیقة.  15أخذ استراحة لمدة طلب الدفاع استراحة وتم 

 لم یكن لدى الدفاع أي أسئلة. 

استضاف الناشط خالد بركة، بالتعاون مع مبادرة "تبنَّ ثورة" و"حملة من أجل سوریا" و"عائالت من أجل الحریة" و"المركز  
افذ المبنى الظاھر في بعض  األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان"، فعالیة خارج قاعة المحكمة. فیما یلي بعض الصور (نو

 الصور ھي نوافذ قاعة المحكمة التي تجري فیھا المحاكمة): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020تموز/یولیو،   02 -یوم المحاكمة السادس عشر  



International Research 
and Documentation 
Center  
 
 

12 
 

 صباحاً.   9:30شخصاً وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  12حضر ھذه الجلسة حوالي 

 P5شھادة 

 عاماً، وھو خّریج ھندسة وعاطل عن العمل حالیاً.   37،  ] تم حجب االسم [ ،P5یُدعى الشاھد 

 251والفرع   P5االستجواب بشأن خلفیة 

وعمل مدّرساً ثم بدأ خدمتھ   ] تم حجب المعلومات[حول خلفیتھ وخدمتھ العسكریة في سوریا. قال إنھ درس الھندسة في   P5شھد 
. قال إنھ أكمل تدریبھ من حزیران/یونیو إلى تشرین الثاني/نوفمبر، ثم نُقل إلى "الفرع الداخلي" [ھذا  2010العسكریة في أیار/مایو 

. كانت ھذه ھي المرة األولى التي یشیر فیھا شخص في المحكمة إلى الفرع  251لرسمي لفرع الخطیب/ھو االسم األكثر دقة واالسم ا
. قال إنھ انشق ألسباب عدیدة، منھا الظلم القائم الذي شھده والذي لم  2012آب/أغسطس،  5بھذا االسم] حیث مكث حتى انشق في 

 ء بعیداً عن المشاكل. یستطع فعل أي شيء إزاءه. قال إنھ من األفضل أن یبقى المر

  P5إنھ شخصیاً لم یتوّرط في المشاكل، لكن المعتقلین عوملوا بوحشیة وُضربوا. قال  P5. قال P5سألت القاضي كیربر عّما فعلھ 
 إنھ لم یستطع ھو وزمالؤه فعل أي شيء حیال ذلك، لذلك قرروا الفرار. 

ید ذكر بعض األحداث. قال إنھ عندما حدثت المظاھرات، كان  إنھ یر P5سألت القاضي كیربر عن طبیعة عملھ في الفرع. قال 
إنھ كان یرى معتقلین یخرجون من المركبات ویتعرضون للضرب المستمر   P5الناس یتعرضون للضرب ویُقتادون إلى السجن. قال 

 حتى دخولھم السجن. قال إن ساحة الفرع قریبة من السجن. 

) [التي تتناول حق الشاھد في رفض  StPOمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ( 55دة أثار ھانز لینكھ، محامي المتھم إیاد، الما
اإلجابة عن األسئلة إذا كانت إجابتھ تعّرضھ لخطر اإلدانة]. وافق المدعي العام كلینجھ على ذلك وأبلغت القاضي كیربر الشاھد بھذا  

 التذكیر.

إنھ یشعر بالقلق على عائلتھ في سوریا ولیس على نفسھ، حیث یذھب بعض أفراد  القاضي كیربر قائالً إنھ أراد أن یقول  P5خاطب 
عائلتھ في سوریا إلى مناطق سیطرة النظام، مما قد یسبّب لھم المشاكل. قالت القاضي كیربر إنھ ال یزال یتعیّن علیھ أن یقّدم  

 معلومات. 

إن الضرب یستمر في بعض األحیان نصف أو ربع   P5 سألت القاضي كیربر عن مدة الضرب وما ھي األدوات المستخدمة. قال 
ساعة. قال إن األمر یعتمد على الوقت الذي اعتاد الضابط المسؤول القدوم فیھ للسماح للمعتقلین بالدخول، وإن الضرب تم من قبل  

ك، لكن بشكل عام كان  إنھ یمكن أن یحدث ذل P5عناصر السجن. وعندما ُسئل عّما إذا كان الضرب یستمر لمدة أربع ساعات، قال 
أنھ تم استخدام الھراوات العادیة والكھربائیة [الصاعقة] أكثر من مرة.   P5إن المدة تعتمد على الضابط. وشھد  P5أقل من ذلك. قال 

 إنھ عرف أن الھراوات كانت كھربائیة ألن المعتقل یسقط أرضاً بمجّرد وضعھا على الجسم.  P5قال 

إن المعتقلین كانوا یخرجون وقمصانھم على وجوھھم   P5لین الذین كانوا ینزلون من الحافالت. قال سألت القاضي كیربر عن المعتق
حتى ال یروا أي شيء إلى أن یصلوا إلى الفرع. وأضاف أنھم كانوا یتعرضون للضرب باستمرار منذ لحظة اعتقالھم حتى وصولھم  

 إنھم كانوا یتعرضون للضرب في كل مكان محتمل من الجسم.  P5إلى ساحة الفرع. قال 

إنھم كانوا یسمعون أصوات   P5سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد رأى ما حدث داخل السجن وإذا كان قد سمع شیئاً. قال 
وات أشخاص  إنھ كان یسمع أصوات صراخ مرتفعة وأص P5السجناء حیث كان ھناك قبو ونوافذ صغیرة مقابل الساحة. قال 

إن الصراخ كان في الغالب أصوات   P5یتعرضون للتعذیب. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تعّرف على بعض الكلمات، فقال 
 ألم ومعاناة. 

إن توفیق یونس كان رئیس الفرع، وكانت ھناك أقسام تتبع للفرع.   P5. قال 251سألت القاضي كیربر عن التسلسل الھرمي للفرع 
عميد  ، رئیس قسم االقتصاد؛ والأحمدما یلي: المقدم كمال، رئیس قسم األدیان؛ والمقدم  P5ولدى سؤالھ عن األسماء األخرى ذكر 

أثناء استجوابھ، لكنھ   P5ات (الذي نسیھ رئیس قسم األحزاب [األحزاب السیاسیة]؛ والمقدم باسل، رئیس قسم اإلعالم والجامع محمد
 تذّكره الحقاً)؛ والعقید أحمد، رئیس قسم االتصاالت. 

العقید أنور   P5، فقال 2018في مصفوفة الصور أثناء استجوابھ عام    P5سألت القاضي كیربر عن األشخاص الذین تعّرف علیھم 
إنھ كان برتبة   P5في الفرع. سألت كیربر عن رتبة أنور، فقال   إنھ یعرف المتھم أنور منذ الوقت الذي خدم فیھ P5رسالن. قال 

 . P5أن أنور كان دائماً موجوداً أثناء خدمة  P5عقید، ثم عمید. شھد 

إن أنور كان رئیس قسم االستجواب. وسأل فیدنر عّما إذا كان ھناك ضابط مع   P5سأل القاضي فیدنر عن منصب المتھم أنور، فقال 
 ب رئیس القسم كان الرائد عبد المنعم. إن نائ  P5أنور فقال 
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] وكان العقید حافظ مخلوف رئیس ذلك  251إنھ كان یتبع إلدارة الفرع الداخلي [الفرع  P5. قال 40سأل القاضي فیدنر عن القسم 
 القسم. 

أن الشخص   P5إن كل من خدم في الفرع یعرف أنور، وأكد  P5طرح القاضي فیدنر مزیداً من األسئلة عن المتھم أنور. قال 
إن أي شخص یعرف أن رئیس قسم التحقیق   P5إن أنور كان عقیداً. قال  P5الجالس على یمینھ في قاعة المحكمة ھو أنور. قال 

 ذلك.  P5لدیھ مسؤولیات في السجن. وعندما ُسئل عّما إذا كان أنور یقوم باالستجواب، فأكد 

مسؤول عن الحرس [األمن] وكان عنصراً في الحرس. وقال إن   إنھ كان ضابط صف P5. قال P5سأل القاضي فیدنر عن مھام 
إنھ لم یدخل   P5مھمتھم كانت مراقبة الفرع. وأضاف أنھم یعرفون الضباط في الفرع وكانوا یرون المعتقلین عند وصولھم. قال 

 بمدى سوء معاملة المعتقلین.  P5السجن، لكن زمیلھ دخلھ وأخبر 

لضرب الذي تم في الفناء الخارجي قد تم تنفیذه بأوامر، أو إذا قام عناصر السجن بذلك بمحض  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ا
عنھم الحقاً في شھادتھ] ھم الذین اعتادوا   P5إنھ فیما یتعلق بعناصر الفرع، فقد كان "المتطوعون" [الذین شرح  P5إرادتھم. قال 

أن   P5ضابط كان یأمر بإحضار المعتقلین إلى السجن. وأضاف إنھ عندما یصل ال  P5ضرب المعتقلین دون وجود ضابط. قال 
الضباط یكونون في المنزل لیالً أو في الصباح الباكر، لذلك كان المعتقلون الذین یصلون في ذلك الوقت یتعرضون للضرب حتى  

 وصول الضباط إلى السجن. 

إن الضباط المسؤولین عن السجن ھم رئیس قسم االستجواب ونائبھ. سأل فیدنر عّما   P5سأل القاضي فیدنر عن أسماء الضباط. قال 
 إنھ لم یَر ضباطاً آخرین.  P5نعم. قال  P5یعني أنور وعبد المنعم (على التوالي)، وقال  P5إذا كان 

  P5لى صلة بالمعتقلین. وذكر إن ھذا كان صحیحاً، لكنھ لم یكن ع P5ذكر كمال أثناء االستجواب. قال  P5قال القاضي فیدنر إن 
أنھ في استجواب الشرطة، قال إن المقدم كمال كان یتواصل مع رجال األمن عبر جھاز الالسلكي عندما كان الناس یذھبون إلى  

 لم یقل إن كمال على صلة بالسجن.  P5المظاھرات، لكن 

 استجواب بشأن المتھم أنور 

إنھ رأى فقط المقّدم باسل یفعل ذلك. وسأل   P5طاً یضرب معتقلین بنفسھ. قال قد رأى ضاب  P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 (حقیقة) ال.  P5القاضي فیدنر عّما إذا كان قد قال إن المتھم أنور ضرب معتقلین. قال  

  أنھ تم إحضار أشخاص من دوما وحرستا وتعّرضوا   P5سأل القاضي فیدنر عّما كان یفعلھ المتھم أنور عند وصولھ. وذكر 
إنھ ال یعرف ما   P5للضرب. قال إنھ عندما جاء العقید أنور، منعھم من الضرب وأمرھم بإدخال المعتقلین لبدء االستجواب. قال 

 حدث للمعتقلین فیما بعد.

  إنھ صراحة نسي أشیاء كثیرة منذ مجیئھ إلى ألمانیا، لكنھ P5حول ما حدث مع المعتقلین. قال   P5سأل القاضي فیدنر ماذا قیل لـ
 إنھ ال یعرف.  P5سیحاول أن یتذكر. وكّرر فیدنر السؤال، وقال 

إنھم عندما كانوا یقفون في الخارج   P5سأل القاضي فیدنر كیف كان المتھم أنور كقائد (إذا كان قاسیاً، على سبیل المثال). قال 
إن ھذه كانت طریقة   P5ب أدنى. قال  [خارج الفرع]، كان أنور ھو الشخص الوحید الذي اعتاد على تحّیتھم بصفتھم حرسا من رت 

 تعامل أنور معھ، لكنھ ال یعرف كیف كان یعامل أنور المعتقلین.

إنھ قال الشيء نفسھ للتو، إنھ   P5وزمالئھ. قال  P5ذكر سابقاً أن المتھم أنور كان یتظاھر بأنھ جیّد أمام  P5قال القاضي فیدنر إن 
 ال یعرف كیف كان أنور یعامل المعتقلین. 

إنھ ذكر ھذا من قبل   P5القاضي فیدنر عّما إذا كان من الممكن أن المتھم أنور لم یكن على علم بما كان یحدث في الفرع. قال   سأل
وسیكرره: إن رئیس القسم [یعني أنور] كان على درایة بكل شيء بالتأكید، لكن رئیس الفرع [یعني توفیق یونس] كان مسؤوالً عن  

 كل شيء. 

% ألن  100" لكنھ لم یكن متأكداً شو بصیر"تعذیب أو   P5عّما یعرفھ المتھم أنور عن السجن واالستجواب. قال سأل القاضي فیدنر 
إن االستجواب كان یتم من قبل ضباط، وھي معلومات سریة ال یمكن ألحد أن یّطلع   P5رئیس فرعھ (توفیق یونس) كان قاسیاً. قال 

، فقد كان من المعروف بین زمالئھ أن الضباط ھم من أجروا االستجواب ولیس الرتب  إنھ حتى لو لم یره بأّم عینیھ P5علیھا. قال 
 الدنیا.

وربما المیسات   251إن الخطیب و P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان للفرع الداخلي أسماء أخرى وطلب تفاصیل عن الفرع. قال 
خابرات العامة. وقال إنھ خالل الثورة، كان كل فرع مسؤوالً عن  إنھ فرع أمني تابع للم P5سابقا كانت أسماء معروفة للفرع. وقال 

 منطقة من دمشق، وكان الفرع الداخلي مسؤوالً بشكل عام عن دوما وحرستا والغوطة الشرقیة. 
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شخص    100 – 80ذلك، وقال إن عدد العناصر كان بین  P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان نشاط الفرع قد زاد بعد الثورة. وأكد 
 قبل األحداث [الثورة] وتضاعف العدد بعد ذلك، حیث تم استدعاء جنود االحتیاط. 

بعد الثورة، لكنھ ال یتذكر. قال إنھ یعتقد أن ذلك كان في   P5سأل القاضي فیدنر عن الوقت الذي شھد فیھ حاالت الضرب. قال 
 . 2011أواخر عام 

إنھ لم یكن جمیع المعتقلین في   P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك تغییر في عدد المعتقلین وما الذي تغیر في الفرع. قال 
كان مسؤوالً عن تنظیم دوما أو ھناك فرع من   40لقسم في دوما [إما یعني أن ا  40، حیث توجد أقسام أخرى مثل القسم  251الفرع 
إنھ ال یعرف ما إذا كان لدى   P5في دوما]، وفي السیدة زینب، وفي الزبداني، وكلھا تتبع إداریاً للفرع الداخلي. وقال   40القسم 
 سجن، لكنھ رّجح أن یكون ھناك سجن ألنھ فرع أمني.   40القسم 

 إن السجناء في قسم مكافحة اإلرھاب اعتُِقلوا قبل الثورة.  P5ؤالء السجناء، فقال سأل القاضي فیدنر عن وقت اعتقال ھ

إنھم من دوما وحرستا والمیدان وسقبا وحموریة. وذكر أن كل ذلك   P5. قال 251طلب القاضي فیدنر تفاصیل حول سجناء الفرع 
 الثورة.  أنھم اعتُِقلوا بسبب المظاھرات في بدایة  P5یسمى بالغوطة الشرقیة. وشھد 

إن األمر یعتمد على المكان الذي نُقل المعتقلون إلیھ (إذا   P5مسؤوالً عن االعتقال. قال   251سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الفرع 
، فسیكون  40، فعندئذ یكون عناصر الفرع ھم من اعتقلوھم. وإذا نُِقل المعتقلون إلى القسم 251تم إحضار المعتقلین إلى الفرع 

 لك القسم ھم المسؤولین عن االعتقال). عناصر ذ

إنھ عندما كان ھو وآخرون في التدریب، جاء شخص الختیار أشخاص للعمل في القسم   P5. قال 40سأل القاضي فیدنر عن القسم 
ل إنھ  . وقال إن ھؤالء األشخاص المختارین لدیھم خصائص جسدیة محددة وینبغي أن تكون خلفیتھم (وخلفیة عائلتھم) نظیفة. وقا40

إنھ لم یكن یعرف ما ھي مھام ھؤالء األشخاص الذین تم اختیارھم،  P5إذا كان كل شيء على ما یرام، فسیتم اختیار الشخص. قال 
كانوا یأتون ویعملون   40ذكر في وقت سابق في االستجواب أن عناصر من القسم  P5ألن ذلك لم یكن قسمھ. قال القاضي فیدنر إن 

 بذلك.  P5نھ لم یُسمح للناس بالتجمع في المساجد وفي المیدان. وأقّر ، وأ251معھم في الفرع 

في سوریا    P5إنھ لم یكن یتم اختیار "المتطوعین". قال  P5توضیح المقصود بـ"المتطوعین". قال  P5طلب القاضي فیدنر من 
ألشخاص الحاصلون على شھادة الثانویة  ھناك مجموعتان: األولى ھي الخدمة العسكریة اإللزامیة والثانیة ھي "المتطوعون"، وھم ا

یتم توزیع ھؤالء "المتطوعین" على الشرطة والجیش وأجھزة المخابرات، ویبقون في   P5العامة، الذین یكملون التدریب. قال  
 إن "المتطوعین" كانوا موجودین حتى قبل الثورة.  P5سنة). قال   35 –  30الخدمة لفترات طویلة (

إنھ رأى سیارة ذات مرة عند باب السجن لیالً، وُوِضع شخص بداخلھا،   P5قد رأى جثثاً. قال  P5ذا كان سأل القاضي فیدنر عّما إ
إنھ ال یعرف ما إذا كان ذلك الشخص حیاً أم میتاً. حیث كان یرید دخول الفرع للذھاب إلى سكن العناصر،   P5لكنھ لم یر جثثاً. قال 

 . P5لكن أحد المتطوعین حال دون دخول 

إنھ ذكر سابقاً أن ھذا الشخص كان مسناً ألن ھذا   P5قاضي فیدنر عن ھذا الشخص المحدد الذي تم إحضاره إلى السجن. قال سأل ال
إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا الشخص حیاً أم میتاً.   P5الشخص كان یعاني من زیادة الوزن وكان یرتدي جالبیة. وعند سؤالھ، قال 

ّرضون للضرب المبرح، كانت تأتي سیارة من مستشفى الھالل األحمر القریب وتأخذ ھؤالء  وأضاف أنھ عندما كان الناس یتع
إن ذلك الشخص نُقل في سیارة بدون صفارات إنذار، فقال للشرطة إنھ من المحتمل أن یكون میتاً، ألنھا لم   P5األشخاص. وقال 

إنھ لم یغیر  P5عاماً وكان میتاً. قال  60یبلغ من العمر  ذكر سابقاً أن الشخص كان P5تكن سیارة إسعاف. قال القاضي فیدنر إن 
 إفادتھ؛ حیث كان یعلم أن ھذا الشخص كان مسنّاً من خالل مالبسھ ولم یعرف ما إذا كان میتاً، لكنھ قال إنھ یحتمل أن یكون میتاً ألنھا

 لم تكن سیارة إسعاف. 

إنھ لم   P5عّما إذا كان قد رأى ذلك أو سمع عنھ. قال  P5ذكر سابقاً أنھ كان یتم نقل الجثث لیالً، وسأل  P5قال القاضي فیدنر إن 
یَر غیر الشخص المذكور أعاله. قال إنھم اعتادوا "سماع" التعذیب ولیس "رؤیتھ"، وإذا حدثت عملیات [النقل] تلك، فلن یخبر  

 وزمالءه باألمر.  P5المتطوعون 

 إن الھالل األحمر كان قریباً من الفرع الداخلي وكان یأتي وینقل الجرحى.  P5نر كیف تم نقل الجرحى. قال سأل القاضي فید

إن ھناك انعداما في النظافة داخل السجن لذا كان السجناء في   P5سأل القاضي فیدنر عن حالة السجناء عند إطالق سراحھم. قال 
 حالة مزریة وقذرة عند إطالق سراحھم. 

إن حادثة وقعت في الصباح الباكر   P5السابقة بأنھ في ذات مرة ُجِلب العدید من المعتقلین. قال  P5اضي فیدنر إلى إفادة أشار الق
صباحاً)، یُفترض أن تكون في جامع الرفاعي في كفر سوسة، حیث تم جلب العدید من المتظاھرین داخل المسجد.   6 –  5(حوالي 

وذكر حادثة ثانیة وقعت في جامع الحسن بالمیدان.    P5. كما تذّكر 2011أن حادثة الرفاعي وقعت في شھر رمضان  P5وذكر 
 إن المتظاھرین كانوا یُجلبون یومیاً من دوما.  P5قال 
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ً  P5متظاھراً تم جلبھم من دوما ذات مرة، وقال  40 –  20قال سابقاً إن  P5قال القاضي فیدنر إن   واعتذر إذا  إن ذلك كان صحیحا
 كان قد نسي. 

 استراحة 

 40االستجواب بشأن القسم 

ھو قسم معروف بقیادة حافظ، ویتبع إداریاً للفرع   40إن القسم  P5وعن حافظ مخلوف. قال   40سأل القاضي فیدنر عن القسم 
لھ وزنھ في دمشق.   40قسم أن الجمیع یعرف أن حافظ ھو ابن خالة بشار األسد، وأعتقد أن الجمیع یعرف أن ال P5. واعتقد 251
یقع في الجسر األبیض في دمشق وعلى مقربة من قصر بشار األسد. وقال إن عناصر القسم یتم اختیارھم   40إن القسم  P5قال 

ء  إفادتھ السابقة بأن القسم یتمتع بالحریة لفعل ما یشا P5بشكل انتقائي ولدیھم عدد أكبر من العناصر مقارنة باألقسام األخرى. وأكد 
 ولھ سلطة كبیرة؛ على الرغم من أنھ أقل مرتبة من الفرع، إال أن للقسم میزات فریدة. 

 ال، وإنھ لم یكن على علم بذلك.  P5. قال 251إجراء استجوابات في الفرع  40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان أفراد القسم 

لدیھ سیطرة أمنیة قویة وھو   40إن رئیس القسم  P5. قال 251 سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لحافظ مخلوف سلطة على الفرع 
مثاالً أنھ عندما كان   P5أنھ عندما یتم تكلیف حافظ بمھمة، فإنھ ال یتلقّى األوامر (بخالف الضباط اآلخرین). أعطى  P5قاٍس. وذكر 

ا یجلبون المتظاھرین [المعتقلین]، فإنھم یرید أن یقمع المظاھرات، یذھب عناصره دون الرجوع إلى الفرع. ولكنھم عندم 40القسم 
 یجلبونھم إلى الفرع الداخلي. 

  P5. قال 251] یجلبون المعتقلین فقط، أو إذا كان لدیھم أیضاً مھام داخل الفرع 40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا [عناصر القسم 
إنھ عندما كان عناصر    P5ت وحراسة نقاط التفتیش. قال إنھ رأى أنھم كانوا یجلبون المعتقلین فقط، باإلضافة إلى تسییر الدوریا

 یجلبون المتظاھرین، كانوا یضربونھم، لكنھم لم یستجوبوھم.  40القسم 

 251تتمة االستجواب بشأن الفرع 

ن  أن أي سوري یعرف لألسف أن العلویین َیشغلون الغالبیة العظمى م P5سأل القاضي فیدنر عن مناصب الُسّنة والعلویین. فقال 
 المناصب الحساسة في الفروع األمنیة وفي الجیش. وأضاف أن النظام القمعي بدأ یمّیز بین الُسّنة والشیعة والعلویین.

%. سأل فیدنر ما إذا  80إنھ افترض، بناًء على اسم المتھم أنور، أن أنور سنّي بنسبة  P5سأل القاضي فیدنر عن المتھم أنور. قال 
إنھ ال یعرف، لكنھ قال للشرطة في استجوابھ إن غالبیة المعلومات التي كان   P5سلطة كونھ سّنیاً. قال كان أنور یمكن أن یتمتع بال

 یتلقّاھا الضباط كانت من رئیس الفرع [توفیق]. 

إن المسؤول عن التحقیق ھو رئیس القسم [أنور] أو   P5حول الضباط الذین كانوا یجرون االستجوابات. قال   P5سأل القاضي فیدنر 
إن عبد المنعم كان یُجري االستجواب إذا لم یكن أنور موجوداً. وأضاف أن رئیس الفرع [توفیق] ربما   P5ئبھ [عبد المنعم]. قال نا

یجري االستجواب إذا كان الشخص مھماً [في استجوابھ، افترض القاضي فیدنر أن توفیق ھو المحقق الرئیسي، یلیھ أنور ثم عبد  
 أن توفیق استجوب أفراداً "ممیّزین" فقط].  P5ض االلتباس ھنا. عندما عالج فیدنر ھذا االلتباس، أوضح المنعم. وھكذا، كان ھناك بع

إنھ أبلغ الشرطة في السابق بمدخل الفرع ومخرجھ. قال إنھ إذا أراد الذھاب إلى   P5ذلك. قال   P5سأل القاضي فیدنر كیف علم  
وزمالءه كانوا یرون رئیس الفرع یخرج ویتجھ إلى الیسار عدة   P5الفناء. قال إن  الكافتیریا أو منطقة السكن، فكان علیھ المرور في

أنھ كان یتحدث عن    P5مرات (ألن السجن كان في الطابق السفلي). قال إنھ بسبب ذلك علموا أنھ كان یذھب إلى السجن. وأّكد 
 توفیق، وأنھ لم یَر ضباطاً آخرین. 

 من خالل جھاز العرض (وفیما یلي إعادة رسم لھذا المخطط):  251تم عرض مخطط توضیحي لخریطة الفرع 
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إنھ في معظم األحیان، كان عند المدخل األول والثالث. قال إن السیارة التي   P5سأل القاضي فیدنر عن مكان ضرب المعتقلین. قال 
كان فیھ قبو بھ قسم السالح   1إن المبنى  P5كانت تنقل المعتقلین كانت تبقى عند الباب الرئیسي [المشار إلیھ بنجمة حمراء]. قال 

 وقسم الصیانة وقسم االتصاالت/المقسم بالفرع. 

ل كان فیھ مكتب رئیس الفرع، ومقابلھ كان الدیوان؛ أما الطابق الثاني فكان فیھ مكتب رئیس قسم االقتصاد  أن الطابق األو  P5ذكر 
قد نسیھ [كان ھناك   P5ومقابلھ قسم اإلعالم؛ وكان في الطابق الثالث على الیمین قسم األحزاب وقسم آخر تحت إدارة ضابط كان  

 ق، أي، القبو والطابق األرضي والطابق األول]. الكثیر من االلتباس فیما یتعلق بتسمیة الطواب 

 مخططاً توضیحیاً لطوابق السجن وتم عرضھ (وفیما یلي إعادة رسم لھذا المخطط):  P5رسم 
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كان یعني  P5إن رئیس قسم التحقیق كان في الطابق األرضي فوق السجن، وتحتھ بخمس درجات یوجد السجن [یبدو أن  P5قال 
درجات   5جات من مستوى الشارع لیدخل الطابق األول، حیث كان مكتب المتھم أنور، وبعد ذلك ینزل أن المعتقل یصعد خمس در 

 للذھاب إلى الطابق األرضي/القبو/السجن]. 

] كان ارتفاعھ مترین  >> إن الحائط [المشار إلیھ بالرمز األزرق  P5قال إنھ كانت ھناك نافذة. قال  P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
 إنھا كانت عبارة عن ثقوب صغیرة وعلیھا شبك حدیدي.  P5دخل المبنى، وكانت النوافذ في أسفل الحائط. قال ویتضمن م

أن على الفرد صعود خمس درجات لكي یصل إلى   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن عدد الطوابق الموجودة فوق السجن. قال  
والمكتب المالي (في الطابق الثالث). كان الطابق الثاني عبارة عن شقة  رئیس القسم ونائبھ. یوجد طابق آخر لرئیس قسم االتصاالت  

 لرئیس الفرع. 

إنھ یعتقد أن المبنى الذي فیھ رئیس الفرع كان أكثر ارتفاعاً، ولكن ربما یكون   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن المبنى الثاني. قال 
 كال المبنیین بنفس االرتفاع. 

قھا مبنیین سكنیین. سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان بإمكان المرء القفز فوق الحائط [الخط  إن ھناك كافیتریا فو P5قال 
یعلم أن ھناك باباً أسودا ارتفاعھ مترین على   P5كیف یمكن للمرء الوصول إلى ھناك في المقام األول. كان  P5األحمر]. تساءل 

 طول الحائط، لكنھ لم یتذكر ما إذا كان متواصالً. 

إن المباني المحیطة   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن ارتفاع الحائط الخارجي وما إذا كان علیھ حراسة [خط أزرق متقطع]. قال  
 بالفرع كانت سكنیة ومرتفعة. وكان الفرع بینھا وكان ھناك حدیقة [رمز الشجرة الخضراء] خلف مكان وقوف السیارات. 

باللون األزرق] والمدخل. وفیما یتعلق   Xمتر تفصل بین نقطة التفتیش [رمز  300لى إ 200إنھ كان ھناك ما یقرب من  P5قال 
إنھ یشبھ نقطة تفتیش سكة الحدید في ألمانیا. بعد األحداث [الثورة] نُقلت نقطة التفتیش إلى یسار مطعم   P5بالمدخل العلوي، قال 

ل. وعند المدخل الثالث كان ھناك عناصر مزودین بجھاز لتفتیش  السنابل. إذا كان شخص قادما من جھة القصور، ال یُسمح لھ بالدخو
 السیارات الداخلة. 

إنھ یتذكر أن سیارتھ كانت زرقاء داكنة أو سوداء   P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان لدى أنور موقف خاص لسیارتھ. قال 
إلى   P5سأل فیدنر عن مكان وجود شارع بغداد، وأشار  وكانت تقف مباشرة مقابل الباب [عند رمز عالمة التعجب "!" الخضراء]. 

 نقطة على الخریطة [عند رمز عالمة التعجب "!" الزرقاء]. 

إنھ كان یذھب إلى   P5ذھب بنفسھ داخل المبنى األیمن أو األیسر. قال  P5سأل مایكل بوكر، محامي المتھم أنور، عّما إذا كان 
 لمثال: كان لھ زمیل یعمل في الدیوان، واعتاد على دعوتھ للذھاب إلى مكتبھ]. أقسام معینة إذا دعاه زمالؤه [على سبیل ا
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إنھ لم یدخل المبنى، لكنھم اعتادوا المرور بذلك المكان عندما  P5قد دخل قسم االستجواب. قال   P5سأل المحامي بوكر ما إذا كان 
 كانوا یستلمون رواتبھم. وھكذا كان یعرف ھذه األقسام، وقد دخلھا كل من استلم ماالً. 

بالنفي، وقال إنھ من   P5قد تواجد في المبنى اآلخر، حیث یوجد مكتب رئیس الفرع. فأجاب   P5سأل المحامي بوكر عّما إذا كان 
 مستحیل على أي شخص أن یدخلھ إال إذا كان یعمل ھناك. ال

 رمز * عند إدراج الفرعین الخارجي والداخلي]:   P5ھیكل إدارة المخابرات العامة في كفر سوسة [أضاف  P5عرض 

 فرع التحقیق  •

 فرع االتصاالت  •

 فرع المداھمة  •

 فرع االستشعار عن بعد  •

 فرع المعلومات  •

 السابق اللواء بھجت سلیمان  ]: كان الرئیس279* الفرع الخارجي [

 * الفرع الداخلي: 

 رئیس الحالي للفرع (من حماة ومقیم بدمشق) توفیق یونس، ال •

 مدیر المكتب، األمین العام جوزیف  •

 برئاسة حافظ مخلوف (في الجسر األبیض)  40القسم  •

 قسم األدیان برئاسة المقدم كمال   •

 قسم التحقیق برئاسة العقید أنور رسالن وعبد المنعم •

 قسم األحزاب برئاسة العمید عدنان أو محمد   •

 قسم االقتصاد، برئاسة المقدم أحمد   •

 قسم اإلعالم برئاسة العقید محمد [لم یتم سماع ھذا الجزء بوضوح].  •

 قسم اإلعالم والجامعات، برئاسة المقدم باسل   •

 باالنصراف واستؤنف استجوابھ في الیوم التالي.  P5ُسمح لـ

 استراحة لمدة ساعة 

 شھادة بروكن 

 ، وھو مفتش في الشرطة الجنائیة بروكنالسید یدعى الشاھد الثاني 

مساًء. وقال   4صباحاً حتى   10، من الساعة 2019وصف بروكن االستجواب الذي أجرتھ الشرطة الفرنسیة في أحد األیام في عام 
 مجموعة صور فوتوغرافیة وصور أقمار صناعیة.  P5حقوقھ. وكان ھناك مترجم وُعرض على   P5إن الشرطة تلت على 

لم یستطع تذكر االسم.   P5ف على وجھ وقال إنھ یذّكره بشخص ما، لكن تعرّ  P5سأل القاضي فیدنر عّما حدث. قال بروكن إن 
 االسم فقط عندما ذكرت الشرطة اسم الشخص الموجود في الصورة.  P5وتذكر 

 سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بروكن قد شارك في إجراء االستجواب، وقال ال. 

ي. قال بروكن إن األمر سار وفقاً للبروتوكول الفرنسي. سأل فیدنر  طلب القاضي فیدنر من بروكن التحّدث عن االستجواب الفرنس
، كان كل شيء باللغة الفرنسیة. قال بروكن إنھ یعرف القلیل من الفرنسیة وكان ھناك  P5عن الترجمة. قال إنھ باستثناء شھادة 
 ترجمة إلى األلمانیة بعد االستجواب. 

 كان ذكیاً ومثقفا ویستطیع قراءة الفرنسیة قلیالً. P5إن . قال P5سأل القاضي فیدنر عن انطباع بروكن عن 
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 سأل محامي الدفاع بوكر عّما إذا كان بروكن یعلم بأمر الفروع. قال بروكن ال. 

علیھا، لكن بروكن لم یكن یعرف ما   P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك ترجمة عكسیة إلى العربیة. قال بروكن نعم، ووقّع 
 أجریت تعدیالت في وقت الحق. إذا كانت قد 

 ُسِمح للشاھد باالنصراف. 

 كاثرین میتندورف شھادة كاترین م.، 

 ). BAMFصانعة القرار في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین ( ،كاثرین میتندورف.، كانت الشاھدة الثالثة كاثرین م

ة العسكریة وشھد التعذیب، ولھذا انشق. ذكرت كاثرین التحق بالخدم P5غادر سوریا مع عائلتھ. قالت إن  P5شھدت كاثرین م. أن 
لم یقّدم معلومات محددة عن   P5وشھدت زوجتھ التعذیب من قبل داعش. قالت إن  251كان یعمل حارس أمن في الفرع  P5م. أن 

 واجباتھ في الحراسة، ویبدو أنھ كان من رتبة متدنیة. 

ذكرت اسمین، لكنھا لم تستطع تذكرھما.   P5. قالت كاثرین م. إن P5ول ما قالھ سأل القاضي فیدنر كاثرین م. أسئلة أكثر تحدیداً ح
انشق عن طریق   P5ذكر أنھ كان ھناك تعذیب وذكر معلومات أخرى، لكنھا لم تستطع تذّكر ذلك. قالت كاثرین م. إن  P5قالت إن 

المساء. قالت إنھ لم یخضع للتفتیش ألنھ كان یعمل  تھریب بطاقة ھویتھ الشخصیة في علبة دواء، وأخذھا معھ عندما غادر العمل في  
 أیام حتى استلم راتبھ.  5لفترة طویلة. وذكرت أنھ توّجھ بعد ذلك إلى مسقط رأسھ لمغادرة سوریا، حیث انتظر 

 . قالت كاثرین م. إنھ كان تحت سیطرة الجیش السوري الحر وكان داعش ھناك أیضاً. P5سأل القاضي فیدنر عن مسقط رأس 

ھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت تتذكر المقابلة فقالت كاثرین م. ال. وقالت إن المترجم كان السید یوسف وتمت ترجمة المخططات  سأل
 التوضیحیة أیضاً. 

یرتدي زیاً موحداً في الخدمة العسكریة. قالت كاثرین م. ال، كان یرتدي   P5سأل سیباستیان شارمر، محامي المدعي، عّما إذا كان 
 س مدنیة [مالبس عادیة]. مالب 

 ُسِمح للشاھدة باالنصراف. 

 ، تالھا المحامي خبیب علي محمد S1،  ]تم حجب االسم [إفادة  

 كعرض دلیل.   ] تم حجب المعلومات[، المقیم في  S1قرأ خبیب، محامي المدعي، إفادة 

كانت ھناك مظاھرة وتم اعتقال   2011نیسان/أبریل،  25كان إمام مسجد كبیر في سوریا. وفي  S1أوضح المحامي خبیب أن 
متظاھر في دوما. ولوقف   10,000. ونتیجة لذلك، خرجت مظاھرة حاشدة شارك فیھا أكثر من 251في الفرع   S1وتعذیب 

اضراً، وأن علیا وّبخھ [وبّخ أنور] وسألھ  أن المتھم أنور كان ح S1بعد أسبوع. وكتب  S1المظاھرات أطلق علي مملوك سراح 
. وبعد عامین، اتصل   S1]". صفع علي أنور على وجھھ وقال إن على أنور أن یعتذر لـ S1عن سبب اعتقالھ "لھذا الرجل الطیب [

ر"، وأغلق  : "وحده هللا یغف S1من األردن وأراد االعتذار عن كل شيء، "ألننا اآلن [ھما] في نفس الجانب". أجاب  S1أنور بـ
 الخط. 

قال المحامي خبیب إن ھذا قد یثبت تورط أنور في سلسلة القیادة ویدحض شھادة أنور بأنھ لم یعذِّب ولم یُصدر أوامر بالتعذیب  
أن یشھد بأن أنور كان بإمكانھ بالفعل اعتقال األشخاص، وإال لكان علي مملوك قد سأل توفیق یونس   S1واالعتقال. یمكن لـ

 أنور یبتسم في المحكمة]. [مالحظة: كان 

حیث قال   2013وأوضح المحامي خبیب أن المتھم أنور كان مسؤوالً بشكل رئیسي ومستقل، وھو ما ورد في المكالمة الھاتفیة عام 
كان إلى جانب النظام وكان یعرف ما   2013أنور إنھما "اآلن في نفس الجانب". وقال المحامي خبیب إن ھذا یشیر إلى أنھ قبل عام 

 ان یفعلھ في ذلك الوقت. ك

وأخبر المحامي خبیب أنھ متاح شخصیاً لإلدالء بشھادتھ. وھو حالیاً في    2019منذ عام  ] تم حجب المعلومات[موجود في   S1إن 
والحصول على   ] تم حجب المعلومات[الذي یسمح لھ بالبقاء في   ] تم حجب المعلومات[وھو حاصل على   ]تم حجب المعلومات [

ھذا ھو السبب في ضرورة الحصول على الموافقة على إمكانیة العودة، ویمكن السماح بذلك في حاالت فردیة   خروج دون عودة.
 (فقد كان ھذا ھو الحال في محاكمة فرنسیة). 

 أن تدحض أقوال المّدعى علیھ.  S1یمكن لشھادة 

على عكس   – ھذا الدلیل لن یثبت شیئاً ولن یكون مقبوالً أراد المتھم أنور أن یقول شیئاً عن ھذا، لكن محامیھ (بوكر) أوقفھ وذكر أن 
 التماس خبیب. 
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 مساًء.  2:45انتھت المرافعات في الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Research 
and Documentation 
Center  
 
 

21 
 

 2020تموز/یولیو،   03 – یوم المحاكمة السابع عشر 

 صباحاً.   9:30المرافعات الساعة شخصاً وفردان من وسائل اإلعالم. بدأت  11حضر ھذه الجلسة حوالي 

 تال المحامي خبیب إفادتھ مرة أخرى وأضیفت إلى البروتوكول. 

 ، تتمة P5استجواب 

عّما إذا كان یمكنھ التعرف على أي شيء.   P5عرض المدعي العام كلینجھ صور األقمار الصناعیة (كما ھو موضح أدناه) وسأل 
 لم تكن واضحة ولم یكن قادراً على التعّرف على الشوارع.  إنھا یمكن أن تكون صورة للفرع، لكنھا P5قال 

 

 

 إذا كانت الساحة في األعلى ھي ساحة القصور أم ساحة العباسیین، وقال إنھا على األرجح ساحة القصور.  P5تساءل 

 تم تكبیر الصورة (انظر أدناه) وظھر اسم الشارع: 
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إلى   P5إنھ "اآلن" یمكنھ التعّرف علیھا. قال: إذا كان ھذا شارع بغداد فیجب أن یكون الفرع في الشارع الذي خلفھ. أشار  P5قال 
 المبنى الموجود أسفل األشجار (في الجزء العلوي من الصورة) على أنھ الفرع. وتم عرض صورة أخرى: 

 

 

على ساحة العباسیین [أعلى الیمین] وحّدد موقع   P5لى أي شيء، وتعّرف قد تعّرف ع P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان 
 الفرع بدقة باستخدام تلك الساحة. 

إنھ في بعض األحیان كانت   P5. قال 251سأل المدعي العام كلینجھ عن عدد المركبات المستخدمة لجلب المعتقلین إلى الفرع 
  P5اسي في أیام الجمعة حیث كانت تجري المظاھرات في ذلك الیوم. قال تتراوح بین مركبة واحدة إلى ثالث مركبات، وبشكل أس

مناوباً في العمل، فإنھ   P5إنھم نادراً ما كانوا یرون معتقلین قبل الثورة، ولكن بعد ذلك، كان یتم جلب معتقلین كل یومین. وإذا كان 
ّما إذا كان ھناك تصعید في األحداث من نیسان/أبریل  یرى عملیة التوصیل، وإال فلم یتمكن من رؤیتھا بخالف ذلك. سأل كلینجھ ع
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في آذار/مارس   P5نعم، فقد زاد العدد بالتأكید، ولكنھ لم یكن یعرف كم كانت الزیادة بالضبط. قال  P5. قال 2012إلى  2011
قال إن األعداد   P5لكن ، بدأت المظاھرات في دمشق وریف دمشق، لكن العدد [عدد المتظاھرین] لم یكن كبیراً في البدایة. و2011

 زادت بمرور األیام. 

  P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان المعتقلون یتعرضون للضرب عند توصیلھم وما إذا كانت ھناك "حفالت استقبال". ذكر 
أُخِرجوا من  إنھم  P5أنھ سیتحدث عّما شھده. قال إنھ تم جلب معتقلین ذات مرة في یوم الجمعة، وجاء بعضھم من دوما. قال 

المركبات ووقفوا أمام الحائط في ساحة الفرع. وذكر أنھم تعرضوا للضرب على أیدي العناصر وتم اقتیادھم إلى السجن في الطابق  
 السفلي. 

إنھم جاؤوا بمركبة   P5عّما إذا كان بإمكانھ وصف الضرب، علما بأنھ لیس من اللطیف وصفھ. قال  P5سأل المدعي العام كلینجھ 
شخصاً في الداخل، لكن العدد كان أكبر من ذلك). قال إن العناصر نزلوا منھا    20إلى  15لم تكن كبیرة (یمكن أن تتسع من بیضاء 

ووقف عنصر واحد من القوات بجانب باب المركبة. كانت رؤوس المعتقلین مغطاة بقمصانھم وكانت ھناك آثار ضرب علیھم (یبدو  
ماء تسیل من أنوفھم. كان الشخص الواقف بجانب الباب یضرب كل من نزل من السیارة  أنھم تعرضوا للضرب في المركبة) والد

ویطلب منھم الوقوف في طابور في مواجھة الحائط. قاموا بضرب ھؤالء المعتقلین بشكل عشوائي، بما في ذلك باستخدام الھراوات  
سّب وشتم. ثم جاء المتھم أنور بینما كان   الكھربائیة [جھاز الصعق] مما جعلھم یسقطون على األرض مباشرة. وصحب ذلك 

أن المتھم أنور   P5إن المتھم أنور أمرھم بوقف الضرب وسألھم عن سبب ضربھم. وذكر  P5المعتقلون واقفین أمام الحائط. قال  
 ذنباً.أمر القوات بإحضار المعتقلین إلى السجن في الطابق السفلي الستجوابھم، وبعد ذلك سیعرفون ما إذا كان شخص ما م

إن الضرب كان مبرحاً. وذكر أن الشخص الذي كان   P5طرح المدعي العام كلینجھ المزید من األسئلة بشأن معاملة المعتقلین. قال 
یقف بجانب باب المركبة كان یستخدم یدیھ في الضرب. قال إن ھناك عناصر كانوا یُخِرجون المعتقلین من المركبة واآلخرین كانوا  

ذلك في یوم المحاكمة السادس عشر؛ لیس   P5إنھ ذكر سابقاً أن ھؤالء كانوا "متطوعین" [أوضح  P5ل بجانب الحائط. قا 
إن الضابط ال یمكنھ البدء كمتطوع. وقال إن رتبة ضباط الصف   P5"متطوعین" بالمعنى التقلیدي] وأضاف أنھم یتلقون أجورا. قال 

 الصف یصل إلى رتبة ال یمكن أن یحصل على ترقیة بعدھا. معروفة، أما الضابط فیحتاج إلى شھادة جامعیة، وضابط 

إنھ یعتقد أنھ كانت ھناك   P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان لدى مكتب رئیس الفرع نوافذ تطل على الساحة الداخلیة. قال 
 [نافذة]، لكن ذلك كان قبل ثماني سنوات [لم یكن یتذكر بدقة]. 

 م أنور، إلى أن موكلھ لم یكن رئیس الفرع. أشار مایكل بوكر، محامي المتھ

إن رئیس الفرع یختلف عن رئیس   P5ثم سأل المدعي العام كلینجھ على وجھ التحدید عن مكتب المتھم أنور، رئیس القسم. قال 
 إنھ قد تكون ھناك نافذة، ال تطل على الساحة، لكنھ لم یكن متأكداً.  P5القسم، وكان أنور ھو األخیر. قال  

كثیراً ألنھ أدى الخدمة العسكریة اإللزامیة لمدة عامین تقریباً في   P5أن یرى أنور. قال  P5مدعي العام كلینجھ كم اعتاد  سأل ال
 . P5إن أنور كان ال یزال ھناك عندما غادر  P5. قال 251الفرع 

إن ھذه األمور تخص كبار   P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كانت سلطة المتھم أنور قد تقلّصت أو تراجعت [بعد الثورة]. وقال 
 الضباط وال علم لھ بشأنھا. 

إنھ خالل الوقت الذي   P5على شيء لم یذكره في الیوم السابق ألنھ لم یُسأل عنھ. قال  P5أنھ یرید شرح شيء ما. شھد  P5ذكر 
لم یتذّكر)، جاء ضابط (كان مالزماً ثاٍن أو مالزماً) [إلى الفرع] وأصبح نائباً  P5، لكن 2012كان فیھ في الفرع (ربما في عام 

 اسم ھذا الضابط، إذا ذكره أحدھم.   P5د المنعم رئیساً. سوف یتذّكر لقسم االستجواب، أو محققاً. ربما أصبح نائب الرئیس وأصبح عب 

إن ما تعلموه في التدریب ھو أن إدارة   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن الفرق بین إدارة المخابرات العامة وأمن الدولة. فقال 
اشة [إشارة إلى الیوم السابق]. سأل كلینجھ  المخابرات العامة "ھي" فرع أمن الدولة وھي تضم جمیع الفروع التي ذُِكرت على الش

] مسؤول عن  251إن ما تعلموه ھو أن الفرع الداخلي [   P5یتبع المخابرات العامة أم أمن الدولة. قال  251عّما إذا كان الفرع 
 إن الفرع یالحق كل من یتدّخل في شؤون البلد أو یقّوض المنطقة.  P5الشؤون الداخلیة للبلد. وقال 

إنھ في سوریا توجد المخابرات الجویة والمخابرات العسكریة   P5ي العام كلینجھ ما ھي أجھزة المخابرات الرئیسیة. قال سأل المدع
 والمخابرات العامة (أمن الدولة)؛ ولكل فرع تخصصھ. 

 40االستجواب بشأن القسم 

إنھ قبل حوالي شھر ونصف من   P5قال   .40سأل المدعي العام كلینجھ عن خصائص األفراد الذین تم اختیارھم خصیصاً للقسم 
من بین   P5شخصاً من قبل مساعد (قبل أن یأتي أحد األفراد) وكان   45-40انتھاء تدریبھ الذي استمر ستة أشھر، تم اختیار حوالي 

  45ل). ثم ذھب الـإن االختیار لم یكن محّدداً (على سبیل المثال، إذا كان الشخص طویالً أو شيء من ھذا القبی  P5. قال 45ھؤالء الـ
شخصاً إلى مركز القیادة في مركز التدریب. ثم جاء فرد/شخص وأخبره المساعد أن ھؤالء ھم األشخاص الذین اخترناھم "سیدي".  
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، حیث كان ھناك  P5وبدا أن الشخص كان من رتبة عسكریة، وبدأ الشخص في االختیار من بین عناصر المجموعة. لم یتم اختیار 
واألشخاص الذین لم یقع علیھم االختیار] باالنزعاج وتساءلوا عن سبب عدم اختیارھم، ألنھم أرادوا   P5شعر [ أشخاص أطول منھ. 

شخصاً من تلك المجموعةً. وقال   12-11شخصاً في المرحلة األولى ثم تم اختیار  25-20إنھ تم اختیار  P5فقط إنھاء الدورة. قال 
P5 ھم في المرحلة الثانیة عن سبب عدم اختیارھم؛ قال أولئك الذین لم یتم اختیارھم إنھم ُسئلوا  إنھم سألوا أولئك الذین لم یتم اختیار

إنھ إذا كان لدى أي من أقارب المتدرب مشاكل مع   P5عن عمل آبائھم وھل كانوا أعضاء في الحزب [حزب البعث] أم ال. وقال 
 البلد، كان یُرفَض. 

إنھ ال یعرف ما إذا كان ینبغي على المرء أن یكون   P5أن یكون المرء موالیا للنظام. قال سأل المدعي العام كلینجھ ما إذا كان یجب 
 موالیاً للنظام، وإنما ینبغي أن تكون خلفیتھ نظیفة. 

إنھ لم یتم نقل أي   P5. قال  40إلى القسم  251سأل المّدعي العام كلینجھ عّما إذا كان قد تم نقل األشخاص بعد اندالع الثورة من 
 ط، ویعتقد أنھ لم یتم نقل أي عناصر أیضاً، ألنھ تم اختیارھم مسبقاً. ضبا

، ألنھ في  40إنھ لم یَر جثثاً وال یعلم بأمر القسم  P5ینقلون الجثث. قال  40سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان عناصر القسم 
 الجسر األبیض، موقع مختلف. 

 251ع استجواب بشأن المتھم أنور وضباط آخرین والفر

إن الوجھ مألوف   P5تعّرف على المتھم أنور وسأل عّما إذا كان قد تعّرف على المتھم إیاد. قال  P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
 وربما یكون قد رآه، لكن مالمح الوجھ تغیرت. 

 نعم، على األرجح.  P5لنعسان. قال یعني عبد المنعم ا P5ذكر عبد المنعم سابقاً وسأل عّما إذا كان  P5قال المدعي العام كلینجھ إن 

عّما إذا كان ضابطاً وقال إنھ ربما یكون مالزماً من حلب   P5یعرف عمر شنان. سأل  P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان 
 بسبب لھجتھ. 

رؤوس تُضَرب  ذكر في االستجواب أنھ "ال یوجد شيء غیر مسموح القیام بھ. حیث كانت ال P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
  P5یعرف ما حدث مع المعتقلین. أخبر  P5بالجدران والدماء تتناثر. سمع أن الكثیرین ماتوا في السجن". سأل كلینجھ عّما إذا كان 

كلینجھ أنھ لم یقل إن الكثیرین ماتوا، لكنھ اشتبھ في وفاة شخص واحد فقط. قال إنھم تعرضوا للضرب المبرح وسمع أصواتاً  
 إن ذلك كان الشخص الوحید الذي رآه دون حراك.   P5وصرخات لكن الشخص الوحید الذي رآه ھو من كان یرتدي الجالبیة. قال 

ھذا األمر، حیث كان العناصر   P5في االستجواب إنھ سمع أن كثیرین ماتوا في السجن. فأكد   قال P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
قال إن ھذا كان افتراضاً. وأّكد مجّدداً أنھ لم   P5یتحدثون مع بعضھم البعض ویقولون إنھ قد یموت الكثیرون بسبب التعذیب. لكن 

 یُسمح لھم بدخول السجن أصالً. 

 دقائق  10استراحة لمدة 

إن عبد المنعم مقّدم، وكان نائب رئیس   P5شارمر، محامي المّدعي، عن رتبة عبد المنعم وعالقتھا برتبة المتھم أنور. قال   سأل
إن رتبة مقّدم   P5القسم. سأل المحامي شارمر عّما إذا كانت رتبة مقّدم أدنى من رتبة عقید وأدنى بعدة رتب من رتبة عمید. قال 

 أعلى من رتبة رائد. 

الرتب بالترتیب التالي: مالزم [نجمة واحدة]؛ مالزم أول (نجمتان)؛ نقیب (ثالث نجوم)؛ رائد (نسر)؛ مقدم (نسر ونجمة)؛   P5عّدد 
عقید (نسر ونجمتان)؛ عمید (نسر وثالث نجوم). وقال إن الرتب التالیة غیر موجودة في الفروع األمنیة/أجھزة المخابرات العامة:  

 فریق. لواء، وعماد، وعماد أول، و

السابقة حول كیف حضر المتھم أنور وطلب من العناصر التوقف عن ضرب   P5أشار شارمر، محامي المّدعي، إلى إفادة 
وال یمكنھ معرفة   2011إن ھذا حدث أثناء مظاھرات عام  P5المعتقلین، وسألھ عّما إذا كان یمكنھ تقدیر وقت حدوث ذلك. قال 

ة أشھر. سأل شارمر عّما إذا كان ذلك بعد سبعة أشھر على بدایة الثورة في آذار/مارس  متى بالضبط، لكن ربما بعد ستة أو سبع
 نعم.  P5، فقال 2011

إن   P5أو من كلیھما. قال  40أو من القسم  251سأل شارمر، محامي المّدعي، عّما إذا كان "المتطوعون" الذین ذكرھم من الفرع 
، حیث أنھ الفرع الرئیسي. قال  251األقسام األخرى تقوم بالتوصیل إلى الفرع  یحتوي على العدید من األقسام وكانت 251الفرع 

P5  وأقسام أخرى إلى المظاھرات. قال  40إنھ في بعض األحیان، یذھب متطوعون من الفرع والقسمP5   إنھ بصراحة ال یعرف
 الفرع المعني في المظاھرة المحددة المذكورة أعاله. 

نعم   P5إذا كان المتطوعون قد توقّفوا عن الضرب عندما طلب منھم المتھم أنور القیام بذلك. قال   P5سأل شارمر، محامي المّدعي، 
 بالتأكید ألنھم كانوا "متطوعین" وكان ھو ضابطاً. 
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قال إن ھناك نوافذ علیھا "شبك حدیدي" تطّل على الفناء الداخلي وسأل عّما إذا كانت تطّل   P5قال شارمر، محامي المّدعي، إن 
 إن النوافذ كانت تطّل على الجانب الداخلي، فقط داخل الفرع ولیس على المباني السكنیة.  P5ى الجانب الخارجي. وقال عل

التحقق من ھذه اإلفادة من ھذا االستجواب السابق: "كانت ھناك نوافذ صغیرة للھواء في   P5طلب شارمر، محامي المّدعي، من  
وضع في الداخل. عندما كان یصل الناس إلى السجن، كان أنور ونائبھ في مكتبیھما. وفي  األسفل، لكنھ لم یكن یعرف كیف یبدو ال

بعض األحیان، كان أنور ونائبھ ینزالن إلى الطابق السفلي من السجن، ربما بسبب وجود غرف لالستجواب. وبخالف ذلك، سمع  
P5  أن االستجواب كان یتم في الطابق العلوي. وسمعP5 سل وكذلك اإلھانات". قال صرخات األلم والتوP5   إن ھذه اإلفادة كانت

 صحیحة. 

في السجن مطلقاً وكان یسمع صراخاً دائماً". قال   P5التحقق من صحة ھذه اإلفادة: "لم یكن  P5طلب شارمر، محامي المّدعي، من  
P5  دائماً". قال إنھ كان یسمع صراخاً عندما كان یعبر ساحة الفرع ویتوجھ إلى المطعم أو السكن، ولكن لیس"P5   إنھ كان یقصد

 الوقت الذي كان فیھ في الفرع، و"غالباً" ولكن لیس "دائماً". 

ذكر سابقاً أنھ "ال یوجد شيء غیر مسموح لھم فعلھ" وسأل عّما إذا كان ذلك یشمل إساءة   P5قال خبیب، محامي المدعي، إن 
 ال، لم یشھد ذلك؛ وإنما كان یقصد أن كل أسالیب الضرب كانت تُمارس على المعتقلین.   P5المعاملة الجنسیة. قال 

السابقة "لن یكون من المبالغة القول إن ھذا كان عملھم الیومي وأن الفرع كان فخوراً   P5ذكر كروكر، محامي المدعي، إفادة  
إن ھذا التحذیر   P5لم یَر جثثاً، ألنھ كان ھناك تحذیر". قال  P5باستالم العدید من المعتقلین، وكانوا یتباھون بذلك" وأضاف أن "

إن الزمیل تعرض للتوبیخ ونزل إلى السجن، حیث لم یُسمح للصور   P5كان یتعلق بحادث مع زمیلھ الذي التقط صورة. قال 
خدمتھ وعن أسماء   أنھ من المعروف أن جمیع فروع األمن سریة؛ لم یُسمح ألحد حتى بإخبار أسرتھ عن  P5بالخروج. وأضاف 

 الضباط. 

إنھ رأى مرة واحدة فقط إناثا تم جلبھن. وقال   P5سأل المدعي كروكر عّما إذا كانت ھناك إناث بین المعتقلین الذین یتم جلبھم. قال 
 قین. إنھ كانت ھناك مظاھرة في ساحة عرنوس بدمشق وسمع من أصدقائھ أنھ تم اإلفراج عن المعتقالت لكنھ ال یعرف على وجھ الی 

قد سمع أو قیل لھ إنھ تم استجواب أشخاص في مكتب أنور أو مكتب نائبھ.   P5سأل مایكل بوكر، محامي المتھم أنور، عّما إذا كان 
أنھ عندما كان یمّر ھو وآخرون بساحة الفرع، كان السجن   P5إنھ كان عنصراً عادیاً وتساءل من سیخبره بذلك. وأوضح  P5قال 

ل أن السجین معصوب العینین والسّجان كانا یصعدان الدرجات الخمس إلى الطابق العلوي، ثم خمس درجات  على جانبھم األیسر. قا 
إلى قسم االستجواب. قال إن أي شخص كان یمر من الساحة وینظر إلى الیسار سیرى أن السجین یتجھ إلى االستجواب. ورداً على  

 واب، لكن االستجواب نفسھ لم یجِر أمامھ. أنھ كان یراھما متجھین إلى االستج P5سؤال آخر، أضاف 

إنھ   P5تقدیر الفترة الزمنیة. قال  P5وما إذا كان بإمكان  P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان وجھ المتھم إیاد مألوفاً منذ وقت خدمة  
استجوابھ تضّمن مجموعة  إن  P5%. ورداً على سؤال آخر، قال 100منذ ثماني سنوات والوجھ مألوف، لكنھ لم یكن متأكداً بنسبة 

 صور، وقال إن ھذا الوجھ مألوف، لكن لیس لدرجة أنھ یعرف الشخص [إیاد]. 

إنھم تعّرضوا للضرب [یبدو أنھم قد تعرضوا   P5سألت القاضي كیربر عن حالة المعتقلین الذین یؤخذون لالستجواب. قال 
 للضرب]. 

 كیربر عّما إذا كان ھذا اقتراحاً أم التماساً، فقال خبیب إنھ كان التماساً. تال المحامي خبیب إفادتھ مرة أخرى. سألت القاضي 

 صباحاً.  11:30ُرفِعت الجلسة الساعة 

 2020تموز/یولیو،  06 – یوم المحاكمة الثامن عشر 

 صباحاً.  9:30أشخاص وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  6حضر ھذه الجلسة حوالي 

 P6شھادة 

 عاماً، طبیب أسنان وكاتب مقیم في برلین.   45 ] تم حجب االسم [، P6یُدعى الشاھد 

 إن المتھم إیاد ھو ابن عمتھ.  P6عّما إذا كان قریباً ألحد المتھمین، وقال  P6سألت القاضي كیربر 

یتحدث عن تجربتھ في سوریا، لكنھ توقف عندما التقط أحد الحضور من الصحافة صوراً داخل قاعة المحكمة. رأتھ رئیسة   P6بدأ 
المحكمة كیربر واستدعتھ إلى ھیئة القضاة. وكانت مستاءة وطلبت منھ حذف جمیع الصور على الفور. ثم سلّمت كیربر الھاتف إلى  

دت كیربر أن التقاط الصور والتسجیل من أي نوع محظور في قاعة المحكمة ویمكن تغریم  أحد موظفي تكنولوجیا المعلومات. وأك
م ھذا الشخص ألنھا لم تكن تعرف ما إذا كان حاضراً عندما وّجھت التحذیر ألول مرة، ولكن قد ال یُسمح لھذا   األفراد. ولم تُغّرِ

 یربر عن ھذا التعطل. الشخص بإحضار ھاتفھ إلى داخل قاعة المحكمة مرة أخرى. اعتذرت ك
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 واعتقالھ  P6خلفیة 

وقال إنھ قال إنھ أصبح مھتماً بالشؤون السیاسیة السوریة في مرحلة مبكرة. وذكر أنھ بعد وفاة حافظ األسد، حضر    P6استأنف 
الؤه  إنھ أنشأ ھو وزم P6. قال  ] تم حجب االسم[)، وخاصة مع  2001-2000نقاشات سیاسیة خالل ما ُعرف باسم "ربیع دمشق" (

منتدى صغیراً تناول مواضیع ثقافیة وسیاسیة مختلفة، وبدأ في بناء عالقات مع شخصیات معارضة سابقة (بعض األصدقاء  
، بما في ذلك عن العلمانیة. وعندما بدأت  2007إنھ بدأ الكتابة عن الشؤون السوریة في عام  P6الشخصیین ومعارف آخرین). قال  

نھ، مثل كثیرین آخرین، كان متحمساً إلمكانیة وصولھا إلى سوریا. قال إنھ شارك في  إ P6الثورات في مصر وتونس، قال 
 في دوما، كما شارك في مظاھرات أخرى.   2011آذار/مارس  25المظاھرة األولى منذ البدایة في 

مظاھرة في جامع الرفاعي  ساعات. وقال إنھ كان ھناك محاولة فاشلة للقیام ب  10لمدة  2011نیسان/أبریل،  8إنھ اعتُقل في  P6قال 
وصدیقھ إلى البرامكة ودخال إلى مقھى إنترنت. قال   P6بكفر سوسة، وقامت قوات األمن والشبیحة بتفریق المتظاھرین. حیث توّجھ 

P6   إنھ حاول كتابة تقریر صغیر على اإلنترنت عن المظاھرة، لكن قوات األمن جاءت إلى المقھى واعتقلتھما. وأضاف أن سیارتي
 ة ومركبات أخرى كانت في انتظارھما. أجر

إن أحد عناصر األمن كان یتتبعھما، ودخل إلى المقھى، وتحدث مع   P6أنھ بعد شھر من الحادث، قال مدیر المقھى لـ P6ذكر 
مقال على  ال P6المدیر وسألھ عّما إذا كان من الممكن مراقبة ما كانا یفعالنھ. وتمكن عناصر األمن من مراقبة النشاط، وعندما نشر 

  12:00ظھراً حتى   2:00الفیسبوك، حضر عناصر األمن وأخذاھما (بسیارتین) إلى فرع فلسطین، حیث استمر التحقیق من الساعة  
 إنھ یفضل بدء األسئلة؛ یمكنھ مشاركة المزید من التفاصیل، لكنھ ال یعرف ما إذا كان ذلك مھماً.  P6صباحاً. قال 

إنھ تم تقیید یدیھ في المقھى ثم أِخذَ إلى السیارة. جاء عنصر أمن وقال للضابط إن   P6الیدین. قال  سألت القاضي كیربر إذا كان مقّید
P6  أغلق حسابھ على الفیسبوك قبل المغادرة. لذلك تم أخذP6  من السیارة إلى المقھى لفتح حسابھ. قالP6   إنھما ُسئال في السیارة

ن وصحفي وصدیقھ مدرس فلسفة وصحفي. وذكر أن عناصر األمن فوجئوا  إنھ طبیب أسنا P6عن اسمیھما ومھنتیھما. قال 
أنھ قیل لھما أال یخافا وأنھ كان تحقیقاً روتینیاً. وتم نقلھما ثالث إلى أربع مرات   P6وشعروا بأنھم حصلوا على "صید" ثمین. وشھد 

 إلى االستجواب الرئیسي. بین طوابق الفرع وُطِرح علیھما أسئلة بسیطة للحصول على معلومات، قبل أخذھما 

عن انتماءاتھ   P6إن المحقق وصف نفسھ بأنھ "شاب"، وقال إنھ خریج جامعي، وإنھ سیكون حدیثاً ودیاً. بدأ المحقق بسؤال  P6قال 
في  للمحقق إنھ لیس عضوا   P6ینشر أخباراً كاذبة على الفیسبوك. قال  P6مھتماً بالمظاھرات ولماذا كان  P6السیاسیة، ولماذا كان 

إنھم أخذوا معلومات حساب الفیسبوك الخاص بھ، لكن لحسن الحظ،   P6أي حزب؛ وكان فقط مھتماً، وكانت الثورة ضروریة. قال 
 أي شيء قد یتسبب في ضرر إذا تم تسریبھ. كل یوم خمیس  ملتزماً بتعلیمات األمان المعروفة: فكان یحذف  P6كان 

. وأضاف المحقق الجدید أن الكثیرین من أبناء تلك ] تم حجب المعلومات[إلى مكتب نقیب آخر. وقال إنھ ُسِئل ما إذا كان من  P6نُِقل 
إنھ لم یتعّرض للضرب في   P6واھتمامھ بأعمال التخریب. قال  P6المنطقة متعلمون وضباط في الجیش، وسأل عن سبب توّرط 

أنھ عندما نُقال بین الغرف، كان ھناك اثنان إلى ثالثة معتقلین بجوار الحائط   P6تم فقط. شھد ذلك الوقت، وإنما تعّرض للّسب والشّ 
إن العناصر أخبروھما بأن ھؤالء المعتقلین كانوا   P6وأیدیھم خلفھم، وكان العناصر یشتمونھم أو یضربونھم عند المرور بھم. قال 

 كان مختلفاً ویجب أال یخاف.  P6مخبرین، وأن 

دقائق وألقى علیھما محاضرة عن   10نھ في حوالي منتصف اللیل، ربما تحّدث رئیس الفرع في الطابق السابع معھما لمدة أ P6شھد 
إنھم كانوا یراقبون صفحتیھما [ربما تكون صفحة الفیسبوك] وأن أصدقاءھما كانوا ینشرون أخبار   P6الوطنیة والدیمقراطیة. قال 

أن المسؤول قال لھما إذا واجھا أي مشكلة أن   P6أن یقوال الحقیقة وسیعامالن باحترام. ذكر  اعتقالھما. لذلك، طلب منھم المسؤول
 یحضرا إلیھ. ثم أطلق سراحھما. 

إنھ عاش في تلك المنطقة لمدة عامین، وبالتالي عرف أنھا  P6أنھ كان فرع فلسطین. قال  P6سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 ] كانا ھناك. 235] وفرع فلسطین [الفرع 215ن الدوریات [الفرع منطقة أمنیة. قال إنھ سمع أیضاً أ

 االستجواب بشأن المتھم إیاد 

وعائلتھ كانوا یعیشون في   P6إنھما لم ینشآ معاً ألن  P6بالمتھم إیاد. قال   P6طرحت القاضي كیربر أسئلة مختلفة حول عالقة 
أنھ لیس لدیھ معلومات كیف كان إیاد عندما كان طفالً. قال إنھ   P6محافظة مختلفة ولم یكن یلتقي باألقارب إال في الصیف. شھد 

إنھم اعتادوا الذھاب لمدة   P6. قال ]تم حجب المعلومات [وكان إیاد وعائلتھ في   ]،تم حجب المعلومات [وعائلتھ كانوا یذھبون إلى  
 رین. في إجازة الصیف التي كانت مدتھا شھ ] تم حجب المعلومات[أسبوع تقریباً إلى القریة  

إنھ ال یعرف ما إذا كان الغریب قد اجتاز مرحلة    P6سألت القاضي كیربر عن خلفیة المتھم إیاد التعلیمیة والمھنیة. قال 
إنھ بعد المدرسة الثانویة، تطوع الغریب في قوات األمن   P6البكالوریا/الثانویة العامة، لكنھ یعلم أن إیاد لم یكمل دراستھ. قال 

 ووزارة الداخلیة، لكنھ لم یكن متأكدا. 
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دراستھ الجامعیة وخدمة العلم [الخدمة العسكریة].   P6بعد أن أنھى  2001إن عالقتھ الفعلیة مع المتھم إیاد بدأت في عام  P6قال 
تم حجب  [). كان إیاد والعدید من األقارب من  ] تم حجب المعلومات[عیادة أسنان في المنطقة التي كان یسكن فیھا إیاد (في   P6فتح 

تقي بإیاد من حین آلخر حیث كان إیاد یأتي أحیاناً مع  إنھ كان یل P6عیادتھ ھناك. قال  P6قیمون ھناك؛ لھذا السبب فتح  ] المعلومات
 .P6أحد أقاربھ أو مع زوجتھ إلى عیادة  

إن إیاد قال إنھ كان مدّرب ریاضیة في   P6بتفاصیل حول عملھ. وقال  P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المتھم إیاد قد أخبر 
"،  emoإن ھناك حركة [جماعة] جدیدة في المجتمع تسمى " P6. قال أن إیاد ذكر حادثة  P6نجھا ثم عمل في قسم األدیان. قال  

إلى أنھ تضّمن مقابلة مع شیخ مسجد ورجل دین مسیحي وأستاذ   P6تقریراً عن تلك الحركة [الجماعة]. وأشار  P6وأعطى إیاد 
 أن ھذا ما یعرفھ عن عمل إیاد في قسم األدیان. P6جامعي في علم النفس. قال 

أنھ ذكر سابقاً أن إیاد أعلن   P6، حیث ُسئل عن موقف إیاد السیاسي. شھد 2019عام  P6ربر إلى استجواب أشارت القاضي كی 
: جاء إیاد ذات مرة إلى  2019ما یلي في استجواب أیلول/سبتمبر  P6وآخرین منذ البدایة. لم یذكر   P6بوضوح دعمھ للثورة أمام 

إیاد   P6ثالثة أسابیع. وسأل  – ، قبل الثورة بأسبوعین 2011ر أو آذار/مارس (ربما لجلب ابنھ للعالج) في شباط/فبرای  P6عیادة 
أن إیاد قال إنھم علموا بأن ثورة ستحدث و"إن شاء هللا"   P6عن القوات األمنیة، فقال إیاد إنھا وضعت في حالة تأھب كامل. وذكر  

 ستحدث. 

إنھ لیس لدیھ أي فكرة ولم یخبره إیاد.   P6في قسم األدیان. قال سألت القاضي كیربر عن تصرفات المتھم إیاد في األجھزة األمنیة و 
حیث تغیّر عملھ وبدأ العمل    2011ذكر في استجواب سابق أن إیاد قال إن عملھ لم یعد روتینیاً منذ بدایة  P6قالت كیربر إن 

بأن واجبھ ھو   P6م یخبره، وذّكرت قال للتو إن إیاد ل  P6فصاعداً. وأشارت كیربر إلى أن  2011لساعات إضافیة من آذار/مارس 
 قول الحقیقة. 

إن مھام إیاد كانت واضحة، وأضاف أنھ ال یعرف روتینھ الیومي   P6سألت القاضي كیربر مرة أخرى، ما الذي كان یفعلھ إیاد. قال 
إن   P6إنھم [قسم األدیان] اعتادوا الخروج یوم الجمعة لمراقبة المكان المتوقع أن تخرج المظاھرات منھ. وقال  P6أو تفاصیلھ. قال 

 ھذا ما یعرفھ وھذا ما شھده في مظاھرات أخرى من الشبیحة وقوات األمن.

إن إیاد ذكر حادثة،   P6ویین. فقال  سألت القاضي كیربر عن شعور المتھم إیاد داخل الفرع وما إذا كان ھناك توتر بین السّنة والعل
إن إیاد كان مع زمیلین، وسمع أحدھما المركبة التي تقّل المعتقلین [قد وصلت]. قال   P6لكنھ ال یعرف ما إذا كانت تكّررت. قال 

P6  إن ھذا الشخص عندما سمع صوت الحافلة، أخذ الھراوة وذھب للمشاركة في "حفل االستقبال" لضرب المعتقلین. وذكرP6   أن
إن ھذا حدث ربما في الخطیب، لكنھ علم   P6إیاد كان غاضباً جداً ألنھا لم تكن مھمة [ذلك الشخص] ولم یكن ذلك مطلوباً منھ. قال 

 بذلك فقط من خالل متابعة المحاكمة الجاریة. 

 40االستجواب بشأن القسم 

إنھ ال یعرف عمل ھذا القسم، لكن إیاد ذكر حافظ مخلوف أكثر من مرة، وتحدث عن   P6. قال 40سألت القاضي كیربر عن القسم 
، قال إن حافظ نزل من سیارتھ ذات الدفع الرباعي  P6وحشیتھ واستبداده، وذكر حادثة إطالق النار في دوما. حسب ما یتذكر  

إنھ ال یعرف كیف علم إیاد بذلك   P6إنھ سمع ذلك من إیاد. قال  P6أ في إطالق النار. قال ووضع قدمھ على عتبة باب السیارة وبد
 ولم یسألھ. 

إنھ ال یعرف. طلبت كیربر منھ   P6. قال 40یعرف ما إذا كان المتھم إیاد قد عمل في القسم  P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
إنھ ال یتذكر؛ اكتفى إیاد بالحدیث عن حافظ   P6سألت كیربر مرة أخرى وقال   قال إنھ ال یعرف على اإلطالق. P6أن یتذكر، لكن 

إن ھذا ما تذكره، لكن لم یكن لدیھ معلومات عّما إذا كان إیاد في القسم   P6مخلوف وذكر أنھ ھدد العناصر وطلب الوالء للنظام. قال 
 إنھ قرأ وسمع أن حافظ كان رئیس القسم.  P6. قال 40

إنھ ال یعرف، لكنھ قال إن جمیع الفروع واألقسام بشكل عام مسالخ   P6في سوریا. قال   40ر عن سمعة القسم سألت القاضي كیرب 
 إن القسم الذي یقوده حافظ مخلوف ھو جحیم حقیقي.  P6بشریة، تقتل وتعذّب الناس. قال 

ثق في إیاد. كان عملھ مكتبیاً، مما كان أن "النظام لم یعد ی  2019ذكر في استجوابھ في أیلول/سبتمبر  P6قالت القاضي كیربر إن 
إنھ ال یتذكر ھذه   P6". قال 2011في تموز/یولیو   40إنھ نُقل إلى القسم  P6یدل على أن النظام ال یثق بالُسّنة. قال إیاد لـ

 . 251والفرع   40التفاصیل، وال یتذكر العالقة بین القسم 

 االستجواب بشأن المتھم إیاد، تتمة 

إن إیاد أخبره أن األسلحة ُسِحبت منھم [بعد الثورة]، ولم یعد معھم أسلحة كما   P6ر عن أسلحة األجھزة. قال سألت القاضي كیرب 
 كان من قبل. 
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إن ذلك صعب، لكنھ یذكر أنھ كان في الصیف. وقال إن إیاد ذكر أنھ شعر بأن   P6سألت القاضي كیربر عن اإلطار الزمني. قال 
ربما، وإن إیاد قال   P6طائفة. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ذلك یتعلق بسحب األسلحة. قال على أساس الدین وال  ھناك اصطفافا 

إنھ تم سحب األسلحة ولم یتم تسلیمھا إال عند حدوث مظاھرات، لكنھ لم   P6لھ إن ھناك شكوكاً وانعدام ثقة، وكان الجو متوتراً. قال 
 یتذكر.

.  ] تم حجب المعلومات[ أن المتھم إیاد أخبره ذات مرة أن ھناك مرسوماً باعتقال ناشط مشارك في المظاھرات، ربما في   P6شھد 
، والذي بدوره أخبر ذلك الشخص أن علیھ الفرار  إن إیاد أخبره بأن إیاد أرسل تحذیراً عن طریق أحد أقارب ذلك الشخص P6قال 

 ، لكن كان من الصعب التذكر. 2011آب/أغسطس  –إن ھذا حدث ما بین أیار/مایو  P6أو االختباء. قال 

بشأن صدیقتھ التي تم تحذیرھا. قال إن ذاكرتھ بشأن تفاصیل الحدث لم تكن واضحة (خاصة حول المكان الذي سمع   P6كما شھد 
إنھ قیل لھ أن ھناك مرسوماً باعتقال   P6ات، وھل كانت مباشرة من إیاد نفسھ أو من قریب آخر)، لكن ذلك حدث. قال فیھ المعلوم

إنھ ُطلب منھ تحذیرھا، لكنھ أخبرھم أنھا كانت مختبئة أساساً ولم تكن  P6یعرف تلك المرأة. قال  P6تلك المرأة، وأنھم یعرفون أن 
 . ]تم حجب االسم [إن اسمھا كان    6Pتذھب إلى منزلھا بانتظام. قال 

أو من عائلة إیاد كان یعلم   P6إنھ أراد أن یذكر تفصیالً صغیراً كان یعرفھ من شقیق المتھم إیاد. قال إنھ ال أحد من عائلة  P6قال 
في    P6 عندما كانوا یبحثون عن ابن عم وابن عمة  P6بـ ] تم حجب االسم[سیدلي بشھادتھ. ومع ذلك، اتصل شقیق إیاد   P6أن 

أن ھناك شاھداً سیُدلي بشھادتھ دون الكشف عن ھویتھ في قضیة إیاد. وقال إن شقیق إیاد تفاجأ وقال إن   P6صور قیصر. وأخبره 
  P6ھذه المعلومات عن ھذا الشاھد من خالل وسائل اإلعالم. اتصل شقیق إیاد بـ P6ھذا الشاھد یمكن أن یشھد لصالح إیاد. وعرف 

وأنھا    ]تم حجب االسم [مة وكان یتساءل عّما إذا كان بإمكانھم إثباتھا، مفادھا أن إیاد كان یعلم أن ھناك كمیناً لـوأخبره أن ھناك معلو
إن إیاد حاول الوصول إلیھا من   P6ستُعتقل من عزاء شخص ما، وأنھا كانت في زیارة "المخیم" في حي القدم بمخیم الیرموك. قال 

 أن تلك المعلومة كانت من شقیق إیاد قبل أسبوع.  P6 خالل مختار المنطقة لتحذیرھا. قال 

عّما إذا كان بإمكانھ إحضار   P6أثناء محادثتھما. سأل  ]تم حجب االسم[سألت القاضي كیربر كیف انتھى بھما المطاف عند قصة  
. سمحت كیربر بذلك  ] تم حجب االسم[ھاتفھ داخل قاعة المحكمة لعرض تاریخ [محادثة] الواتساب وكیف انتھى بھما األمر بذكر  

 . 6أنھ كان في الصندوق رقم  P6وطلبت من حارس األمن إحضار الھاتف. قال 

 مساعد أو مساعد أول.  P6قالت القاضیة كیربر إنھا أرادت أن تسأل ماذا كانت رتبة إیاد إلى أن یصل الھاتف. قال 

تم  [اة وإظھار كیف انتھى بھما األمر بالحدیث عن تم إحضار الھاتف وطلبت القاضي كیربر من الشاھد االقتراب من ھیئة القض
تم حجب  [إنھ كان ھناك مكالمة صوتیة مع شقیق إیاد تناولت كیف یمكن أن یثبتوا أن إیاد حاول التواصل مع  P6. قال ] حجب االسم

 وما إذا كان ذلك لصالح إیاد.  ] االسم

في   P6حزیران/یونیو. بدأ  24تم عرض شاشة الھاتف من خالل جھاز العرض. تم عرض محادثة واتساب یعود تاریخھا إلى 
 قراءة المحادثة. 

 سالمات شلونك؟ فاضي/مشغول؟ 

 ؟ ]تم حجب االسم [ابن عمي  ]تم حجب االسم [بتتزكر شكل  

 إیھ بعرف الصورة 

 ھل ھي الصورة؟ 

 كیت بس وال وحدة بجد شفت الصور مبارح ودورت مبارح وش

 أنا بدور عاألذن وعضمة األنف 

 قریبة بس مو صورتو 

 أسمر وھاد أفتح  ]تم حجب االسم [

. أجاب  "الیوم فیھ شاھد مخفي بخصوص إیاد" : P6إنھم استمروا في مناقشة الصورة. ثم انتقل إلى أسفل المحادثة. قال  P6قال 
أنھ قرأ على الفیسبوك أو في   P6فكرة عن الشاھد، فقال شقیق إیاد ال. أخبره عّما إذا كان لدیھ   P6شقیق إیاد أنھ مندھش. سألھ 

تغطي الموضوع).   Levantمكان آخر أنھ سیكون ھناك شاھد مجھول الھویة وربما سیشھد لصالح إیاد. (كان ھناك صحفیة من 
  ] تم حجب االسم[بإمكانھما الوصول إلى  إذا كان P6ثم سأل  ] تم حجب االسم[أنھ تذكر شیئاً مھماً وتحدثوا عن حادثة   P6أخبر 

 وسؤالھا عّما إذا كانت ھذه القصة قد حدثت. 

عّما إذا كان قد خّطط مسبقاً لعرض تلك المحادثة   P6أن یأخذ ھاتفھ ویعود إلى مقعده. سألت كیربر  P6طلبت القاضي كیربر من 
 بالنفي. P6قبل اإلدالء بشھادتھ، فأجاب 
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لمدة ستة أشھر. وُكتبت    2012تالوة شھادة عن معتقل في فرع الخطیب تم اعتقالھ في آب/أغسطس  عّما إذا كان یمكنھ P6سأل 
أن   P6. ورأى 2016قد شاركھا على صفحتھ [قد تكون صفحة الفیسبوك] في كانون األول/دیسمبر  P6وكان  2016الشھادة عام 

 الشھادة یمكن أن تكون ذات فائدة، ألنھا كانت عن الخطیب والظروف بداخلھ. 

إنھ یرید توضیح نقطة وذكر أنھ یدعم الضحایا والعدالة تماماً. قال إنھ یقف مع إیاد، لكن ھذا ال یغیر موقفھ [من دعم   P6قال 
 تالوة الشھادة أمام المحكمة لیصف الظروف المروعة داخل الخطیب.  P6الضحایا]. أراد 

 أنھ قد یكون خطأ في الترجمة.   P6للشرطة. قال ذكر أن إیاد كان برتبة رقیب أول في استجوابھ  P6قالت القاضي كیربر إن 

إنھ كان یعلم   P6. قال P6، بعد إطالق سراح 2011إن إیاد انشق في نھایة عام  P6سألت القاضي كیربر عن انشقاق إیاد. قال 
ائلتھ أوالً،  شخصیاً أن إیاد كان یتحدث عن االنشقاق منذ آب/أغسطس أو أیلول/سبتمبر، وأنھم نصحوه بأخذ وقتھ وترتیب وضع ع

إنھ سمع أن إیاد قد سافر ولم یَر إیاد حتى   P6. وبعد شھر أو شھرین، قال P6ألن االنشقاق لیس سھالً. وبعد انشقاق إیاد، لم یَره 
ثم عندما تم   P6عندما توفیت والدة  2018الیوم [یوم اإلدالء بالشھادة]. قال إنھم تحدثوا مرتین: مرة على الھاتف في تموز/یولیو 

 لتھنئتھ. P6الق سراح إیاد في العام السابق، حیث اتصل بھ إط

 دقیقة  15استراحة لمدة 

  ] تم حجب المعلومات[عن تعلیم إیاد وقال إنھ ال یعرف ما إذا كان إیاد في  P6عن خلفیتھ وتعلیمھ. تحدث  P6سألت القاضي كیربر 
 لكنھ ال یعرف أین ُعِقد امتحان البكلوریا.  ]، وماتتم حجب المعل[. قال إن المدرسة كانت في ]تم حجب المعلومات [أو في  

إنھ یعرف معلومات   P6یعرف ما إذا كان إیاد قد حضر تدریباً أم أّدى خدمة عسكریة. قال   P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
مثاالً على أنھ   P6أعطى أو العسكري. أن الشخص یحضر دورة تدریبیة لمدة ستة أشھر عندما یتطوع في [المجال] األمني  –عامة 

 كطبیب. حیث كان یتعلم العلوم/المعارف العسكریة ویمارس التمارین الریاضیة.  2003و 2001أدى خدمتھ العسكریة بین عامي 

إنھ ال یتذكر أن إیاد تطوع في الجیش. كان یعلم   P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان إیاد قد انضم إلى الجیش أو قوات األمن. قال 
الصفة/الوصف الوظیفي، ما   P6إیاد كان في أمن الدولة وال یعرف ما إذا كان أمن الدولة یتبع إلدارة وزارة الداخلیة. ال یعرف  أن

 إذا كانوا جنوداً أو لدیھم أسماء مختلفة. 

إن   P6ن الدولة. قال إنھ لیس لدیھ فكرة عّما إذا كان أمن الدولة جزءاً من أجھزة المخابرات. سألت القاضي كیربر عن أم P6قال 
) في واقع األمر،  2) نظریاً، من المفترض أن یحمي الدولة ویحافظ على سالمة الناس، ولكن (1ألمن الدولة السوري دورین: (

 یراقب شعبھ ویساعد على بقاء النظام في السلطة. 

مشكلة مع عمل ابن عمتھ في أمن الدولة.   P6ذكر أنھ كان مع المعارضة، ثم سأل عّما إذا لم یكن لدى  P6قال القاضي فیدنر إن 
إنھ كان یعلم أن نیة إیاد لم تكن إیذاء أي شخص أو إلحاق   P6إن كل ما یعرفھ ھو أن إیاد كان مدرباً ریاضیاً في نجھا. قال   P6قال 

ثناء عملھ في عیادتھ، كان یأتي العدید من أفراد قوات األمن والجیش، وكان كثیر من  إنھ أ P6الضرر بھ. وباإلضافة إلى ذلك، قال 
الناس من قریتھ أو أقاربھ أو معارفھ في الجیش أو قوات األمن. قال إنھم كانوا یعرفون من كان متورطاً في بعض السفاالت ومن لم  

ألشخاص الذین كانوا یعرفون بأنھم فاسدون أو یؤذون الناس،  یكن كذلك (كان یقصد قبل الثورة). قال إن ھناك الكثیر أو بعض ا
 . P6أن إیاد كان شخصاً سیئاً في تلك الفترة أثناء عملھ، لما تعامل معھ  P6وبالتالي، لم یكونوا یتعاملون معھم. لذلك، لو علم 

یعد روتینیا حیث كان إیاد یراقب المساجد  اعتُقل بعد الثورة وأن عمل المتھم إیاد لم  P6قال القاضي فیدنر إنھ لم یفھم. وذكر أن 
 إذا لم تكن لدیھ مشكلة مع ھذا [أي: ألم یكن ذلك تناقضاً؟].   P6وشھد عملیات االعتقال. سأل القاضي فیدنر 

 عّما إذا كان باإلمكان تكرار السؤال، ألنھ أراد التعلیق على المسألة الروتینیة.  P6سأل 

نھ تحدث في شباط/فبرایر مع إیاد عن وضع القوات األمنیة وقال إیاد إنھ تم وضعھم في حالة  إ P6كرر القاضي فیدنر السؤال. وقال 
تأھب تام. وبخصوص ھذه القضیة، اعتادت القوات األمنیة جلب موظفین صغار من دوائر الدولة في آذار/مارس ونیسان/أبریل.  

إن النظام بأكملھ كان في حالة   P6سیرات موالیة للنظام. قال حیث كان ھؤالء الموظفین [یُستخدمون] لمنع المظاھرات أو للقیام بم
إنھ (وكذلك   P6كان یشارك في المظاھرات. ومع ذلك، قال  P6، كان یعلم أن P6تأھب، ولیس فقط قوات األمن. إن كل من یعرف 

 العدید من أقارب إیاد اآلخرین) لم یكونوا یخشون أن یبلغ إیاد عنھم. 

  25إن المظاھرة األولى التي انضم إلیھا كانت في  P6املت قوات األمن مع المظاھرات. قال سأل القاضي فیدنر كیف تع
شخص یحملون صور الرئیس من الجانب اآلخر.   200 – 100في دوما. وجاءت مسیرة مؤیدة للنظام قوامھا  2011آذار/مارس 

 ظفین وعماالً بسطاء. قال إنھم كانوا یعرفون أن ھؤالء الناس [المشاركین في المسیرة] كانوا مو

إنھ كان ھناك بالتأكید عنف من جانب قوات األمن ضد المظاھرات في أیار/مایو أو أواخر نیسان/أبریل بعد اعتقالھ، وبقي   P6قال 
في المنزل حوالي أربعة أسابیع بسبب الخوف. ثم قال إنھ ذھب إلى كفر سوسة للمشاركة في مظاھرة. كانوا ینتظرون في الساحة  

لة للمسجد خروج المظاھرة [من المسجد] لالنضمام إلیھا. في ذلك الوقت، أغلقت قوات األمن باب المسجد الكبیر، وفّرقت  المقاب 
راكباً. وترّجل [من الحافلة] مجموعة من القوات   24المتظاھرین، ومنعت التصویر. وبعد خمسة عشر دقیقة، جاءت حافلة سعتھا 
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إنھم ضربوا واعتقلوا الناس، لكن   P6وحد ویحملون الھراوات واعتدوا على المتظاھرین. قال العسكریة أو الجنود یرتدون الزي الم
P6  .لم یكن یعرف العدد 

سيء السمعة. ثم    40عانى من ھذا الوضع ومع ذلك كان لدیھ ابن عمة یعمل في قوات األمن ثم في القسم  P6قال القاضي فیدنر إن 
 بوضوح أنھ كان یدعم الثورة.  P6إن إیاد أعلن لـ P6ال سأل فیدنر إذا لم یجد في ھذا مشكلة. ق

إن إیاد لم یذكر المشاركة [في مثل ھذه األعمال] أو اعتقال   P6عن ھذا التناقض مرة أخرى. وقال  P6سأل القاضي فیدنر 
  P6ریقة، وبالتالي، كان إلى إیاد بھذه الط  P6ال، ال یتذكر. لم ینظر  P6إیاد عن ذلك. فقال  P6المتظاھرین. سأل فیدنر إذا سأل 

 إن إیاد أعلن أنھ كان مع الثورة.  P6یعتبر إیاد جزءاً من الثورة ولیس ضد المتظاھرین. قال 

إنھ ال یرى أي   P6سأل القاضي فیدنر مرة أخرى عن ھذا التناقض [كیف كان إیاد مع أمن الدولة ومع الثورة في نفس الوقت]. قال 
د المتظاھرین والمعتقلین. وقال إنھ حتى لو لم یساعد إیاد المتظاھرین والمعتقلین، یكفي أن یعلن تناقض شریطة أن یكون إیاد قد ساع

 المرء [دعمھ للثورة] أو أن یُعرف بأنھ مناھض للنظام [من شأن ذلك أن یوقع الشخص في ورطة كبیرة]. 

كان ال   P6إلى أن الفروع عبارة عن مسالخ، لكن  أشار P6قال القاضي فیدنر إن فھمھ لھذا األمر یقل أكثر فأكثر. وذكر فیدنر أن  
إنھ اعتذر وقال إنھ یعتقد أن صیغة السؤال لم تكن صحیحة.   P6یزال راضیاً ألن إیاد كان أیدیولوجیاً على الجانب اآلخر. قال 

 أن إیاد كان إلى جانب الثورة ولم یكن ینظر إلى إیاد كمتھم.  P6افترض 

عّما إذا كان   P6مّدعى علیھ في القضیة ومتّھم باعتقال متظاھرین وتسلیمھم للخطیب. وسأل   P6قال القاضي فیدنر إن ابن عمة 
  P6ھ شارك شخصیاً في ھذه التھمة. قال إنھ لم یكن یعرف ذلك، كما لم یخبره إیاد بأن  P6. قال P6معرفة ھذا األمر یشّكل مفاجأة لـ

إنھ كان یتحدث بناًء على   P6إنھ أراد توضیح نقطة: على الرغم من معرفتھ بإیاد، إال أنھما لم یكونا یجتمعان یومیاً أو أسبوعیاً. قال 
 اللقاءات المحدودة. 

إنھ   P6غیر معتاد وسأل عن السبب. قال ُعومل بشكل جید أثناء اعتقالھ في فرع فلسطین، وھو أمر  P6قال القاضي فیدنر إن 
، كانت خطة النظام في تلك الفترة  P6، وھو ما یعني أنھ في وقت مبكر من الثورة. وفي رأي 2011نیسان/أبریل،  8اعتُقل في 

ن سقطوا  الزمنیة ھي الحد من العنف. حیث كانوا یستخدمون مستوى معیناً من العنف، یمكن للمرء أن یراه في أعداد الشھداء الذی 
[ماتوا] یوم الجمعة. كان یسقط [یموت] عدد معین كل أسبوعین. وبعد ذلك ارتفع ھذا الرقم. حیث تم استخدام المزید والمزید من  

 محظوظاً ألنھ لم یتعّرض للضرب، وإنما للّشتم فقط.  P6العنف. كان 

ألمنیة] وإذا كان قد ذكر أن ابن عمتھ یعمل في أمن  عّما إذا كان لدیھ وسایط أشخاص یدعمونھ [في الفروع ا P6سأل القاضي فیدنر 
  P6ال؛ لم یذكر ذلك، لكن عندما تم اعتقالھ وأخذوا حسابھ على الفیسبوك، سأل العدید من األصدقاء كثیراً عن  P6الدولة. قال 

 ع. وصدیقھ المعتقل، وكتبوا أنھما كانا مفقوَدین وربما معتقلَین. قال أن ھذا ما قالھ لھما رئیس الفر

إنھ كان ھناك سوء   P6نعم. قال   P6سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك مترجم وترجمة عكسیة أثناء استجواب الشرطة. قال 
 تفاھم مع المترجم، لكنھم تعاملوا معھ ولم تكن ھناك مشاكل فنیة. 

 ال.  P6قال أحد أفراد عائلتھم.   ]تم حجب االسم [سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان شخص یدعى  

قال في االستجواب إن الناس من منطقتھ كانوا ینضمون بشكل متزاید إلى أمن الدولة. قال   P6قال ماتیاس شوستر، محامي إیاد، إن 
P6  بعضھم في قوات األمن أو دوائر أخرى،   – كانوا ضباطاً في الجیش  ]تم حجب المعلومات [شخص من   500ال؛ قال إن حوالي

 حتى "معظمھم" في قوات األمن.   لكن لیس "جمیعھم" أو

إنھ في الیوم األول أو الثاني   P6قال إن أفراد األسرة اآلخرین أبلغوا عن فرار إیاد من الخدمة. قال   P6قال المحامي شوستر إن 
ن إیاد مفقود. حیث  في العیادة وأخبره أنھ قّدم بالغاً یفید بأ P6الشقیق األكبر إلیاد،  ]،تم حجب االسم [[بعد فراره من الخدمة]، زار  

إن شقیق إیاد جاء إلى   P6كان ھذا ھو العذر الشائع المستخدم لتغطیة الفرار من الخدمة لتجنب المالحقة (إما الفقد أو الخطف). قال 
P6  إلى العیادة وأخبرP6 " أنھ قدم بالغاً [تمت ترجمتھ إلىVermisstenanzeige  بمعنى "بالغ عن شخص مفقود"]، ولكن "

 إن شقیق إیاد قال أیضاً إن العشرات قّدموا تقاریر مشابھة.  P6لیس في الجریدة أو وسائل اإلعالم. وقال 

قال إن البالغ لم یكن في صحیفة وال في وسائل اإلعالم وسأل عّما إذا كان شقیق إیاد قد ذھب إلى    P6قال المحامي شوستر إن 
 إنھ ال یعرف.  P6 الفرع. قال 

قال إنھما أجریا محادثة مع العمید وأخبرھما أن یحضرا إذا واجھا مشكلة. قال   P6قال سیباستیان شارمر، محامي المدعي، إن 
إن عناصر األمن الذین أخذوھما كانوا یتحدثون مع بعضھم البعض بأنھم سیأخذونھما   P6شارمر إنھ یبدو وكأنھ عرض عمل. قال 

وصدیقھ    P6إنھ بالطبع عرض عمل؛ كان ذلك واضحاً. وفي تلك اللحظة، أراد  P6د ثم سیتم إطالق سراحھما. قال إلى مكتب العمی 
العودة إلى المنزل فقط. قد ال یساعد ذلك في القضیة، لكنھ كان مضحكاً: في تلك اللحظة، سألھم العمید (بعد عرضھ) عّما إذا كانا قد  

إنھ اشترى "ذاكرة تخزین/فالش درایف" جدیدة وفقدھا. سأل العمید عن تكلفتھا   P6ال. قال صدیق فقدا شیئاً من ممتلكاتھما في االعتق
إن الوضع كان مضحكاً، ألن ھذا الفرع (والفروع األخرى) عبارة عن مسالخ   P6ووضع یده في جیبھ وكأنھ یبحث عن المال. قال 

ن ذلك "مضحكاً"، إذ من یظن أن رئیس فرع لدیھ بعض الضمیر لیقول  بشریة وكان ھذا السلوك أشبھ بالكاریكاتیر في ھذا المجال [كا
 لھ "إذا فقدتما شیئاً بسببنا، فعلینا تعویضھ"]. 
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 بالطبع ال.   P6قد قبل "عرض العمل". قال  P6سأل المحامي شارمر ما إذا كان 

مرة أخرى إلى أن عالقتھ مع إیاد بدأت في وقت الحق من    P6حول خلفیة المتھم إیاد. أشار  P6طرح القاضي فیدنر أسئلة على 
 حیاتھ، عندما فتح عیادتھ. 

 صباحاً.  9:30الساعة  2020تموز/یولیو،   29بعد الظھر. ستكون المحاكمة القادمة في   12:10ُرفِعت الجلسة الساعة 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 مدینة كوبلنتس، ألمانیا  – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  السابعالتقریر 
 2020تموز/یولیو،  31و 30و 29تواریخ الجلسات 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1أبرز النقاط: الملّخصات/

 2020تموز/یولیو،  29 – للمحاكمة الیوم التاسع عشر  

عاماً، على اعتقالھ في فرعي الخطیب وكفرسوسة، واتھامھ زوراً بتمویل الجیش السوري الحر. وعلى مدار   P7 ،30شھد  •
للتفتیش وھو عاٍر، وللضرب مراراً على قدمیھ، وللتعذیب بالكابالت، ولسكب البنزین   P7ما یقرب من ثالثة أسابیع، تعّرض  

لقي شھادتھ الضوء تحدیداً على الظروف القاسیة التي یواجھھا المعتقلون في فرع الخطیب، بما في ذلك: الزنازین  علیھ. وتُ 
المكتظة، وسوء حالة مرافق الصرف الصحي، والوجبات غیر الكافیة، ومحدودیة الوصول إلى الماء، والمخاوف من ترّدي  

. وكان ھناك بعض الخالف حول ما إذا  القومي مكتب األمن   تفجیرم فیھ في الیوم الذي ت P7الحالة الطبیة. وتم إطالق سراح 
 أو في فرع آخر.  251معتقالً في الفرع  P7كان 

 2020تموز/یولیو،  30 –الیوم العشرون للمحاكمة 

. وعلى مدار أربع جلسات استجواب، تم استجواب  عاماً، على اعتقالھ كذلك في فرعي الخطیب وكفرسوسة P8 ،39شھد  •
P8  حول انتمائھ إلى تنسیقیات المظاھرات. وتعّرض للضرب، السیما على قدمیھ. وعالوة على ذلك، قّدرP8   أن أربعة

أشخاص لقوا حتفھم خالل الفترة التي قضاھا في السجن، من بینھم جثة رجل تم وضعھا بجانبھ في ساحة. وفي كفرسوسة،  
 السجانون اسم المبعوث الخاص لألمم المتحدة األخضر اإلبراھیمي على أداة تعذیب استخدموھا لضرب المعتقلین.  أطلق

 2020تموز/یولیو،  31 –الیوم الواحد والعشرون للمحاكمة  

الرابعة. ورّكز  موظفاً حكومیاً یمتلك مقھى إنترنت في سوریا. واعتُِقل بناًء على أوامر عمید، ثم احتُِجز في الفرقة  P9كان  •
كیف أّدى وضعھ كموظف   P9ُجّل شھادتھ على جلسة االستجواب األولى التي زعم أن المحقق تعّرف علیھ فیھا. وأوضح 

حكومي على األرجح إلى إطالق سراحھ. وأشار إلى احتمال أن یكون المتّھم أنور ھو الرجل الذي استجوبھ. وعندما ُطلب من  
P9 ي المحكمة، لّوح لھ أنور. وكان ھناك سؤال حول مدى عدالة مجموعات الصور التي  محاولة التعّرف على أنور ف

 التعّرف على صورة أنور.  P9استخدمتھا الشرطة لمعرفة ما إذا كان بإمكان 

 
 
 

  

 
اقتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و "المعلومات الواردة بین عالمتي  1

بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد  ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم 
 ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2020تموز/یولیو،  29 – الیوم التاسع عشر للمحاكمة 

 صباحاً.  9:30وبدأت المرافعات الساعة شخصاً وستة أفراد من وسائل اإلعالم.  12حضر ھذه الجلسة 

 صباحاً.  9:30تألف الجمھور من اثني عشر متفرجاً وستة من اإلعالمیین. بدأت اإلجراءات في الساعة 

   P7شھادة 

 وتم استدعاؤه كشاھد وال عالقة لھ بالمتھمین. . دورة لغة مستوىعاماً. ویعمل في مطعم وَیحضر  30من العمر  P7یبلغ 

 P7اعتقال 

مساًء في شارع نسرین في حي التضامن بدمشق.   4 –مساًء  3، اعتقلھ شبیحة النظام بین الساعة 2012أنھ في تموز/یولیو  P7أوضح 
) كانت تشیر إلى أنھ من حلب. حیث نظر  إنھ اعتُقل ألن بطاقتھ الشخصیة (بطاقة الھویة  P7وكان یعتقد أنھ قد یموت في أي لحظة. وقال 

أنھ ُولد في دمشق وأن بطاقتھ الشخصیة صدرت ھناك  P7الشبیحة إلى بطاقتھ الشخصیة وسألوه عما كان یفعلھ في دمشق. فأخبرھم 
 دین.على رأسھ وأمروه بإبقاء رأسھ منخفضاً. ثم تعّرض للضرب دون أن یقدر على رؤیة المعت  P7أیضاً. فقلب الشبیحة قمیص 

إلى قبو مبنى، وقُِذف في زنزانة بقوة كبیرة لدرجة أنھ وقع على أفراد آخرین. وكان قد ُصّب على المعتقلین إما الدیزل أو   P7نُِقل 
أن الشبیحة بدأوا یتحدثون فیما بینھم. "بدا كما لو أن ضمیر شخص ما قد استیقظ، لكن شخصاً آخر قال لھ ال، كان   P7وذكر  2البنزین.

  إلقاء السیجارة". ثم اقتاد الشبیحة المعتقلین خارج الزنزانة إلى ممر یبدو أنھ بال تھویة حیث مكثوا قرابة ساعتین. وخالل ھذا الوقت،یرید 
سأل الشبیحة المعتقلین عن حاجتھم للماء وأعطوا بعض الماء للمعتقلین. كما سألوا عّمن كان على استعداد لدفع نقود لإلفراج عنھ.  

إلى أن األشخاص الذین تم إطالق سراحھم لم یُروا   P7لیرة سوریة. وأشار  200,000 –  100,000د من األفراد ما بین وعرض العدی 
 مرة أخرى. 

ثم شكل الشبیحة طابوَرین، في كل   3فرداً.   29صباحاً، أحضر الشبیحة مركبة أرادوا أن یستخدموھا لنقل   3 –  2في حوالي الساعة 
من مكان وجود المعتقلین إلى المركبة. وكان على المعتقلین المرور بین طابوَري الشبیحة الذین ضربوھم   طابور عشرة أشخاص، امتّدا

إلى أن المركبة كانت تفوح منھا رائحة وكأنھا كانت تُستخدم لنقل اللحوم. وفي طریقھا إلى   P7حتى صعد المعتقلون إلى المركبة. وأشار 
الموقع التالي، توقفت المركبة عند ثالث نقاط تفتیش، وفي كل مرة كان یدخل ثالثة عسكریین إلى المركبة ویضربون بعض المعتقلین  

 "كوسیلة للتنفیس عن الغضب". 

  P7وذكر  5وتم مرافقة المعتقلین إلى الطابق السفلي وتفتیشھم وھم عراة ثم تم مرافقتھم إلى زنازینھم.  4ب وصلت المركبة إلى فرع الخطی 
أنھ رأى أشخاصاً كثیرین عندما دخل زنزانتھ؛ ولم یكن ھناك مكان یجلس فیھ على األرض، ومن كان یقف كان یفقد مكانھ. ومكث ھناك  

 لمدة أسبوعین. 

إلى غرفة استجواب حیث أجِبَر على الركوع على األرض ورأسھ لألسفل ووجھھ مغطى. كان ھناك  P7 خالل األسبوع األول، أِخذَ 
راٍضیا عن إجابات   المستجوب . وعندما لم یكن P7والسجان الذي كان یقف خلف  P7شخصان في الغرفة: المحقق الذي كان یقف أمام 

P7 كان السجان یضرب ،P7  ستجوب المبكابل. وفي إحدى المرات، سأل P7   عن سبب اعتقالھ، فأجابھP7   بأنھ یعیش ویعمل في
أراد منھ أن یقّدم اعترافاً كاذباً. وقال   المستجوب أن  P7دمشق، لكنھ اعتُِقل ألنھ [بطاقتھ الشخصیة تفید بأنھ] كان من حلب. واعتقد 

 یخاً إجرامیاً. وفي النھایة أعید إلى زنزانتھ. للمحقق أن یتحقق من سجلھ الجنائي وأنھ سیقبل االعتقال إذا أظھر السجل بالفعل تار

 
حد  محامیة أ أومیشین، ما إذا كانت المادة التي ُصبّت على المعتقلین ھي الدیزل أو البنزین. وفي وقت الحق من المرافعات، أشارت  P7لم یتذكر  2

 المّدعین، إلى البنزین. 
 ) كان بناًء على ما سمع الشبیحة یتحدثون عنھ. 29أن عدد األفراد ( P7ذكر  3
 . 251یُعرف الخطیب أیضاً باسم فرع أمن الدولة  4
استخدم   P7ب المحاكمة أن تحدیداً الدرج حیث تم تفتیش المعتقلین، وكذلك بابا على الیسار. ومّر عبر ممر، ثم استدار یمیناً. الحظ مراق  P7 تذّكر 5

 یدیھ لوصف المشھد. 
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وصف ظروف السجن. وبحسب قولھ، فإن المعتقلین لم یستطیعوا التفریق بین اللیل والنھار، أو ما إذا كانوا جالسین أم    P7واصل 
رحاض مرة واحدة في  بما في ذلك جثة صبي. وكان یُسمح لھم باستخدام الم 6واقفین. وكانت جثث بعض األشخاص مغطاة بطفح جلدي، 

الیوم. وكان على الناس الوقوف في طابور مقّدماً إذا أرادوا استخدام المرحاض، وھو ما كان صعباً على السجناء المسنین الذین ذّكروا  
P7  بوالده. كما ُمنِع المعتقلون من االستحمام. وذكرP7  كیف ذھب شخص إلى المرحاض وسكب الماء على نفسھ ألنھ "قرف من نفسھ  "

شخصاً،   15أن الطعام الذي كان یُقّدم للمعتقلین على صینیة كان یؤتى بھ إلطعام  P7وتعّرض بعد ذلك للضرب عقاباً على فعلتھ. وروى 
 لكنھ لم یكن یكفي سوى إلطعام ثالثة أشخاص. 

إلى أن النقل تم   P7وأشار  إلى الخطیب، نُقل ھو ومعتقلون آخرون بالحافلة إلى فرع آخر في كفرسوسة.  P7وبعد أسبوعین من وصول 
مساًء في یوم حار. كما تذّكر أنھ كان حافي القدمین. واقتید المعتقلون إلى ساحة حیث كان العناصر بانتظارھم. ولما   2حوالي الساعة 

لھجوم؛ استغرب أن  إلى االرتباك الذي شعر بھ أثناء ا P7رأى العناصر المعتقلین من بعید اندفعوا نحوھم وانھالوا علیھم ضرباً. وأشار 
 إلى زنزانتھ الجدیدة التي وصفھا بأنھا أكثر اتساعاً نسبیاً من زنزانتھ في الخطیب.  P7یُنقَل المعتقلون إلى ھذا الفرع. ثم اقتید 

فرع.  تذّكر سماعھ محادثة بین العناصر الذي كانوا یمشون بالقرب من الزنزانة، حیث كانوا یتساءلون عن سبب إحضار المعتقلین إلى ال
للضرب على ید أحد   P7واحد منھم، [ألنھ یملك طوال وبنیة قویة] فكان یجب أن یكون واحدا منھم. ثم تعرض   P7وقالوا ال بد وأن 

أن   P7قدام]. وشعر أ 3’6متراً [ P7 1.92أقدام] بینما یبلغ طول  9’4متر [ 1.5العناصر. وأشار إلى أن المعتدي كان طولھ حوالي 
 ذلك العنصر كان یحمل حقداً ضده، لكنھ لم یعرف السبب. ومكثوا في ذلك المكان ثالث ساعات ثم أُعیدوا إلى الفرع. 

، كان ھدف العناصر رعایة المعتقلین إلعادتھم P7مكثوا في الفرع لمدة یومین أو ثالثة أیام، ثم اقتیدوا إلى ساحة الفرع. ووفقاً لما ذكره 
م لھم الطعام وكشف علیھم طبیب.  إلى حالتھم الصحیة،  كما   7ولكن فقط إلى الحد الذي تم فیھ إخفاء اآلثار الجسدیة [للتعذیب]. وبالتالي، قُّدِ

ثم اقتیدوا إلى الساحة حیث   8لم یقبل العرض ألنھ لم یشعر باألمان.  P7ُسئلوا عّما إذا كان أي شخص یرید إجراء مكالمة ھاتفیة. غیر أن 
 إنھ كان شعوراً ال یوصف أن ینام ورجاله ممدودتان. P7أمضوا اللیل. قال 

في الشارع حافي القدمین، مرعوباً من   P7في الیوم التالي، قیل للمعتقلین إنھ سیتم إطالق سراحھم. وأعید لھ محفظتھ ومالھ، ثم سار 
إلى منزل عائلتھ وقال   P7یوم اإلفراج عنھ. ووصل  للتفجیرالسوري قد تعّرض  القومي على علم بأن مكتب األمن  P7مظھره. ولم یكن 

 . 2013أیار/مایو،  20لھم "هللا ال یبقیني إذا بقیت في ھذا البلد" [أي أنھ لن یبقى في سوریا]. وغادر سوریا في 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

یتذكر عدد الشبیحة، وما إذا كانوا   P7بأنھ لم یتم اعتقالھ من قبل قوات عسكریة. وسألت إذا كان  P7إفادات   أشارت القاضي كیربر إلى
وتابع قائالً: "نحن [السوریون] نعرفھم.   9أن الشبیحة كانوا یرتدون زیاً عسكریاً.  P7مسلحین، وما إذا كانوا یرتدون زیاً موّحداً. أوضح 

، وأن" ھؤالء األشخاص اعتادوا نھب الممتلكات الخاصة للمدنیین". وكانوا موالین للنظام ولیس لدیھم  إنھم لیسوا متطوعین رسمیین"
إنھم كانوا یحملون رشاشات الكالشینكوف    P7وظائف. ودخلوا ھذا المجال واكتسبوا سلطة من أجل السیطرة. وفیما یتعلق باألسلحة، قال 

)AK-47 .( 

إن رأسھ كان مغطى بقمیصھ وكان منحنیاً لألسفل، وإال لكان قد   P7ا نُقل إلى المیدان. قال عندم  P7سألت القاضي كیربر عما رآه 
 تعّرض للضرب. 

بأنھ ُصدم ألنھ لم یَر مثل ھذه الدبابة الكبیرة في إشارة إلى المركبة التي استقلھا مع المعتقلین اآلخرین.   P7ذكرت القاضي كیربر شھادة 
 أن ھذا صحیح. P7وأقّر 

 عنصر.   300إلى  200إنھ رأى حوالي  P7عنصر ھناك. فقال  300قد رأى  P7سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 
الكلمة العربیة "حبوب" لوصف حالة الجلد التي رآھا على السجناء اآلخرین. وتم تعریف ذلك من قبل مترجم المحكمة على أنھ "طفح   P7استخدم  6

 ). 11جلدي"، ولكن تم التعّرف علیھ الحقاً على أنھ "جدري الماء" (انظر المالحظة  
 رطالً) أثناء اعتقالھ.  26كجم (حوالي  12أنھ فقد  P7شھد  7
 اً ما كان یراود المعتقلین الشك في أنھ سیتم تعقب من یستقبل مكالماتھم. غالب 8
"الدفاع الوطني". وفّسر مراقب المحكمة   P7في البدایة إلى "الدفاع المدني". وفي الجملة التالیة، قال  P7عند اإلجابة على ھذا السؤال، أشار   9

 ، وأنھ كان یقصد أن یقول "الدفاع الوطني". P7من جانب استخدام "الدفاع المدني" في الجملة األولى على أنھ خطأ 
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إنھ تعرض للضرب بالیدین والساقین وأعقاب   P7تم توقیفھ في حي التضامن. فقال  عندما P7سألت القاضي كیربر كیف ُضِرب  
 البنادق. 

اسم الفرع الثاني وأشار إلى أن ھناك العدید من الفروع   P7. لم یعرف P7سألت القاضي كیربر عن اسم الفرع الثاني الذي اعتُِقل فیھ 
 في سوریا وھي تحمل أرقاماً فقط. 

 یعرف رقم الفرع. كان یعلم فقط أنھ یقع في كفرسوسة.  P7یعرف رقم الفرع. لم یكن  P7إذا كان سألت القاضي كیربر ما 

 إنھ كان في الخطیب.  P7یعرف مكان اعتقالھ قبل نقلھ إلى كفرسوسة. قال  P7سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

یع سلطة  یب  معروف محل ي حي القصور وفیھ أن الخطیب یقع ف P7أنھ كان في الخطیب. وأوضح   P7سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 10الفواكھ. وغالباً ما كان یذھب إلى المحل مع أصدقائھ. 

إن أیاً من المعتقلین اآلخرین لم یناقش   P7بمكان اعتقالھم. قال  P7ا إذا كان معتقلون آخرون قد أخبروا ◌ّ سألت القاضي كیربر عم 
أنھم اعتقلوا في شارع نسرین وذھبوا إلى الخطیب. ثم سأل   P7المكان الذي كانوا فیھ ألنھم كانوا یخشون أن یكون بینھم مخبر. وأوضح 

ار] وقال إنھ أدار وجھھ إلى الیسار  عّما إذا كان یمكنھ إعادة تمثیل أفعالھ عندما نزل من المركبة. [ركع على ركبتیھ وأدار وجھھ إلى الیس
 لیلقي نظرة سریعة على مبنى. 

بأن الخطیب كان معروفاً لدى السوریین وأن أحد المعتقلین أخبره أنھ الخطیب. سألت إذا كانت ھذه   P7أشارت القاضي كیربر إلى إفادة 
 أنھ تعرف على المنطقة وقیل لھ االسم.  P7اإلفادة صحیحة. أوضح 

ربر عن عدد األشخاص في زنزانتھ. تدّخل محامي الدفاع، بوكیر، وطلب قراءة النص بصوت عاٍل. منحت القاضي  سألت القاضي كی 
عّما   P7أثناء استجواب سابق. وفي ذلك الوقت، ُسئل  P7كیربر اإلذن. قال المحامي بوكیر إن صورة القمر االصطناعي ُعرضت على 

إن سوریا لم یكن لدیھا نظام تحدید المواقع العالمي   P7. قال P7صورة. طلب بوكیر إجابة إذا كان قادراً على التعرف على المباني في ال 
)GPS  في ذلك الوقت. أخبره منطقھ أنھ عندما یرى شیئاً مشابھاً غیر متوفر/غیر مجد للعامة، فإنھ ال یستطیع التعرف علیھ وفي الواقع (

 میل ویمكن للمرء التعرف على المنطقة بدون نظام تحدید المواقع العالمي. لم یكن قادراً على تخمین ما ھو. ومع ذلك، فھو مكان ج

إنھ أصیب بصدمة أكبر من حالة األشخاص في زنزانتھ،   P7. قال P7سألت القاضي كیربر مرة أخرى عن عدد األشخاص في زنزانة 
ا مختلفین. لم یستطع إعطاء عدد محدد من  عاماً. ولكن عندما رأى حالة اآلخرین، كانو 22ولیس عددھم. حیث كان یبلغ من العمر 

كیف كان یجلس في زنزانتھ عن طریق القرفصاء   P7فرد. وأظھر   300الناس، لكنھ اعتقد أنھ كان ھناك الكثیر من الناس، ربما حوالي 
 لدرجة أن  وضّم ساقیھ بذراعیھ إلى صدره. وذكر أن بعض الناس ناموا على ِحجر بعضھم البعض. وكانت الزنزانة مزدحمة جداً 

 الشخص یفقد مكانھ على األرض إذا وقف على رجلیھ.  

ثالثة مراحیض. كانوا في الزاویة الیمنى عند الدخول من الباب. وإذا أراد شخص   P7سألت القاضي كیربر عن عدد المراحیض. تذّكر 
بعض المعتقلین قد ُسجنوا لمدة ستة أشھر  ما استخدام المرحاض، فعلیھ أن ینتظر في طابور حیث ینتظر الناس جلوساً وقیاماً. وكان 
 وكانت حالتھم الصحیة متدھورة، لذا كان لھم الحق في النوم وھم مستلقین لیمّددوا أرجلھم. 

أي أطراف   P7حول الطفح الجلدي. وسألت إذا كان المعتقلون یعانون من كسور في أطرافھم. لم یَر  P7ذكرت القاضي كیربر شھادة 
 ولم یَر أي دم.  11بالطفح الجلدي] قال إن الطفح الجلدي في سوریا یسمى جدري الماء.  مكسورة. [فیما یتعلق

 بالنفي.  P7إذا رأى جثثاً. فأجاب  P7سألت القاضي كیربر 

إن الطعام كان یقّدم للمعتقلین على صینیة كانت توضع على األرض. وكان یأكل كل من أراد   P7سألت القاضي كیربر عن الطعام. قال 
 . الیابس أن یأكل. وكانت الوجبات تتكون من البطاطا والبرغل والخبز 

 
إنھ رأى المنطقة في الوقت الذي كان یتم فیھ نقل المعتقلین إلى الفرع الثاني، وأنھ   P7الحظ مراقب المحكمة اللبس المحیط بھذا السؤال. حیث قال  10

عن معرفتھ بالمنطقة التي أطلق سراحھ فیھا   P7ربر قصدت أن تسأل استطاع أن یعرف من المباني أنھا منطقة سكنیة في الخطیب. ولكن القاضي كی 
 في النھایة، إشارة إلى كفرسوسة. 

 ذكر "جدري الماء" لكنھ لم یترجم الكلمة في األصل بشكل صحیح. P7في وقت الحق من المرافعات، أوضح المترجم أن   11

https://www.google.de/maps/place/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%E2%80%AD/@33.5200234,36.3112419,79m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518e700b2193aaf:0x200d1bb3e0873bc4!8m2!3d33.5199813!4d36.3114278
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إنھ تعّرض للضرب أثناء االستجواب، في   P7تعّرض للضرب. سألت أین وكیف ُضرب. قال   P7أشارت القاضي كیربر إلى أن 
المحقق الذي   P7ب، وعندما تم تفتیشھ. "كان الحارس الذي یأخذ شخصاً إلى الداخل، یستقبلھ بالضرب". وأثناء االستجواب لم یَر الخطی 

یُضرب بكابل على أصابع قدمیھ [باطن   P7شیئاً لم یوافق علیھ المحقق، كان   P7ضربھ ألن رأسھ كان منحنیاً إلى األسفل. وكلما قال 
 بالتوقیع على وثیقة لم یُسمح لھ بقراءتھا.  P7ى االستجواب، أمر المحقق قدمیھ]. وعندما انتھ

*** 

 دقائق.]   10[استراحة لمدة 

*** 

 یصّور شارع بغداد.  1فیدیو یوتیوب رقم أن   P7تم عرض فیدیو یوتیوب. علق 

. إذا نقر المرء على  ھناموجود  00:05عند الدقیقة  1فیدیو یوتیوب رقم مالحظة من مراقب المحاكمة: المبنى الذي یظھر في 
یل الطبیة" في الرابط، سیجد صورة لنفس المبنى (نفس الدرج والشرفات). وإذا شاھد المرء  صورة "مخبر الخطیب للتحال

. وباإلضافة  P7محل سلطة الفواكھ (رامز) الذي ذكره  00:01، فسیرى بوضوح عند الدقیقة ھناالنسخة األطول من الفیدیو 
الفتة شارع تشیر إلى أن باب توما وشارع   00:29الشرح السابق، یمكن للمرء أن یرى في الفیدیو األصلي عند الدقیقة  إلى

 بغداد كانا على الیسار. وتعني ھاتان النقطتان أن ھذا لم یكن شارع بغداد، بل شارع مرشد خاطر. 

  

 

 

 أنھ وصل إلى نقطة لم یُسمح لھ فیھا بمتابعة السیر بالمركبة.  P7. وذكر 2فیدیو یوتیوب رقم تم عرض 

. إذا نقر  ھناھو نفس المبنى  00:00عند الدقیقة  2یوتیوب رقم فیدیو مالحظة من مراقب المحاكمة: المبنى الذي یظھر في 
بط، فسیجد صورة لنفس المبنى (ونفس الالفتة والمظھر).  المرء على صورة "مركز النجمة الشعاعي التخصصي" في الرا

حیث یقع كل من مركز التصویر الشعاعي والدوار على الجانب األیمن لمصور الفیدیو، مما یعني أن مسار الحركة كان كما  
 ھو موّضح أدناه. 

 ]36.311260، 33.519945[اإلحداثیات 

https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@33.520315,36.3106888,148m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6b3e2dbdd28591b1!8m2!3d33.5203105!4d36.3106996
https://www.youtube.com/watch?v=WlprUSh3rY4
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.google.de/maps/place/Star+center+radiographic+Specialist/@33.5217674,36.3105263,116m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf6dc9b298a8fe6b8!8m2!3d33.5217549!4d36.3103509


  
 

 

International Research and 
Documentation Center 

 

 

تذّكر أنھ كان یزور المنطقة كثیراً.    12]، بعد ما طالعونا من المكانإنھ [  P7إذا كان قد تعّرف على المدخل. قال    P7سألت القاضي كیربر  
 لم یكن یعلم بوجود فرع ھناك. 

%. قال إننا [اآلن] في  100متأكداً بنسبة    P7یُظھر فرع الخطیب. لم یكن    2مقطع فیدیو یوتیوب رقم  سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
كره البلد الذي ُوِلد   ولم یبحث في الموضوع. كما ذكر أن حالتھ النفسیة بعد [اإلفراج عنھ من االعتقال] كانت سیئة للغایة لدرجة أنھ  2020

 فیھ. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

عدد األیام، لكنھ خّمن أنھ بقي ھناك لمدة أسبوعین إلى ثالثة أسابیع.    P7في الخطیب. لم یتذكر    P7سأل القاضي فیدنر عن المدة التي مكثھا  
دوماً وكان المكان تحت األرض. وكان المعتقلون ینامون    ولم یتمكن المعتقلون من التفریق بین اللیل والنھار. كان ھناك ضوء أصفر مضاء

 عندما كانوا یشعرون بالتعب. 

 أنھ لم یستطع رؤیة ضوء النھار.  P7إذا كان غیر قادر على تقدیر الوقت ألنھ لم یستطع رؤیة ضوء النھار. أّكد  P7 سأل القاضي فیدنر

 ذلك.  P7. وأكد 251ع عّما إذا كان قد تم استجوابھ في الفر P7سأل القاضي فیدنر 

أنھ تم استجوابھ في الخطیب. ثم سأل إذا كان االستجواب في نفس الطابق أم أنھ صعد إلى الطابق    P7أشار القاضي فیدنر إلى اّدعاء  
أن شخصاً ما أمسك بھ بینما قام شخص آخر بجره. وصعد ھو ومعتقلون آخرون سبع درجات، وُوِضعوا في حجرة، ثم   P7العلوي. تذكر 

 م استجوابھم واحداً تلو اآلخر. لم یَر المحقق الذي استجوبھ أو الشخص ِمن خلفھ الذي ضربھ. ت 

في طابق مختلف عن طابق    P7. تم استجواب  P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان االستجواب قد تم في نفس الطابق الذي توجد فیھ زنزانة  
 زنزانتھ.

في نفس المبنى الذي    P7جوابھ في مبنى مختلف عن المبنى الذي كانت فیھ زنزانتھ. تم استجواب  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تّم است 
 توجد فیھ زنزانتھ، وكانت غرفة االستجواب على بعد طابق واحد تقریباً من زنزانتھ. 

بأنھ تعّرض للضرب على "أصابع قدمیھ" یعني أنھ تعرض للضرب على أخمص    P7توضیح ما إذا كان ادعاء    P7طلب القاضي فیدنر من  
إنھ عندما ذكر "أصابع قدمیھ" كان یعني أنھ ُضرب على باطن قدمیھ، وھو الجزء الذي رّكز المحقّق الضرب علیھ. وكان   P7قدمیھ. قال 

 یعتقد أنھ قد یُقتل بالرصاص، وفي ھذه الحالة ستنتھي [معاناتھ] ویرتاح. 

إنھ أراد أن یموت بسبب اإلھانات والمعاملة. ووصف األشخاص    P7تمنّى الموت نتیجة الضرب. قال    P7ل القاضي فیدنر عّما إذا كان  سأ
ھت لعائلتھ كانت أكثر إذالالً من الضرب.   الذین اعتقلوه بأنھم جاھلون، وذكر أن اإلھانات التي ُوّجِ

 
 فھم بشكل صحیح على أنھا "بعد إطالق سراحنا". ھي "بعد ما طالعونا من المكان"، لكن العبارة تُ  P7كانت كلمات  12

 ]36.310198، 33.521858[اإلحداثیات 

https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
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إن قدمیھ تورمتا وتماثلتا  P7متا وما إذا كان قد لحق بھما ضرر دائم بسبب الضرب. قال قد تورّ   P7سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت قدما 
 للشفاء خالل یومین أو ثالثة أیام. ولم یلحق بھما ضرر دائم. ولكن یدیھ كانتا مقّیدتین بكابل بالستیكي بقي أثره ظاھراً لمدة شھرین. 

اثنان: محقق وسجان. وسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد أعطى أوامر    أنھ كان ھناك شخصان  P7أشار القاضي فیدنر إلى اّدعاء  
كان    المستجوب ألن رأسھ كان منحنیاً لألسفل. وعلم أن    P7وما إذا كانا یتواصالن مع بعضھما البعض. لم یعرف    P7أو تعلیمات بضرب  

 یف تلقّى الضرب. أمامھ والسجان كان خلفھ بناء على المكان الذي سمع فیھ صوت المحقق وك

أي أوامر، لكنھ أشار إلى أن   P7أو إلیقاف ضربھ. لم یسمع   P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد أعطى تعلیمات للبدء بضرب 
 المحقق ربما تواصل مع السجان باستخدام اإلیماءات. 

إنھ كان یسمع أنھ ال ینبغي للناس أن    P7أو التعذیب. قال    سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المعتقلون یناقشون فیما بینھم عملیات الضرب
یتحدثوا إلى معتقلین آخرین أثناء وجودھم في السجن بسبب وجود مخبرین متنكرین في ھیئة سجناء من أجل جمع المعلومات. وإذا قیل لھ  

 شيء، كان یجیب "حسناً". 

یومھ الثاني دخل شخص [سمین] الزنزانة. شعر المعتقلون اآلخرون بالحزن  إنھ في    P7سأل القاضي فیدنر عّما تحّدث عنھ المعتقلون. قال  
 ألن سبعة أشخاص اضطروا إلى الوقوف عندما جلس ذلك الشخص [البدین].

أنھ كان یبیع الخضار عندما مرت    P7أن الشخص [البدین] أخبر    P7سأل القاضي فیدنر كیف وصل ذلك الشخص إلى الخطیب. أوضح  
بالشفقة علیھ. وشعر بالقھر،    P7أیضاً وافداً جدیداً آخر فقد عیناً وِرجالً، وشعر    P7عتقالھ مع المتظاھرین. ووصف  بھ مظاھرة. وتم ا

 بوالده.  P7السیما على المعتقلین المسّنین الذین كانوا یذّكرون 

  P7كیف عرف أن ھذا صحیح. قال    P7 بأن بعض المعتقلین اعتُِقلوا لمدة ستة أشھر. سأل القاضي فیدنر  P7كّرر القاضي فیدنر ادعاء  
اءت  إنھ قیل لھ إن بعض المعتقلین كانوا ھناك منذ ستة إلى ثمانیة أشھر، لذلك ُسمح لھم باالستلقاء وتمدید أرجلھم. ولم یكن یعرف من أین ج

 تلك القاعدة. 

یسمع أصوات [التعذیب]. ولم یكن یعرف مصدر  ال، لكنھ كان    P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا تحّدث المعتقلون اآلخرون عن التعذیب. فقال  
 الصوت. 

إلى أن الضرب لم یحدث إال للشخص الذي استحم [بماء    P7یعتقد أنھ كان ھناك تعذیب یحدث. فأشار    P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 المرحاض، كما ذُكر أعاله]. 

إنھ سمع أصواتاً، لكنھ لم یعرف مصدرھا    P7عّما إذا كان قادراً على رؤیة ما كان یحدث خارج زنزانتھ. فقال    P7 سأل القاضي فیدنر
 بسبب وجود ممر [مجاور]. 

 إنھ كان بإمكانھ سماع األصوات من وقت آلخر، ولیس باستمرار.  P7كثیراً. قال  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھذا یحدث 

 بالنفي.   P7إذا كان قد شاھد جثثاً. فأجاب  P7 سأل القاضي فیدنر

إنھ كان یتمنى لو كان یعرف شخصاً ما، ولكن حتى لو جلس    P7عّما إذا كان قد تعّرف على المّدعى علیھ. قال    P7 سأل القاضي فیدنر
 بجواره في الحافلة، فلن یتمّكن من التعّرف على ذلك الشخص.  شخص 

 استجواب من قبل المّدعي العام 

أن یصف المرة األولى التي تعّرض فیھا للضرب.    P7بأنھ تعّرض للضرب مرتین، ثم طلب من    P7ذكر المّدعي العام كلینجھ اّدعاء  
رع ودخلوا السجن. حیث ُجّردوا من مالبسھم وأِمروا باالنحناء وتم تفتیشھم أن المرة األولى كانت عندما وصل المعتقلون إلى الف  P7وصف  

 الذي صفعھم دون تمییز "كما لو كان یطلب منھم أن یخشوه".  13ثم ارتدوا مالبسھم مرة أخرى. ثم تم تسلیم المعتقلین إلى آمر السجن 

 إنھ كان یعرف الموظفین فقط ولیس المدیر.  P7عّما إذا كان من فعل ذلك ھو آمر السجن فقط أم كان ھناك آخرین. قال  سأل كلینجھ

 
 " باللغة اإلنجلیزیة، واستخدم مترجم المحكمة كلمة "آمر السجن". guardكلمة "سّجان". على الرغم من أنھا تُترجم عموماً إلى "  P7استخدم  13
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أنھ تعّرض للضرب. وُطِلب من المعتقلین أن ینزعوا مالبسھم وتم    P7سأل كلینجھ عن عدد األشخاص الذین تعّرضوا للضرب. أوضح  
ن [السّجان] بعد أن ارتدوا مالبسھم مرة أخرى. ولم یكن یُسمح للمعتقلین االحتفاظ بأربطة أحذیتھم تفتیشھم، ثم تم تسلیمھم إلى آمر السج

 الحقاً أنھ كان یتم االحتفاظ بھذه األشیاء حتى ال یتم استخدامھا في االنتحار.   P7وأحزمتھم؛ وتم إخبار 

إن [السّجان] ضربھ أمام الزنزانة، ثم    P7قد تعّرض للضرب من قبل أي شخص آخر غیر [السّجان]. قال    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 دفعھ إلى الداخل. وشعر باالرتیاح ألن الضرب توقف [عندما عاد داخل الزنزانة]. 

أن الفرع كان    P7ام الزنزانة. أوضح  قد تعّرض لسوء المعاملة عند وصولھ [إلى الفرع] أم فقط عندما كان أم  P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 في منطقة سكنیة، لذلك لم یتم تعذیب المعتقلین في الساحة. وإنما كان یتم إنزالھم إلى الطابق السفلي. 

كلما جذبھما   P7إن قدمیھ كانتا متورمتین وأن السجان كان یسحب قدمي  P7، قال 2018طلب كلینجھ تأكیداً على أنھ، في أیلول/سبتمبر 
P7  ى جسده [بعیداً عن السجان]. كما سأل عّما إذا كان  إلP7    حافي القدمین أم كان یرتدي جوربین. قالP7  نعم، كان الضرب على باطن :

 یسحب قدمیھ تجاه جسده، لكن [السجان] كان یعود ویسحبھما. وكان حافي القدمین وكان یرتدي صندالً عند اعتقالھ.  P7قدمیھ. كان 

 أن األداة كانت عبارة عن كابل رباعي (من أربعة أسالك).  P7]. خّمن P7لمستخدمة [لضرب قدمي سأل كلینجھ عن األداة ا

شخص. قال إنھ كان مشھداً    400إلى    300أنھ كان ھنالك ما یقرب من    P7سأل كلینجھ عن عدد األشخاص الموجودین في الزنزانة. خمن  
 ال یُنسى، لكنھ لم یكن قادراً على إحصاء عدد األشخاص. 

أن [الرقم] كان في ھذا النطاق تقریباً. كان ھناك الكثیر من الناس لدرجة أن   P7أعطى في السابق نفس اإلجابة. وكّرر  P7ّكد كلینجھ أن أ
 الفرد یفقد مكانھ إذا وقف على رجلیھ. 

ألنھ ال یستطیع التفریق بین   P7إذا كان ھناك تغییر في المعتقلین وعّما إذا كان السّجانون یعملون في مناوبات. لم یعرف    سأل كلینجھ
 السّجانین والمعتقلین.

 إنھ تم استدعاؤه مرة واحدة فقط.  P7سأل كلینجھ عن عدد المرات التي تم فیھا استدعاء المعتقلین لالستجواب. قال 

لمعتقلین اآلخرین [ما إذا تم استجوابھم أكثر من مرة]. كما سأل عن عدد األشخاص الذین كان یتم استدعاؤھم في كل مرة.  سأل كلینجھ عن ا
إلى    15مرة أو مرتین في الیوم. ولكنھ لم یكن یعرف ما إذا كانوا نفس األشخاص أم أشخاصاً مختلفین. كان یتم استدعاء حوالي    P7قال  
 شخصاً في كل مرة.  20

إن الزنزانة كانت تعاني من الرطوبة، لكن أكثر شيء أحبھ ھو شرب الماء. حیث كان یغمس    P7كلینجھ عن التھویة في الزنزانة. قال  سأل  
 خبزه في الماء إلشباع جوعھ وعطشھ لفترة أطول. وكان یأكل بضع قضمات من البطاطا، لكنھ عموماً لم یكن یعرف ما الذي یأكلھ. 

إذا كانت ھناك    P7شخص كانوا في الزنزانة ولم یكن یُسمح لھم االستحمام. وسأل كلینجھ    400إلى    200بأن    P7أعاد كلینجھ ذكر اّدعاء  
نعم، وكانت المشكلة أن األشخاص المصابین [بالطفح الجلدي] كانوا یسلّمون علیھ [بالمصافحة]. ولم یكن یرید أن    P7رائحة نتنة. فقال  

 تى لو أدى ذلك إلى إصابتھ بالمرض. یكون وقحاً معھم [برفض مصافحتھم]، ح

نعم، حیث یشعر بالغضب كلما تذّكر ما حدث لھ، وتحدیداً بسبب    P7ال یزال یعاني من عواقب االعتقال. فقال    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
سوریا، فعلیھ تأجیل    اإلذالل ولیس الضرب. وخدم عامین في الجیش للحصول على جواز سفر. إذا أراد المرء الحصول على جواز سفر في 

 الدراسة أو أداء الخدمة اإللزامیة. وأدى الخدمة من أجل الحصول على جواز سفر صالح لمدة ست سنوات. 

إلى أن ما مّر بھ ال شيء مقارنة بما حدث في الغوطة بسبب الكیماوي    P7یعاني من اضطرابات النوم. وأشار    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
]. وقد حوصر الناس في الزبداني والغوطة بینھم أطفال مع عائالتھم. وھو لم یشھد ھذه الحوادث مما ساعده على نسیان [األسلحة الكیمیائیة

ما حدث لھ. حیث مات الناس من الجوع. وسقط صاروخ وقتل عائلة بأكملھا. تساءل كیف یمكن أن یفكر في نفسھ. من المستحیل علیھ  
 ؤالء الناس. العودة [إلى سوریا] والعیش مع مثل ھ

بالعیش مع مثل ھؤالء األشخاص]. ثم سأل عّما إذا كان قد تم إطالق سراح جمیع المعتقلین الذین    P7قال كلینجھ إنھ متفھم [لعدم رغبة  
بین   قال  400و  200یتراوح عددھم   .P7    المتعلقات    20إلى    15إن بھ  [السّجانون] صندوقاً  [أطلق سراحھم]. وأحضر  فقط  شخصاً 

 معتقلین وأعادوا لكل شخص متعلّقاتھ. الشخصیة لل

یعرف، ولم یعتقد بأنھ كان سیحصل على إجابة إذا سأل. كّل ما    P7یعرف سبب إطالق سراحھم. لم یكن    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 أراده ھو العودة إلى البیت. 
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إنھ لم یكن ھناك دماء. حیث كان األلم داخلیاً. إذا تعّرضوا للضرب،    P7سأل القاضي فیدنر عن حالة باقي المعتقلین بعد االستجواب. قال  
 فستكون [العالمات] تحت مالبسھم ولم تكن ظاھرة. 

 فقط على شخص واحد أو شخصین.   P7رؤیة عالمات على وجوه األشخاص. قال  P7سأل كلینجھ عّما إذا كان بإمكان 

م االكتئاب وكانوا یُضَربون بعد جلسات االستجواب. كانت ھناك عالمات [جّراء تعّرضھم  بأن المعتقلین بدا علیھ  P7أشار كلینجھ إلى اّدعاء  
للضرب] على وجوھھم وأیدیھم، ولكن لم تكن ھناك عالمات أخرى مرئیة ألن المعتقلین كانوا یرتدون مالبس. وباإلضافة إلى ذلك، قد  

خاص قد أُرسلوا [إلى السجن] وكانوا یسألون عن أسباب وجود  إنھ كان یسمع أن بعض األش  P7یكون بعض المعتقلین جواسیس. قال  
 اآلخرین ھناك.

نعم، كانت    P7بشأن عالمات الضرب الظاھرة على وجوه المعتقلین قد ُسّجلَت بشكل صحیح. قال    P7سأل كلینجھ عّما إذا كانت أقوال  
 ھناك [كدمات] بسبب ضربات بالمرفق أو بالید.

 بوكیر استجواب من قبل محامي الدفاع

إن المعتقلین كانوا في الخطیب ثم وضعوا في    P7سأل بوكیر عن وضع اإلفراج والیومین أو الثالثة أیام التي قضاھا في الفرع. قال  
 حافالت. كانت أیدیھم مقیدة بالكابالت. وعندما وصلوا إلى كفر سوسة، تعّرضوا للضرب لحوالي أربع ساعات. 

 ذلك.   P7الخطیب لمدة یومین إلى ثالثة أیام بعد [الضرب]. وأّكد بقي في  P7سأل بوكیر عّما إذا كان 

أنھ في الیوم السابق إلطالق سراحھم، ُسئل المعتقلون [من قبل السّجانین] عّما إذا كانوا بحاجة إلى أي شيء.    P7أشار بوكیر إلى شھادة  
سابقاً]. أوضح    P7شخصاً [الذین ذكرھم    20إلى    15ن الـسأل المحامي بوكیر عّما إذا كان األشخاص الذین تم إطالق سراحھم ھم من بی 

P7  .[إلى الفرع] أنھ لم یدقّق في الجمیع، لكن األشخاص الذین كانوا في الساحة لم تتم إعادتھم 

أنھم أحضروا    ذلك، وأشار إلى   P7سأل بوكیر عّما إذا كان [السّجانون] یریدون خلق "مزاج جید" بالسماح للمعتقلین بالنوم في الساحة. وأّكد  
 تفاحاً للمعتقلین إلنعاشھم.

إن المعتقلین خّمنوا بأنھم لن   P7سأل بوكیر عّما إذا كان المعتقلون یتحدثون عن إطالق سراحھم لیالً وماذا حدث في الیوم التالي. قال  
اصر] حتى انتھاء [مناوبتھم] في حوالي  یمكثوا في الساحة، لذلك تضّرعوا إلى هللا من أجل إطالق سراحھم. وفي الیوم التالي، انتظر [العن 

 مساًء. وأعطوا المعتقلین متعلقاتھم وأطلقوا سراحھم. 4مساًء أو  3الساعة 

السؤال    P7إذا كان المعتقلون قد تحدثوا عنھا. [لم یفھم    P7ذكر بوكیر أن حادثة وقعت في الیوم الذي تم فیھ إطالق سراح المعتقلین. سأل  
إن السّجانین لم یتحدثوا. وأخذ المعتقلون یخّمنون ما سیحدث وما إذا كان سیتم نقلھم إلى فرع آخر. وكانوا یخافون    P7فتم تكراره]. قال  

 من صیدنایا [السجن] ألنھم سمعوا أن من یدخلھ ال یغادره. 

في تلك منطقة [من دمشق]. وفي یوم اعتقالھ    P7إلى أن المحقق سأل عن سبب وجود    P7. وأشار  P7تجواب  سأل بوكیر عن موضوع اس
دوالراً أمریكیاً). وظھر    130لیرة سوریة [  7,000كان یرتدي مالبس العمل. وأوضح للمحقق أنھ كان یُحضر أشیاء لورشتھ. وكان یحمل  

وأشار إلى أنھ كان    P7من المحقق أن ینظر إلى مظھر    P7ل الجیش السوري الحر. طلب  [العناصر] فجأة وأغلقوا المنطقة. واتُھم بتموی 
من المحقق أن یطرح    P7فیھا سخریة. فبدأ السجان بضربھ. طلب    P7یرتدي نفس مالبس العمل في یوم اعتقالھ. رأى المحقق أن لھجة  

] حتى في العشر سنوات  P7د أي شيء [فیما یتعلق بالسجل الجنائي لـ. وإذا ما وجP7علیھ أي أسئلة یریدھا. وكان لدیھ البطاقة الشخصیة لـ
 .P7الماضیة، فعلیھ أال یطلق سراح 

ذلك. قبل أن یُعتقل شخص ما، تكون لدیھم تھمة جاھزة    P7لیرة سوریة دور في االتھام. لم یعتقد    7,000سأل بوكیر عّما إذا كان لمبلغ  
 مسبقاً.

ً  P7أشار بوكیر إلى أن   كان معھ.  صدیقھ أن  P7لیرة سوریة. شھد   18,000مبلغ   ذكر سابقا

 ذلك.  P7سأل بوكیر عّما إذا كانت التھمة ھي أن المال كان لتمویل الجیش السوري الحر. فأّكد 

بوك  إنھ لم یكن لدیھ فیس  P7سأل بوكیر عّما إذا كان ھناك أي شيء على وسائل التواصل االجتماعي أو الفیسبوك أو ھاتفھ المحمول. قال  
 وكان ھاتفھ من نوع نوكیا [بمعنى أنھ لم یكن لدیھ ھاتف ذكي].  2011في 

 . 2012إنھ كان یعني صیف   P7. فقال 2012یعني صیف  P7سأل بوكیر عّما إذا كان 
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جاب على ھذا  بشأن ھاتفھ المحمول أثناء االستجواب. وُسئل عّما إذا كان الھاتف قد أعید إلیھ فأ   P7سأل بوكیر عّما إذا كان قد تم سؤال  
 السؤال بالنفي. كان الھاتف جدیداً وأِخذَ منھ في شارع نسرین ولیس في الفرع. 

 ال.  P7سأل بوكیر عّما إذا كان الھاتف المحمول موضوع االستجواب. قال 

 استجواب من قبل محامي الدفاع، فراتسكي  

 ذلك.  P7بعد الظھر. وأّكد  P7عّما إذا كان قد تم القبض على  سأل فراتسكي 

 إنھ تم نقلھ في ذلك الوقت تقریباً. كان وقت الفجر.  P7فجراً. قال   3في الساعة  P7سأل فراتسكي عّما إذا تم نقل 

النقل: ربما نصف ساعة ألنھم كانوا    إنھ لم [یالحظ] المدة التي استغرقتھا عملیة  P7سأل فراتسكي عن المدة التي استغرقتھا الرحلة. قال  
]  یتوقفون ویصعد العناصر إلى المركبة لضرب المعتقلین بالھراوات. ولم تكن الرحلة مباشرة. كان [السائقون] یقولون [لعناصر نقاط التفتیش

 بأن یصعدوا إلى المركبة للتنفیس عن غضبھم [بضرب المعتقلین].

 إن ھذا كان تقریبیاً. P7دقیقة. قال  40قت بأن الرحلة استغر P7ذكر فراتسكي شھادة 

توضیحاً حول ما إذا كان فراتسكي یسأل عن المركبة. قال فراتسكي    P7سأل فراتسكي عّما إذا كان قد حّل الظالم عند وصولھم. [طلب  
 نعم.  P7"بالخارج"]. فقال 

كان ھناك ضوء بالقرب من المبنى.    P7لخارج]. قال  من التعّرف على الخطیب [إذا كان قد حّل الظالم با  P7سأل فراتسكي كیف تمكن  
 كان یسكن في منطقة شعبیة. كان المبنى لطیفاً وكان ھناك ضوء. 

أنھ كان یذھب إلى ذلك    P7ذلك المكان من قبل وما إذا كان لدى المبنى ھندسة معماریة ممیزة. أوضح    P7سأل فراتسكي عّما إذا زار  
 واكھ. وكانت المباني في المنطقة تشبھ بعضھا البعض واعتقد أنھا كانت منطقة جمیلة. المكان مع أصدقائھ لتناول سلطة الف 

 إنھا كانت تبعد حوالي نصف ساعة أثناء االزدحام المروري.  P7. قال P7سأل فراتسكي كم كانت تبعد تلك المنطقة عن منزل 

  P7على الخطیب بسبب الھندسة المعماریة. فأوضح    P7ذكر فراتسكي أن الظالم كان قد حّل بالخارج ولكن كان ھناك ضوء، وتعّرف  
 أنھ لم یتعّرف على الفرع. وإنما تعّرف على المنطقة. َعِلَم فیما بعد أن الفرع كان الخطیب. 

 استجواب من قبل محامي الشاھد ومحامي المّدعین 

أنھ لم یتلّق أي وثائق إخالء سبیل. حصل    P7قد تلقّى أي وثائق إخالء سبیل. أوضح    P7سألت أومیین، محامیة أحد المّدعین، ما إذا كان  
 لیرة سوریة. كان سعیداً [بالمال] ألنھ استطاع استخدامھ للعودة إلى المنزل.  300على محفظتھ فقط وفیھا 

نھ نسیانھ من تلك الحادثة. قال الشخص  إنھ كان ھناك شخص ال یمك  P7عن مشاعره عندما ُسِكب علیھ البنزین. قال    P7سألت أومیشین  
كیف ُدفع إلى زنزانتھ    P7بعد أن صب البنزین على المعتقلین، "ھذه ھي النھایة. سیتم حرقھم وسرعان ما سینتھي كل شيء". كما لم ینَس  

 ". من شان هللارطالً) ووقع على شخص قال لھ "ابتعد عني  220كیلوجرام ( 100ووقع على الناس. كان یزن 

إن أحدھما سأل اآلخر عن سبب    P7ت أومیشین عّما إذا تحّدث الشخصان [اللذان صبّا البنزین على المعتقلین] مع بعضھما البعض. قال  سأل
مثل رجل السیجارة الذي أغلق الباب وأراد إلقاء السیجارة وكانوا سیتحولون إلى رماد.    14إن كل شخص لھ دولتھ،   P7قیامھ بذلك. قال  

 "حرب أعصاب". 

 ذلك. P7ل شارمر، محامي المّدعین، إذا كان ترتیب [المواقع] ھو الخطیب ثم كفرسوسة ثم الخطیب. فأّكد سأ

إنھ فرع في وسط المدینة. إنھ أحد فروع المخابرات الجویة. ویخشاه السوریون، لكنھم ال یعرفون    P7سأل شارمر عن سمعة الخطیب. قال  
 ماذا یحدث في الداخل. 

 یُضَرب ویُظھر برودة أعصاب.   P7إنھ لم یكن مرّكزاً. حیث كان  P7كان المحقق یخاَطب بلقب "سیدي". قال سأل شارمر عّما إذا 

 . حیث لم یَر سوى قدمیھ أثناء المشي. P7إذا كان قد تعّرف على غرف أخرى. لم یعرف  P7سأل شارمر 

 
 ملزماً بقواعد. تعبیر عاّمي یعني أن كل شخص یتخذ قراراتھ الخاصة ولیس "كل شخص لھ دولتھ" ھو  14
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 إنھ لم یَر ذلك.  P7عّما إذا تعّرض المعتقلون إلیذاء جنسي وھم عراة وأثناء تفتیشھم. قال  سأل شارمر 

 متابعة االستجواب 

أن الخطیب یُدعى فرع المخابرات    P7تأكید ما قالھ عن الخطیب وفرع المخابرات الجویة. وأكد    P7طلب بوكیر، محامي الدفاع، من  
 الجویة. 

 كان ھناك ضباط ومفارز.  P7فروع مخابرات متعددة في محیط محل سلطة الفواكھ في شارع بغداد. قال  سأل بوكیر عّما إذا كانت ھناك 

سأل بوكیر عّما إذا كان ھناك فرعان في المنطقة. فاعترض شارمر، محامي المّدعین، على السؤال. ورفضت القاضي كیربر االعتراض  
[إذا كان ھناك فرعان في المنطقة]. كلما رأى [السوریون] مفرزة، كانوا    إنھ ال یعرف  P7وسمحت لبوكیر بمواصلة طرح السؤال. قال  

إنھ لم یكن مضطراً إلى إخفاء أي شيء. كان یرغب في التحدث ومشاركة    P7یستدیرون ویعودون أدراجھم؛ كانوا [ھم] یخشون الجیش. قال  
 المزید.

 الجواب.  P7سألت القاضي كیربر عن عدد المباني الموجودة في الفرع. لم یعرف 

أن ھناك أربعة طوابق. ولكنھ لم یكن یعرف عدد الطوابق الموجودة تحت    P7سألت القاضي كیربر عن عدد الطوابق في المبنى. خّمن  
 المبنى.

بأن ھناك ساحة في المبنى اإلداري أعلى من    P7معتقالً فیھ. فأشارت إلى شھادة    P7أرادت القاضي كیربر التأكد من السجن الذي كان  
إن السجن كان بھ طابق علوي واحد فقط وقبو. وكان المبنى اإلداري یتكون من أربعة طوابق. وكان    P7سجن وھناك السجن [نفسھ]. قال  ال

 ھناك ساحة بالخارج بسقف معدني، بحیث ال تستطع المباني المحیطة رؤیة أي شيء. 

*** 

 المحكمة]. [الرسم التوضیحي أدناه رسمھ الشاھد وُعِرض في قاعة 

*** 
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*** 

 [تم صرف الشاھد.] 

*** 

أعلنت المحكمة أنھ خالل األسبوع الثالث من آب/أغسطس سیدلي السید بشھادتھ على مدى یومین. سیتم تجھیز المعدات المطلوبة بحلول  
 ذلك الوقت، وسیحدث االستجواب عبر الفیدیو. 

باب صحیة. وسألت القاضي كیربر عّما إذا كانت ھناك أي مخاوف بشأن إجراء  تلقّى السید المشورة من طبیبھ بعدم السفر إلى كوبلنتس ألس
الشھادة عبر الفیدیو. وسأل بوكیر عّما إذا كان السید موجوداً في برلین، وھو ما أكدتھ القاضي كیربر. وأعرب بوكیر عن رغبتھ في أن  

 مسألة. وأوضح القاضي فیدنر أنھم على اتصال بالمحكمة اإلقلیمیة. لكنھ لم یكن لدیھ تعلیقات أخرى بشأن ھذه ال   یحضر السید إلى المحكمة،

 ظھراً.   12:30ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً.  10:45الساعة  2020تموز/یولیو،  30ستكون الجلسة القادمة في 

 

 

 2020تموز/یولیو،  30 –الیوم العشرون للمحاكمة 

سة عشر دقیقة. دخل المّدعى علیھ إیاد الغریب قاعة المحكمة مكّبل الیدین. وأزیلت  صباحاً بعد تأخیر لمدة خم   11بدأت الجلسة في الساعة 
 األصفاد أثناء المرافعات وُكبِّلت یداه باألصفاد مرة أخرى في نھایة الجلسة. حضر ھذه الجلسة خمسة أشخاص وفردان من وسائل اإلعالم. 

   P8شھادة 

 عاماً ویعمل في منظمة غیر حكومیة تساعد الالجئین السوریین. وتم استدعاؤه كشاھد وال عالقة لھ بالمتھمین. P8 39یبلغ 

 P8اعتقال 

، حیث كان عائداً إلى منزلھ القریب من فرع الخطیب في دمشق. ومن أجل الوصول إلى المنزل، كان  2012إنھ اعتُقل في عام    P8قال  
أصالً    P8بالقرب من الفرع. وتم اعتقالھ عند نقطة التفتیش عندما رأى العناصر بطاقتھ الشخصیة. ینحدر    علیھ المرور من نقطة تفتیش

، لم یكن لدیھ أي  2011من إدلب وُوِلد في دوما. وكانت المظاھرات قد بدأت في ھاتین المدینتین. ثم تم اعتقالھ في الخطیب. وقبل عام  
تأمین لمدة خمس سنوات. وفي عام  [مشاكل]. درس األدب الفرنسي وعمل في شر ، بدأت المظاھرات وعمل [لفترة وجیزة]  2011كة 

 كمتطوع إغاثة. 

الساعة الواحدة بعد منتصف    2012إنھ اعتُقل في الرابع أو الخامس من أیلول/سبتمبر    P8. قال  P8سألت القاضي كیربر متى تم اعتقال  
 اللیل. 

ر أن  P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان   التاریخ بأنھ الخامس من أیلول/سبتمبر ألن    P8ذلك تم في الرابع من أیلول/سبتمبر. أوضح    یُقّدِ
 الوقت كان لیالً. 

إن الخطیب كان معروفاً لدى الناس. وكان على بعد حوالي عشر دقائق مشیاً    P8عن الخطیب. قال    P8سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 إلى الفرع الستعادتھا رغم أن سیارتھ ال تزال لدیھم حتى اآلن.  من منزلھ. وعندما صودرت سیارتھ اضطر للذھاب

التي ذكر فیھا أنھ اعتُقل في الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل. وسألت إذا كان اعتُِقل في الثانیة صباحاً    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
، ولیس في الخامسة فجراً، حیث أن الرقم خمسة كان یشیر إلى  إما في الواحدة أو الثانیة بعد منتصف اللیل  P8أو الخامسة صباحاً. قال  

 تاریخ الیوم.

إنھ اقتید ثالث أو أربع درجات إلى قبو حیث ُسلَِّم إلى [أحد المسؤولین في الفرع].    P8. قال  P8ّما حدث بعد اعتقال  سألت القاضي كیربر ع
مالبسھ وتم تفتیشھ من أعلى جسمھ إلى أسفلھ.    P8، بما في ذلك بطاقتھ الشخصیة وحزامھ وحذاءه. وخلع  P8وأخذ ذلك المسؤول متعلقات  

شخص. وكان ھناك   200خارجیة". ولم یتذّكر مساحة الغرفة لكنھا كانت ملیئة بالسجناء. كان ھناك أكثر من  ثم اقتید إلى "غرفة النوم ال
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ساعة في الیوم، لذلك لم یعرف السجناء ما إذا كانت الدنیا نھاراً أم لیالً. وقال    24صنبور واحد ومرحاض واحد. وكان الضوء ال یُطفأ لمدة  
 ة من ذلك الشھر. إنھ یمكنھ التحدث عن تفاصیل كثیر

إلى أن العُرف كان یقتضي    P8بأنھ كان واقفاً في الزنزانة. أشار    P8التحدث بحریة وأشارت إلى شھادة    P8طلبت القاضي كیربر من  
یتّكئوا بظھورھم على الحائط. كان لكل شخص بالطة واحدة یجلس علیھا، إن كان   القادمون الجدد في نھایة الزنزانة، حتى ال  یبقى  أن 

 سعھم الجلوس. بو

إنھ كان نفس حجم البالطة في قاعة المحكمة. وأشارت القاضي كیربر أن حجم البالطة    P8سألت القاضي كیربر عن حجم البالطة. قال  
أن الزنزانة كانت ممتلئة عن آخرھا. كان الناس الواقفون ینتظرون فرصة للجلوس. كان    P8سم. وأوضح    40x40في قاعة المحكمة كان  

ن أصعب األمور في البدایة. حیث كانت األرض مغطاة بالعََرق ولم یستطع المرء النوم. وإذا أراد المرء الذھاب إلى المرحاض،  العََرق م
فعلیھ أن ینتظر ثالث إلى أربع ساعات حتى یأتي دوره بسبب عدد األشخاص. وعندما أراد المرء أن یمشي، كان یدوس على الناس ولیس  

األول لم یأكل الطعام الذي كان عبارة عن بطاطا وبندورة. وكان الماء یُقَطع بشكٍل منتظم ولم یتمكن المعتقلون على األرض. وفي األسبوع  
من شرب الماء أو استخدام المرحاض لفترات طویلة من الزمن. وفي بعض األحیان، عندما یشعر المعتقل بعطٍش شدید لدرجة أن فمھ جاف  

ع، كان "األشخاص معنا في الداخل" یعطوه الماء قطرة بقطرة. حیث كان لدیھم زجاجة ماء واحدة لجمیع جداً بحیث ال یستطیع األكل أو البل
 المعتقلین. 

أنھ لم تكن ھناك سوى مروحة واحدة، لذلك كانت وظیفة األشخاص الواقفین ھي التلویح بمالبسھم في الھواء. كثیر من الناس    P8تابع  
م. فبعد یومین إلى ثالثة أیام بدون نوم، یبدأ المرء في الھلوسة. وكان ھناك العدید من األشخاص الذین  فقدوا عقولھم بسبب قلة النوم والطعا 

 أصیبوا في المظاھرات، وكان لدیھم قسم مخصص بجانب الحائط حیث كان لدیھم أكثر من بالطة واحدة یستریحون علیھا.

جواب. كان معصوب العینین ویداه مقیدتان خلف ظھره بینما كان في وضعیة  قائالً إنھ بعد األسبوع األول، تم استدعاؤه لالست   P8وتابع  
أنھ عندما اختفى، لم    P8ال، فصفعھ المحقق. أوضح    P8. قال  رجل یعرف    P8ركوع على األرض. كان السؤال األول ھو ما إذا كان  

ھو أحد األشخاص الذین    P8 صدیق  ". وكان P8لـتكن عائلتھ وأصدقاؤه یعرفون مكانھ، لذلك أنشأوا صفحة على الفیسبوك تسمى "الحریة  
. بدأ  عملوا "إعجاب" للصفحة، وكان مصوراً فوتوغرافیاً/مصور فیدیو و[ناشطا] إعالمیا في تغطیة المظاھرات. وكان مطلوباً لھذا السبب 

من أجل إیقاف    صدیقھ إخبار المحقق بأنھ یعرف    P8للحصول على إجابة. أراد    P8. وكانوا یضربون  صدیقھ  االستجواب بالسؤال عن
 من الجامعة.  صدیقھ الضرب، فقال إنھ یعرف 

عن كلمات المرور لحساباتھ  أنھ نُقل بعد ذلك إلى الزنزانة الخارجیة [حیث احتُجز قبل االستجواب]. وبعد یوم أو یومین، ُسئل    P8شھد  
لم یستطع   البدایة،  الفیسبوك والبرید اإللكتروني. في  ثم استُجوب    P8على  العلوي،  الطابق  إلى  اقتید  بھ.  الخاصة  المرور  تذكر كلمات 

. وبعد أن قام  ویكتبھاوُضرب مرة أخرى. وضع المحققان أمامھ جھاز كمبیوتر محمول (البتوب) حتى یتذكر كلمة المرور الخاصة بھ  
على الفیسبوك، تمّكن من الحصول على معلومات حول األنشطة، وكذلك معلومات    P8المحقق بكتابة كلمة المرور والدخول إلى حساب  

معرفتھ    P8خاصة متعلقة بتنسیقیات المظاھرات. بحث المحققان في أسماء مدراء التنسیقیات. أرادوا الحصول على أسماء ومعلومات. نفى  
 ء فتعّرض للضرب نتیجة لذلك. بأي شي

االستلقاء على األرض ورفع قدمیھ. استخدم المحققان حزاماً مصنوعاً من    P8في أحد جلسات االستجواب، كان ھناك محققان. كان على  
. وفي  حتى أعطاھما أسماء  P8على باطن قدمیھ. ولم یتوقفا عن ضرب  P8مطاط أسود وبھ أسالك معدنیة یُدعى "قشاط الدبّابة" لضرب 

ثالث أو أربع مرات. ورّكز    P8غیر قادر على التحّمل [تحّمل األلم]، لذلك أعطاھما أسماء مزیفة. تم استجواب   P8بعض األحیان، كان  
 انقطعت. فقاما [بتقییده] بأداة خشبیة.  P8كل استجواب على أسماء وأفراد. وذات مرة، كان التعذیب والضرب عنیفین لدرجة أن قیود 

إنھ في المرة األولى كانت قدماه [مقیدتین] بحبل أو حزام بندقیة. حیث ثّبتھ شخص    P8. قال  P8ي كیربر كیف تم تثبیت  سألت القاض 
دمي  وضربھ آخر. في المرة الثانیة [بعد انقطاع القیود البالستیكیة]، استخدم المحققان قطعة خشبیة بفتحتین دائریتین تفتحان وتغلقان على ق

P8.15   على أسماء. وفي أحد جلسات االستجواب، بُِطح    حاولوا الحصولP8    على األرض بقّوة. وسحب المحقق زناد مسدسھ ووضعھ
ملتھبتین من الضرب    P8إنھ سیُطلق علیھ الرصاص ویلقى في الزبالة إذا لم یذكر أي أسماء. أصبحت قدما    P8وقال لـ  P8على رأس  

ھ الیسرى]. وأصبحت لدیھ كرة سوداء في مشط قدمھ بسبب الضرب. وما زالت  المبرح. وكانت قدمھ الیمنى أكبر بثالث مرات [من قدم
 آثار الضرب ظاھرة. 

 

 
 قد أشار إلى أسلوب التعذیب الذي یسّمى "بساط الریح".  P8من المحتمل أن یكون  15
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 استجواب من قبل القاضي كیربر 

قد تعّرف على الغرفة التي حدث فیھا االستجواب    P8عدة مرات. وسألت عّما إذا كان    P8أشارت القاضي كیربر إلى أنھ تم استجواب  
زیدان. جاء سّجانان إلى    P8  بالصدیقإن التحقیق األول كان یتعلق    P8انتظر في مكان ما قبل االستجواب. قال    P8األول وما إذا كان  

P8 .وسحباه [خارج الزنزانة] وأخذاه إلى ضابط االستجواب في الغرفة ، 

جلسات االستجواب األربعة كانت    أن جمیع  P8صعد إلى الطابق العلوي عندما ذھب إلى الغرفة. أّكد    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 في الطابق العلوي. ولم یكن االستجواب األول والثاني في الطابق السفلي. 

أنھ في المرة األولى التي تم استجوابھ فیھا، جلس    P8انتظر في غرفة [قبل أن یتم استجوابھ]. تذّكر    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
أربعة أشخاص. كانت ھذه ھي المرة األولى التي یرى فیھا ضوء الشمس وشعر بالھواء. وكان حراس  في مكان یشبھ المطبخ. كان ھناك مع  

 السجن یمّرون بھم ویضربون أي شخص یرفع رأسھ. 

ذلك. قال إنھ عندما كان یشعر   P8أن یرى الضوء، على الرغم من كونھ معصوب العینین. فأّكد  P8سألت القاضي كیربر ما إذا استطاع 
ھ ال یوجد أحد في الجوار، كان بإمكانھ أن یرفع رأسھ. كانت ھذه حركة خطیرة ألن المرء سیتعرض للضرب إذا رآه أحد السّجانین.  المرء أن 

 لذلك كان المرء یرفع رأسھ ویخفضھ بسرعة. 

فعل الحراس. لم یتذّكر ما  قد استغرق في النوم. فتذّكر أنھ أخذ قیلولة. سألت القاضي كیربر عن رّد    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
  P8في النوم. قال    P8إذا كان قد أوقَِظ بالضرب، رغم أنھ تعّرض للضرب بكابل على ظھره. سألت القاضي كیربر عن سبب استغراق  

عة، وساد  إنھ نام ألنھ شعر بالھواء النقي وكان من الصعب النوم في المھجع الخارجي. وأشار إلى أنھ كان نوماً [ھانئاً]. انتظر نصف سا
 الھدوء [المكان] فاستغرق في النوم. 

ذھب إلى غرفة كان فیھا ضابط. سألت كیف بدت الغرفة وكم عدد األشخاص الذین كانوا موجودین فیھا. قال   P8قالت القاضي كیربر إن 
P8   ً عند دخولھ. یبدو أنھ    إن شخصین أحضروه إلى ضابط االستجواب الذي خاطبھ السّجانون بلقب "سیدي". وعادة كان المكان مرتبا

 مكتب خاص. كان ھذا ظاھراً من تحت العصابة. 

بأن الكرسي    P8. أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  P8قد تعّرف على نوع الكرسي. لم یتذّكر    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 د األسود. لكنھ لم یكن متأكداً تماماً.ذلك وقال إنھ اعتقد أن الكراسي كانت مصنوعة من الجل  P8مصنوع من الجلد األسود. أّكد 

 في البدایة.   P8إن المحقق ھو الذي ضرب  P8. فقال P8سمع ضابطاً یعطي أمراً بضرب   P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 ذلك. P8قد ُصفع على وجھھ. فأّكد  P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 إنھ أُعیَد إلى زنزانتھ. P8بقي في نفس الغرفة أم نُِقَل إلى غرفة أخرى. قال  P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

السابقة بأنھ لم توجھ لھ تھمة. ثم نُِقل إلى غرفة أخرى حیث جرى "التعذیب الحقیقي" على مدى ثالثین   P8أشارت القاضي كیربر إلى إفادة  
 التسلسل الزمني؛ حیث توالت [األحداث] الواحدة تلو األخرى.  P8عن صفحة الفیسبوك. لم یتذكر  P8دقیقة أثناء سؤال 

أوجھ االختالف بینھما. حیث كان    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قشاط الدبّابة والكابل الرباعي یشیران إلى الشيء نفسھ. أوضح  
إنھ كان مثل    P8وصف الكابل الرباعي. قال    P8الكابل الرباعي یُستخَدم من قبل أحد السّجانین، أبو غضب. طلبت القاضي كیربر من  

 المعتقلین.  كابل منفرد. حیث كانوا یقومون بتجمیع أربعة كابالت ویثّبتوھا معاً، ثم یضربون بھ

سألت القاضي كیربر عّما إذا كان االستجواب التالي قد تم في مكتب مختلف. تذّكر أنھ تم نقلھ إلى طابق مختلف حیث استجوبھ شخصان.  
 إلى أي استجواب كانت تشیر القاضي كیربر.  P8تجوابھ عدة مرات. لم یعرف  تم اس

إنھ عندما    P8بأن المكتب كان عبارة عن صالة. سألت إذا كانت مساحتھ أكبر وإذا كان أجمل. قالت    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 انتھى االستجواب األخیر، لم یكن ھناك ضرب. كانوا یتحدثون معھ فقط. 

 قد أصیب بجروح. قال إن قدمیھ تورمتا بالفعل. P8القاضي كیربر إذا كان  سألت

بأن المحقق كان مھذباً أثناء استجوابھ األخیر. سألت عن فترة ذلك االستجواب. قال إنھ دام نصف    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 ساعة إلى ساعة. لم یستطع التذّكر. 
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  P8نھ أُعید إلى الزنزانة وكان علیھ االنتظار في الممر حیث رأى أشخاصاً آخرین. سألت إذا كان  بأ  P8أشارت القاضي كیربر إلى إفادة  
معصوب العینین. وأوضح أنھ عندما نُقل إلى الممر وكانت قدماه متورمتین، لم یكن معصوب العینین. ومكث ھناك من خمسة إلى سبعة  

ممدودتین. حیث كان نائماً، ولم   P8ضابط] كان ینادي على األسماء. وكانت ساقا    أیام. كان عرض الممر متراً واحداً. ومر بھ [سّجان أو 
 وضربھ.  P8یسحب ساقیھ عندما مر بھ [السّجان أو الضابط]. أیقظ ذلك الشخص 

إنھ عندما أصیبت قدمھ بالتھاب شدید، جاء أطباء وأعطوه حقنة    P8قد تلقّى عالجاً طبیاً لقدمیھ. قال   P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 في المطبخ. 

 إنھ ذكر سابقاً اإلصابات والھلوسة.  P8سألت القاضي كیربر عن صحة السجناء اآلخرین. قال 

في الزنزانة،    إنھ رأى جثة عندما كان بالخارج. عادة، عندما یموت شخص ما  P8رأى جثثاً. قال    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 P8كان المعتقلون یقرعون الباب الحدیدي ویصرخون بأن أحدھم مات. حیث كان طرق الباب محظوراً إال إذا مات أحد. وعندما كان  

. كانت الجثة زرقاء  P8بالخارج [في الممر]، طرق المعتقلون الباب وصرخوا قائلین إن أحدھم مات. أخذ العناصر الجثة ووضعوھا بجانب  
تماما كاألموات. وكان یرتدي سرواالً داخلیاً فقط وكان قد قضى حاجتھ فیھ. وبعد فترة،    – . وكان المیت عبارة عن جلد على عظم  وصفراء 

[إلى الزنزانة]. وخالل ذلك الشھر، صرخ المعتقلون أربع مرات بأن شخصاً مات. األشخاص الذین   P8تم أخذ الجثة. وفي النھایة أعادوا 
إن الظروف    P8قد ماتوا، لم یعودوا. وفي بعض األحیان، إذا كان الشخص مریضاً، فإنھ یعالج ویُعاد إلى الزنزانة. قال    یُحتَمل أن یكونوا 

 التي مّر بھا خالل ذلك الشھر دون نوم أو ماء أو طعام جعلتھ یتمنى الموت. 

عناصر یحملون الجثة، بدا أن ظھر الجثة مكسور.  إنھ بینما كان ال  P8وصف الجثة، بما في ذلك العمر. قال    P8طلبت القاضي كیربر من  
 ما إذا كان على الجثة كثیر من الشعر.   P8كانت جلداً على عظم. كان لونھا أزرق مع عظام بارزة. لم یتذكر 

 إنھ كان شخصاً صغیراً.  P8سألت القاضي كیربر عن عمر الجثة. قال 

مرات التي صرخ فیھا المعتقلون أن أشخاصاً ماتوا. قال إنھ كان في الداخل  في الممر في األربع    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 [داخل الزنزانة]. 

إنھ عندما    P8شھد نقل جثث إلى الخارج أم أنھ سمع فقط النداءات [من المعتقلین إلى السجانین]. قال    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 ى الباب [باب الزنزانة] ویطرقون الباب. كان المعتقلون ینادون، كانوا یحملون الشخص إل

الجثث تُنقل إلى باب الزنزانة، وسمع قرع الباب، ورأى إخراج    P8قد رأى أو سمع أي شيء. رأى   P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 الجثث من الزنزانة. 

 . P8فحسب. لم یتذكر   سألت القاضي كیربر عّما إذا كان األشخاص الذین تم حملھم قد عادوا أم أنھم كانوا مرضى

 ذلك.  P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان السجناء قالوا إن "أحدھم مات" عندما طرقوا الباب. فأّكد 

 [تدّخل القاضي فیدنر لطرح سؤالین]

أن    P8. أوضح  P8عّما إذا كانت الحوادث التي قرع فیھا المعتقلون الباب في بدایة أو وسط أو نھایة فترة اعتقال    سأل القاضي فیدنر
اعتقالھ في الخطیب استمر أربعة أسابیع. وفي تلك الفترة، كان من الصعب تحدید ما إذا كان ذلك في أول أسبوعین أو آخر أسبوعین من  

 لجثة في الممر كانت في األسبوع الثالث من اعتقالھ. فترة اعتقالھ. ولكنھ اعتقد أن ا

السؤال. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أي وفیات    P8شھد أي شيء في بدایة اعتقالھ. لم یفھم    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 . P8في بدایة اعتقالھ. لم یتذكر 

ذلك. قال إنھ في نھایة الشھر نودي على اسمھ. كان معصوب العینین ویداه    P8  إلى سجن آخر. فأّكد   P8سألت القاضي كیربر إذا تم نقل  
ء  مقیدتان خلف ظھره. في البدایة لم یطلب منھ الضباط التوقیع على أي شيء. ولكن قبل أن یُؤَخذ إلى الحافلة التي نقلتھ إلى كفرسوسة، جا

 لك نُِقل بالحافلة إلى اإلدارة المركزیة في كفرسوسة. محتواھا. وبعد ذ P8على ورقة ال یعرف  P8ضابط لیضع بصمة إصبع 

أن السجناء الذین كانوا ھناك لفترات أطول أخبروه أنھ كان في    P8أنھ كان في كفرسوسة. أوضح   P8سألت القاضي كیربر كیف عرف 
 كفرسوسة حیث كانت ھناك إدارة علیا والمزید من جلسات االستجواب. 



  
 

 

International Research and 
Documentation Center 

وضاع في كفر سوسة أفضل أم أسوأ من الخطیب من حیث الدواء والطعام والنوم والمساحة والضرب.  سألت القاضي كیربر إذا كانت األ 
إلى أن أسالیب التعذیب في كفر سوسة كانت مختلفة. وعندما دخل المعتقلون، تم "الترحیب بھم" [تعّرضوا للضرب]. حیث    P8وأشار  

نتھم. وتذّكر وجود قفاز مالكمة في متعلقاتھ. قال لھ أحد السّجانین، "ھل  تعّرضوا للضرب واإلھانة بشكل متواصل حتى وصلوا إلى زنزا
معصوب العینین ورجاله وقدماه مقیدتین. وتعرض للكم في وجھھ بشكل متكرر. ونتیجة    P8تلعب المالكمة؟ سأعلمك كیف یتم ذلك". كان  

 إلى زنزانة منفردة.  لذلك أصیب بدوار وسقط على األرض. وبعد ذلك، نُقل ھو وسبعة معتقلین آخرین

وأوضح أن الزنزانة تناسب شخصاً واحداً إذا كان الشخص منحنیاً.    P8یعني زنزانة صغیرة. أّكد    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
استخدام  وكان الطعام شحیحاً ولم یكن ھناك ضوء. كان المكان ھادئاً ولم یُسمح للمعتقلین بالتحدث مع بعضھم، بعكس الخطیب. وُسمح لھم ب 

ثانیة لقضاء حاجتھم قبل أن یضطروا للعودة إلى الزنزانة. وفي الطریق    20إلى    10المرحاض مرة أو مرتین في الیوم. وكان لدیھم من  
إلى المرحاض وفي طریق العودة إلى الزنزانة، تعّرض المعتقلون للضرب على أیدي السّجانین. كان السّجانون یضربونھم بأداة تسمى  

وھي عبارة عن أنبوب حدیدي ملفوف بمادة خضراء وكانت قد [ُسّمیت] على اسم المبعوث الخاص إلى سوریا.    – براھیمي"  "األخضر اإل
 وكانوا یسألون المعتقلین "ھل تریدون الحصول على مساعدة األخضر اإلبراھیمي؟"

 ب بھا عندما كانوا یذھبون إلى المرحاض. إنھم تعرضوا للضر  P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت األداة تُستخدم للضرب. قال 

أنھ كان ھناك سبعة أشخاص بالداخل وكانوا یجلسون اثنان، اثنان، اثنان، واحد.    P8سألت القاضي كیربر عن حجم الزنزانة المنفردة. تذّكر  
 كانت تتسع لثالثة أشخاص جالسین. 

أنھم كانوا یجلسون في وضعیة القرفصاء [یجلسون    P8فصاء. فأّكد  سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المعتقلون یجلسون في وضعیة القر
 والیدان ملتفتان حول الركبتین]. 

 إنھ عندما كان یستند إلى الجدار الجانبي، كان علیھ أن یرفع ساقیھ على الحائط المقابل.   P8سألت القاضي كیربر عن عرض الزنزانة. قال  

أنھ تعّرض للضرب    P8قد تعّرض للضرب عندما خرج من الزنزانة للذھاب إلى المرحاض. وأّكد    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
  ذھاباً وإیاباً بین المرحاض والزنزانة. 

قد تعّرض للتعذیب أثناء االستجواب في كفرسوسة. قال إنھ تعّرض للضرب وھو في طریقھ إلى    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
غرفة االستجواب. ومن أجل الذھاب إلى غرفة االستجواب في المبنى الكبیر، كان علیھ عبور مبنى آخر وساحة. عندما وصل إلى المبنى  

 ق الثاني أو الثالث لرؤیة ضابط االستجواب. وفي طریقھ إلى ھناك، تعّرض للضرب من قبل سبعة أو ثمانیة أشخاص. الكبیر، ذھب إلى الطاب 

 عّما إذا كان ما تعّرض لھ یُسمى "الفلقة".   P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المعتقلون قد تعرضوا للتعذیب بالفلقة في كفرسوسة. تساءل  

إن المعتقلین    P8بأنھ لم یتعّرض للتعذیب بأسلوب "الفلقة"، ولكن تم تعذیب معتقلین آخرین بالفلقة. قال    P8ادة  أشارت القاضي كیربر إلى إف
م  نُقلوا من الزنزانة المنفردة إلى غرفة أكبر. وفي بعض األحیان، ُعوقبوا داخل تلك الغرفة. حیث كان السجان یدخل وھم یقفون. وكان وجھھ

 ضھم البعض". وكان الشخص المعاقَب خلفھم یُضَرب في وضعیة "الفلقة". إلى الحائط و"كانوا فوق بع

إلى أنھ عند وصولھ إلى كفرسوسة كانت قدمھ    P8مقارنة وضع المعتقلین في الخطیب بكفرسوسة. أشار    P8طلبت القاضي كیربر من  
ؤیتھم. وأشار إلى أن طبیباً كان یغیّر الضمادات  أصالً ملتھبة ومتورمة. وعندما حضر األطباء إلى كفرسوسة، اقتید المعتقلون الجرحى لر

بینما كان سّجان آخر یضربھ في نفس الوقت. وفي بعض األحیان كان یتم إعطاء المعتقلین مضادات حیویة وإیبوبروفین.    P8على جرح  
إلى الدواء، كان  وكان السّجانون یفتحون الطاقة الموجودة في الباب ویلقون بأقراص الدواء [إلى الزنزانة]. وإذا احتا ج خمسون شخصاً 

 أربعة أو خمسة فقط یحصلون على بعض منھ.  

شخصاً    80-70بأن مساحة كفرسوسة أكبر وكان الطعام فیھ أفضل وأن الزنازین یمكنھا أن تستوعب    P8أشارت القاضي كیربر إلى إفادة  
كفرسوسة. وكانت األوضاع تعتمد على ما إذا كان في زنزانة    ذلك. حیث تواجد في أماكن مختلفة في   P8داخلھا [مقارنة مع الخطیب]. فأّكد  

 منفردة أو زنزانة مشتركة. وتواجد في أربعة أماكن مختلفة كل منھا یختلف عن اآلخر. 

 أن األوضاع كانت أفضل.  P8. فأّكد P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا ما شاھده 

إنھ مكث في كفر سوسة قرابة شھرین، ثم نُقل إلى محكمة    P8إطالق سراحھ. قال    و [طبیعة]  P8سألت القاضي كیربر عن مدة اعتقال  
 ثم نُِقل المعتقلون من الفروع العسكریة واألمنیة إلى سلطة [منطقة] (عدرا).  16عسكریة. وبعد ذلك نُقل إلى فرع القابون لبضعة أیام. 

 
 فرع القابون ھو سجن للشرطة العسكریة.  16
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. وحّل رأس السنة  2012كانون األول/دیسمبر،    29م الجدید حوالي  أنھ كان قبل حلول العا  P8سألت القاضي كیربر عن التوقیت. تذّكر  
 الجدیدة وھو في القابون. وبدأ إطالق النار وتم نقلھ إلى عدرا. 

*** 

 [استراحة لمدة ساعة واحدة] 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

إن مالبسھم أعیدت إلیھم. سأل القاضي فیدنر عّما    P8عّما إذا كانت مالبس المعتقلین قد أعیدت إلیھم بعد خلعھا. قال    سأل القاضي فیدنر
  P8إن ھذا حدث في البدایة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھذا یعني أن    P8. قال  P8إذا كانت المالبس قد أعیدت في البدایة أم بعد نقل  

 ذلك.  P8لیس فقط مالبسھ الداخلیة. فأّكد كان یرتدي مالبسھ، و

أن الكثیر منھم كانوا یرتدون مالبسھم الداخلیة فقط ألن الجو كان حاراً. وكانوا یحملون    P8سأل القاضي فیدنر عن باقي المعتقلین. أوضح  
 مالبسھم على أكتافھم. وفقد بعض الناس مالبسھم بسبب االكتظاظ.  

إلى أن االسم الفعلي كان "المھجع الخارجي". ربما كانت حدیقة أو    P8"بالزنزانة الخارجیة". أشار    P8سأل القاضي فیدنر ما الذي عناه  
 موقف سیارات قبل أن تتحول إلى زنزانة سجن. 

  إنھ بعد أخذ متعلقاتھ الشخصیة، اقتید عبر غرفتین أو ثالث غرف "مثل تلك  P8إلى الزنزانة. قال    P8سأل القاضي فیدنر كیف تم إحضار  
 الموجودة في منزل"، ثم عبر ممر طویل. وكان المھجع في نھایة الممر على الجانب األیمن. 

 أنھ كان داخل المبنى.  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المھجع الخارجي داخل المبنى أم خارجھ. أّكد 

سقف، مثل مرآب. وكان فیھا جدار من قضبان وجدار    بأن الزنزانة كانت مساحة فارغة بین المباني ولھا   P8أشار القاضي فیدنر إلى شھادة  
 17ذلك، وأشار إلى أن الجدار على الیسار كان بھ نافذة طویلة، وكانت غرف االستجواب على الیمین. P8آخر بھ غرف استجواب. أّكد 

أن الزنزانة كانت تحت األرض. كان    P8عّما إذا كانت الزنزانة في الطابق األرضي أم أنھا كانت تحت األرض. اعتقد    سأل القاضي فیدنر
 بوسعھ أن یسمع الناس یمشون [خارج النافذة]. 

 تفاع مترین. إنھ لم یستطع رؤیة الشارع وأن النافذة كانت على ار P8رؤیة الشارع. قال  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 

إنھ كان من الصعب رؤیة ما وراءھا. فقد كان الزجاج سمیكاً ومعتماً. وكانت ھناك    P8سأل القاضي فیدنر عّما كان وراء القضبان. قال  
 قضبان حدیدیة وأوساخ. 

كان    —لضوء  أنھ في بعض األحیان، شعر أنھ كان ھناك ضوء خافت. لم یدخل الكثیر من ا  P8سأل القاضي فیدنر عن الضوء. أوضح  
 بالكاد یكفي للتمییز ما بین النھار أو اللیل. 

 ال، ألن النافذة كانت أعلى من أن یستطیع النظر من خاللھا.  P8الرؤیة خلف القضبان. قال   P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان بإمكان 

إلى وجود نافذة طویلة    P8یعني أنھ ال یستطیع الرؤیة فوق الحائط لیرى ما وراء القضبان. أشار    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 أعلى الحائط، وكان الشارع على الجانب اآلخر. 

 أثناء االستجواب. فقال إنھ یتذكره.   P8عّما إذا كان یتذكر الرسم التوضیحي الذي رسمھ  P8سأل القاضي فیدنر 

 
 المكان بأنھ عندما یدخل المرء الزنزانة یصبح باب الزنزانة خلفھ. انظر الرسم التوضیحي أدناه.  P8وصف  17
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ذلك ألنھ اقتید إلى الطابق السفلي [تحت األرض]    P8إذا كان المكان الذي رسمھ موجوداً تحت األرض. اعتقد    P8 سأل القاضي فیدنر
 عندما أحِضَر إلى الفرع في البدایة. 

Sketch #1 by P8. 
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إنھم    P8] یطّل على الشارع الجانبي. قال  <<مز  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الحائط العلوي [المشار إلیھ في الرسم التوضیحي بر
 شعروا بذلك في السجن. 

إن الھواء كان یدخل إلى الزنزانة من الخارج، لكن    P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان ھناك ھواء یدخل إلى الزنزانة من الخارج. قال  
ر قدر من الھواء ھو عند الباب ألن الھواء كان یدخل من الفتحة  الھواء كان شحیحاً وكان بالكاد یستطیع أن یتنفس. كان المكان الذي فیھ أكب 

 الموجودة أسفل الباب. وكانت ھناك مروحة ال تعمل. وكان كل شيء آخر مغلقاً.  

إن المعتقلین   P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا ظھرت على المعتقلین اآلخرین آثار سوء المعاملة عند عودتھم من جلسات االستجواب. قال  
 ت علیھم في الغالب آثار ضرب على أجسادھم، بما في ذلك خطوط حمراء. ظھر

إن الكثیر من   P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الناس عراة الصدور أو إذا كانت ھناك أثار ضرب على أعضائھم العلویة والسفلیة. قال 
 أجسادھم. الناس لم یكونوا یرتدون مالبس تغطي كل أجسادھم، وبالتالي تمّكن من رؤیة 

 إنھم كانوا یعانون في الغالب من جروح وتشققات جلدیة.  P8سأل القاضي فیدنر عن الحالة الجسدیة للمعتقلین اآلخرین. قال 

أنھ كان لدى العدید من المعتقلین جروح مفتوحة، بما في ذلك    P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان المعتقلون یعانون من جروح مفتوحة. وأّكد  
 ھو نفسھ [في قدمیھ]. 

نعم، العالمات ما تزال ظاھرة على قدمھ. سأل القاضي   P8إصابات دائمة بعد التھاب قدمھ. قال  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لدى 
 ي من أي إعاقات؛ وإنما یوجد مؤشرات على وجود جرح والتھاب. إنھ ال یعان  P8لدیھ أي إعاقات. قال  P8فیدنر عّما إذا كان 

Sketch #2 by P8. 
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إنھ [عانى من آثار جانبیة] تتعلق بما شاھده.    P8أي [آثار جانبیة أخرى، بما في ذلك نفسیة]. قال    P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان لدى 
لھ. وبقي یشعر بالخوف لفترة طویلة بعد اإلفراج عنھ.  دقائق فقط من منز  10لم یكن یتخیل أبداً أن ھذا القدر من الوحشیة كان على بعد  

 حتى أنھ بقي بعیداً عن الشرطة بسبب خوفھ. وال تزال تراوده ذكریات الماضي من ذلك الوقت. 

إنھ یستطیع النوم اآلن، لكنھ لم یستطع عند إطالق سراحھ. حیث كان یخشى    P8النوم. قال    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان  
لبقاء في المنزل بمفرده وكان یشعر بالخوف كلما سمع شخصاً یصعد الدرج. وعند كان الباب [باب بنایتھ] یُفتَح ویُغلق، كان یخشى بأن  ا

 شخصاً ما قادم العتقالھ. وكان یجلس وحده في زاویة الغرفة. 

العاطفة، ومنحت القاضي كیربر    P8لبت على  سماع أصوات أشخاص یتعّرضون للتعذیب. فغ  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان  
أنھ سمع صوت أشخاص یتعّرضون للتعذیب. كانت أصوات    P8استراحة لمدة عشر دقائق. طرح القاضي فیدنر السؤال مرة أخرى. أّكد  

إن المعتقلین   P8الضرب تصدر من الجانب األیمن من زنزانتھ. كان معظم التعذیب لنساء. وكان ھناك ضرب وصراخ طوال الوقت. وقال  
 شھدوا اإلجراء برمتھ إلى أن اعترفت [المعتقالت]. وكان ھذا صعباً للغایة. 

 إن ھذا لم یكن متواصالً. تذّكر أنھ حدث ثالث أو أربع مرات.  P8سأل القاضي فیدنر عن عدد مرات حدوث ذلك وكم كانت الفترة. قال  

إنھ لم یتعّرف على أي    P8إذا كان قد تعّرف على أحد المتھمین. قال    عّما  P8النظر إلى یمینھ. ثم سأل    P8طلب القاضي فیدنر من  
 شخص. 

 استجواب من قبل المّدعي العام 

ما قالھ لھ اآلخرون، لكنھ تذكر    P8والمعتقلون اآلخرون. لم یتذكر   P8استفسر مساعد المّدعي العام عن أسالیب التعذیب التي تعّرض لھا 
َب بھا.  P8ما شھده: الكابل الرباعي وقشاط الدبابة. لم یتحدث المعتقلون عن طرق أخرى، ولم یخبر   اآلخرین بالطرق التي ُعذِّ

ْبح" حدث في فروع أخرى. قال إنھ كانت شائعاً  ◌ّ أن "الش   P8استفسر مساعد المدعي العام عن "الّشْبح" [أحد أسالیب التعذیب]. تذكر  
ع]  وكان یتم تنفیذه على باب الزنزانة. ولم یكن یعلم ما إذا استُخِدم ذلك األسلوب في الخطیب. ولكّنھ كان یعرف أن "الّشْبح" حدث في [فر

من الخلف. حیث جعلوه    – [بخالف الخطیب]، تم تعذیبھ "بالّشْبح" بأسوأ طریقة    P8. كان یعرف ذلك ألنھ عندما اعتُِقل  المخابرات  الجویة
فوقع. تدلّى في    P8بالسقف. ثم سحبوا الكرسي من أسفل    P8یقف على كرسي، وربطوا یدیھ خلف جسده، ثم استخدموا حبالً لربط یدي  

 األرض. ثم فقد وعیھ. فسكبوا علیھ الماء. وُخِلع كتفھ.  الھواء ولم یستطع أن یلمس 

قد    P8إنھ لم یتعرض لعنف جنسي. وسأل عّما إذا كان    P8تعرض لعنف جنسي في الخطیب. قال    P8سأل المدعي العام عّما إذا كان  
 ال.  P8سمع ما إذا تعّرض آخرون، مثل اإلناث، لعنف جنسي في الخطیب. فقال 

 ، محامي الدفاع استجواب من قبل بوكیر

إعطاء إطار زمني فیما یتعلق بالوقت   P8خضع الستجوابات متعددة. وسأل عّما إذا كان بإمكان  P8أشار بوكیر، محامي الدفاع، إلى أن 
شخص یجب أن یكون في حالة  ال إن قدمھ عولجت بعد أسبوعین من تعّرضھ للضرب علیھا. وأوضح أن    P8الذي تم فیھ عالج قدمھ. قال  

 أن یصرخ إذا احتاج إلى العالج. سیئة و

مّر أسبوعان قبل أن تتوّرم    P8بعد االعتقال. قال    P8قال بوكیر إن ھذا لم یكن سؤالھ وأوضح أنھ كان یقصد أن یسأل متى التھبت قدم  
قدمھ وتلتھب بالكامل. وكانوا یعالجون األشخاص المصابین بجروح في المطبخ. وفي األسبوع الثالث، استراح في الممر. وعاد إلى زنزانتھ  

 بقي في الخطیب لمدة شھر ثم نُقل إلى كفرسوسة.  P7خالل األسبوع الرابع. أي أن 

. قال  P8أسبوعین لیتفاقم حالھا ثم أسبوعین آخرین لیتم معالجتھا، بمعنى، حتى نھایة فترة اعتقال    P8سأل بوكیر عّما إذا استغرقت قدم  
P8    إن ذلك حدث تقریباً في األسبوع الثالث. طلب بوكیر منP8    تقدیم إطار زمني فیما یتعلق بجلسات استجوابھ. قالP8    إن ھذا یتعلق

 إلى أنھ تم تضمید قدمھ ومعالجتھا.  P8جلسة استجوابھ الرابعة واألخیرة، أشار  بجلسة استجوابھ الثالثة، على حّد علمھ. وفي 

. سألت أومیشین عّما إذا كان ھذا قد تم في جلسة االستجواب  P8سأل بوكیر عّما إذا كان العالج قد تم قبل جلسة االستجواب األخیرة لـ 
 ألخیرة. إلى أنھ كان في جلسة االستجواب ا P8األولى أم األخیرة. فأشار 

 نعم، تقریباً. P8قد ُضّمدت قبل جلسة االستجواب الرابعة. قال  P8سأل بوكیر عّما إذا كانت قدم 

 انقضى حوالي یومین.  P8سأل بوكیر كم من الوقت انقضى بین العالج واالستجواب الرابع. قال  
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بأسبوع واحد، وكان إجمالي    P8یُطلَق سراحھ. قّدرھا    سأل بوكیر عن المدة التي قضاھا في االعتقال بعد جلسة استجوابھ الرابعة قبل أن
 الوقت الذي أمضاه [معتقالً] ھو شھر واحد. 

] حینھا.  P8لم یوقّع [أوراق إخالء سبیلھ]، لذلك جاء شخص [إلى    P8كان في الحافلة عندما أدرك [السّجانون] أن    P8أشار بوكیر إلى أن  
 صمة إصبعھ على أوراق بینما كانت یداه مقیدتین خلف ظھره. إنھ قبل نقلھ إلى كفر سوسة، ُوِضعت ب  P8قال 

ال، كان في طریقھ إلى الحافلة. حدث ھذا قبل أن یغادر الفرع.    P8داخل الحافلة. قال    P8سأل بوكیر عّما إذا كان ھذا قد حدث عندما كان  
 ة. وقف وانتظر خمس إلى عشر دقائق قبل أن یقتاد إلى الحافلة التي أقلّتھ إلى كفرسوس

ال، كان وجھھ إلى الحائط. أمسك الشخص أصابع    P8. قال  P8والشخص الذي أخذ بصمة    P8سأل بوكیر عّما إذا جرت محادثة بین  
P8 .ووضعھا على وسادة الحبر ثم على األوراق ، 

 ال.  P8شرحاً عن األوراق. قال  P8سأل بوكیر عّما إذا كان قد تم إعطاء 

أثناء استجواب الشرطة عندما قال إنھ لم یتعرض للضرب في جلسة االستجواب الرابعة، وأن المحققین حاوال    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
  P8أن یناقشا معھ سبب ذھابھ إلى المظاھرات ومحتوى حسابھ على الفیسبوك. سأل بوكیر عّما إذا كانت ھذه وضعیة استجواب. لم یفھم  

 أن النقاش كان مع محققین.   P8سّجانین أم محققین. أوضح    P8عّما إذا كان أولئك الذین حاولوا إجراء ھذا النقاش مع    السؤال. سأل بوكیر

أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا بأن الغرفة كانت نظیفة وال تبدو وكأنھا غرفة حدث فیھا تعذیب. سأل    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
 أن الغرفة كانت أكبر ومختلفة عن الغرف السابقة.  P8االنطباع. أوضح ھذا  P8بوكیر لماذا كان لدى 

ما إذا كان أحد المحقِّقَین   P8أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا بأنھ تم استجوابھ من قبل شخصین. سأل    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
على الفیسبوك وأصدقائھ على الفیسبوك. الحظ أحد المحقِّقَین  إنھم تحدثوا عن أشیاء عامة وبحثوا في حسابھ    P8أعلى رتبة من اآلخر. قال  

 . قال المحقق للضابط حینھا إنھا تبدو وكأنھا من منطقة الضابط. P8ورود اسم عائلة صدیقة 

ن نعم، ربما كا P8قد عرف أن أحدھما أعلى رتبة من اآلخر. قال  P8سأل بوكیر كیف تحّدث المحققان مع بعضھما البعض وما إذا كان 
 أحدھما أعلى رتبة من اآلخر. 

 ال، لقد كان مجّرد شعور.  P8تستند إلى معرفة فعلیة. قال  P8سأل بوكیر عّما إذا كانت استجابة  

أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا أنھ لم یتذكر ما إذا كان قد جلس أو أُجبر على الركوع أثناء االستجواب.    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
  یتذكر الجلوس. إنھ ال P8قال 

أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا بأن االستجواب األخیر كان أكثر ھدوءاً وأن المحققین تحدثا بنبرة أكثر    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
تجواب  بعد جلسات االس  – إن ھذا كان الوضع في آخر جلستي استجواب في كل من الخطیب و[فرع] المخابرات الجویة    P8لیونة وأدباً. قال  

السابقة والضرب واالعترافات المنتزعة باإلكراه. "كان األمر كما لو كانوا یحاولون إعطاء انطباع بأنھم أناس طیبون". أجاب بوكیر أن  
ّكد  بأن المحققین كانا أكثر ھدوءاً ولیناً خالل االستجواب األخیر. فأ P8كانت معقدة للغایة ولم یفھمھا. وأشار بوكیر إلى شھادة    P8إجابة  

P8 .ذلك. وتذّكر أن مزاج المحققین كان جیداً خالل جلستي االستجواب األخیرتین 

إذا كان فرع    P8كان یعرف المنطقة. ثم سأل    P8وأن    P8بأن الفرع كان على بعد عشر دقائق من منزل    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
 . P8المخابرات الجویة قریباً من الخطیب. ولم یتذكر 

 استجواب من قبل فراتسكي، محامي الدفاع  

تحدید موقع فرع المخابرات الجویة على الخریطة. تدّخل المدعي العام كلینجھ وأشار إلى وجود    P8سأل فراتسكي عّما إذا كان بإمكان  
ن یحّدد الفرع. ثم سأل فراتسكي  العدید من القواعد الجویة، وبالتالي، ینبغي على فراتسكي أن یكون محدداً. أمرت القاضي كیربر فراتسكي أ

P8    عّما إذا كانت ھناك منشأة للقوات الجویة في مكان قریب. فاعترض شارمر، محامي المّدعین، على أساس أن فراتسكي سأل نفس
منطقة    ال، وإنما في  P8السؤال الذي طرحھ بوكیر. سأل فراتسكي عّما إذا كان ھناك فرع للمخابرات الجویة بالقرب من الخطیب. قال  

 أخرى. 
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إنھ كان ھناك حي الخطیب وحي العباسیین. ربما كان فرع    P8سأل فراتسكي عّما إذا كان فرع المخابرات الجویة في حي مختلف. قال  
 18المخابرات الجویة ھناك. 

إنھ اعتُِقَل في فرع المخابرات الجویة على أوتوستراد المزة قرب   P8فیھ. قال   P8سأل فراتسكي عن فرع المخابرات الجویة الذي اعتُِقَل 
 إلى أن الفرع معروف جداً.  P8مطار المزة. وأشار 

إنھ كان یعلم بحدوث سوء    P8یعلم بحدوث سوء معاملة في الخطیب وكفرسوسة قبل اعتقالھ. قال    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
َب  معاملة في ھذین الفرعین قبل اعتق الھ. وأوضح أنھ من مدینة دوما التي تقع ضمن منطقة اختصاص فرع الخطیب، حیث اعتُِقل وُعذِّ

 عن تجاربھم.  P8العدید من أصدقائھ بسبب التظاھر. وكانوا قد أخبروا 

  P8ت مزاجاً جیداً. فأّكد  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت النبرة المھذبة التي استخدمھا المحققان أثناء جلسة االستجواب الرابعة قد خلق 
 ذلك. 

إن الصورة لم تكن واضحة. سأل عّما إذا كان من الممكن    P8یعرف المنطقة. قال    P8طلب كلینجھ عرض صور األقمار الصناعیة ألن  
 عرض المسمیات وأسماء الشوارع. وتم بعد ذلك تكبیر الصورة. 

  

من السجن، ذھب إلى ھناك    P8أن الفرع كان عبارة عن مبنیین بعد شارع مرشد خاطر، وكان ھناك حدیقة. وبعد إطالق سراح    P8تذكر  
 19إلى موقع كان فیھ حارس.  P8الستعادة سیارتھ. أشار 

 
 یقصد أن ھناك فرعاً للمخابرات الجویة في كال الحیین أم في العباسیین فقط.  P8ذا كان لم یتضح لمراقب المحاكمة ما إ 18
 . P8لم یتمكن مراقب المحاكمة من رؤیة المكان الذي أشار إلیھ  19
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د موقع شارع بغداد، وحّدد  في البدایة بتحدی  P8تحدید موقع شارع بغداد وساحة التحریر ومشفى الھالل األحمر. قام  P8طلب كلینجھ من 
في    یشار إلیھاإلى حدیقة [  P8بعد ذلك موقع منزلھ وساحة التحریر ومشفى الھالل األحمر الذي أشار إلى أنھ قریب من الخطیب. وأشار  

 الصورة أعاله بسھم أخضر]. 

 وتم تكبیر الصورة أكثر. 

  

 أن الصورة تشبھ حدیقة الخطیب.  P8قال 

بأنھ كان یسكن على بعد عشر دقائق من الخطیب. ثم    P8سأل فراتسكي عن اسم الساحة المجاورة للخطیب. وأشار فراتسكي إلى شھادة  
قمار  صورة األ على    P8أوالً إلى جامع الفاروق ثم إلى منزلھ. وتمت اإلشارة إلى منزل    P8التعّرف على منزلھ. أشار    P8طلب من  

 ذلك.  P8تأكید أن المستطیل ھو منزلھ. فأكد  P8االصطناعیة بمستطیل أخضر. وطلبت القاضي كیربر من 

مرة أخرى كیف أشار أحد    P8كیف استنتج بأن المحقِّقَین أرادا خلق مزاج جید أثناء جلسة االستجواب األخیرة. شرح    P8سأل بوكیر  
منطقة المحقق اآلخر، وكیف ضحك كالھما. في العادة كان المحققان یصرخان ویشتمان   التي كانت من نفس   P8المحقِّقَین إلى صدیقة  

 ھذا االنطباع.  P8. ولم یضحكا أبداً، ولھذا تولّد لدى P8ویضربان 

لكنھ    إنھ یمكن أن تكون ھناك [أسباب] أخرى   P8إلى ھذا االستنتاج ھو أن المحقّقَین ضحكا. قال    P8سأل بوكیر عّما إذا كان سبب توّصل  
 لم یتذكر.

م.  2x2ال، تم العالج في مطبخ مساحتھ    P8عن سبب عالج قدمھ بحقنة. قال    P8سأل شارمر، محامي المّدعین، عّما إذا كان قد تم إخبار  
ا كان  متأكداً مما إذ  P8وكان ھناك أربعة أو خمسة معتقلین في نفس الغرفة مع اثنین إلى ثالثة من العاملین في المجال الطبي. ولم یكن  

حقنة    P8أنھ بحاجة إلى حقنة. فأعطى    P8وأخبر    P8العاملون في المجال الطبي أطباء أم ممرضین. وألقى أحدھم نظرة على جروح  
 بالخوف ألنھ لم یكن یعرف ما الذي ُحِقن في قدمھ. واستغرقت العملیة برّمتھا دقائق فقط.  P8وأمره بالمغادرة. شعر 
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إال على لھجة من جنوب    P8قد تعّرف على أي لھجات أثناء االستجوابات. لم یتعرف    P8إذا كان    سأل رایجر، محامي المدعي، عّما
 قال إنھا كانت من السویداء.  P8سوریا خالل جلسة االستجواب الرابعة. سأل رایجر أین كانت اللھجة من جنوب سوریا. 

 .P8تعّرف على أي مالبس. لم یتذكر  P8سأل رایجر عّما إذا كان 

أحذیة المحققین، لكنھ تذكر حذاء أبو غضب الذي كان یرتدي عادة البیجامة [بدلة    P8قد رأى أحذیة. لم یَر    P8سأل رایجر عّما إذا كان  
 ریاضة] وأحذیة ریاضیة. 

 یتذكر. أن  P8قد رأى شیئاً ما في غرفة االستجواب. لم یستطع  P8سأل رایجر عّما إذا كان 

ذلك. ثم سأل بوكیر لمن من المحقّقَین كانت   P8قد تعّرف على اللھجة الجنوبیة لدى أحد المحقّقَین. فأّكد    P8سأل بوكیر عّما إذا كان  
 أنھ كان ھناك محققان، أحدھما لھجتھ جنوبیة.  P8السؤال. كّرر بوكیر السؤال. وكّرر  P8اللھجة. لم یفھم 

 مساًء.  3:30ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 

 

 

 

 2020تموز/یولیو،  31 –الیوم الواحد والعشرون من المحاكمة 

 صباحاً.  9:30شخصاً وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة  11حضر ھذه الجلسة 

إیاد الشخصي حتى وصل المترجم إسماعیل.   تأخر المترجم إسماعیل عن الجلسة بسبب االزدحام المروري، لذلك حّل مكانھ مترجم المتھم
 إیاد أنھ یُسمح لھ بالمقاطعة كلما احتاج إلى التحدث إلى مترجمھ.  أبلغت القاضي كیربر المتھم

   P9شھادة 

 عاماً وھو عاطل عن العمل.  43من العمر  P9یبلغ 

 P9اعتقال 

. وشن الجیش في الزبداني حملة واعتقل المتظاھرین. وكان لدیھ مقھى إنترنت  2011في منطقتھ عام    ◌ً إن المظاھرات بدأت سلمیا  P9قال  
 وعمل أیضاً موظفاً حكومیاً. كان دائماً یستیقظ مبكراً لتفقّد مقھى اإلنترنت الخاص بھ قبل الذھاب إلى وظیفتھ الحكومیة. 

یقود سیارتھ عندما   P9وارع] كانت ھادئة تماماً، وھو أمر غیر معتاد. وكان ذات یوم في الصیف، الحظ أن جمیع المتاجر مغلقة وأن [الش
الشخصیة. وخالل ھذا الوقت، دخل جنود آخرون متجر    P9أوقفھ جندي على یمین الطریق. أمره الجندي بالوقوف جانباً. ثم أخذ بطاقة  

P9    [كان قریباً بما یكفي لیرى ما كان یحدث]. قالP9    إن الجنود دخلوا محلھ. ثم سأل إذا كان بإمكانھ الذھاب إلى  للجندي الذي أوقفھ
 ھناك. فوافق الجندي. 

وأغلقوا   P9. أخذوا سیارة P9منذ الصباح؛ حیث أراد العمید أن یرى   P9إلى مقھى اإلنترنت. قال لھ الجنود إنھم یبحثون عن  P9دخل 
أنھ فاّر من    P9إلى العمید الذي كان قائد الحملة. وأبلغ العمید    P9  متجره. وكان ھناك مركز أمن دولة صغیر في الزبداني. أحضر الجنود 

 أنھ سمح إلسرائیل بالدخول إلى سوریا.  P9عن أسباب اعتباره فاّراً من وجھ العدالة. أخبر العمید  P9وجھ العدالة. سأل 

الكثیر من الناس ھناك.    P9تیبة االنتحاریة". وجد  في سیارة ونُقل إلى الفرقة الرابعة التي یطلق أھل الزبداني علیھا اسم "الك  P9ُوِضع  
وتم تحمیلھم في حافالت خضراء ثم تم نقلھم إلى فرع الخطیب. دخل المعتقلون الفرع، وتجمعوا معاً، وأمروا بخلع مالبسھم، وتم تفتیشھم.  

نُِقلوا إلى المھجع الخارجي. وأعِطَي   االعتقال لمدة أربعة أیام قبل استجوابھ.    في   P9المتعلقات التي كانت داخل سیارتھ. وظل    P9ثم 
 في االعتقال.  P9وأطلق سراحھ بعد یومین أو ثالثة. وكانت ھناك عطلة خالل تلك األیام القلیلة. وكانت ھذه أول تجربة لـ

 استجواب من قبل القاضي كیربر 
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، لكنھ تذكر أن ذلك كان  P9. ولم یتذكر  P9عن العطلة التي كانت خالل فترة یومین إلى ثالثة أیام قبل إطالق سراح    سألت القاضي كیربر
 في الصیف. وأطلق سراحھ بعد العطلة. 

.  2011األول وقعت في آب/أغسطس    P9أثناء استجواب الشرطة بأن األحداث المحیطة باعتقال    P9أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 ذلك.   P9د فأكّ 

ذلك وأشار إلى أن جمیع المعتقلین معھ ُعوِملوا بعنف، رغم أن    P9قد تعّرض لسوء معاملة. فأّكد   P9سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 اعتقالھ األول كان أفضل من اعتقالھ الثاني.

أن المعتقلین تعّرضوا لسوء المعاملة    P9ا. أوضح  سألت القاضي كیربر كیف وأین تعّرَض لسوء المعاملة، وكذلك األشیاء التي تم استخدامھ
 قبل وضعھم في الحافالت، وكذلك أثناء وجودھم داخل الحافلة. تعّرض الجمیع لإلذالل في الفرقة الرابعة. 

عة  تعّرض للضرب حتى وصل إلى زنزانتھ في الفرقة الراب   P9خالل استجوابھ من قبل الشرطة بأن    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 . P9التي كان فیھا خمسون معتقالً آخر، ثم نُقل إلى فرع الخطیب. فأّكد 

 إنھ عرف المنطقة بمجرد إطالق سراحھ وخروجھ [من المبنى].   P9أنھ كان في الخطیب. قال  P9سألت القاضي كیربر كیف عرف  

إلى أن مالبس المعتقلین أعیدت إلیھم، لكن   P9  قد أعیدت إلیھ بعد أن تم تفتیشھ. أشار  P9سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت مالبس  
 .P9الجنود أخذوا كل ما كان في سیارة  

بأنھا واسعة وجدیدة بعض الشيء، "كما لو كانوا قد استعّدوا لجلب    P9عن حجم الزنزانة الخارجیة. وصفھا    P9سألت القاضي كیربر  
 الناس إلى ذلك المكان". 

 ذلك.  P9إنھ كان جدیداً. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان تحت األرض. فأّكد  P9 عن المرحاض. قال P9سألت القاضي كیربر 

القاضي كیربر   قال    P9سألت  الخطیب.  الطعام في  المعتقلین   P9عن  یھینون  الجنود  الیوم األول. وكان  لم یحصل على طعام في  إنھ 
َم الطعام للمعتقلین وُعوِملوا بشكل  ویصرخون علیھم. وأشار إلى أنھ تم نزع األصفاد من یدیھ في نھایة الیو م. ولكن في الیوم الثاني، قُّدِ

 أفضل. 

أنھ في الیوم الثاني، قال الضابط للمعتقلین إنھ اشترى الطعام من مالھ الخاص    P9عّما إذا كان الطعام كافیاً. ذكر    P9سألت القاضي كیربر  
 ال.  P9إلى دفع ثمن الطعام. فقال  P9ألنھ لم یكن ھناك طعام لھم. سألت القاضي كیربر عّما إذا اضطر 

.  P9ا كان قد تم إساءة معاملة  عن الطریقة التي تم بھا استجوابھ. كما سألت عن موضوع االستجواب وما إذ   P9سألت القاضي كیربر  
أن توّضح القاضي كیربر ما إذا كانت تشیر إلى االستجواب الذي خضع لھ قبل إطالق سراحھ [بعد العطلة]. فأشارت القاضي    P9احتاج  

 قال في شھادتھ إنھ تم استجوابھ مرة واحدة.   P9كیربر إلى أن 

الطابق العلوي ودخل من بوابة حدیدیة. ثم دخل إلى مكتب. أجبره عسكري على  أنھ كان معصوب العینین ومقیّد الیدین. صعد إلى    P9ذكر  
عن اسمھ وعمره وما إذا    P9كما لو كان بإمكانھ سماع صوت تقلیب صفحات. سأل المحقق    P9الركوع. كان المكتب ھادئاً تماماً. شعر  

بالوقوف. قال المحقق إنھ أراد    P9واألصفاد والسماح لـ  P9موظفاً حكومیاً. طلب المحقق من العسكري إزالة العصابة عن عیني    P9كان  
إذا كان قد عمل بالفعل في مبنى المحافظة. واصل المحقق التكلم بھدوء. وذكر أنھ ربما   P9. اعتقد أنھ یمكنھ التعرف على P9النظر إلى 

بدا وجھ المحقق منزعجاً مما كان یحدث.  إذا كان یعرف سبب إحضاره إلى الخطیب. و  P9، لكنھ ال یتذكر كیف. وسأل المحقق  P9یعرف  
یعرف محمد عكاش.    P9أنھ كان یعمل في المتابعة. ثم سأل المحقق إذا كان    P9عن المكتب الذي عمل فیھ. أوضح    P9وسأل المحقق  

ك اللحظة. واصل  إن عكاش لدیھ ملف كبیر وأنھ مطلوب، لكنھ تجّنب االعتقال حتى تل  P9أن محمد كان مدیره. فقال المحقق لـ  P9فأجاب  
  P9إنھ سیطلق سراحھ. سأل  P9حول مقھى اإلنترنت الخاص بھ وأنشطتھ. وقّع المحقق على ورقة وقال لـ  P9المحقق طرح أسئلة على 

المحقق عن سبب كون محمد مطلوباً ولم یتم    P9عّما إذا كان سیتم إطالق سراحھ في ذلك الیوم. قال المحقق ال، وإنما بعد العطلة. سأل  
 . P9قالھ بعد. لم یُجب المحقق على أسئلة اعت 

ال. على العكس من ذلك، فقد كان المحقق ھادئاً. كما   P9عّما إذا كان قد تعرض للضرب أثناء االستجواب. قال  P9سألت القاضي كیربر 
 المعتقلین اآلخرین الذین استجوبھم نفس الشخص عن تجاربھم، وكان لدیھم نفس الشعور.  P9سأل 
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أنھ لم یتعرف في البدایة على صورة المّدعى علیھ أنور   P9یعرف اسم المحقق الذي استجوبھ. شھد  P9سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
بدأ   الوقت،  االستجواب. ولكن مع مرور  أثناء  منھكاً  المنشورة على  ألنھ كان  الصور  إلى  أنور. ونظر  المّدعى علیھ  التعرف على  في 

 أن المحقق ھو المّدعى علیھ أنور، لكنھ أراد التأكد.  P9اإلنترنت. واعتقد 

].  P9قد تعّرف على أي شخص [كان المدعى علیھ أنور یلّوح لـ  P9أن ینظر إلى یمینھ. وسألت عّما إذا كان    P9طلبت القاضي كیربر من  
للتأكد [من أنھ یمكنھ التعرف علیھ]. سأل    P9طلب   المتھم أوالً عّما إذا كان یعرف محمد    P9اإلذن لطرح سؤالین على المّدعى علیھ 

 عكاش. فاعترض بوكیر وطلب استراحة لمدة خمس دقائق. 

عّما إذا كان قد تعّرف على   P9بعد خمس دقائق، أفاد بوكیر أن المّدعى علیھ لن یقدم عینة صوتیة. فأقّرت القاضي كیربر بذلك. ثم سألت  
  P9المتھم أنور. وتدخلت أومیشین، محامیة أحد المّدعین، وقالت إن المّدعى علیھ قد رفع یده بالفعل [للتعریف عن نفسھ]. قال فراتسكي إن  

 سیتعّرف على أنور سابقاً. وأعرب شارمر، محامي المدعین، عن عدم موافقتھ. كان 

 تم عرض مجموعة صور. 

أنھ رأى المتھم أنور مرة واحدة فقط أثناء    P9لم یتعرف على المتھم أنور أثناء استجواب الشرطة. وذكر    P9قالت القاضي كیربر إن  
صورة للمّدعى    P9لم یتذكر اسمھ. شاھد  P9لكن  20ت نحیفاً. ُكِتَبت كلمة "عقید"، استجوابھ في الخطیب، وكان المّدعى علیھ في ذلك الوق

یعتقد أن المدعى علیھ أنور ھو المحقق الذي استجوبھ بعد أن    P9علیھ على اإلنترنت یرتدي فیھا المّدعى علیھ بدلة سوداء وكان نحیفاً. بدأ  
 شاھد الصور على اإلنترنت. 

 ذلك.  P9إذا كانت عائلتھ ال تزال في سوریا. فأّكد عّما  P9سألت القاضي كیربر 

بأنھ سیدلي    P9لمناقشة ما سیقولھ أثناء اإلدالء بشھادتھ. قال    P9سألت القاضي كیربر عّما إذا تواصل أي شخص بـ إنھ لم یخبر أحداً 
إنھ ال یستطیع أن یسألھم ذلك   P9ل عما إذا تواصل شخص ما مع عائلتھ. قا  P9بشھادتھ. فھو یخشى على عائلتھ. وسألت القاضي كیربر 

عبر الھاتف، وحتى لو فعل ذلك، فإن عائلتھ سیمنعھا الخوف من التحدث. ولقد صادرت الحكومة منزلھ. سألت القاضي كیربر عن مكان  
الجتماعي.  عّما إذا كان شخص ما قد تواصل معھ عبر وسائل التواصل ا  P9في دمشق. سألت القاضي كیربر   P9. فقال P9إقامة عائلة 

 ال.  P9فقال 

 إنھ ال یتذكر.  P9إذا كان قد الحظ أنھ قد تم التالعب بالصور. فقال  P9طلب بوكیر عرض مجموعة الصور. ثم سأل 

من بوكیر إعادة السؤال.    P9قال بوكیر إنھ ربما تم التالعب بالصور بحیث تُظِھر جمیعھا نفس المیزة، باستثناء صورة واحدة. طلب  
أن الشامة لفتت انتباھھ. سأل بوكیر عّما إذا    P9الصور قد تم تعدیلھا بحیث تبدو متشابھة بناًء على خصائص محددة. قال    أوضح بوكیر أن 

أنھ ال    P9ال. قال إن المحقق عرض علیھ الصور، وأخبره    P9تحدث مع المحقق أثناء استجواب الشرطة حول الشامة. فقال    P9كان  
أن الصور تم التالعب بھا. تدخل كلینجھ وأوضح أن الصور لم یتم   P9یعرف. سأل بوكیر عّما إذا كان المحقق، من باب اإلنصاف، أخبر 

 . نماذج وھمیة التالعب بھا؛ وإنما كان األشخاص في الصورة عبارة عن 

إن المعاملة أثناء اعتقالھ األول كانت أفضل    P9شعر المعتقلون اآلخرون الذین ربما لم یستجوبھم أنور. قال    سألت القاضي كیربر كیف 
سماع التعذیب. كانت نوافذ [غرف االستجواب] قریبة من  كان بوسعھ  من المعاملة التي واجھھا في اعتقالھ الثاني والثالث والرابع عندما  

 ّكنوا من سماع كل شيء. وكانوا جمیعاً على أعصابھم ألنھم كانوا یعلمون أن كالً منھم سیأتیھ الدور. [زنزانة] المعتقلین، وبالتالي تم

جھداً من أجل التذكر، لكنھ كان یعلم أنھ   P9. بذل  P9سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت [ھذه األحداث قد حدثت أثناء] االعتقال الثاني لـ
د مقطع فیدیو على اإلنترنت تجّمع فیھ المعتقلون في مقر شرطة دمشق (قّدم الفیدیو توثیقاً إلطالق  ألنھ وج  2013أفرج عنھ في بدایة عام  

على األشخاص في الفیدیو، لكن لیس كلھم. لم یظھر   P9سراح المعتقلین). لقد وجد مقتطفات من الفیدیو، لكن لیس النسخة الكاملة. تعّرف 
 ". 2012یدیو یحمل أجندة مكتوب علیھا "ھو في مقطع الفیدیو. وكان ھناك شخص في الف

. كان الجو بارداً وكان  2013إنھا كانت بدایة عام    P9سألت القاضي كیربر كیف یمكن أن یساعد [الفیدیو] في [إنشاء إطار زمني]. قال  
ت إطالق سراحھ من  أن ذلك كان وق   P9ھناك ثلوج. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا ھو وقت اعتقالھ أم إطالق سراحھ. وأكد  

 شخصاً في مركز تجّمع وتم إطالق سراحھم منھ.  150االعتقال. كان ھناك حوالي 
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إنھ كان قد نسي أشیاء كثیرة عندما أطلق سراحھ. لم یكن قادراً على تذكر    P9. قال  P9سألت القاضي كیربر عن فترة االعتقال الثاني لـ
 . 2012أشیاء كثیرة مفقودة. وكان قد اعتُِقل في نھایة عام  مظھر أفراد أسرتھ. ولم یستطع تحدید الوقت. كانت

. ثم سألت  2012الشخصیة ألنھا تشیر إلى أنھ وصل إلى ألمانیا في عام    P9قالت القاضي كیربر إنھ قد یكون ھناك خطأ مطبعي في بطاقة  
الذي أدلى فیھ بشھادتھ، كان بحوزتھ بطاقتھ الشخصیة  إنھ في الیوم    P9قد تلقى وثیقة تأكید توضح تاریخ وصولھ بدقة. قال    P9عّما إذا كان  

. سألت القاضي  2015كانون الثاني/ینایر،    22فقط. ومع ھذا فقد كان لدیھ وثیقة في المنزل تُظھر تاریخ دخولھ إلى مخیم الالجئین في  
عة المحكمة الذي أعطاھا للقاضي كیربر.  البطاقة إلى حارس قا  P9الشخصیة. أعطى    P9كیربر عّما إذا كان بإمكانھا االطالع على بطاقة  

 لم یكن التاریخ مكتوباً على البطاقة الشخصیة. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

إنھ كان لدیھ مقھى إنترنت وكان موظفاً حكومیاً. وعمل بمكتب    P9عن مھنتھ قبل اعتقالھ في المرة األولى. قال    P9سأل القاضي فیدنر  
المتابعة التابع إلدارة المحافظة. وكان مكتبھ یعالج أي مرسوم صادر عن المحافظ لضمان وصولھ إلى المؤسسة المناسبة. كما شغل منصب  

 رئیس شعبة الكمبیوتر في دائرة مراكز التدریب المھني. 

إنھ مشارك في قطاع اإلنشاءات. فأّكد   P9عندما استجوبھ المكتب االتحادي للھجرة والالجئین حیث قال  P9دة أشار القاضي فیدنر إلى إفا
P9    ذلك؛ حیث قام مكتب المتابعة بإدارة مخططات المناطق العشوائیة. وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان ھناك اجتماع، كانP9    ھو من یتصل

 باألطراف لدعوتھم. 

بأنھ أشرف على الناس، وأن ھذا الجزء من عملھ اقتضى البقاء على تواصل مع المجتمع المحلي. أّكد   P9إلى شھادة  أشار القاضي فیدنر  
P9  .ذلك، لكنھ أوضح أن القرارات كان یتم اتخاذھا في النھایة من قبل مدیره الذي كان یعطي التعلیمات 

أن االستجواب كان ھادئاً   P9ول لھا عالقة بعملھ كموظف حكومي. ذكر  أثناء اعتقالھ األ  P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت معاملة  
أن السبب في ذلك ھو أنھ كان موظفاً حكومیاً الذي كان یتلقى    وبالفعل، اعتقدوعومل معاملة طیبة ولم یتعرض لتعذیب نفسي أو جسدي.  

 ألولى. قد أبلغ المحقق عن عملھ أثناء جلسة االستجواب ا P9عادةً معاملة خاصة. وكان 

عالج طلباً البنتھ.    P9السابقة بأنھ ذھب إلى غرفة االستجواب معصوب العینین، وأن المحقق عرفھ ألن    P9أشار القاضي فیدنر إلى شھادة  
 لم یتعّرف على المحقق.  P9إن المحقق تذكره من رؤیتھ في مبنى المحافظة. غیر أن  P9قال 

لیس إلى متجره، ولكن إلى مبنى المحافظة في    P9في الزبداني. قال    P9إلى حیث كان    سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد جاء
دمشق حیث یتم إصدار وثائق، مثل التراخیص والتصاریح. وكان رئیس الشرطة في ذلك المبنى أیضاً. لم یكن القاضي فیدنر متأكداً مما إذا  

 إنھ لم یره من قبل.  P9حیث قال قد قال مسبقاً إنھ ال یستطیع أن یتذّكر أنور.    P9بشكل صحیح. أشار بوكیر إلى أن  P9كان قد فھم 

 ما إذا كان قد رأى المحقق. ومع ذلك، كان وجھھ مألوفاً.  P9. لم یتذكر P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد جاء إلى مكتب 

. وذكر  2015  في آب/أغسطس  P9یتذكر متى استجوبھ المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. فقال    P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
یتذكر ما قالھ في ذلك الوقت. لم    P9ُسئل عن أول استجواب لھ في الخطیب. وأراد القاضي فیدنر معرفة ما إذا كان    P9القاضي فیدنر أن  

 إجابتھ، لكنھ أخبرھم بكل ما مّر بھ.  P9یتذكر 

من شھادة   P9تحادي للھجرة والالجئین. وما أدلى بھ مرتین في المكتب اال P9قال بوكیر إنھ لم یفھم. قال القاضي فیدنر إنھ تم استجواب 
 للتو كانت نفس الشھادة التي أدلى بھا للمكتب االتحادي للھجرة والالجئین.

بأنھ   P9لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین التي قال فیھا إنھ محظوظ ألن محقّقھ عرفھ. كما أقّر   P9أشار القاضي فیدنر إلى شھادة 
 ً إنھ عندما أزیلت العصابة عن عینیھ، تعّرف    P9البنة المحقق. وذكر أنھ اعتُقل بالخطأ وأفرج عنھ في الیوم التالي. وقال    أعطى تصریحا

 علیھ المحقّق ألنھ كان قد راجعھ في مكتبھ. 

[ابنة المحقق] أو التصریح ألنھ كان لدیھ العدید من العمالء، لذلك    P9قد تذّكر ذلك التصریح. لم یتذكر    P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 مع عضو المكتب التنفیذي لقطاع البناء فیما یتعلق بتصاریح المباني والمدارس وریاض األطفال.   P9ال یمكنھ أن یتذكرھم جمیعاً. كما عمل  

قد رأى معتقلین آخرین تظھر علیھم عالمات    P9ا إذا كان  عومل بشكل جید خالل اعتقالھ األول. ثم سأل عمّ   P9كرر القاضي فیدنر أن  
قد سمع جلسات استجواب    P9أنھ في المكان الذي اعتُِقلوا فیھ، كانت النوافذ تطّل على غرف االستجواب. وكان    P9سوء المعاملة. أوضح  
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ب كان أقل. وخالل اعتقالھ الثاني، كان ھناك  وتعذیب. كما شھد تعرض معتقلین آخرین للضرب. ولكنھ كان أفضل عام لالعتقال، ألن التعذی 
 قدر أكبر من التعذیب وكان أسوأ. 

إن المعتقلین اآلخرین لم یتمّكنوا من المشي عندما عادوا    P9أثناء اعتقالھ األول. قال    P9سأل القاضي فیدنر عن اإلصابات التي شاھدھا  
 ظھور المعتقلین الجدد عالمات تعذیب. إلى الزنزانة. تم استخدام الدوالب لتعذیب الناس. وظھرت على 

ال، ولكن كان من بین المعتقلین أطفال. سأل القاضي فیدنر عن عمر األطفال. قال    P9رأى جثثاً. قال    P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
P9 10-14   سنة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانP9  قد شاھد إناثاً. فقالP9   .ال 

أنھ أخبر المكتب بكل ما    P9صادقاً أثناء مقابلتھ مع المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. أوضح    P9ا إذا كان  سأل المّدعي كلینجھ عمّ 
 شھده دون أي إضافات. 

یعتقد أنھ   P9إن الضابط رآه وتعّرف علیھ. ما جعل  P9قد شھد بأن المحقق أراد إصدار تصریح البنتھ. قال  P9سأل كلینجھ ما إذا كان 
من المحتمل أن یكون قد أصدر التصریح، على الرغم من أنھ ما زال غیر متأكد، ھو أنھ كان یعمل في إنشاء المدارس [األمر الذي كان  

 متعلقاً بتصریح االبنة]. 

إن حالتھ كانت   P9ا إذا كان غیر متأكد اآلن. اعترض بوكیر. قال یعني أنھ غیر متأكد في ذلك الوقت، أو م P9سأل كلینجھ عّما إذا كان 
إلى    P9سیئة للغایة عندما أطِلَق سراحھ. وكان یعرف اسمھ كرقم ولم یستطع تذكر عائلتھ. "ھم" طلبوا منھ "مغادرة البلد [...]". ذھب  

] أصدر تصریحاً، لكنھ لم یكن یعرف ما إذا كان التصریح  ألمانیا ولم یتمكن من تذّكر التفاصیل. كان یعلم فقط أنھ [في وظیفتھ الحكومیة
 البنة المحقق أو ألحد أقاربھ. 

الثاني/نوفمبر    P9قال كلینجھ إن   ، أي، بعد ثالث سنوات من استجوابھ ألول مرة من قبل المكتب  2018ذكر ابنة المحقق في تشرین 
قد    P9عرفھ ألنھ أصدر طلباً البنتھ". وأشار كلینجھ إلى أن أقوال    أن "المحقق  P9االتحادي للھجرة والالجئین. وفي ذلك الوقت، ذكر  

بأنھ ربما قال    P9إنھ تحدث دائماً بشكل عام، بما في ذلك عن التعذیب. وأقّر    P9ع على الترجمة العكسیة. قال  ◌ّ وق   P9تُرِجَمت وأن  
طلباً للمحقق. ووقعت العدید من الحوادث وأراد التركیز. لم    اإلفادة فیما یتعلق بتصریح البنة المحقق أو ألحد أقاربھ. كان یعلم أنھ عالج

ما إذا كانت المترجمة [أثناء االستجواب] قد ارتكبت أخطاء، ألنھ حتى عند الشرطة، الحظ أن كلمة "متھم" ولیس "شاھد" كانت    P9یعرف  
 مكتوبة. 

وتم إخطار   لم یكن صحیحاً  ا   P9قال كلینجھ إن ھذا  بحقوقھ] وتم  إبالغھ  قال  [تم  نھایة االستجواب رأت    P9ستجوابھ كشاھد.  إنھ في 
 أنھ [استُجوب بصفتھ] متھماً. P9المترجمة الشرطي وأخبرتھ أنھ [أي الشرطي] كتب كلمة "متھم". كما شعر 

أى  تمّكن من التعرف على المدعى علیھ أنور من الصور على اإلنترنت، على الرغم من أنھ ر  P9وجد كلینجھ أنھ من المستغرب أن  
إنھ لم یتعّرف على الرجال الموجودین في الصور، لكن كان لدیھم جمیعاً شامة على وجوھھم. وأشار    P9المّدعى علیھ مرة واحدة فقط. قال  

% عندما 100إلى أن وجھ المّدعى علیھ أنور كان عریضاً، لكنھ كان نحیفاً في ذلك الوقت. ھذا ھو السبب في أنھ لم یكن متأكداً بنسبة  
 لصور على اإلنترنت. لھذا أراد أن یطرح سؤالین على المّدعى علیھ. شاھد ا

وصف الصورة التي شاھدھا على اإلنترنت. فأشار بوكیر إلى أن ھذا السؤال قد سبق طْرُحھ. سمحت القاضي كیربر    P9طلب كلینجھ من  
ً   P9بالسؤال. قال   أنھ لم یكن متأكداً بنسبة   P9وكان یرتدي بدلة. وأّكد    إنھ رأى المدعى علیھ أنور في صورة بدا فیھا المّدعى علیھ نحیفا

 % إذا كان المّدعى علیھ ھو المحقق أم أنھ كان في مكتب المّدعى علیھ أنور. 100

  P9إن المدعى علیھ أنور لم یكن یرتدي زیاً عسكریاً. وإنما كان یرتدي بدلة رسمیة. قال    P9وصف الصورة. قال    P9طلب كلینجھ من  
المّدعى علیھ أنور في الصورة، افترض أن المّدعى علیھ   P9إنھ كان یزور طبیباً نفسیاً لمدة ستة أشھر الستعادة ذاكرتھ. لذلك عندما رأى 

 ھو الشخص الذي استجوبھ. 

. قال كلینجھ إن  إنھ ال یعرف   P9سیعفي [طبیبھ النفسي] من [التزام السریة بین الطبیب والمریض]. قال    P9سأل كلینجھ عّما إذا كان  
  P9إنھ لم یكن یعرف ما إذا كان مسموحاً لھ بمشاركة [بعض] المعلومات [مع طبیبھ النفسي]. لم یكن لدى    P9اإلعفاء قرار طوعي. قال  

كانت    مشكلة في اإلفصاح عن المعلومات، لكنھ أشار إلى أنھ، باستثناء كوابیسھ، لم یناقش تفاصیل اعتقالھ [مع طبیبھ النفسي]. ولكن إذا
مشكلة [في اإلفصاح عن المعلومات]. سأل كلینجھ عن اسم الطبیب النفسي ومكان عملھ.    P9ھناك أسئلة [للطبیب النفسي]، فلم تكن لدى  

 . االسم  والموقع P9قال 
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ن قبل شخص قال  أعرب كلینجھ عن حیرتھ ألنھ كان ھناك إخطار بأن أحد الشھود الذین أدلوا بشھادتھم قد تم االتصال بھ عبر اإلنترنت م
إنھ لم یضغط علیھ أحد أو    P9عّما إذا كان أي شخص قد تواصل معھ على غرار ذلك. قال    P9إنھ یجب علیھ سحب أقوالھ. سأل كلینجھ  

 یتحدث معھ عن الموضوع. 

عائلتھ  عن خوفھ من تعرضھ ھو أو    P9ال. وأعرب    P9على الفیسبوك. قال    P9سأل كلینجھ عّما إذا كان أي شخص قد تواصل مع  
 للتھدید، لذلك كان یتعامل مع [شھادتھ والمحاكمة] بسریة تامة. 

ال. وكرر خوفھ على أسرتھ، وأشار إلى أنھ جاء إلى المحكمة    P9عّما إذا كان أي شخص یعرف أنھ في المحكمة. قال    P9سأل كلینجھ  
 بمفرده.

الجرائم. وھذا یستلزم تعاون الضحایا. إذا لم یقولوا الحقیقة، یصبح    أوضح كلینجھ أن ألمانیا تكرس نفسھا للعدالة الجنائیة التمثیلیة وكشف
 [الحصول على العدالة] صعباً، إن لم یكن مستحیالً. 

 21تدّخل بوكیر وقال إن ھذا سیكون مسیئاً. اعترض كلینجھ. طلبت القاضي كیربر بأن یكون بوكیر قادراً على التعبیر عن نفسھ. 

ال.    P9عّما إذا كان قد تعّرف على المتھم أنور بسبب الشامة. فقال    P9یقة أثناء المرافعات، سأل لینكھ  بعد استراحة لمدة خمسة عشر دق
واعترض شارمر، محامي المدعین، على أساس أن التعّرف على الشامة لم یتم تأكیده، وبالتالي فإن السؤال غیر مقبول. واعترض بوكیر  

 المدعین. لنفس السبب الذي اعترض علیھ شارمر، محامي 

. دعا لینكھ المحكمة التخاذ قرار.  سألت القاضي كیربر لینكھ كیف یرید المضي قدماً. طلب لینكھ االحتفاظ بسؤالھ. وافقت القاضي كیربر
 وبعد استراحة لمدة عشر دقائق، أیدت المحكمة قرار القاضي كیربر. 

إنھ عندما كان الناس    P9عّما إذا كان تحدث مع معتقلین آخرین تم استجوابھم وما إذا كان بینھم عمال بناء آخرون. قال    P9سأل بوكیر  
 ا یسألون على الفور عّما تمت مناقشتھ أثناء االستجواب. لم یكن ھناك عمال بناء آخرون. یعودون إلى الزنزانة بعد االستجواب، كانو

فیدنر   القاضي  لینكھ. سأل  القاضي فیدنر إعادة صیاغة سؤال  الذي    P9أراد  المحقق  أنور كان  المّدعى علیھ  بأن  إذا كان قد شعر  عّما 
 لم تكن سبب تأّكده. إن شامة أنور  P9استجوبھ بسبب الشامة على وجھ أنور. قال 

 إنھ لم ینتبھ إلى الشامة وأنھ رأى المحقق مرة واحدة فقط.  P9عّما إذا كان متأكداً أم ال. قال  P9لم یفھم بوكیر. سأل 

بأنھ كان معصوب العینین، ومقید  2015لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین في عام  P9أشار شارمر، محامي المدعین، إلى شھادة 
كیف أطِلَق سراحھ    P9، وتم استجوابھ، وتم إخباره بأنھ سیُطلَق سراحھ في الیوم التالي، ثم أطِلَق سراحھ في الیوم التالي. سأل شارمر  الیدین

عن المعاملة الھادئة في جلسة    P9أنھ لم یقل إنھ أطلق سراحھ على الفور. وعندما تحدث    P9في الیوم التالي إذا كان یوم عطلة. أوضح  
األولى، لم تترجم المترجمة ھذا الجزء. وأیضاً عندما سأل محقق المكتب االتحادي للھجرة والالجئین ھذا السؤال مرة أخرى، قال    استجوابھ 

 محقق المكتب للمترجمة إنھا لم تخبرھم بذلك. 

ال یتحدث    P9إذا كان  كیف عرف أن [محققة المكتب االتحادي للھجرة والالجئین أخبرت المترجمة أنھا لم تخبرھم] [  P9سأل شارمر  
، وشعر  P9إنھ یعرف ألن محقق المكتب االتحادي للھجرة والالجئین قال ذلك، ثم كرر السؤال. كانت المترجمة تقاطع    P9األلمانیة]. قال  

 أنھ كان یُعاَمل كمتھم. 

ة في المكتب االتحادي للھجرة  قد فھم [المحقق والمترجم P9أن ذلك لم یتم ترجمتھ. سأل شارمر ما إذا كان    P9سأل شارمر كیف عرف  
إنھ لم یكن قادراً على اإلجابة    P9لماذا. قال    P9إنھ یرید تأجیل شھادتھ وأنھ یرید حضور محام. سألت القاضي كیربر    P9والالجئین]. قال  

 . ساعة دون نوم. وكان یخشى اإلدالء بأقوالھ، وسیشعر براحة أكثر إذا كان محامیھ حاضراً  12على األسئلة، وسافر 

إنھ كان یقول الحقیقة، لكن األسئلة كانت تزداد صعوبة ولم یستطع    P9أنھ لم یُطلَب منھ سوى قول الحقیقة. قال    P9أخبرت القاضي كیربر  
 فھمھا جیداً. 

  P9أنھ لم یتبّق لدیھ الكثیر من األسئلة، لكن لم تكن لدیھ مشكلة إذا أراد الشاھد محام؛ ربما كانت ھناك اختالفات في أقوال  أضاف شارمر
 ساعة دون نوم.  12سافر لمدة  P9وكانت ھذه ھي المرة األولى التي یسمع فیھا شارمر أن 

 
تراح  الحظ مراقب المحاكمة التوتر بین الطرفین. ھّدأت المحامیة أومیشین الوضع باقتراح تقدیم مشورة للشاھد. شكرتھا القاضي كیربر على االق 21

 لكنھا رفضتھ. 
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د شرب الماء. ثم ذكرت أن طلبھ توكیل محام ُرفض ألنھ لم یكن واضحاً  إذا كان ق  P9بعد استراحة لمدة خمس دقائق، سألت القاضي كیربر  
 أن یقول الحقیقة. ثم سمحت لشارمر بمتابعة أسئلتھ.  P9لم یكن قادراً على التمتع بحقوقھ بدون محام. أخبرت القاضي كیربر  P9أن 

 لم یكن لدى شارمر أسئلة أخرى. 

 تم صرف الشاھد. 

 اإلدالء بإفادة في الجلسة التالیة.  طلب شارمر وكروكر

. وفي التماس إلى الشرطة الجنائیة الفیدرالیة، طلب دویسنج  2017اقترح بوكیر أنھ یجب الحصول على مجموعة الصور األصلیة في عام  
األصلیة إلكترونیاً وإحضار  مجموعة الصور الخاصة بأنور. وأن الصور لن تجعلھ یفھم رد فعل االّدعاء العام. اقترح بوكیر استخدام الملفات  

، لذلك سیحتاج بوكیر إلى الشخص الذي صّممھا. قال بوكیر  نماذج وھمیةالشخص المسؤول كشاھد. رّدت القاضي كیربر بأن الصور كانت  
 إن الصور ستفي بالغرض. 

 بعد الظھر.  12:20ُرفِعت الجلسة الساعة 
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  محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب 
  مدينة كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

  لمراقبة المحاكمة  الثامنالتقرير 
  2020آب/أغسطس،  13و 12تواريخ الجلسات 

 
  تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً للتعذيب. 

  1أبرز النقاط: الملّخصات/
  

 202آب/أغسطس  12 – والعشرون للمحاكمة اليوم الثاني  

في الفرعين   تحقيق، الذي تم الحفاظ على سرية هويته ومعلوماته الشخصية، على الهياكل الهرمية واإلدارية وأساليب الP10د هِ شَ 
معة  س  بأسوءيحظيان    285و  251  عيند أن الفرهِ عاماً وشَ   20عمل في جهاز المخابرات السورية ألكثر من  حيث  .  285و  251

مر "مبدعين"  الذين يتلقون األوا  انونولكن في بعض األحيان كان السجّ   ،مفروغاً منهكان التعذيب أمراً  و.  فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين
أساليبهم.   االعتقال   P10صف  ي في  مرافق  في  القاسية  الكافية    ، هذه  الظروف  والوجبات غير  الكافية  الصحية غير  الرعاية  مثل 

إلى    30المخابرات العامة ما بين    إدارة . كان لدى  تحقيق الجلسات  والتعذيب أثناء    ة الصحي  المرافقالزنازين وسوء  في  كتظاظ  االو
ً ألف موظف في سوريا    50   كان أقلّ   أنورقال إن  و .  251في الفرع    ون عمل ي  3000-2500  وكان  ؛مباشرة  لرئيس ل  وتتبع إداريا

عة من قبل  موّق   285عدة وثائق من الفرع    P10وذكر  ل.  قتَ يُ أو    حاَكم فسيُ نه إذا لم ينفذ األوامر  إي وّن علوي ألنه سُ شخص  من    سلطة
كانت ممتلئة    برادات المشحة ن  ألفي حديقة المستشفى    مستشفيات حيث تم إلقاء الجثث تم نقل جثث المتوفين في الفروع إلى الو.  أنور 
ن  الجثث  كانت  و.  أصالً  ل.  الجثث على األرض في الشمس لتتحّل   كانت تُلقىعددها،    المبّردة، وعندما زادشاحنات الخضار  في  تُخزَّ

تم تسجيل  كان يوألسباب طبيعية.  حدثت  الوفاة  أن  شهادات وفاة مزورة تشير إلى  يُعّدون  والشرطة العسكرية    االّدعاء العام   كانو
تسليم الجثث للعائالت ذات    كان من النادر جداً ومقابر جماعية.  إلى  الجثث    جلب تم  كان ي. ثم  والمكان الذي جاءت منهأعداد الجثث  

في سوريا كانت مهددة بالفعل ووجد القضاة أن هناك أسباباً معقولة لالعتقاد بأن حياة وسالمة عائلته    P10نظراً ألن عائلة  و.  الصلة 
الدقيقة في المخابرات أو تاريخ    وظيفتهبحاجة إلى تقديم أي معلومات شخصية محددة، مثل اسمه، و  P10للخطر، لم يكن    ضةمعرّ 

اتخاذ قرار بشأن مقبولية  إلى  القضاة خاللها  اضطر  ،  عدة مرات لجلسةا مقاطعةى ذلك إلى  جلسة. وقد أدّ الوصوله إلى ألمانيا أثناء  
  بعض األسئلة. 

  

 202آب/أغسطس  13 –والعشرون للمحاكمة   الثالث اليوم 

.  285و  251، مع التركيز بشكل أساسي على رموز/شيفرات محّددة للتعذيب وحاالت التعذيب في الفرعين  P10استمر استجواب  
على عصيان األوامر أو حتى االستقالة خوفاً من التعرض    نيجرؤو ن العسكريين في جهاز المخابرات ال أن الموظفي  P10كما شهد 

  ما فيما يتعلق بمنصب رسالن ومسيرته المهنية.  غامضاً إلى حدٍ   P10شهاداته السابقة، ظل  النقيض منعلى و للتعذيب أو القتل. 

 

    

 

في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين عالمتي   1
العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما  اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى  

  ص غير رسمي للمرافعات. وُحِجَبت أسماء الشهود. هو مجّرد ملخّ 
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  2020آب/أغسطس،  12 –اليوم الثاني والعشرون من المحاكمة 

ف عن أي معلومات  كشِ قاعة المحكمة، أوضحت القاضي كيربر أنه بسبب مخاوف بشأن سالمة الشاهد، فإنه لن َي   إلى  قبل دخول الشاهد
ً  شخصية وسيظهر متنكراً  .  الذين سبقوهالشهود اآلخرين مختلف عن إلخفاء هويته. ثم دخل الشاهد قاعة المحكمة من مدخل آخر  جزئيا

افيان في قاعة  شخصيان إض  حارسان). كما كان هناك  والسيد أوبست (   محاميه برفقته  ولحية مزيفة وكان    اً مستعار  اً شعر  يضعكان  و
أمام  ي   المحكمة. كان أحدها الخلفيجاآلخر  بينما كان    P10جلس  الجزء  بالقرب من الحضورلس في  الغرفة،  السيد    وحضر.  ي من 

محامي    خبيب،  في مكان  ديميركان  ت، وحضر مدعيالمحامي  يجر،  ايحضر رلم  و.  هلينك  المتهم إياد،  كبديل لمحامي دفاع  يناب ي جي ك
  المدعي.

 " P10  "Z 280716شهادة 

ً بسبب ا   P10كشف  ي ، لم  StPO (2من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني ( )  3(68  للمادة  لمخاوف المذكورة أعاله بشأن سالمته ووفقا
عندما سألت القاضي  و.  "Z 280716"الرقم    تم إعطاؤه ،  عنه  ألغراض التعريفوعن اسمه أو عمره أو أي معلومات شخصية أخرى.  

 تذكيرالمواد الخاصة ب تم تالوة  و  3إنه لن يقدم أي معلومات عن ذلك.   أوبستبأحد المتهمين، قال    امرتبط  P10ا إذا كان  كيربر عمّ 
  بحقوقه كشاهد. P10إبالغ تم و الشاهد

  القاضي كيربر   من قبل استجواب

إنه عمل في إدارة المخابرات الحكومية    P10شغل منصباً في إدارة الحكومة السورية. قال  قد    P10ا إذا كان  سألت القاضي كيربر عمّ 
  عاماً.  21لمدة 

  .  قال (و) "ال إفادة" السابق أنه عمل في اإلدارة.   استجوابه ذكر في  P10قالت القاضي كيربر إن 

وفقاً  و هو أحد الفروع المركزية في محافظة دمشق.    251إن الفرع    P10  . قال 251عن معرفته بالفرع    P10سألت القاضي كيربر  
مسؤول عن دمشق  إن هذا الفرع األمني    P10" و"الخطيب" و"الفرع الداخلي". قال  251، فإن له أسماء متعددة: "الفرع  P10  قالهلما  

،  العمال  قسمو  ،الطالب  قسم، وقسم التحقيقالعديد من األقسام المتخصصة: على سبيل المثال    لديهأن هذا الفرع    P10  ذكرووريفها.  
، والمفارز الموجودة خارج مرافق الفرع  قسم الخارجي، وقسم الدوريات (مكافحة اإلرهاب)، والالقسم االقتصادي وقسم الدراسات، و 

  . رياف في مناطق األ

  ا إنه   P10. سألت القاضي كيربر عن مكان هذه السجون. قال  ذلك  P10د  سألت القاضي كيربر عّما إذا كان للفرع وأقسامه سجون. أكّ 
  مؤقت خارج مبنى الفرع. العتقال  لال مراكز. كما توجد في قسم التحقيق 251موجودة داخل الفرع 

  السؤال.  P10سألت القاضي كيربر أين كان موقع هذه السجون خارج الفرع. لم يفهم  

(على سبيل المثال في أي شارع). قال    عن موقعها  P10  تذكر السجون ومراكز االعتقال المؤقت وسأل  P10قالت القاضي كيربر إن  
P10  وتقع مراكز االعتقال المؤقت في األقسام الخارجية. نفسه هو السجن الكبير داخل الفرع  251إن السجن المركزي للفرع .  

  مر. إنه يقع في شارع الخطيب بدمشق بالقرب من مشفى الهالل األح  P10عن مكان السجن المركزي. فقال    P10سألت القاضي كيربر  

  ذلك.  P10. نفى 251عّما إذا كان قد زار وشاهد سجن الفرع  P10سألت القاضي كيربر 

هو    تحقيقإنه يستطيع التحدث بشكل عام، ألن نظام ال  P10. قال  251عن معرفته باألوضاع في الفرع    P10سألت القاضي كيربر  
هي    251أن سمعة الفرع   P10تختلف باختالف الفرع. وأضاف    4نفسه في جميع سجون الحكومة السورية. غير أن أساليب التعذيب 

  من بين األسوأ في سوريا. 

]  كذلك خالل األحداث [الثورة استمرت  و  ،إنها سمعة قديمة  P10. قال  251سألت القاضي كيربر منذ متى لحقت هذه السمعة بالفرع  
  ]. ا هذحتى يومنا حتى "اآلن" [

 

شخص   إذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن الكشف عن هوية الشاهد أو مكان إقامته أو مكان وجوده من شأنه أن يعّرض حياة الشاهد أو 2
مع ذلك،  آخر أو جسده أو حريته للخطر، فقد يُسمح للشاهد بعدم تقديم معلومات شخصية أو تقديم هذه المعلومات فقط في فيما يتعلق بهوية سابقة. و

  إذا كانت هذه هي الحالة، يجب على الشاهد أن يصّرح في جلسة االستماع الرئيسية، بأي صفة وصلت الحقائق إلى علمه.
أنه لن يدلي بمعلومات وفًقا لألحكام ذات الصلة في قانون    P10ام "ال إفادة" في هذا التقرير لكل حالة أعلن فيها أوبست نيابة عن سيتم استخد 3

  اإلجراءات الجنائية األلماني. 
  كلمة تعذيب بشكل صريح.  P10استخدم  4
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نه من المعروف أنه منذ أن تولى محمد ناصيف  إ P10بشكل عام. قال  251في الفرع التحّدث عن األوضاع   P10طلبت كيربر من 
  الوحدة   –إلدارة المركزية  ل رسمياً    يتبع  على الرغم من أنه كان  وكان رئيس الفرع، فقد اعتُبر إدارة مستقلة،  251مسؤولية الفرع  

أنه يعتقد أن    P10وأضاف    5مستقل بسبب سلطة رئيسه. فعليا  إلدارة المركزية]، لكنه  ل[  اتبع لهي ]  251. إدارياً، هو [الفرع  1411
لرئيس  ا  محمد ناصيف] أصبح نائبيتولون قيادته. وبعد تقاعد اللواء السابق [  اً رفيعي المستوىالفرع مستمر بنفس السلطة، ألن ضباط

، الذي نُقل فيما بعد إلى األردن  بهجت سليمان]: اللواء  251لفرع  ارئيس  لمنصب  فه عدة ضباط [َل وتوفي فيما بعد. وخَ   6للشؤون القانونية
ن يونس من أسوأ الضباط  أ  P10]. وأضاف يومنا هذاحتى تبعه مباشرة توفيق يونس الذي ال يزال [في القيادة] حتى "اآلن" [ وسفيراً.  

  في سوريا.  المجرمين

للفرع   التابع  السجن  بأوضاع  القضاة معنيون  القاضي كيربر إن  الP10. قال  251قالت    تحقيق ، كما ذكر سابقاً، إن جميع أساليب 
  متشابهة في جميع السجون. 

حتى تثبت    ئافي جميع البلدان، دائماً ما يكون المتهم بري إنه    P10وصف هذه األساليب بإيجاز. قال    P10طلبت القاضي كيربر من  
ً   المتهمبراءة  نادراً ما يتم إثبات    لكن في سورياإدانته. و ، يُحال المعتقل عادةً من  في البداية.  أساليب عدة    251يوجد في الفرع  و.  فعليا

وإن هذه هي    شترط أن يكون الشخص من نفس المنطقة [الخاضعة إلدارة الفرع]). (ال ُي   251في الفرع    تحقيقمنطقة أخرى إلى ال
بالفرع  وأخرى.    تأتيه إحاالت من محافظات أيضاً، والذي عادة ما    285الطريقة التي يعمل بها الفرع   يتعلق  فهو فرع    ، 285فيما 

السبب  يعود  . و285ى أيضاً إحاالت من محافظات أخرى مثل الفرع  يتلّق   251ه دمشق (اإلدارة)، لكن الفرع  ومقرّ   تحقيق مركزي لل
فرع القامشلي وموضوعات المعلومات   مثل  فروع أخرى  تتعامل معهامواضيع  لديه الفرع هذا أن  إلى في ذلك (اإلحاالت من الخارج) 

توقفالقامشلي  فرع  في   عندها]  الذي  مشابهة  ،  [التحقيق  يستمر  251لفرع  لهي  لذلك  الفرع    تحقيقال.  "صاحب"  251في  ألنه   ،
في فروع المحافظات وتم    تحقيق   أقسام عادة وقبل الثورة السورية كانت هناك    7متعددة.   وأساليب   لقةه صالحيات مطدي المعلومات ول

] معروف بسمعته السيئة وال أحد  251حتى أثناء الثورة ألنه [الفرع  و  ،]251إلى الفرع [  تلك الفروع إحالة العديد من المعتقلين من  
  قلق إذا مات شخص ما هناك. ي هتم/ي 

إنه ال يفهم ما إذا كان   سألت القاضي كيربر عن أساليب التعذيب المستخدمة وما إذا كانت هناك أوامر بالتعذيب. تدّخل بوكير قائالً 
P10  كيربر سؤالها. قال  رت القاضيكرّ  8. 251عن الفرع تحديداً  تحدث بشكل عام أو يP10 هناك أوامر. كانت  إنه بالتأكيد  

قسم  ون أوامرهم من رئيس  يتلّق   نسّجاني ال و  ينعسكري الوصر  اعن ال إن    P10األوامر. قال    كان يُصِدرمن    P10سألت القاضي كيربر  
اعتقال أو إحالة [معتقل] إلى محكمة أو    يطلبهو من    قسم التحقيقى بدوره أوامره من رئيس فرعه. كما أن رئيس  الذي يتلّق   التحقيق

في شكل ورقة مطبوعة رسمية ويتم تقديمه إلى رئيس الفرع، الذي يتخذ القرار النهائي،   الطلبعادة ما يأتي هذا ومركز اعتقال آخر. 
ب [طلبت منه القاضي  منه أن يتحدث عن أساليب التعذي   تودّ عّما إذا كانت [المحكمة]    P10. سأل  الطلب   بالموافقة على عادة  ويكون  

  بوكير].  ه كيربر توضيح ذلك قبل أن يقاطع

  إنه لم يستطع سماع السؤال [تم إصالح المشكلة الفنية].  P10. قال 285في الفرع   تحقيقعن ال P10سألت القاضي كيربر 

مركزي في دمشق    مركز تحقيقهو    285إن الفرع    P10. قال  285في الفرع    تحقيق جلسات السألت القاضي كيربر عن كيفية إجراء  
العديد   تهتولى قيادو. يوالجنوب  ين: الشمالري ن كبي ي سجن وإن فيه والمحققين.  تحقيقداخل مبنى اإلدارة الكبير ولديه العديد من مكاتب ال

  منه أن يذكر أسماء.  عّما إذا كانت [المحكمة] تودّ  P10من كبار الضباط. سأل 

توضع عصابة على  إنه عند اعتقال السجناء،    P10. قال  تحقيقجلسات الكيفية إجراء  حول    كيربر سؤالها السابق  كررت القاضي
في بعض الحاالت، يتم تعليق السجناء من السقف بالسالسل،  و، يتم تقييد أيديهم وأحياناً القدمين أيضاً.  تحقيقأثناء جلسات الو.  أعينهم

وفي بعض    والفلقة [الضرب على أخمص القدمين].الدوالب  مثل    9هناك عدة طرق للتحقيق ومهم األرض.  اقدأحيث بالكاد تلمس أصابع  ب 
وامر: استخدام  األيتلقون  كانوا  عندما    بالحماس ويتفّننونالمحققون  يشعر    حيث.  تحقيق الجلسات  تم استخدام الكهرباء أثناء  كان ي األحيان،  

إلى ارتداء أحذية ذات مسامير من  يضطرون  المعتقلون  كان  في بعض األحيان،  و .  ينالمعتقل  ادجسأالماء المغلي أو إطفاء السجائر على  
يذكرها  سحرجاً من الحديث عنها ولكنه  إن هناك أساليب مخزية أخرى، كان مُ   P10. قال  وهم يرتدونهاعلى الوقوف    ونرجبَ ُي الداخل و

الطرف اآلخر [من الخيط] بسرير معدني أو مسمار. ثم يتم تثبيت المعتقل يتم ربط  يتم ربط قضيب المعتقل بخيط وكان  بدافع الضرورة:  

 

ولكن نظراً لسلطة رئيسه، فإنه يتمتع   251. حيث يُعتبر رسمياً أحد أقسام الفرع  40الحقاً أن هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للقسم  P10شهد  5
  . 251وفي بعض الحاالت يتجاوز صالحياته الرسمية عن طريق تخّطي الفرع   251بمكانة خاصة بين أقسام الفرع 

  قال "قانونية" وليس "أمنية".  P10الرسمي معاون نائب الرئيس للشؤون األمنية، ولكن  ملحوظة من مراقب المحاكمة: كان منصبه   6
كان غامضاً للغاية، إال أنه قصد على األرجح أنه إذا تم اعتقال شخص ما في مدينة   P10مالحظة من مراقب المحاكمة: على الرغم من أن مثال  7

، نظراً ألن ذلك يقع ضمن مسؤوليتهم ويستمر االستجواب في  251ذه المعلومات مع الفرع القامشلي بتهمة تهديد األمن القومي، فسيتم مشاركة ه
  . 251الفرع 

  لم يستطع مراقب المحاكمة مالحظة اإلجابة عن هذا السؤال.  8
  مزيداً من التفاصيل حول أساليب االستجواب هذه.  P10لم يقّدم   9
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  وقال في بعض األحيان.  تكون أسوأ إن األساليب    P10(إما مكبالً أو معلقاً) وإجباره على شرب الكثير من الماء من أجل التبول. قال  
  ب بعصا خشبية. صِ عن شخص ال يريد ذكر اسمه، اغتُ  إنه يعرف 

  إنه كان رجالً.  P10سألت القاضي كيربر ما إذا كان هذا الشخص ذكراً أم أنثى. قال 

ه  إن   P10سألت القاضي كيربر عّما إذا كانت هناك محاوالت إلغراق الناس، وهو أمر مثل اإليهام بالغرق الذي يُعرف في أمريكا. قال  
  يتم وضع رأس المعتقل في برميل ماء. كان ستخدام الماء المغلي، وفي حاالت أخرى ا سبق وأن ذكر 

  نشر . وأوضح أنه عندما بدأت الثورة، تم "ن عليه تقديم بعض الشرحإنه يتعّي   P10األوامر. قال  صِدر  ن ُي سألت القاضي كيربر عمّ 
وبما أنهم كانوا يتبعون ف بناًء على اعتباراتهم الخاصة،  في التصرّ األدنى  رتب  ال و  قسمأجهزة المخابرات بشكل مطلق" وبدأ كل قائد  

كانت تصدر من  إنها    P10فيما يتعلق باألوامر، قال وفي السجن.  أحدهم أوامر إطالق النار على المتظاهرين، لم يعد يهم ما إذا مات  
ى ثالثة أشهر [من  في سوريا بعد شهرين إل  بقانون الطوارئ إعادة العمل  باإلعالن عن  رأس النظام   وقام لى الرتب الدنيا. إ الرتب العليا 
عندما أعيد  و.  بتعليق العمل به  اء ادعكان هناك  ]  في السابق ولكن قبل [الثورة كان هذا القانون ال يزال ساري المفعول  و].  بداية الثورة 

الناس] المعارضين للنظام، وبالتالي عاملوا الخونة وفقاً  ب القوات األمنية والعسكرية مطلق الحرية في فعل ما تريده [، ُمنحت  العمل به
  . لقانون الطوارئ 

أشهر أو أقل من الثورة، صدرت أوامر   3إنه بعد  P10ر مرسوماً معيناً بشأن ذلك. قال يتذكّ  P10سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  
متى حدث  أن يتذكر    P10يستطع   معينة (لم   لحظةإنه في    P10باستخدام الرصاص. قال    ت سمححيث ات بأي وسيلة،  بقمع المظاهر

إن الوضع ساء،    P10هناك [المتظاهرين]. قال    موجود شخص  كل هذا بالضبط)، أصدر العميد ماهر األسد أوامر بإطالق النار على  
  كما يعرف العالم كله. 

  . 2011مارس في آذار/  P10 قال متى بدأت الثورة.  P10تدّخل القاضي فيدنر وسأل 

ما  وفقاً لوإن األوامر لم تصله، بل وصلت إلى القيادات وعناصرهم.    P10سأل القاضي فيدنر عن موعد إصدار األوامر تقريباً. قال  
  تقريباً.  2011مايو أيار/نهاية شهر صدرت األوامر في فقد ، P10 قاله 

  P10أكد  فبواسطة أحد السّجانين.    تحقيق سألت القاضي كيربر عّما إذا كانت أيدي المعتقلين تُقيَّد باألصفاد وإذا كان يتم إحضارهم لل
  . ذلك

  كان يُجرى من قبل   تحقيقال   إن   P10. قال  تحقيق سألت القاضي كيربر عّما إذا كان شخص آخر غير السّجان هو من كان يجري ال
  ق. محّقِ 

  ذلك.   P10اً. فأكد تحقيقنفسه قد حضر  P10سأل بوكير عّما إذا كان 

حسب    قسم التحقيق رئيس    P10. فقال  تحقيقسألت القاضي كيربر من كان المسؤول عن إعطاء األوامر باستخدام التعذيب أثناء ال
  التسلسل الهرمي المعمول به. 

ً  صدر ت سألت القاضي كيربر عّما إذا كانت األوامر  ً  P10قال فأو باستخدام إشارات.   شفويا   . شفويا

أكد  فالتحقيق إما مباشرة [لفظياً] أو باستخدام إشارات.  قسم  إن السّجانين تلقوا أوامر من رئيس    P10أشارت القاضي كيربر إلى قول  
P10 ذلك .  

كان له مطلق الحرية في استخدام أي وسيلة ممكنة لتحقيق الهدف، والذي   تحقيق ذكر سابقاً أن "ضابط ال P10قالت القاضي كيربر إن 
وكان الهدف هو  مسموحة،  كل الوسائل  كان ذلك يعني أن    ،285والفرع    وبالنسبة لقسم الدوريات".  "إجراء الالزمبعبارة  له  رمز  كان ُي 

  . ذلك  P10د أكفاعتقال الشخص".  

  . ذلك P10استمرت القاضي كيربر في اإلشارة إلى أن األوامر كانت تصدر إما شفوياً أو بالهاتف. فأّكد 

  مرة أخرى.  ذلك P10أكد ف. 251سألت القاضي كيربر عّما إذا كان األمر نفسه ينطبق على الفرع 

.  285و  251في الفرعين    اتتحقيقوأن هناك سجوناً وهي من بين األسوأ    251أن سمعة الفرع    P10أشارت القاضي كيربر إلى قول  
 ً عن سبب حدوث ذلك. أشار    وسألت   285إلى    251تم نقل المعتقلين من الفرع  كان ي ا أنه  إن القاضَيين سمع  وقالت القاضي كيربر أيضا

P10    ذكر  و هو فرع تحقيق مركزي في دمشق على المستوى الوطني السوري.    285إن الفرع    اي قال فيهت ال  ة السابق  إفادته إلىP10  
مثل علي    ، ) إلى مدير إدارة المخابرات العامةالتحقيق الذي أجري معهمص (عن  تم إصدار ملخّ كان يأنه بالنسبة لمعظم المعتقلين،  

 ً مباشرة  ] من أجل  285بإحالتهم [المعتقلين] إلى الفرع المركزي [  أمراً خطياً صدر  ، فإنه ُي تحقيقعن نتيجة ال  إذا لم يرضَ و.  مملوك سابقا
  . معهم تحقيقال
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  إنه كان مدير المخابرات العامة في دمشق.  P10سأل بوكير من كان هذا الشخص. قال 

- 80نية والقوات المسلحة،  إنه عادة داخل األجهزة األم  P10من حيث الُسّنة والعلويين. قال   عن تركيبة األفراد سألت القاضي كيربر  
األ 90 من  العلويين.    فراد %  من  النسبة  تختلف  وهم  آخر.  هذه  إلى  فرع  والموظفين إن   P10قال  ومن  الضباط  عن  يتحدث  كان    ه 

  القرار.  وليس صنّاع ،(المتطوعين)

  إنهم علويون.  P10قال  فطرحت القاضي كيربر نفس السؤال مشيرة اآلن إلى الرتب العليا. 

ة ومسيحيين، ولكن الغالبية  ّن إن هناك بالتأكيد سُ   P10قال  فة أيضاً.  ّن سألت القاضي كيربر إذا كان هناك علويون فقط، أو إذا كان هناك سُ 
  من العلويين.

  ما. رّب  P10قال فر بين الرتب العليا.  هناك توتّ سألت القاضي كيربر عّما إذا كان 

في الحديث عن ذلك، لكنه قال إنه من خالل    P10يعرف اسم أنور رسالن ورتبته. لم يرغب    P10سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  
  ]. P10بالنسبة لـ[ ة بالنسبة له عمله معروف  ومقرّ ] ورتبته  أنوراسم ]، فإن اسمه [P10خدمة خدمته [

  عقيد. P10 فقال . P10سألت القاضي كيربر ما هي آخر رتبة ألنور يتذكرها 

  السؤال.  P10. لم يفهم 285سألت القاضي كيربر ما إذا كان صحيحاً أن أنور عمل في الفرع 

لفترة   125و  285في الفرعين  10علمه، عمل السيد أنور  إنه على حدّ  P10سألت القاضي كيربر عن الفرع الذي عمل فيه أنور. قال 
  طويلة. 

تحديد. بدأ [أنور]  وليس على وجه الإنه سيتحدث بطريقة تقريبية،    P10تقديم إطار زمني لذلك. قال    P10طلبت القاضي كيربر من  
في البداية، عمل في الفرع  و].  285إلى إدارة المخابرات العامة [بعد ذلك  نُقل  و(كان في األصل ضابط شرطة).    251العمل في الفرع  

، عمل  P10، كما يعتقد 2008في عام ولكن كان فيها أنور موجوداً في هذا الفرع).   2006حالة واحدة في عام  P10(يتذكر  251
  . 2010 –  2009في  251وتم نقله الحقاً إلى الفرع  285السيد أنور في الفرع 

  . قسم التحقيق إنه كان رئيس   P10. قال 251ربر عن المنصب الذي شغله أنور في الفرع سألت القاضي كي 

*** 

 دقيقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

  استجواب من قبل القاضي فيدنر 

إن هناك أربعة أجهزة: إدارة المخابرات العامة، وشعبة    P10سأل القاضي فيدنر عن أجهزة المخابرات الموجودة في سوريا. فقال  
]: إدارة المخابرات  بإدارة ذاتية رسميان [  جهازين منهاإن    P10لجوية. قال  امخابرات  الو  ،المخابرات العسكرية، وشعبة األمن السياسي

األمن   شعبة]، بما في ذلك المخابرات الجوية. أما ذاتية إدارةب ثالثة منها رسمية [كانت رات العسكرية. في الواقع، المخاب  شعبة العامة و
ً السياسي فهي    لوزارة الداخلية.  تتبع إداريا

إنها مستقلة (ال تُدار من قبل أي وزارة، وإنما من قبل رئاسة   P10أراد القاضي فيدنر معرفة المزيد عن إدارة المخابرات العامة. قال 
  . 1411الجمهورية مباشرة). ولكن يُطلق عليها اسم وحدة عسكرية، على الرغم من أنها مستقلة. وتحمل الرقم 

. قال  ذلك  د القاضي فيدنرأكّ وككل.    يقصد اإلدارة   عّما إذا كان القاضي فيدنر  P10. سأل  هايدنر عن عدد الموظفين في سأل القاضي ف
P10  موظف.  50,000-30,000إن هناك ما يقرب من  

  نعم.  P10قال فسأل القاضي فيدنر عّما إذا كان هذا الرقم يشمل كافة أنحاء سوريا.  

  ذلك.   P10إن علي مملوك كان مديراً إلدارة المخابرات العامة. فأكد   P10أشار القاضي فيدنر إلى قول 

  

 

  كلمة "السيد" بشكل صريح. P10 ذكر 10
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، قُتل الرئيس  2012إنه بعد قصف الخلية المركزية إلدارة األزمة عام    P10سأل القاضي فيدنر إلى متى استمر هذا الحال. فقال  
  السابق لمكتب األمن الوطني اللواء هشام بختيار وتم تعيين علي مملوك في منصبه. 

  . 2012تقريباً عام  P10حدث هذا. قال  متىسأل القاضي فيدنر 

  11قال شخص من عائلة زيتون.   P10علي مملوك]. بعد سأل القاضي فيدنر من جاء بعده [

  وقال إنه [ديب زيتون] كان المساعد األول لعلي مملوك.   P10ديب زيتون. أكد  االسم هو سأل القاضي فيدنر إذا كان 

عّما إذا كان القاضي فيدنر يشير إلى لجنة    P10على علم بلجنة تم تشكيلها بعد بداية الثورة. فسأل    P10سأل القاضي فيدنر ما إذا كان  
  على مستوى اإلدارة، أو إلى لجنة على المستوى [الوطني] للبلد. 

  ]. CCMCقد ذكر االختصار المترجم كان و[  " األزمةخلية إدارة "إنها تسمى  P10المستوى السوري. قال قال القاضي فيدنر على 

أجاب  فكرر القاضي فيدنر السؤال  ف]، أم أنه كان قصد ذلك. CCMCقد قال ذلك بالفعل [  P10أراد القاضي فيدنر معرفة ما إذا كان  
P10  األزمة. خلية  إدارة  قال بأنه  

  كان ، اللواء هشام بختيار الذي قُتل،  رئيس مكتب األمن الوطني  إن   P10خلية]. قال  ال[أعضاء    افيدنر من هم أعضاؤه سأل القاضي  
آصف شوكت من [المخابرات]  ورؤساء األجهزة األمنية األربعة: علي مملوك،    كان من بين األعضاء اآلخرين]. وخليةال رئيس  [  هارئيس

  نسيها.عديدة  أن هناك أسماء  P10الجوية. وأضاف رئيس [المخابرات]  ،حسنعسكرية، ووزير الدفاع، وجميل ال

رت الثورة  بِ اعتُ حيث  أجل إدارة األزمة.  من  رئاسي    بمرسوم إنها تأسست    P10سأل القاضي فيدنر متى ولماذا تأسست هذه الخلية. قال  
اللجان األمنية في المحافظات  وتُعتَبر  [الثورة].    الحراك رحات حول كيفية القضاء على  أزمة وكان من المفترض أن تأتي [الخلية] بمقت 

  الخلية]. عن األخرى منبثقة عنها [

  بالطبع.  P10سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت الخلية أعطت أوامر محّددة ألجهزة المخابرات. قال 

كانت األوامر  وعبر األجهزة األمنية.   شرتعاميم صدر وُن أحد ال  إن  P10تقديم مزيد من التوضيح. قال    P10طلب القاضي فيدنر من  
ووسائل التواصل االجتماعي وإسكاتهم    [التعامل] مع التنسيقياترها ألول مرة، حيث أمرت باعتقال جميع األشخاص و وحساسة عند صد 

  هم أمروفظات،  األمنية في المحا   تم توجيهه إلى الفروعآخر في شكل طلب من اإلدارة المركزية. وأمر  بأي وسيلة ممكنة. كان هناك  
  الضغط على الناس من حولهم. ممارسة باستدعاء جميع الوجهاء والتجار (المدنيين)، من أجل الضغط عليهم وبالتالي 

شخصيات دينية] تم استدعاؤهم إلى    بما فيهمتجار  الوجهاء والإنهم [   P10عّما يعنيه بكلمة "استدعاء". قال    P10 سأل القاضي فيدنر
  تم استدعاء بعضهم شخصياً من قبل بشار األسد. واألفرع األمنية.  

  .ذلك P10أكد فسأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت الخلية أصدرت أوامر باستخدام العنف ضد المظاهرات.  

إنه ذكر سابقاً صحفيين ولجان مدنية وأطباء كانوا يساعدون الناس في    P10مزيداً من التفاصيل. قال    P10طلب القاضي فيدنر من  
  ) [أي القيام بأي شيء]. م (اتخاذ اإلجراء الالزموالقضاء عليه هماعتقالتفيد ب [األوامر] كانت  المستشفيات الميدانية. 

 ماتغيير كبير. كان له  حدث  P10. قال  2011مارس  آذار/بعد    285و  251في الفرعين    الواجباترت  سأل القاضي فيدنر كيف تغّي 
داخل    زاد عدد المعتقلين بشكل ملحوظو.  صالحياتهماازدادت    الشعبي  كابعد الحرولفرعين] حرية مطلقة قبل األحداث [الثورة].  ل[

  تم اعتقال كل من كان في الشارع (وقت المظاهرات). وكان ي .  الفرع

ال إذا كانت أساليب  فيدنر عّما  القاضي  تغيرت.    تحقيقسأل  إ  P10د  أكّ فقد  "جن جنونه مع هؤالء األشخاص"    تحقيقن الذلك قائالً 
ضون شخص، ظلوا هناك لعدة أيام يتعرّ   200أمتار أكثر من    4 × 4[المعتقلين]. في بعض األحيان، كان بداخل زنزانة مساحتها  

  للتعذيب، لكن دون استجواب. 

  هذا حدث بشكل عام. إن  P10سأل القاضي فيدنر في أي فرع حدث هذا. قال 

  P10  التي وصفها   السؤال. سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت الزنزانة  P10. لم يفهم  حددةم   زنزانة  وصف   P10قال القاضي فيدنر إن  
متر، وهي    x  1  1.5بحجم    منفردةإن السجون بشكل عام متشابهة. كما توجد زنازين    P10. قال  285أو    251موجودة في الفرع  

 الصورة العامة لالكتظاظ في جميع الفروع في سوريا. 

 

"من بيت زيتون" وتعني "عائلة الزيتون" باللهجة السورية. كلمة "بيت" تعني "منزل" في اللغة   P10مالحظة من مراقب المحاكمة: قال   11
  . العربية الفصحى. تُرجمت إلى "بيت" وربما اعتقد القاضيان أن االسم األول هو "بيت". ومن هنا جاء السؤال التالي
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إنهم    P10أيضاً. قال    251لفرع  ا  على   ينطبقوسأل عّما إذا كان ذلك    285في الفرع    وضاع ذكر األ  P10قال القاضي فيدنر إن  
ً قتل أحد المحققين شخص  كان أسوأ لدرجة أنه في حال 285ع كانوا متشابهين تقريباً لكن الفر   أمراً طبيعياً. فسيتم اعتبار ذلك  ما، ا

  أسوأ.  285سيئ، و 251إن الفرع  P10. قال  251أو  285يعني الفرع  P10سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان 

اإلجراء  وبه أكثر أساليب التعذيب وحشية،    251أن "الفرع    251في الفرع    بالتحقيقاتفيما يتعلق    P10أشار القاضي فيدنر إلى ما قاله  
  .ذلك P10أكد ف".  285مشابه للفرع 

إن األساليب متشابهة تقريباً، لكن التعذيب سيكون   P10. قال  285و  251سأل القاضي فيدنر عن االختالفات في التعذيب بين الفرعين  
  . 285أكثر حدة في الفرع 

إنه ذكر أن اللواء محمد ناصيف    P10يتمتع بحرية أكبر في التصّرف. قال    251ذكر سابقاً أن الفرع    P10قال القاضي فيدنر إن  
  كان مالزم أول أو نقيب (رتبة منخفضة).  منذ أن ] 251تولى القيادة [الفرع 

محمد خير بيك ناصيف أو محمد ناصيف خير بيك (ال فرق بينهما). وبالنسبة    P10تكرار االسم. قال    P10ب القاضي فيدنر من  طل
العلويين وموقفه الديني    رجال الدينهو ووالده وجده من  حيث كان  ألهميته بالنسبة لرأس النظام، فهي نابعة من انتمائه للطائفة العلوية.  

  ]. ةسوري الرية [أقوى من رئيس الجمهو 

ذلك. وأضاف أن    P10. فأّكد  251قال في وقت سابق إن أشخاصاً مقّربين من الرئيس تولوا قيادة الفرع    P10ذكر القاضي فيدنر أن  
، علوي، نائب ناصيف  كان حمد زيد  رى العلوية. في السابق،رئيس الفرع كان اللواء [ناصيف]. وكان كبار الضباط من العلويين ومن القُ 

  أو مدير مكتب [ناصيف]. 

ة. حيث ذبح العلويون والنظام  إنه [أنور] ُسنّي من قرية حدثت فيها مذبح   P10سأل القاضي فيدنر ما إذا كان أنور علوياً أم سّنياً. قال  
  الكثير من الناس هناك. 

  في قرية الحولة.   2012-2011حدث هذا تقريباً في   P10سأل القاضي فيدنر أين حدث هذا. قال 

ذلك. أقسم با} أنه مقتنع بأن أنور ليس من األشخاص    P10سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان كونه سنياً أثر على وظيفة أنور. فأكد  
إذا كان عقيد علوي    لكن. وقسم التحقيق بالضبط ما الذي فعله أنور، لكنه كان رئيس    P10همين على اإلطالق، ألنه ُسنّي. وال يعرف  الم

  في منصبه، فسيكون أكثر قوة. 

عّما إذا كان السؤال   P10. سأل 285و 251سأل القاضي فيدنر عن التسلسل الهرمي بين السّجانين والمحققين والضباط في الفرعين 
قال إن هناك تسلسالً هرمياً بين رئيس وربما يكون هناك تسلسل هرمي.    P10. كّرر القاضي فيدنر السؤال. قال  قسم التحقيقيتعلق ب 
حدث  ه يت وبما أن عتبر بعض األقسام أكثر أهمية من غيرها.  ، تُ P10وفقاً لـو ).  حد األقسام نائبه (الذي قد يكون رئيساً أل معاونه/الفرع و

في  ، الذي يتفوق  قسم التحقيقرئيس  من  على  في مكانة أ،  الهرم  إلى أن رئيس الفرع في قمة  P10، خلص  قسم التحقيقعن الفرع و
  سّجانين. العلى المحققين العسكريين والمدنيين، الذين يتفوقون بدورهم على مكانته 

هناك    كانإنهم يعرفون بالتأكيد، مع ذلك،    P10قال  فيحدث في الفرع.    سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان رئيس الفرع ونائبه على علم بما 
  ن بشكل عام. ايعرف كانا ذلك، ورغمسوى رئيس الفرع.    التي لم يعرف بها بعض الموضوعات السرية،

  من رئيس الفرع. تصدر إن األوامر، بالطبع،  P10األوامر. قال  نصدراي ا إذا كان سأل القاضي فيدنر عّما 

الضوء األخضر من خالل عبارات/رموز معروفة.    كانا يعطيان.  على اطالع  لرئيس ونائبهكان اقال سابقاً "  P10ذكر القاضي فيدنر أن  
  P10د  ". وأكّ بسبب حالة الفوضىمكنهم التعذيب جزئياً دون أوامر،  كان ي وبعد اندالع أعمال الشغب، تمتع الضباط بحرية أكبر و

  هذا كان الحال بشكل خاص بعد اندالع الثورة السورية. ، مضيفاً أن إفادته

كان  أو مكافحة اإلرهاب، و  قسم الدوريات ويُدعى . 251إنه يتبع إدارياً للفرع الداخلي،   P10. فقال 40سأل القاضي فيدنر عن القسم 
]  40  قسم [ال  كانمخلوف.  حافظ  تحت قيادة    السيما السيئة للغاية،    األقسام من    و ، فهP10في السابق حافظ مخلوف. وبحسب    يرأسه 

  الرئيس.  خالمخلوف هو ابن حافظ سلطات مطلقة، ألن ب  كان يتمتعفي محافظات أخرى و ، اعتقاالت حتى خارج دمشقيجري 

وواجبه هو    قسم ال  أن تخصص هذا   P10فيما يتعلق بالمهام والواجبات. ذكر   40والقسم   251سأل القاضي فيدنر كيف يتعاون الفرع  
  باعتقاله   40  يقوم القسم،  251في بعض األحيان، عندما يكون هناك شخص مطلوب للفرع  و تسيير الدوريات داخل مدينة دمشق.  

  بنفسه.  تحقيقتجاوز مسؤولياته وسلطته وفتح قسم  40ه يعلم أن القسم إن  P10. قال 251وتسليمه إلى الفرع 
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] نفسه  حافظ اعتبر [  ،وبسبب رتبته وقربه من بشار  ،40مخلوف هو رئيس القسم  حافظ  إن    P10قال القاضي فيدنر إنه لم يفهم. قال  
وبين ]. 251، ويعذبه، ثم يحيله [إلى الفرع  251الفرع    من قبلأي مطلوب  يعتقل    40القسم  أهم وأعلى من توفيق يونس. لذلك، كان  

  . 285[المعتقلين] إلى الفرع   يحيل) و40 قسمنتمي إليه الي (الذي   251جاوز الفرع يت القسم كان آلخر، واحين ال

  P10  عمل)  40إنه ال يعرف. ومع ذلك، كانت هناك أقسام مماثلة (للقسم    P10. قال  40سأل القاضي فيدنر عن عدد موظفي القسم  
  . ادة القسم قي   حافظزاد العدد بعد أن تولى وشخص.   200 –  150. ربما حوالي فيها

  . 251لديه مكتب في الفرع  40إن رئيس القسم  P10. قال 251مكاتب في الفرع  40سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان لدى القسم 

  رَ لم َي   P10غير أن  هناك العديد من الجثث.  كان    P10. قال  285و  251سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت هناك جثث في الفرعين  
ً [جثث  مّمن  صدقاء حول مكان إقامته  األ عن العديد من    P10  وسمععينيه، بل شاهدها في األخبار بعد الكشف عن ملفات قيصر.    ] بأمّ ا
  ]. 285و 251 ينفرعالفي أقاربهم هناك [ توفي

  . ما كان يحدثأن هذا  P10. افترض 251نقل الجثث إلى الفرع ي  40سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان القسم 

  رَ إن هذا صحيح، على الرغم من أنه لم َي   P10قال  ف.  251الجثث إلى الفرع    إذا كان يتم إحضارسأل عّما  ت تدّخلت القاضي كيربر ل
الجثث]،  أعداد  [  لألعداد) صوراً تطالب بتوضيح  BKA(  األماني ب مكتب الشرطة الجنائية االتحادية    له  عرض . ومع ذلك،  ذلك بنفسه

  ). 40أنه قصد القسم   P10(أكد   قسملك الذوكان هناك العديد من الجثث من 

، كما ذكر سابقاً، يعتبر حافظإن    P10لتخزينها هناك. قال    251نقل الجثث إلى الفرع  أن يتم  قالت القاضي كيربر إنه يبدو من الغريب  
قمامة ومسؤولية يلقيها على شخص آخر  بمثابة  الجثث    . ومع ذلك، فقد اعتبرَ في قسمه موت الناس    يخشى لم يكن  و.  توفيقنفسه أهم من  

  لكن لماذا يتحمل المسؤولية؟). (لم يكن خائفاً، 

، على وجه الدقة، في وقت بداية الحراك [الثورة]، كان  P10. قال 251في الفرع   تحقيقسأل القاضي فيدنر عن الهدف من جلسات ال
الهدف   لذلك، كان  المعتقلين مرتفعاً.  المزارع.  هو  عدد  الناس مثل األغنام في  يتم  حبس  [ وكان  قبل وصوله  قبل  تحضير االتهامات 

: االنتماء إلى أطراف  اوقيع عليهلت وكل ما كان عليه فعله هو ا،  ةجاهز  مته تهتكون  تم اعتقال أحدهم،  كان ي عندما  والمعتقل].    وصول 
لم يكونوا  وجبر أحدهم على االعتراف بمشاركته في مظاهرات من أجل المال.  كان ُي أجنبية مثل المملكة العربية السعودية وقطر. كما  

  ، بل مجرد انتقام واعتقال. تحقيقجلسات بحاجة إلى  

جبر على االعتراف بأنه  ُي مسيحي  الرجل  الكان    : على سبيل المثال  P10سابق حيث ذكر    استجواب من    P10كّرر القاضي فيدنر إجابة  
ً ة مرة أخرى إلى أن االتهامات معدّ  مشيراً  ،ذلك P10 فأّكدقائد جيش إرهابي إسالمي.     ن التوقيع عليها فقط. يتعيّ كان وأنه   مسبقا

إن هذا    P10. قال  بالفعل  الحصول على معلومات   شخص  أراديث  "حقيقية"، ح تحقيق جلسات  سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت هناك  
أطباء ميدانيين  حول  أشخاص من أجل الحصول على معلومات حول مواقع أو    التحقيق معحاً أنه في بعض الحاالت تم  ، موضّ كان يحدث

  ).أو بثمنه المتبرع بالدواء(  الدواءحول أو 

إن هذا    P10معارضة على وسائل التواصل االجتماعي. قال  ال سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت هذه المعلومات تشمل أيضاً أعضاء  
  " في البداية. التنسيقياتالمعارضة] بكلمة "إلى بالطبع، موضحاً أنه أشار إليهم [ كان يحدث

  نعم، في بعض الحاالت.  P10قال ف.  (رشاوى)  ن حاالت فساد يتضمّ  [المعتقلين]سأل القاضي فيدنر ما إذا كان إطالق سراح 

*** 

  للرسومات التوضيحية التي رسمها الشاهد وُعِرضت في قاعة المحكمة.]  إنتاج[فيما يلي إعادة 

*** 
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إن قسم "الدراسات" يختلف عن قسم "دراسات التحقيق"، حيث يدرس القسم األخير األشخاص الذين سيتم اعتقالهم وأولئك   P10قال  
  الذين تم اعتقالهم بالفعل.

  . " ال إفادة" ليس مدرجاً في الهيكل التنظيمي. قال (و):  P10سأل بوكير عّما إذا كان مكان عمل  
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  قسام أخرى ال يستطيع تذكرها.أد تقدير. وأضاف أنه قد تكون هناك  مما رسمه، ألن هذا مجرّ   أكبرإن عدد الغرف في الواقع    P10قال  

  . " ال إفادة" قال (و): ليس موجوداً في الهيكل التنظيمي.   P10سأل بوكير مرة أخرى ما إذا كان مكان عمل 

. قال بوكير إن  P10على هذا السؤال يمكن أن تستخلص استنتاجات حول هوية بأن اإلجابة  ، فأجاب أوبست سببالأراد بوكير معرفة 
  طالب بوكير بقرار من المحكمة. و القاضي كيربر السؤال باعتباره غير مقبول.   ت رفضوالسؤال في رأيه مقبول.  

*** 

  للغداء/واتخاذ قرار بشأن مقبولية سؤال بوكير]  –دقيقة في الجلسة   75[استراحة لمدة 

*** 

أم    285قالت القاضي كيربر إن القضاة لم يتوصلوا إلى قرار، ألنه لم يكن من الواضح ما إذا كان بوكير يشير إلى سؤاله في الفرع  
وصف  بوكير    أعاد. وأوضحت القاضي كيربر أن الشاهد غير ملزم بتقديم معلومات شخصية عن عمله في الحكومة السورية.  251

  المحادثة مرة أخرى. 

غير ملزم باإلجابة    P10، فإن  )StPO) من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني (3(68وفقاً للمادة  أنه    كلينجهعي العام  صّرح المدّ 
  . تنطبق . قال بوكير إن هذه الفقرة العائلتهعلى األسئلة بسبب مخاوف بشأن سالمته وسالمة 

*** 

  القرار] دقيقة في الجلسة لتتخذ المحكمة   20[استراحة لمدة 

*** 
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  قرار المحكمة 

في الحكومة    ومكان عمله  عمله تقديم معلومات شخصية ومعلومات حول    P10ن على  أيدت المحكمة قرار القاضي كيربر. ال يتعّي 
اإلجراءات  ) من قانون  3(68المادة    تلبية مقتضيات يتم  واستنتاجات بشأن هويته.  التوصل إلى  ، ألن هذه المعلومات ستسمح ب السورية

أخذ  وي شقته.    قامت بتفتيشو  ،في سوريا باالعتقال إذا لم يعد  P10دت المخابرات السورية عائلة  هدّ سبق وأن  حيث  .  الجنائية األلماني
P10  بألمانياو االتحادية  الجنائية  الشرطة  الجد.    مكتب  التهديد على محمل  اعتقال  وهذا  تم  السورية،    P10إذا  المخابرات  قبل  من 

  ز هذا الخطر وبالتالي فهو غير مقبول. من الواضح أن سؤال بوكير كان يعزّ وحتى الموت.   سوء المعاملةرضة لخطر  فسيكون ع

اليوم مشتقة من حقيقة أن مكان عمله   P10طلب بوكير نسخة مدونة من القرار وسأل عّما إذا كان صحيحاً أن المعلومات المقدمة من 
إنه وفقاً    كلينجه. كّرر بوكير سؤاله ورفضته القاضي كيربر. قال المدعي  " ال إفادة". قال (و):  285يقع في الهيكل التنظيمي للفرع  

  لقرار المحكمة السابق، ال توجد حاجة إلى إجابة هذا السؤال. 

*** 

  دقيقة في الجلسة]   20[استراحة لمدة 

*** 

  رار المحكمة: ق

وصف أنه حصل على معلوماته من حقيقة أنه كان حاضراً    P10أيدت هيئة المحكمة قرار كيربر. تعقيباً على القرار السابق، يكفي أن  
  تم رفض سؤال بوكير. وبالتالي عاماً تقريباً.  20في جلسة تحقيق واحدة على األقل، وشاهد السجن، وعمل في إدارة المخابرات لمدة 

  استجواب من قبل المدعي العام 

العام   المدعي  الفرع    كلينجه سأل  الموظفين في  بين    P10. قّدر  251عن عدد  بما في ذلك األقسام    5,000  –  3,000عددهم ما 
  12الخارجية. 

شخص يعملون هناك في    100-50إنه فرع كبير. حيث يوجد حوالي    P10عن عدد الموظفين في قسم التحقيق. قال    كلينجه سأل  
باعتقاالت  من حين آلخر،    ، يقوم قسم التحقيقو.  ات قسم التحقيق دوريات خاصة تختلف عن قسم الدوري ويوجد لدى  مناوبات مختلفة.  

  أو يطلب مساعدة األقسام األخرى. 

. قال  إلجراء التحقيقات  وقات ثابتةعّما إذا كانت التحقيقات تتم على مدار الساعة، بسبب المناوبات، أو إذا كانت هناك أ  كلينجهسأل  
P10  .على مدار الساعة  

. سأل  قد وقّع عليها أنوركان وثائق  P10، ذكر 2017إلى أنه أثناء استجوابه من قبل الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر  كلينجهأشار 
يتذكر  يستطيع أن ، ألنه ال 2009 – 2008ن هذا حدث في إما يتذكر،  ، على حدّ P10عن محتوى وتاريخ هذه الوثائق. قال  كلينجه

 ً ً التحقيق في ذلك الوقت وكان    رئيس قسم ل  جيداً. وكان أنور نائبا إلى فرع آخر، ربما  محمد  عندما تم نقل  و.  للقسم   محمد بركات رئيسا
  . الوثائقتلك على ع  كان أنور هو الرئيس المؤقت ووّق 

هة إلى فرع آخر، وفيها أوامر  إنها كانت مذّكرات إحضار للتحقيق/االستجواب موجّ   P10. قال  الوثائقتلك  عن محتوى    كلينجه سأل  
  13هم". عن "أدلوا "هم" باعترافات و 285للفرع اآلخر باعتقال أشخاص معينين. ربما كانوا معتقلين في الفرع 

  14). اباللغة العربية (وفيما يلي إعادة إنشاء له وثيقة تم عرض 

 

  التقرير أدناه.  في  يظهرهذا الرقم في اليوم التالي، كما   P10 ّححص 12
مذكرة   251، وذلك هو سبب إرسال الفرع معهم تحقيقالذكروا معتقلين من فرع آخر أثناء   251أن المعتقلين في الفرع   P10عنى  13

  إلحضارهم. 
لرتبة "عميد ركن"، وهذا   "، ولكن ال توجد ترجمة دقيقةralStabsbrigadegeneمالحظة من مراقب المحاكمة: الترجمة األلمانية كانت: " 14

  ليس دقيقاً، ألن كلمة "ركن" ليس لها ترجمة دقيقة (حتى باللغة اإلنجليزية). 
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 إنه ال يستطيع أن يجزم، ألنه ال يتذكر جيداً.  P10عّما إذا كان هذا هو نفس توقيع أنور. قال  P10 كلينجهسأل 

  ). ا(وفيما يلي إعادة إنشاء له  يةثان  وثيقة ت ضرِ تم عُ 

 

  إنه يستطيع قراءة األسماء فقط وليس التواقيع.  P10. قال رموز التواقيع  فكّ  P10عّما إذا كان بإمكان  كلينجهسأل 

  15شاهد. مع  مقابلة  محضروهي ، ةثالث  وثيقة ت ضرِ تم عُ 

  بعض الشيء، لكن خط اليد هو نفسه.  ا مختلفة إنه P10تعيين األحرف األولى. قال  P10عّما إذا كان بإمكان  كلينجهسأل 

 

  مالحظة من مراقب المحاكمة: ربما كان محضر مقابلة أنور مع السلطات األلمانية.  15
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  "العقيد السوري أنور رسالن". تم عرض وثيقة رابعة [مكتوبة بخط اليد] موقعة باسم 

  P10أن يتصرف ُسنّي برتبة عقيد في جهاز مخابرات يهيمن عليه الشيعة، من أجل الحصول على ترقية. قال    نبغيكيف ي   كلينجه سأل  
  وإال فسيواجه متاعب.   أال يقول "ال" أبداً ويجب عليه تنفيذ جميع األوامر، ه ينبغيإن 

ً إنه يجب على المرء أن يكون "منبطح  P10مثل هذا الفرع الخاص. قال  ب   يلتحقكيف يمكن لُسنّي أن    كلينجهسأل   ]  متذلال/[مجامال"  ا
  إذا فعل، فلن يسمحوا له بالدخول في المقام األول. وويقبل جميع األوامر. يجب أال يقول "ال" أبداً. 

إنه قبل الثورة، لم يكن عدد [المعتقلين] بهذا    P10طبية والغذاء. قال  عن األوضاع العامة في السجون، مثل الرعاية ال   كلينجه سأل  
االرتفاع. وباإلضافة إلى ذلك، تم حرمان المعتقلين في أجهزة المخابرات من كافة الحقوق المدنية وتمت معاملتهم معاملة الحيوانات.  

بعد الثورة،   لكنه على الخروج [يوشك على الموت]. ووإذا تعرض أحد إلصابة وتعذيب، لم يكن يُنَقل إلى المستشفى حتى توشك روح
سّجان بذلك.  الال يمكن للمرء أن يذهب إلى المرحاض ما لم يأذن وال توجد نظافة شخصية. وت بالفعل]. ومي حتى تخرج روحه [ يُتَرك

  باالختناق. يصابون  [المعتقلون]    كانوابسبب االكتظاظ ونقص النظافة واألكسجين،  وفي بعض األحيان، يتبول المرء على نفسه. لذلك،  و

ً   P10عّما حدث للجثث. قال   كلينجهسأل   قلت الجثث من الفروع  ُن   إنه أخبر الشرطة عن مواقع المقابر الجماعية، حيث تم دفنها. طبعا
المستشفيات.  إمنية  األ ألقِ وقلى  المستشفى،يَ د  حديقة  في  [الجثث]  المشرحة ألن    ت  أصالً   برادات  ممتلئة  معظم  و.  كانت  استخدمت 

ل. ثم تدخلت  الجثث على األرض في الشمس لتتحّل كانت تُلقى  لتخزين الجثث وعندما زاد عددها،  المبّردة  المستشفيات شاحنات الخضار  
النيابة العامة والشرطة العسكرية بتحضير شهادات وفاة مزورة، تفيد بأنها وفاة طبيعية، وكتابة رقم [الجثث] في جداول مع أرقام تشير  

ً المكان الذي جاءت منه إلى   الجثث إلى مقابر    جلب  يتم  وبعد ذلك كان] هذه األرقام على ملصقات ووضعوها على الجثث.  . وكتبوا [أيضا
  للعائالت ذات الصلة.  كان من النادر جداً تسليم الجثث وجماعية.  

التوصل    تمإنه يعرف، لكن لسوء الحظ، إذا أفصح عن ذلك، فسي   P10يعرف مواقع المقابر الجماعية. قال    P10ما إذا كان    كلينجهسأل  
  . فيه عملالذي  إلى استنتاجات بشأن المكان

  استجواب من قبل بوكير، محامي الدفاع  

ي. قال  ّن سُ شخص  يواجهها  قد  التي    تاعبإذا لم يتبع األوامر وسأل عن الم  إنه يمكن للمرء أن يواجه متاعب  P10إلى قول  بوكير    أشار
P10   ُشخصية، أو إذا  أوامر غير قانونية أو خدمات  وإن كانت  نّي أو ضابط صف أوامر من قادة علويين، حتى  إنه إذا رفض ضابط س

برات أمني وطلب منه رئيسه اإلفراج عن معتقل)، فيمكن إحالته  اخمُطلب منه القيام بشيء ما (على سبيل المثال، إذا كان رئيس جهاز 
يمكن إصدار مرسوم بنقله إلى الجيش، أو مرسوم بنقله إلى مكان آخر بعيد غير مرغوب فيه، أو إذا كان الشخص    وأ إلى الجيش،  

  . ، فقد يتم تسريحه رتبته] من حيث ي] ضعيفاً [ّن [السُ 

إنه قبل الثورة وألن هذا اإلجراء كان روتينياً، لم يكن    P10سأل بوكير عّما إذا كان ذلك سيعّرض هذا الشخص أو عائلته للخطر. قال  
  ته بالخيانة. هناك خطر على العائلة. ولكن، بعد الثورة، إذا لم يلتزم المرء بالتعليمات، فسيتم اتهامه هو وعائل

  تعقيد /مدى خطورةإن ذلك يعتمد على    P10ع وثيقة ورفض، ماذا سيحدث؟ قال  أعطى بوكير مثاالً: إذا ُطلب من شخص ما أن يوّق 
أحد أعضاء الجيش    وإنماإنه لم يقصد مهرباً    قائالً . على سبيل المثال، إذا كان أحدهم مهرباً للبضائع... قاطع بوكير  الموقف والموضوع

إنه بالتأكيد، إذا كان المتهم ينتمي إلى    P10الحر أو منظمة إرهابية. قال أوبست إنه ينبغي أن تكون صياغة الشاهد. قال    السوري 
  هشعب كل هم الوفيما يتعلق بقضيتنا (الثورة السورية)، اتُ ن يجرؤ ولن يستطيع رفض التوقيع.  منظمة إرهابية أو القاعدة، فإنه بالتأكيد ل

  القاعدة.  أعضاء في تنظيمشعبه بأنهم النظام  تهم حيث اباإلرهاب.  

  بالطبع.  P10بوكير عّما إذا كانت حالة فردية ستكون ذات أهمية كبيرة. قال  سأل

  . ذلك P10د أكّ فل بوكير عّما إذا كان يجب توقيع الوثيقة، وإال فسيتم اتهام الشخص بالخيانة.  أس

مرة واحدة فقط أو عدة مرات.    حدث ذلك وسأل عّما إذا    285تحقيق في الفرع  جلسة  إنه كان حاضراً أثناء    P10إلى قول  بوكير    أشار
  . قال (و) "ال إفادة"

  في عدم اإلجابة.   P10سأل بوكير ما الحق الذي يعتمد عليه 

  قال (و) "ال إفادة".  16قانون اإلجراءات الجنائية األلماني. من   55تساءل بوكير عّما إذا كان األمر يتعلق بالمادة 

  إجابة السؤال.   P10إنه ال يتعيّن على  كلينجهقال 

 

  إجراء تحقيقات جنائية ضد الشاهد نفسه أو أحد أقاربه. الحق في حجب المعلومات في الحاالت التي قد تؤدي إلى  16
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  تحقيق. قال (و) "ال إفادة". جلسة حضر أثناء من أن ي  P10 مّكنت سأل بوكير عن األسباب التي 

  استراحة لتقديم المشورة لموكله.  أوبست . طلب 251لديه مكتب في الفرع  40أن رئيس القسم  P10سأل بوكير كيف عرف 

  . "ال إفادة "على معلوماته التي أوضحها اليوم؟ قال (و)   P10قال بوكير إن لديه سؤاالً عاماً: من أين حصل 

 في اليوم التالي.  ستجواب سيستمر االحيث  . صرفهقالت كيربر إن الشاهد يمكنه المغادرة، لكن لم يتم  

*** 

  دقائق أثناء الجلسة]   5[استراحة لمدة 

*** 

م  إلدالء بشهاداتهلبعض األشخاص    اي اقترح فيهوالت   دقيقة] إفادة رداً على شهادة أنور   40، السيدة هولتز [لمدة  كلينجهقرأت مساعدة  
أو الذين    دعموه ذكر أنور أسماء األشخاص الذين  وقيل إن هذه لم تكن طلبات رسمية لتقديم األدلة، بل كانت اقتراحات.  وفي قضيته.  

لم يكن طلبه واضحاً ومحدداً، وبالتالي لم يتم استيفاء متطلبات اإلجراءات القضائية لطلب رسمي  ودعمهم و"يمكن" استدعاؤهم كشهود.  
سابقة   استماع  جلسات  من  األشخاص  هؤالء  شهادات  تؤكد  كما  األدلة.  منهجي.  وجود  لتقديم  الشهود  عدم  ينبغي  وتعذيب  استدعاء 

  : هذه القضية الشهادة في اإلدالء ب مع توضيح سبب عدم مطالبتهم ب  تم ذكر كل واحد منهمحيث المقترحين للشهادة في هذه القضية.  

  معلومات] التم حجب االسم/ [

  وأكد بوكير أن أنور لم يطلب رسمياً تقديم أدلة، وسوف يدلون بإفادة حول ذلك في المستقبل. 

  مساًء.  4:15ُرفِعت الجلسة الساعة 

  صباحاً.  9:30الساعة  2020آب/أغسطس،   13ستُعقد الجلسة القادمة يوم 

 

  2020آب/أغسطس،  13 –اليوم الثالث والعشرون من المحاكمة 

دويسينج من وسائل اإلعالم. تم استدعاء الشاهد    ممثلين اثنينو  أشخاص  ستةصباحاً بحضور حوالي    9:30في الساعة    بدأت الجلسة 
الساعة الواحدة ظهراً لكنه لم يكن بحاجة للمثول   لجلسة مايو] أيار/ 27، السابع[مفتش الشرطة األلمانية الذي تم االستماع إليه في اليوم 

شخصيان إضافيان، أحدهما    حارسانكان هناك مرة أخرى  و.  هكبديل لمحامي الدفاع لينك  السيد كيجيباين  حضرنظراً لعدم وجود أسئلة.  
  . بالقرب من الحضور  ، واآلخر في الجزء الخلفي من الغرفة،P10يجلس أمام 

، وليس  3,000  –  2,500في اليوم السابق. حيث يوجد    251اإلدالء بإفادة: فقد أخطأ بشأن عدد الموظفين في الفرع    P10أراد  
  كما قال في اليوم السابق.  5,000 –  3,000

  محامي الدفاع  بوكير، استجواب من قبل  

قال (و)    . P10  . سأل بوكير لماذا ال يجيب " ال إفادة"لالستشارة الذي تم ذكره في اليوم السابق. قال (و)    P10سأل بوكير عن طلب  
  . " ال إفادة"

  P10إن "توفيق يونس من أسوأ الضباط المجرمين في سوريا" وسأل كيف توصل إلى هذا االستنتاج. قال    P10أشار بوكير إلى قول  
إنه لم يعمل في ذلك المكان    P10لمنع المزيد من األسئلة، قال  وإنه يمكنه إعطاء مثال على ممارسات هذا العميد دون تحديد الموقع.  

  وشاهد .  P10عمل فيه  الذي  مكان  الو  توفيق  مكان واجب إلى وجود مهمة مشتركة بين    P10يونس]. أشار  توفيق  [حيث كان يعمل  
P10    على    توفيق في غابة. عندما لم يحصل    [أي التحقيق] أجري، والذي  ةهمّ مع أحد المعتقلين أثناء المَ   التحقيق  توفيقكيف أجرى

  إجابة من ذلك الشخص، أطلق عليه النار في ساقه إلجباره على الكالم. 

  في معظم الحاالت.   P10ن واألصفاد قد استُخِدمت بانتظام. قال ني العي  ة ل بوكير عّما إذا كانت عصاب أس

  استخدام عصابة  إن P10سأل بوكير عّما إذا كانت هناك أوامر للقيام بذلك، وإذا كان األمر كذلك، فمن الذي أصدر هذه األوامر. قال 
  وجه المحقق. ه الشخص الذي يجري التحقيق معأال يرى  نبغيكان النظام المعتاد. ي  األصفادالعينين و
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العينين   ةب ا[استخدام عصلك  ت   تعاماً وكان   21هناك لمدة    P10إنه ال يعرف. خدم    P10قال  فهذه األوامر.    عن مصدرسأل بوكير  
  ] دائماً الطريقة المعتادة للتحقيق. األصفادو

  . ذلك P10أكد ف" وال أحد يعرف السبب.  منقوشة على الصخربالتالي قاعدة " انهقائالً إلخص بوكير 

ذلك. اعتذر    P10  كيف عرف  . ثم سأل بوكيريشاءكل ضابط أن يفعل ما  كان بإمكان  إنه بعد الثورة،    P10أشار بوكير إلى قول  
P10    وأوضح أنه لم يقل إن أي موظف "صغير" يمكنه أن يفعل ما يشاء، ولكن بعد الثورة كان هناك بعض الموظفين الذين ارتكبوا

  قانون الطوارئ. مخالفات خالل فترة 

  إنه كان هناك ورأى ذلك.   P10ذلك. قال  P10سأل بوكير كيف عرف 

.  وراء ذلك   . ثم سأل عن المنطلق الفقهيأعيد العمل بهاثم  أوِقف العمل بها،  م  ث أن األحكام العرفية كانت مفروضة، وب ص بوكير  لخّ 
وإلعطاء    ،بطريقة أو بأخرى  ،بعد ذلكوألحكام العرفية في عهد حافظ األسد.  ل  خاضعةد كانت  إلى إجابته السابقة وقال إن البل  P10أشار  

على الورق  كان  ذلك  غير أن  د.  األحكام العرفية في البل  17رفعب ، صدر مرسوم  نظام بشار كان ديمقراطياً وحديث العهداالنطباع بأن  
  واستمرت ممارسات النظام السابق.   ،فقط

.  مكتب األمن الوطنيصدر مثل هذه المراسيم هم الرئيس وإن من ُي   P10. قال  ومن الذي أصدره  سأل بوكير متى صدر مرسوم اإللغاء
  يعرف بالضبط متى صدر المرسوم.  P10لم يكن 

  في نهاية عهد حافظ األسد.   P10طلب بوكير وقتاً تقريبياً. قال 

  . ذلك  P10أكد ف. العمل بهص بوكير أن المرسوم كان على الورق فقط، ولكن لم يتم تنفيذه ثم تم لخّ 

إلى مظاهرة [بدأ  خرج فيه شخص  يوم  أول  في  إن ذلك حدث    P10األحكام العرفية. قال  ب   العملإعادة    تسأل بوكير متى وكيف تم
  يتظاهر]. 

كان   إذا  بوكير عّما  بإعادة    2011مارس  آذار/تحدث عن منتصف  ي   P10تساءل  المخابرات  أجهزة  األحكام  ب   العملوكيف علمت 
والقصر    ومكتب األمن الوطني   أجهزة المخابرات،   إدارات وأوامر من    واردة ميم  اتععن طريق    العمل بهاإنه أعيد    P10العرفية. قال  

أوامر فردية من العميد ماهر األسد لقمع المظاهرات بأي وسيلة، حتى باستخدام إطالق    تأتي على شكل في بعض األحيان،  والرئاسي. 
  النار.

  . " ال إفادة" قال (و) . P10سأل بوكير عن التعليم/التدريب الذي حصل عليه 

  . "ال إفادة "إلى ألمانيا. قال (و)   P10سأل بوكير متى وصل 

وكانت إجابة  " دون صياغة سؤال.  االتحادي[بدأ بوكير بعد ذلك في ذكر كلمات عشوائية مثل "اللجوء" و"مكتب الشرطة الجنائية  
ً أوبست، محامي الشاهد،     ] "ال إفادة" دائما

سمع ذلك وكان في مكان قريب. قال    P10وما إذا كان    أطلق النار على شخص ما في ِرجله   ذكر أن توفيق  P10قال فراتسكي إن  
 . " ال إفادة"(و) 

  . " ال إفادة"وسأل عّما إذا كان ذلك صحيحاً. قال (و)  توفيق كان يقف بجانب  P10قال فراتسكي إنه فهم أن 

  قال فراتسكي إن السؤال مقبول برأيه. أجاب أوبست أن ذلك قد يسبب مشاكل لموكله. 

  . "ال إفادة"قال (و)  18من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني.  55يقصد المادة سأل فراتسكي عّما إذا كان أوبست 

  من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني. قال أوبست إن كل شيء قد قيل.  55قال فراتسكي إنه سيعتبر أن عدم اإلجابة سببه المادة 

 

  على األرجح قصد "إلغاء".  ه "رفع" ولكن P10مالحظة من مراقب المحاكمة: قال   17
  الحق في حجب المعلومات في الحاالت التي قد تؤدي إلى إجراء تحقيقات جنائية ضد الشاهد نفسه أو أحد أقاربه.  18
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]  محاكمة لمراقب البالنسبة  ظل غير واضح    ولكن السؤال المحدد   ،ارإطالق الن [ذكر بوكير األدوات التقنية التي قد تكون ضرورية لسماع  
  . "ال إفادة "قال (و)  

]  أيار/مايو  27في اليوم السابع،  الذي تم االستماع إليه  [مفتش الشرطة األلماني    دويسينجقال بوكير أنه ربما في وقت الحق، فإنه يريد من  
  بشهادته حول هذا الموضوع. أن يشهد على ذلك إذا ُسمح له باإلدالء 

  استجواب من قبل محامي المّدعين 

التحقيق  وكان  بعنف.    هانقل شارمر عن أنور قوله "ال يمكن للمرء أن يظل مهذباً أثناء جلسات التحقيق. حيث سار بعضها بسالم وبعض
في اليوم السابق وسأل عّما إذا كان رمزاً عندما قال    P10". أشار شارمر إلى "الرموز" التي ذكرها  االجماعات المسلحة صارممع  

السؤال، يمكنه أن يطلب    P10. قال شارمر إنه عادة ال يستطيع ذلك، لكن إذا لم يفهم  طرح سؤاالً أن ي   P10". أراد  صارمةالعقيد "
ً توضيح جماعات  ] كانوا  المحقق معهماستخدام أساليب معينة، ألنهم [فيها  إلى حالة معينة تم    عّما إذا كان المتهم قد أشار   P10. ثم سأل  ا

ل بوكير قائالً إن الشاهد يجب أن يعرف أن "ال" كانت اإلجابة الصحيحة. قال شارمر إن هذا  د. تدخّ . قال شارمر إن األمر معّق ة مسلح
  د التواصل مع الشاهد. ارأنه هو نفسه إكان سؤاله و

قال شارمر إن أنور ذكر "تحقيقات صارمة" في استجواب سابق أجرته معه الشرطة األلمانية وأراد معرفة ما إذا كان هذا المصطلح  
" تعني استخدام  "األساليب الصارمة والحادة  إن  P10عّما إذا كان السؤال واضحاً. قال    P10يعتبر رمزاً من قبل عقيد. سأل شارمر  

تعليق على السؤال السابق حول "الجماعات    P10لدى  ]. وكان  معه  تحقيقالالشخص الذي يتم  وفاة  وفاة [ الفي  أي وسيلة متاحة للتسبب  
  "الرئيس المجرم بشار األسد" أقرّ ، حتى  P10بحسب    2012المسلحة": خالل تلك الفترة لم تكن هناك مجموعات مسلحة حتى عام  

  بذلك.

ذلك،    P10د  أكّ ف  .معروفاً لدى الجميعإذا كان مصطلح "حفلة الترحيب"  و،  285و  251سأل كروكر عن معاملة المعتقلين في الفرعين  
 ً إلقاء القبض على شخص ما في الشارع أو من منزله، يتعرّ   موضحا البندقية والركل حتى  أنه منذ وقت  باليد أو بعقب  ض للضرب 

عندما ينزل من السيارة، متوجهاً إلى قسم التحقيق، يتعرض للضرب ويتلقى اإلهانات من أدنى إلى أعلى موظف.  ووصوله إلى الفرع.  
فإنهم [الموظفون في الفرع]    ذلك،  وبفعل] ويتعرض للضرب حتى وصوله إلى الزنزانة.  هيُجبر الشخص على خلع كل شيء [مالبس و

  "مرحباً". قولهم   بمثابةكان ذلك فقط فقد بدأوا بعد.  ال يكونون قد 

إذا كان لديه حزام، يتم  وعادة يُطلب من المعتقل خلع مالبسه.   P10سأل كروكر كيف تم تفتيش المعتقلين وهل تم ذلك وهم عراة. قال 
.  كانت أسوأ خالل الثورة) والخواتم والممتلكات الشخصية (واألحذية). كانت هذه هي الممارسة قبل الثورة (   ة قوكان يتم سر .  أخذه منه

تتم مصادرة األشياء الحادة أو النقود أو الذهب. ثم  ويرتدي المعتقل مالبسه بعد التفتيش الجسدي. و.  أخذ أربطة األحذيةيتم أيضاً وكان 
  حسب الحالة.  ،يتم وضع المعتقل في الزنزانة بوسائل مختلفة

  ى أعطوإن األمر يعتمد على حالة المعتقل.    P10فتحات الجسم بحثاً عن أشياء مخفية. قال    فيسأل كروكر عّما إذا كان يتم البحث  
P10    مثاالً: إذا تم اعتقال شخص ما بسبب المخدرات أو إذا كان هناك شخص معروف بأنه عدواني ويشتبه في أنه يخفي أشياء حادة

" بفتحة الشرج باستخدام عصا  يلعبون"  كانوا ا]  دن [عن وت الجسم].  ، فمن الممكن [أن يتم تفتيش فتحا فتحة الشرجمثل شفرة حالقة في  
  المكنسة. وقد تم استخدام هذه الطريقة فيما بعد أثناء الثورة إلذالل المعتقلين دون تفتيش. 

ثم  إن هناك أساليب يخجل من ذكرها، مثل ربط قضيبي اثنين من المعتقلين وإجبارهما على شرب الماء.    P10أشار كروكر إلى قول  
  يعرف طرقاً أخرى. اعترض أوبست قائالً إن موكله لم يقل "قضيبين" وإن الترجمة كانت خاطئة.  P10سأل كروكر عّما إذا كان 

  سبق طرحه. سأل كروكر عّما إذا كانت هناك انتهاكات عنيفة أخرى لألعضاء التناسلية للمعتقل. تدخل بوكير قائالً إن هذا السؤال قد  
الذي كان  إنه يمكن أن يعطي مثاالً عن قريبه    P10قال كروكر إنه يريد معرفة ما إذا كانت هناك حاالت مختلفة في هذا الصدد. قال  

وقاموا بقص قطعة    مسبقاً،  P10]. لقد استخدموا نفس الطريقة السابقة التي ذكرها  P10، دون ذكر أسماء [تنهد  285  في الفرع  معتقالً 
  . الكماشة قريبه] باستخدام قضيب [  همن قضيب 

الزنازين لمراقبة المعتقلين.    قد نُِشروا في وسأل عّما إذا كانوا    251من أجهزة المخابرات في    متسّللينتقريراً عن عناصر    شولتس ذكر  
  ذلك.  P10د فأكّ 

إنه عندما يتعلق األمر بشخصية سياسية، أو شخصية معارضة كبيرة، أو   P10تقديم مزيد من التفاصيل. قال  P10من  شولتسطلب 
شخص مرتبط بمنظمات خارجية على سبيل المثال، عندها يمكن للضباط وضباط الصف دخول الزنزانة [متخّفين] لبناء عالقة مع  

  هؤالء األشخاص من أجل الحصول على معلومات. 

]. قال  لنظاما  بدأوا يعملون لصالحو  بتلك الطريقة [غيروا انتماءهم  انتماءهم/انحيازهم  بعض المعتقلين  بّدلعّما إذا كان قد    شولتس سأل 
P10   بالتأكيد.قد حدث إن هذا  
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  ه يريد اإلجابة على هذا السؤال بخالف إن   P10. قال  أنه يعلم هذا علم اليقينافتراضات أو    قد وضع  P10تساءل بوكير عّما إذا كان  
نصيحة محاميه، من أجل إظهار قذارة أجهزة المخابرات: عندما يريد النظام تجنيد شخص ما، خاصة عندما يكون لديه خلفية نظيفة  

هناك، و] على سبيل المثال كمعارض سياسي، فإنهم يقومون بتوجيه اتهامات عشوائية إليجاد فرصة إليداعه في السجن. سجل نظيف [
يمكنهم و].  أفراد عائلته قتل  / بايذاءأو يهددونه بعائلته [يهددون  ،  يةخارججهات  إلى    ات هامات بانتماء، وات مخلةيضغطون عليه بصور  

]) للضغط عليه. هذه هي أساليب  لهم  المخدرات تلفيق تهمةإلى السجن (باستخدام المخدرات [وإحضارهم أحد المعتقلين  أوالد استدراج
 ] مقابل خدمات أو سلع مادية. التعامل مع النظام [يعملون لديه   األشخاص الذين يحبونالنظام، ومع ذلك يجد المرء العديد من 

يتجسسون على بعضهم  كانوا  " و"بالتأكيد معتقلين أيضاً" تعني أن المعتقلين  بدلوا انتماءهمأراد بوكير توضيح ما إذا كانت عبارة "قد  
على المعتقلين]. لم يحدث ذلك لجميع المعتقلين، بل حدث ألشخاص  س  تم التجسّ الكيفية [كيف  شرح  سبق وأن  إنه    P10البعض. قال  

  النظام]. يهتم بهم معينين يهتمون بهم [

يضغطون على المعتقل بشيء مثل ورقة مطبوعة تسمى  كانوا  إنهم    P10م للضغط على الناس. قال  ستخدَ ُي كان  ثم سأل بوكير عّما  
يحصل الشخص على رقم ويصبح  والحكومة السورية].  ب (كتهديد) بأنه مرتبط بهم [ارتباط (عقد) وهو إعالن من هذا الشخص  كتاب  "

 ً   ويفضحونه على رقبة اإلنسان  مسّلط  لهذا الجهاز، مع صورة شخصية وتوقيع وراتب شهري ومكافآت. كانت هذه الورقة كسيف    مندوبا
  [إذا لم يلتزم]. 

إن بعضهم كانوا معتقلين، بينما تعرض آخرون لضغوط    P10عتقلين. قال  سأل بوكير عّما إذا كانوا [األشخاص الذين يتم ابتزازهم] م
  "باتهامات مؤقتة" (مثل االنتماء إلى منظمة سياسية أو إرهابية معينة). 

  ذلك.   P10د أكّ فالورقة أثناء االعتقال.  هذه سأل بوكير عّما إذا كان هذا قد حدث لألشخاص المعتقلين بالفعل، بمعنى أنهم وقّعوا على 

  . " ال إفادة" قال (و) ذلك.  P10 سأل بوكير كيف عرف 

  ، وأنهم كانوا يحاربون ضوا للتعذيب حتى الموتالسابقة بشأن "التحقيقات الصارمة" واألشخاص الذين تعرّ   P10  إفادة   إلىبوكير    أشار
مزاعم كاذبة. وأوضحت  كانت  الجماعات المسلحة، ولكن لم تكن هناك جماعات مسلحة في ذلك الوقت. قاطع شارمر بوكير وقال إن هذه  

  األسد. بشار  القاضي كيربر أن هذا ما قاله 

ماعات المسلحة، لم  الج  معفيما يتعلق بإفادة أنور بشأن أساليب التحقيق الصارمة    P10في هذه اإلفادة. قال    P10طلب بوكير رأي  
الوقت ذلك  يقصد في  إنه  (قال  "النظام    لتصريحات ووفقاً    2012لكن حتى عام  و).  2012حتى عام    ، تكن هناك جماعات مسلحة 

ً و .  جماعات مسلحةاإلجرامي" لم يكن هناك أي   ما من شيء يحدث في    ، قال بشار األسد في لقاءاته مع وسائل إعالم أجنبية،طبعا
  من ناحية أخرى، كان يقصف المواطنين بالدبابات ويلقي عليهم البراميل. وصبيان صايعين". "سوى  سوريا، ليس لدينا 

نه لم تكن هناك جماعات مسلحة  إقول  ي   P10قاله األسد. سأل بوكير عّما إذا كان    اعمّ ، وليس  P10قال بوكير إنه كان يسأل عن معرفة  
  . 2012، أنه لم تكن هناك جماعات مسلحة في عام  P10د أكّ ف.  2012في عام 

  "سيدي العزيز، أراد الناس التخلص من النظام بعد كل ما تحملوه".  P10]. قال 2012سأل بوكير ماذا حدث بعد ذلك [بعد  

  إن إجابته ستكون كافية.  P10شرح هذه اإلفادة. قال  P10طلب بوكير من 

  سأل بوكير ماذا يعني ذلك. قال أوبست أن بوكير يمكنه طرح األسئلة إذا كان لديه بعض منها. 

  لم تكن هناك جماعات مسلحة.  2011إنه في عام  P10. قال 2011سأل فراتسكي عّما إذا لم تكن هناك جماعات مسلحة في عام 

*** 

 دقائق في الجلسة]   10لمدة [استراحة 

*** 

هذه الجلسة، وسيتم حضور  أخبرت القاضي كيربر أنه تم اإلعالن عن جلسة استماع بالفيديو في برلين، ولكن لن يتمكن الجمهور من  
، وأّكدت  في برلين  بالحضور  عّما إذا كان حتى محامي الدفاع غير مسموح لهم  ] تم حجب المعلومات[بوكير    سأل .  تسبثها في كوبلن 

  . القاضي كيربر ذلك
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كان  إنه عندما    P10يوافق على عمله تقديم استقالته أو طلب نقل. قال  يكن  سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان بإمكان الضابط الذي لم  
  . نائيةنقلهم إلى أماكن  كان يتمأو يرفضون اتباع األوامر، يتجاهلون الضباط 

إنه إذا كان الشخص ضابط مخابرات، فإنه بالتأكيد لن يجرؤ على    P10قال القاضي فيدنر إنه كان يشير إلى رغبة شخص ما. قال  
قول ذلك [أن يطلب نقله]. وإذا أراد الشخص تقديم استقالة بسبب مشاكل صحية أو مقابل عمل مدني، فيمكن التقدم بطلب لذلك ويمكن 

  أن يُقبل طلبه أو يُرفض. 

  استجواب من قبل محامي الدفاع 

ووصف   مسلحة  جماعات  حول  البحث  بعض  فراتسكي  أجرى  االستراحة،  تفتيش    ة مسلح   مداهمة أثناء  للحكومة  لنقطة  في  تابعة 
ً )  120(أو    80  مما أسفر عن مقتل في جسر الشغور    2011يونيو  حزيران/ . سأل فراتسكي إذا كان هذا صحيحاً ومعروفاً.  شخصا

إنها منطقة تهريب، حيث يمكن للمرء أن    P10حدث في جسر الشغور) قال    قائالً إن ذلك  ،د فراتسكي الموقع، حدّ P10من  طلب  ب (
كان هذا مصطلحاً  حيث  شبيحة من النظام (من عائلة األسد).  مهربين  كانوا  [المجموعة المسلحة]  يُحتمل أنهم  يمر عبر حلب أو الالذقية.  
، حتى يزعم النظام أنهم إرهابيون وهاجمه الناس  ]مسلحين  ،[أي  انوا كذلكالمهربين ك  أنفي األخبار  كر  قديماً، وليس حديثاً. ربما ذُ 

  المكان]. هاجموا [

إنه ليس لديه علم بوجود جماعات مسلحة في    P10. قال  2011عّما إذا كان يعرف عن جماعات مسلحة في عام    P10سأل فراتسكي  
  . 2011حزيران/يونيو 

أن فراتسكي    P10حالة وفاة. أجاب    120عاماً ومع ذلك ال يعرف عن    21عمل في أجهزة المخابرات لمدة    P10لّخص فراتسكي أن  
  . 2011فهمه بشكل صحيح وأنه لم تكن هناك جماعات مسلحة في حزيران/يونيو 

  إنه ال يتذكر وال يعرف.  P10تشكيل الكتيبة األولى. قال سأل فراتسكي متى تم 

  إنه ال يتذكر.  P10. قال 2011أيلول/سبتمبر،  9سأل فراتسكي عّما إذا كان ذلك في  

إنه يمكنه إعطاء تاريخ تقديري. فقد حدث ذلك ألحد    P10سأل فراتسكي متى وقعت حادثة قطع األعضاء التناسلية لشخص ما. قال  
  . 2011ن، في أيلول/سبتمبر اأقاربه، وهو متظاهر سلمي لديه زوجة وابنت 

إنه إذا    P10شرح ما كان يقصده بعبارة "ال يجرؤ على تقديم استقالته". قال    P10أشار بوكير إلى سؤال القاضي فيدنر وطلب من  
فإن كل التغييرات ممكنة. يمكن للمرء تقديم استقالة عادية، أو طلب النقل إلى مكان قريب من  كان شخص ما في الجيش الرسمي،  

  عائلته.

، قائالً إن المرء ال يجرؤ وهو  ةإلى إفادته السابق  P10جيش. أشار  في ال   امخابرات وليس ضابطفي ال  اقال بوكير إنه كان يقصد ضابط
، ألنهم جميعاً مستفيدون ويريدون العمل [هناك]، بسبب االمتيازات التي يحصل  كهذا  طلب م  متأكد من أن ال أحد في المخابرات يقدّ 

  امتيازات ال يحصل عليها حتى رئيس وزراء في أوروبا. وهي أجهزة المخابرات،  لعمله في عليها المرء 

الخاصة  الحكم    طريقة مع    يختلف لن يجرؤ على أن  شخص  الإن    P10شرح ما يعنيه بعبارة "ال يجرؤ". قال    P10طلب بوكير من  
  النظام.ب 

بوكير، في حال لم يعد شخص ما يريد العمل مع النظام، فهل    سأل.  السؤالح  وضّ أن ي من بوكير    P10سأل بوكير: ثم ماذا؟ طلب  
في  إما  ض للخطر. إذا كان الشخص عسكرياً  إن المرء سيتعرّ   P10ض هذا الشخص للخطر. قال  سيكون لذلك عواقب سلبية ويعرّ 
[يسنده  وسؤاله عن سبب رغبته في االستقالة وما إلى ذلك، إال إذا كان الشخص "مدعوماً"    التحقيق معه الجيش أو في المخابرات، فسيتم  

التأكيد على أنه بسبب الفوائد، ال يطلب أي ضابط مخابرات    P10أراد  و.  إيجابيةأسباب  سيتم النظر في    أشخاص مهمون]، عندئذ
  االستقالة، ما لم يكن لدى المرء صفات األنبياء. 

فقط حاالت نقل إلى الجيش    لكناستقالة رسمية واحدة، و  ◌َ إنه خالل خدمته الطويلة، لم ير  P10قال بوكير: "أو إذا كان انتحارياً". قال  
  . فيتم إبعاده،  ة عليهتغطي الولم يكن باإلمكان  " ذا طلعت ريحتوإ "ذلك عادة ما يحدث وأو الشرطة. 

به]؛    فإنهم يستغنون عنه [ال يكترثون نياً،إنه إذا كان المرء سُ   P10تساءل بوكير عّما إذا كان األمر أسوأ إذا أراد ُسنّي االستقالة. قال  
أي عضو في حزب  إذا قام  مثاالً آخر:    P10م  قدّ وهم بالخيانة.  تّ ُي للمساءلة وض  سيتعرّ . ومع ذلك، فإنه  ال يهم إن نقص عددهم واحداً 

  ، وستُحال تمن قبل أجهزة األمن واالستخبارا للمساءلة    سيتعّرضالبعث في سوريا (مدني، وليس ضابطاً أو عسكرياً) بإلغاء عضويته،  
    ى تلك األجهزة. ] إله ملفأوراقه [
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قائالً إنه إذا كان المرء    ذلك،  P10تساءل بوكير عّما إذا كانت هذه مقارنة بين حزب البعث والُسنّة، الذين سيتعرضون للمساءلة. وأكد  
  . للمساءلةلون االستغناء عنه، لكنه سيظل عرضة ياً، فإنهم يفضّ ّن سُ 

  متابعة االستجواب 

عقيد. قال    ،عّما إذا كان يعرف عن حاالت تمت فيها ترقية ضابط رغم أنه لم يكن موالياً للنظام، على سبيل المثال  P10سأل شارمر  
ً ، فعليه أن يتركه يمضي قُ الطعن. أجاب شارمر أنه إذا لم يرغب في  يطعن فيه بوكير إن السؤال ليس عادالً، لكنه لن   في السؤال.    دما

  أشار شارمر إلى قول ترقية. سمحت القاضي كيربر بالسؤال. و  لم تكن هناك  [قضية أنور]،  قضيتناوقال إنه في  في السؤال  بوكير    طعن
P5  ]ر سؤاله. اعتذر  وكرّ   ،الى رتبة عميد  حصل على ترقيةن أنور  إيوليو]  تموز/  2،  السادس عشر من المحاكمةيوم  في الP10    وذكر

إنه حتى هو نفسه كان عليه إظهار الوالء عندما كان يعمل،    P10؟ قال  للنظاممواٍل  غير  ا وعقيديكون  كيف  أن السؤال غير صحيح:  
  قتل]. " [سُي ستطير P10رقبة وإال فإن "

وبالتالي تم اإلبالغ   ،2011يونيو  حزيران/أنه اختلف بالفعل مع النظام في   عقيدصف ي عّما إذا كان ذلك واقعياً، عندما  أوميشينسألت  
شخص موالياً  ال ، لم يكن  أنه بالنظر إلى القضية  أوميشين  ت ) أوضحP10إلى تكرار السؤال بناًء على طلب    أوميشينعنه. (اضطرت  

يونس)    توفيقالحولة، فهل من الواقعي القول بأنه ستكون هناك شكاوى لرئيس الفرع (  في  ومسقط رأسهأطلق سراح معتقلين،  وللنظام،  
ً نتحاري اطلق سراح المعتقلين]  إنه إذا كان [الشخص الذي ُي   P10قال    ؟معتقلين  إطالق سراح حول     كان   طلق سراحهم.، فسوف ُي اً وجريئا
P10  مقتنع ً ألنه سيتم إيقافه عن العمل فوراً لرفضه    285عتقلين] إلى الفرع  طلق سراح مالشخص الذي ُي سيحيل  سيحيله [ توفيق بأن    ا

، يمكن إحالته إلى  هواتهام  ه إذالل بعد أن يتم  الشخص] عن العمل، وإيقاف ذلك  [  ه على وجه الدقة، بعد أن يتم إيقاف   P10األوامر. قال  
من العمل). كان هناك خياران، يمكننا   ا مقابل ذلك (مزيد]، لكنهم سيطلبون شيئاً  يتم العفو عنه دون عقاب [يذهب  التحقيق ويمكن تركه  

عتقلين/تجاهل  م[إطالق سراح  فعل ذلك  خطر  من الشك]، على الرغم من أنه سيكون  الخيار الثاني [منح الشخص قرينة ال   النظر في
  األوامر]. 

في    ، لكنه ظلّ صالحياتهالنظام، فقد ُحرم من    ألنه لم يكن على خطّ   فقد حظوته   2011يونيو  حزيران/عن أنور قوله إنه في    كلينجه نقل  
سلوكه وتركوه كرئيس لقسم التحقيق، فمن  ل عفوا عنهأنهم  إذا افترضنا، P10عّما إذا كان هذا ممكناً. قال  كلينجهنفس المنصب. سأل 

إفادات  بأن تتجاوزه  التحقيق    قسمرئيس    سيسمحألنه كيف    19]. ال شغلة وال عملةالمحتمل أن يعينوه كضابط تابع لرئيس الفرع، أي تابع [
  دون التوقيع عليها. التحقيق 

  . ذلك  P10سأل شارمر عّما إذا كان معروفاً رسمياً أن أنور تمت ترقيته إلى رتبة عميد في النهاية. نفى 

  . " ال إفادة" أن يعرف إذا كان هذا هو الحال أم ال. قال (و)  P10سأل بوكير كيف بإمكان 

  . P10ف الشاهد رْ تم صَ 

  صباحاً.  11:40ُرفِعت الجلسة الساعة 

  صباحاً.  09:30الساعة  2020آب/أغسطس،  19ستكون المحاكمة القادمة يوم 

 

 

  اسم أنور أثناء إعطاء هذا المثال. P10من مراقب المحاكمة: لم يذكر مالحظة  19
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
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 لمراقبة المحاكمة التاسع التقریر 
 2020آب/أغسطس،  20و 19تواریخ الجلسات  

 
 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب

 
 1أبرز النقاط:الملّخصات/

 
 والعشرون للمحاكمة    الرابعالیوم 

ً  35رجل یبلغ من العمر  ،P11شھد  • للضرب بشكل  P11ض  تعرّ حیث على اعتقالھ في فرعي الخطیب وكفرسوسة.  ،عاما
ً  16على مدى   متكرر على ظھره ورجلیھ وقدمیھ المعتقلون العالج  . وتصف شھادتھ ظروف االكتظاظ حیث لم یتلقّ یوما

یعتقد أنھ یستطیع وصوت ھادئ یتحدث بقال إن محققھ كان والضرب والفیروسات المعدیة. بسبب الطبي وعانوا من إصابات 
أطلق ومثولھ أمام المحكمة.  إلى حین ،"البحث عن المظاھرات"الجنائیة،  تھبتھم P11ف علیھ الیوم. ولم یتم إخبار  التعرّ 

 .في المحكمةموجزة سراحھ بعد جلسة 

 الیوم الخامس والعشرون للمحاكمة 

. وتكشف 285، والفرع 251، والفرع 40في القسم  بشأن اعتقالھ عاماً، 41، مھندس برمجیات یبلغ من العمر P12شھد  •
تم  وشھادتھ عن تفاصیل حول ظروف االزدحام والضرب والترھیب الذي كان یستخدمھ المحققون النتزاع المعلومات. 

رسومات  P12م قدّ وف على صوت الشخص. وقال إنھ سیتمكن من التعرّ ذي رتبة عالیة استجوابھ ذات مرة من قبل محقق 
تیھم على ركبجاثین ویُتركون  ممر الذي كان یُضرب فیھ المعتقلون، بما في ذلك ال251لفرع لخطط منزانتھ ولز توضیحیة

تم إتالف تلك األدلة لحمایتھ  لكنقیام قوات األمن باستخدام الذخیرة الحیة ضد المتظاھرین، و P12 قلعدة ساعات. كما وثّ 
ً  P12كان وعتقال. تعّرضھ لالبعد   .مدوناتال نشرودافع علناً عن حقوق اإلنسان من خالل  في المظاھرات األولى نشطا

 2020آب/أغسطس،  19 –یوم المحاكمة الرابع والعشرون 

صباحاً. ومثّل المدعي العام  9:30فرداً من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة  11أشخاص و 10حضر ھذه الجلسة حوالي 
 .كلینجھعي العام جاسبر االتحادي كریستیان ریتشر من كارلسروه نیابة عن المدّ 

بشأن طلب مراقبي المحاكمة للحصول على ترجمة باللغة العربیة. وقد  االتحادیة المحكمة من قتمؤ قضائي أمربدأت المرافعات بمناقشة 
ً  المحكمة اإلقلیمیة العلیا ترفض ً لى الترجمة العربیة وكذلك للحصول ع التماسا تم استئناف القضیة أمام المحكمة  وإلعادة النظر.  التماسا

على ضرورة توفیر الترجمة  ت المحكمة الدستوریة إجراءات أولیة تنصّ أقرّ والدستوریة األلمانیة مع طلب التخاذ إجراءات أولیة.  
 العربیة لوسائل اإلعالم السوریة المعتمدة.

ا إذا كان  سألت القاضي كیربر عمّ وكتورة كیربر ذلك الصباح. المحكمة الد ةإلیھ رئیس توصل القرار مساء الیوم السابق للمحاكمة وأشار
یحتاجون إلى سماعات للترجمة. رفع مراقب المحاكمة یده [رغم أنھ غیر معتمد،   مّمن  سوریون معتمدین من بین الحضور  ھناك صحفیون

اعتماد وسائل اإلعالم. أوراق وطلب  رجمةالت]. جاء حارس المحكمة حامالً سماعات طلبالالذین تقّدموا بألنھ أراد أن یقول إنھ أحد 
بإبالغ الحارس بالموقف   )ECCHRالمركز األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان (قامت السیدة میشیل تریمبورن من مركز 

  الحضورالتي یجلس فیھا منطقة الربر إلى القاضي كی ت. جاءھیئة المحكمةالذي قام بدوره بنقل المعلومات إلى القاضي كیربر في 
. أن یكون الشخص معتمداً للحصول على سماعات الترجمةإنھ یجب  توشرحت السیدة تریمبورن الموقف. رفضت القاضي كیربر وقال

لكن القاضي كیربر رفضت مرة أخرى للسبب نفسھ.  و الترجمة،السیدة لونا وطفة، صحفیة، مع القاضي كیربر وطلبت سماعات  تحدثتو
یدرالیة.  لكن ھذا كان قرار المحكمة الفوالترجمة الفوریة، في بدء الترید حتى  وقالت إنھا لم تكن ھیئة المحكمةعادت القاضیة كیربر إلى و

 
قتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي ا 1

العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى 
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات والجلسات. وقد ُحِجبَت أسماء الشھود.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/08/rk20200818_1bvr191820.html
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القضائي ] لم یكن معتمداً وبالتالي لن یتم تزویده بجھاز ترجمة. وقالت إن األمر اكمةوقالت إن [مراقب المح
 غیر المعتمدین. المؤقت ال یشیر إلى الحضور

لمركز السوري للعدالة والمساءلة والسید التابع لمراقب المحاكمة قد قُّدم من قبل االلتماس كان تمت تالوة األمر القضائي المؤقت كامالً، و
 2منصور العمري.

 P11شھادة 

 لشاھد عالقة بالمتھم.لم یكن لباتریك كروكر.  من المحامي استشاریة بمساعدةر الشاھد اإلدالء بشھادتھ باللغة األلمانیة قرّ 

 عاماً.  35یبلغ من العمر  وطال طب بشري عازف متدّرب،  [تم حجب االسم]الشاھد ھو 

ن كان في دوما مع صدیقین یبحث 2011 سبتمبر،/أیلول 30إنھ في  P11تحدث عن اعتقالھ. قال أن ی P11طلبت القاضي كیربر من 
عناصر جیش  ه من قبل ؤوأصدقا  P11بعد ذلك، شوھد و، ألن الجیش كان في الشوارع. ولكن لم یكن ھناك أي مظاھراتعن مظاھرات. 

 P11وعصبوا أعینھم وقلبوا قمصانھم فوق رؤوسھم [لتغطیة وجوھھم]. لذلك، كانت تجربة  الذین جاؤواالزي الرسمي،  یرتدون
إلى حافلة صغیرة نقلتھم إلى   التي أقلّتھمضوا للضرب في الشوارع حتى وصول الحافلة األولى، تعرّ و سمعیة أكثر منھا بصریة. /صوتیة

ً تعّرض للتم استجوابھ ثالث مرات ووھناك لمدة خمسة أیام.  واالخطیب، حیث مكث حقوق وكانت ھناك جرائم  ضرب. كان الطعام شحیحا
، ومثل أمام القضاء وأفرج عنھ 2011 ر،أكتوب/تشرین األول 16، حیث مكث حتى  وأحِضَر إلى اإلدارة المركزیة بكفرسوسةاإلنسان. 
 بعد ذلك.

المرة وكانت إنھ سمع ھذه المعلومة من معتقلین آخرین في الزنزانة.  P11ھ كان الخطیب. قال أن P11سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 الخطیب". جماعة قد وصلتیقول: "ھا  ا] عسكریاسمع [شخصحیث عند وصولھ إلى كفرسوسة. ذلك الثانیة التي سمع فیھا 

 ال. P11ف على المتھم في سوریا. قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تعرّ 

 القاضي فیدنرمن قبل استجواب 

إنھ كان نشیطاً نسبیاً في   P11لمحة عامة عن حیاتھ المھنیة. قال  يعطأن یتحدث عن مشاركتھ وأن ی P11طلب القاضي فیدنر من 
عمل و. 2011إلى  2006 عام ودرس الموسیقى من 2008إلى  2002 عام درس الطب منحیث . 2011 مارس/الثورة منذ آذار

ً طبیب ً عسكری ا ً متطوع ا  في مخیم الیرموك، مشفى فلسطین.  ا

ال. ولم یحضر امتحانھ األخیر، ألنھ لم یرغب في االلتحاق بالجیش [الخدمة  P11قد تخّرج. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 العسكریة اإلجباریة]. 

إنھ سیحاول باللغة األلمانیة وإذا   P11عّما إذا كان سیكون أكثر راحة في اإلدالء بشھادتھ باللغة العربیة. قال  P11لقاضي فیدنر سأل ا
 احتاج إلى مساعدة، فسوف یسأل المترجم. 

أنھ لم یكمل دراستھ عن قصد، ألنھ لم یرغب في الخدمة في  والتي مفادھا أثناء استجواب الشرطة  P11شھادة  إلىالقاضي فیدنر أشار 
 ذلك. P11الجیش. فأكد 

 ذلك. P11لم یخدم في الجیش. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان صحیحاً أن 
 

ة أو �سج�لها أمام المحا�م الجنائ�ة األلمان�ة )القسم 169 القسم  2 ي  أن اإلجراءات  الشف��ة قد  ال  يتم بثها مبا�ش
كمن المشكلة وسبب هذە  الشكوى �ف

من الثان�ة الجملة ، الفر�ي   Gerichtsverfassungsgesetz أو GVG). ي  الناس ع� �ستح�ل لذلك
 ع� �عتمدون إنهم  .المحا�مة مشاهدة سور�ا  �ف

ي  المحا�مة معلومات إ�  الوصول
ف  مجرد هم اإلعالم  وسائل ممث�ي  فإن  ذلك،  ومع .الع���ة اإلعالم وسائل �ف ا ل�سواو  متابعني

�
ي  أطراف

 ُتنقل .اإلجراءات �ف
جم ترجمة ف  الشف�ي  الم�ت ة الرأس سماعات ع�ب  المحكمة قبل من المعني ي  األطراف  إ�  مبا�ش

ي  .اإلجراءات �ف
 لممث�ي  �مكن "العاد�ة" الظروف ظل �ف

ف " استدعاء بالع���ة الناطقة اإلعالم  وسائل  جمني ور�ة، المسافة  لوائح التا�ي و�  ، ال��اء  ول�ن.(الخاصة نفقتهم ع� عادة ) "لهم  م�ت  غ�ي  هذا  جعل  ال�ف
ا ممكن  ي  حال��

جمة نظام إ�  الوصول اإلعالم وسائل  ممثلو طلب  لذلك .المحكمة قاعة �ف ي  المحكمة رئ�س رفض  ول�ن .القضائ�ة ال�ت
 ك��لنتس  �ف

ها ص�انتها �جب  إضاف�ة تقن�ة معدات  يتطلب الوصول هذا أن أساس ع�  الطلب  من �كون  لن ،  ذلك ع� عالوة .ص الخصو  وجه ع� وتطه�ي
ء  .بها م�ح غ�ي  �سج�الت أي إجراء عدم ضمان الممكن ي ا  الممكن، الوح�د ال�ش ي  وفق�

ي  متحدث �قوم أن  هو للقا�ف
 بتسج�ل  بطالقة  ألمايف

وتوكوالت  هذە  استخدام  اإلعالم وسائل لممث�ي  �مكن  .الشهادات  اتخاذ يتم لم  .هذا ضد ةدستور� شكوى رفع تم .الخاصة نفقتهم ع� وترجمتها ال�ب
ي  قرار

ط  ص�اغة إعادة الممكن من �عد لم ح�ث ق�مة، بال تصبح أن من الدستور�ة الشكوى �منع  مؤقت إجراء مجرد هو  الصادر األمر .نهايئ  �ش
تيبات باتخاذ" المحكمة رئ�سة اآلن ُ�لزم وهو  .المحا�مة انتهت إذا الدستور مع التوافق ي  المناسبة ال�ت

ف  اإلجراءات إلجراء سلطتها نطاق �ف  ممث�ي  لتمكني
اع إ�  خاصة إشارة مع المعتمدين اإلعالم  وسائل  ف  استخدام خالل من  أو الخاصة ترتيباتهم بمساعدة األلمان�ة باللغة اإلجراءات  مراقبة من السوري ال�ف

جمة نظام (رسوم مقابل) الع���ة باللغة أخرى بوسائل أو  المقدم للمحكمة  ال�ت . 
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ول مظاھرة في الشارع، وھي  إنھ شارك في أ P11عن تجربتھ في المظاھرات. قال  P11سأل القاضي فیدنر 
شارك   ،بعد ذلكوومعتقل سابق.   ،شیوعي سابق و، وھو طبیب،  [تم حجب االسم]صل بصدیقھ اتّ ومارس. آذار/ 25وم في دوما ی اعتصام

رمضان في  شھر یولیو)، قبل أسبوع من تموز/ونیو (ربما حزیران/یفي مظاھرات أخرى في المیدان وركن الدین وحماة في نھایة 
 الطبیة.استخدام معرفتھ بحاول المساعدة و. 2011

إن الشرطة ردت بقسوة على المتظاھرین. حتى أنھم أطلقوا  P11سأل القاضي فیدنر كیف تعامل النظام مع المظاھرات في البدایة. قال 
 ذلك. P11النار وسقط البعض [بعض الناس]. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ذخیرة حیة. فأّكد 

إنھ لألسف لم تكن ھناك مظاھرات بدون عنف.  P11تخدام العنف في المظاھرات. قال سأل القاضي فیدنر متى بدأت قوات األمن في اس
 ولم یشھد مظاھرات یمكن للمرء أن یتظاھر فیھا بحریة ضد النظام.

في جدیدة عرطوز عالج   2011إنھ في عام  P11أم إطالق نار في الھواء. قال  موجھا إطالق نارسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 أصیب برصاصة في أعلى ساقھ وأزال الرصاصة في المنزل. ◌ً متظاھرا

واألسلحة، وُعصبت أعینھم،   ذلك. وُضربوا بالعصيّ  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد رأى المتظاھرین وھم یُعتقَلون، فأّكد 
 . عادة خلف ظھورھماألمام أو  منوُكبلت أیدیھم 

رؤوس المتظاھرین   خفضتم أنھ كان یتحدث عن آخرین. و P11د أكّ فأم آخرین.  P11دنر عّما إذا كان ھذا ھو اعتقال سأل القاضي فی
 في السیارة.

إنھ ال یستطیع تصنیفھم. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت [القوات]   P11تفعل ذلك. قال التي كانت قوات األمن  عنسأل القاضي فیدنر 
 لیس دائماً. P11ترتدي الزي الرسمي. قال 

ضھم للتعذیب واختفاء بعضھم. إنھ سمع قصصاً عن تعرّ  P11یعرف ما حدث مع المتظاھرین. قال  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
یسألھم لماذا یفعلون  تقوم أجھزة المخابرات بذلك، وال یمكن ألحد أن حیث توجد تقاریر رسمیة.  أن كل ذلك كان تخمیناً، ألنھ ال P11قال 

 ھذا أو یحاسبھم. 

 ذلك. P11مرات. فأّكد  4قد تم اعتقالھ  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

لمدة  P11 ، فرع فلسطین  ،اعتقل جھاز المخابرات العسكریة 2011 أغسطس،/آب 8 فيعن مكان اعتقالھ.  P11سأل القاضي فیدنر 
قلیل من  ض لتعرّ حیث فقط.  إن ذلك حدث بشكل خفیف P11. قال P11ساعة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة معاملة  23

  ،أكتوبرتشرین األول/ 16إلى  2011 ،سبتمبرأیلول/ 30إن االعتقال الثاني كان في الخطیب وكفرسوسة من  P11. قال الضرب
القاضي   أشارولمدة ستة أیام من قبل جبھة النصرة في مخیم فلسطین. و 2013 ،سبتمبرأیلول/ 13. أما االعتقال الثالث فكان في 2011

  حیثأیام.  6، ولكن كان لمدة كذلك  نھ یمكن أن یكونإ P11سبتمبر". قال أیلول/ 12"یشیر إلى فیدنر أن محضر استجواب الشرطة 
من قبل المخابرات  2014 ،فبرایرشباط/ 25إلى  2014، ینایر/كانون الثاني 1قل. وكان االعتقال الرابع من عتَ یُ  مطف من الشارع ولاختُ 

 .ممیّزةقصة قلیالً، لكن تلك كانت  P11. قال P11العسكریة، فرع فلسطین. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة معاملة 

 .2014آذار/مارس،  16أنھ كان یوم  P11سوریا. أجاب   P11سأل القاضي فیدنر متى غادر 

إنھ رأى أشخاصاً یرتدون زیاً رسمیاً   P11أن یقّدم مزیداً من التوضیح بشأن قوات األمن التي اعتقلتھ. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
ویحملون بنادق كالشینكوف. وعند معبر الشارع، رأى أشخاصاً یرتدون "زیاً یشبھ الزي الرسمي" (نفس اللون ولكن بدون شارات) 

لشبیحة أو یعرف السوریون أن ھؤالء لیسوا من الجیش بل من او.  جزماتویرتدون أحذیة ریاضیة، في حین أن القوات المسلحة ترتدي 
 المخابرات.أجھزة 

 .ذلك P11فأّكد شبھ عسكریة.  جماعاتسأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا 

وتقع كل منطقة ضمن  إلى مناطق   إن دمشق وریفھا مقسمة P11 معینة. قال مخابراتسأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا جزءاً من أجھزة 
ذلك كان  أن   P11أضاف ) والزبداني تحت مسؤولیة الخطیب، أمن الدولة. وP11. كانت دوما (حیث كان ابراتخم جھاز   مسؤولیة
 ً  . معروفا

إلى أربع مراحل:   تمسِّ النقل قُ عملیة أن  P11ض لإلساءة في طریقھ إلى الخطیب. قال قد تعرّ  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
؛ والمرحلة الرابعة في تینالحافل يالمرحلة الثالثة بین رحلتوالمرحلة الثانیة في الحافلة؛ والشارع، أمام الحافلة؛  في، األولىالمرحلة 

قلب قمصانھم على رؤوسھم، بینما حیث تم في جمیع المراحل األربع، وخاصة في الشارع.  لإلساءةإنھ تعرض  P11الحافلة الثانیة. قال 
بذلك  P11ھذا، قام  تھعند رؤیو . اھمیصیبقم اھمیسأشخصین یتعرضان للضرب قبل تغطیة ر P11شاھد  وكل. ضوا لإلھانة والرّ تعرّ 

بألم شدید ألنھ   P11الوضع". شعر  مسبقاً عن** یعرف  العاھـبنفسھ [قلب قمیصھ فوق رأسھ]. عندما رأوه یفعل ذلك، قالوا "ذلك ابن 
 . من الضرب الذي ُكسر على صدره بعصا خشبیة ض للضرب تعرّ 
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 ذلك. P11إذا كانت ضلعھ قد ُكِسرت. فأّكد  P11 سأل القاضي فیدنر

ناً، لذلك كان مدخّ وقد إنھ لم یكن قادراً على السعال أثناء اعتقالھ.  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك تداعیات إلصابتھ. قال 
لدیھ مشكلة، ثم یقولون إنھم لم یكونوا ھناك لتخفیف   عّمنتجّمع المخاط في رئتیھ وأدى إلى التھاب رئوي. كان األطباء في السجن یسألون 

 عالج. إلى الحصول على  P11 سعىبعد إطالق سراحھ، واأللم. 

في  كانت المقاعد وولم یتم فحصھ.  یتلّق العالجإنھ لم  P11أثناء اعتقالھ. قال تلقّى العالج قد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 كان صدیقھوألسفل. لعلى مقعد ورأسھ  P11فوقھ في الحافلة. كان داس أن شخصاً   P11یتذكر ون. ین متجاوریمقعدمقّسمة إلى الحافلة 

قال شخص آخر  ون". ایحترق  امسلحون یضحكون ویقولون: "إنھمبدأ الوبوالعة (بدا األمر ھكذا).  اتم حرق شعرھم و.  یجلس إلى جانبھ
 على ظھره بأداة معدنیة أو بخوذة عسكریة.  P11. وُضرب  ااألخیر تبول علیھمھذا أن  P11یعتقد و. طفئ اللھبإنھ سی

 إنھ كان في األولى. P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ذلك في الحافلة األولى أم الثانیة. قال  

  إن ذلك واعتذر قائالً ربما كان كذلك.  P11إنھ كان في الحافلة الثانیة. قال  P11أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة، قال 
 كان قبل تسع سنوات.

كان من  وحجماً وأحدث. راكباً، أصغر  24إنھا كانت حافلة تتسع لـ P11وصف الحافلة الثانیة. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
 ن صوت محركھا. أن یمیّزھا م  P11وكان بإمكان المعروف أن ھذه الحافالت تابعة للدولة (خاصة ألجھزة المخابرات).  

إنھ متأكد من أن الحافلة الثانیة ال تنتمي إلى الجیش بل ألجھزة المخابرات.  P11أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة، قال 
 ذلك. P11فأّكد 

 إنھم دخلوا قاعة مضاءة، وكان قد حّل المساء. P11سأل القاضي فیدنر عّما حدث بعد ذلك. قال 

إنھ ال یعرف وفقد إحساسھ بالوقت ألنھ كان معصوب   P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كانوا قد ترّجلوا من الحافلة في ساحة داخلیة. قال 
 إلى القاعة. أُحضروا ثمالعینین. 

ن ھناك ضباط وطاوالت حیث تعیّ  ھ كانإن P11اضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إحضارھم مباشرة إلى القاعة في المبنى. قال سأل الق
 علیھم وضع متعلقاتھم.

 ].یتعّرضوا لإلیذاءنعم [لم  P11ضوا لإلیذاء فور وصولھم. قال تعرّ یكونوا قد سأل القاضي فیدنر إذا لم 

كل ما كان في جیوبھ على الطاولة  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا قد بقوا في نفس الطابق أم نزلوا إلى طابق سفلي. وضع 
 األولى وحزامھ ورباط حذائھ على الثانیة. وعلى الطاولة الثالثة، كان علیھ أن یخلع سروالھ ومالبسھ الداخلیة ویجلس القرفصاء.

 بالمعاینةنعم. أرادوا البحث عّما إذا كان أحدھم یخفي شیئاً ما. قاموا  P11إذا كان ذلك لتفتیش فتحات الجسم. قال  سأل القاضي فیدنر عّما
 فقط ولم یتم لمسھ.

 ال. ُسمح لھ بارتداء مالبسھ وحذائھ بدون رباط الحذاء. P11عّما إذا كان قد بقي عاریاً. قال  P11 سأل القاضي فیدنر

ه ذھبوا إلى زنزانة إلى زنزانة مع آخرین، لكن أصدقاء إنھ نُقل P11وصف ما حدث بعد ذلك. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
ً عدد المعتقلین في الزنزانة ألن العدد كان یختلف  P11تذكر یأخرى. ال  بوضوح أن   P11یتذكر و. 10-9 كل یوم. كانت الساعة تقریبا

كما لو كان ھناك حجر تحت البطانیة.   P11علیھا بعض البطانیات. ساعده معتقلون آخرون على االستلقاء. شعر و مبلّطةاألرضیة كانت 
ظھره  اآلخرون  المعتقلون  مرة أخرى وشعر بالحجر. فحص P11ساعده معتقلون آخرون في البحث عنھ لكنھم لم یجدوا شیئاً. استلقى 

 .ظھره متوّرم من الضربوقالوا لھ إن 

القاضي  أشار كان معظم الضرب على الظھر.  فقد إنھ ال یعرف.  P11جروح مفتوحة. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لدى 
روح مفتوحة في ظھره  لدیھ جكان ، قال إنھ كان منھكاً، وكان یعاني من الكثیر من األلم، ومن قبل الشرطة P11أنھ في استجواب  فیدنر

 إنھ ال یعرف. P11ورأسھ. قال 

إنھ ال یتذكر ما إذا كان في تلك الزنزانة أم في زنزانة أخرى،   P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك معتقلون آخرون أصیبوا. قال 
 لكن كان ھناك شخص مصاب في كفرسوسة. 

بھا ثقوب صغیرة ونافذة ال یشبھإن ھناك شیئاً ما   P11عّما إذا كان سمع أصواتاً أو صراخاً من الخارج. قال  P11فیدنر سأل القاضي 
 ھناك قطة. ھ كانتأن P11تذكر ویدخل من خاللھا بعض الضوء إلى الداخل. 
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إذا كان قد نزل ا إنھ ال یتذكر م P11. قال القبوسأل القاضي فیدنر ما إذا كانت النافذة في األعلى والزنزانة في 
 ذلك. P11زاویة [مبنى] عبر النافذة. سأل القاضي فیدنر مرة أخرى إذا كانت النافذة في األعلى. فأّكد  P11رأى و. إلى قبو

 ذلك. P11. فأّكد ة قد رأى القط P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 إنھ ال یتذكر، لكن النافذة كانت فوق مستوى األرض. P11فقط. قال  اأم ساقیھ اكلھ ة قد رأى القط P11سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 ال، فھو ال یتذكر سماع ذلك في تلك الزنزانة.  P11سمع ضوضاء أو صراخ. قال قد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 إنھ ال یتذكر.  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد سمع ذلك الحقاً في الخطیب. قال 

كان   إنھ یتذكر أن الطعام كان نادراً. ذات مرة، P11سأل القاضي فیدنر عن الظروف العامة والصحیة وما إذا كانت المیاه متوفرة. قال 
 17إنھ فقد  P11. قال  حبات من الزیتون 8-7 كان العشاء عبارة عن  مرة أخرى،وفي خبز.  من الوربع رغیف  العشاء عبارة عن بطاطا

إنھ ال یتذكر المرحاض والماء في الخطیب، لكن في كفرسوسة،   P11لوغراماً من وزنھ أثناء وجوده في الخطیب وكفرسوسة. قال كی
 كان ھناك ماء ومرحاض في الزنزانة. 

 ذلك. P11دائماً في نفس الزنزانة. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 یستخدم كلمةإنھ كان  P11ثالث مرات في خمسة أیام. قال  م"معھ"حقّقوا إنھم  P11ال . قالتحقیق معھعن  P11فیدنر سأل القاضي 
 إلى كفرسوسة. ثالثتھمذھب و. أول جلستي تحقیقاالثنین اآلخرین في  P11 ھم" [نحن]، ألنھ كان مع اثنین من أصدقائھ. لم یرَ مع"

].  ساللمإنھ ال یتذكر ما إذا كان ھناك [ P11. قال درج [ساللم]وما إذا كان ھناك  P11 التحقیق مع عن مكان إجراءسأل القاضي فیدنر 
 P11بذراع  السّجانأمسك ویصرخ ویأمرھم بمواجھة الحائط. نادى أسمائھم ثم عصب أعینھم.  السّجان كانفي نفس الطابق.   حدث ذلك

ً االنتظار في ردھة مواجھ P11الثالثة. كان على  التحقیقات P11. ال یتذكر التحقیقواقتاده إلى حجرة  ان الباب السجّ لحائط. طرق  ا ا
 . "السجین ھنا ،سیديوقال "

إنھ لم یُسمح لھ بطرح األسئلة. قیل لھ إنھ في   P11قد شھد شیئاً أثناء االنتظار أمام الغرفة. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 ي الضربات.ى بطنھ ویرفع قدمیھ ألعلى لتلقّ الزنزانة یجب أن یستلقي المرء عل

للشرطة قال إنھ أثناء انتظاره وقبل أن یحین دوره، كان یتم استجواب شخص آخر في الغرفة   P11أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في شھادة 
وقت الثالث وال یتذكر أنھ كان في ذلك الوقت [ ھ یتذكر أن ذلك كان في التحقیقإن P11وأصوات ضرب. قال  اصراخ P11وسمع  

 األول].التحقیق 

ذلك. حدث ذلك في إحدى التحقیقات الثالثة، لكنھ لم   P11سمع ذلك مرة واحدة. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان صحیحاً أن 
 الثالث. أنھ كان التحقیق %100یكن متأكداً 

إنھ تم إحضاره إلى الغرفة وكان ھناك ضابط (لم یكن   P11یة إجراء التحقیق األول. قال أن یصف كیف P11طلب القاضي فیدنر من 
P11 ب  یجیمتأكداً ألنھ كان معصوب العینین. كان یصف ما حدث صوتیاً) صوتھ ھادئ قال لھ أن یستلقي على بطنھ، ویرفع قدمیھ، و

ما إذا كان ھناك  یتذكر  P11یكن  . لمأبو الغضب أو أبو عذاب آخركان یستدعي شخصاً لم یعجبھ ھذا الجواب عندما عن األسئلة. و
أبو  یستمر أن ینبغي عّما إذا كان سیتحدث أم  P11المزید من األشخاص في الغرفة. لم یتحدث الجالد وكان یضرب فقط. سأل المحقق 

تحدث، ثم ضرب مرة أخرى، وض للسیتحدث، فتوقف الضرب. ثم تعرّ  حسناً، P11. قال للضرب P11وتعّرض غضب في الضرب. 
 .لدیھم أصالً قة، كانت معروفة وأسماء محر یعطیھم P11 كان.  دوالیك ، وھكذاالضرب  ثم توقف

 أنھ  یعرف P11كان ي ذ، ال [تم حجب االسم]أسماء أشخاص مثل  P11 باألسماء المحروقة. فأجاب P11سأل القاضي فیدنر عّما قصد 
لتقلیل الضرر الذي قد یلحق  إفادات مكّررةحاول العثور على و. [تم حجب االسم]المحقق یعرف كان ، حتى یتوقف الضرب. أصالً معتقل 

 الدورة، أو المدة التي استغرقتھا. عدد المرات التي تكررت فیھا تلك P11الناس بأقل قدر ممكن. ال یتذكر ب

مرارا  القدم، وعلى الساق، وعلى نفس المكان [ عقبنعم وعلى  P11مین. قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضرب على باطن القد
 ]. كان ذلك عن قصد وكانوا یعرفون أنھم یجیدون ما یفعلونھ.وتكرارا

 فلقة. P11. قال سلوباأل سأل القاضي فیدنر عن اسم ھذا

إنھ لم یكن قادراً على المشي بسبب قدمیھ المتورمتین، وكان   P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك تداعیات لذلك الضرب. قال 
 یعاني من ألم شدید.
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من البالستیك،  ت. ربما كانةوال معدنی ةكن خشبیتلم  اإنھ یتذكر أنھ P11سأل القاضي فیدنر عن األدوات. قال 
(الذي ال یعرفھ  قشاط الدبابة، أنبوب الماء، بل الرباعيافیما بینھم عن الك ونثتحدّ یالمعتقلون  كان. %100لم یكن متأكداً  P11لكن 

 " أنبوب الماء األخضر. فرع كان ھناك "األخضر اإلبراھیميبالضبط) وفي ال

 منھجیاً ولم یحدث معھ وحده.ذلك  نعم، كان P11سأل القاضي فیدنر إذا كان آخرون قد تحّدثوا عّما حدث معھم. قال 

السّجان بقولھ: "اضربھ". سأل القاضي فیدنر عّما إذا  أمر المحقق أن P11قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أوامر بالضرب. 
 نعم، كانت األوامر تصدر بنبرة ھادئة. لم تكن نبرة غاضبة. P11قد سمع ذلك. قال  P11كان 

 ***دقائق 10استراحة لمدة ***

 ذلك. P11كرر القاضي فیدنر السؤال عّما إذا كانت ھناك أوامر بالضرب. فأّكد  

 إنھ ال یتذكر.  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك أیضاً ضرب بدون أوامر. قال  

إنھ خالل التحقیق األول، لم تكن ھناك دائماً أوامر شفویة  P11، قال 2019أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة في عام 
 نعم، ربما.  P11مباشرة، ومع ذلك كان ھناك ضرب. قال 

إنھ سمعھا ألول مرة في المحكمة: "البحث عن مظاھرات"، وھي لیست جریمة حسب  P11عن تھمھ. قال  P11فیدنر سأل القاضي 
لغرض الحصول على المعلومات، بل كوسیلة للعقاب. لقد حاولوا جعلھا عملیة  ستخدمیُ لم  3أن التعذیب P11القانون الجنائي. رأى 

 منھجیة لتخویف الناس من النظام حتى ال یتعاطفوا مع المعارضة. 

 إنھ ال یتذكر. لم تُطَرح علیھ أسئلة حقیقیة. P11بالتھمة أثناء التحقیق. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إخبار 

إنھ كان قادراً على الرؤیة من تحت  P11عن الموضوع الخاص في التحقیق الثالث فیما یتعلق بصدیقیھ. قال  P11فیدنر سأل القاضي 
تم ]سماع صوت  P11استطاع و .تم حجب االسم/ معلومات][قدمي   اكونتفقط، یمكن أن حافیتین قدمین  P11 رأى .العینین عصابة

إلى الداخل. لقد كان رعباً   P11] إلى الخارج وتم إحضار P11، صدیق  [تم حجب االسم]ضھ للضرب. خرج [أثناء تعرّ  [حجب االسم
 بالتحدث مع بعضھم البعض. انفسیاً. لم یُسمح لھم

 ذلك. P11قد رأى إصابات لدى معتقلین آخرین. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 ال. P11قد رأى جثثاً. فقال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

كان من   أن ذلك P11اعتقد جاء إلى الزنزانة ونادى على بعض األسماء.  السّجانینإن أحد  P11سأل القاضي فیدنر كیف تم نقلھم. قال 
وصدیقاه] في الممر. ربما   P11ه معھ. لم یكونوا معصوبي األعین وقد التقى الثالثة [حضر حذاءالحارس قال لھ أن ی تحقیق، لكنّ الأجل 
وھناك قال إلى كفرسوسة.  أخذھم. كانت أیدیھم مقیدة خلف ظھورھم ورؤوسھم بین ركبھم. بعد ذلك تم 20 – 15 مجموعھم كان

 . "ھذه جماعة الخطیب"  عسكري،

نعم، كان ھذا   P11أنھ كان في الخطیب وإذا كان قد تحّدث مع آخرین عنھ. قال عندئذ استنتج  P11ر ما إذا كان سأل القاضي فیدن
 .وسمعوا ذلك القول % أنھم كانوا في الخطیب. اكتشفوا ذلك عندما وصلوا إلى كفرسوسة100افتراضاً. لم یكن أحد متأكداً 

المخابرات  إدارة تسجیلھم كان مكتوباً على الورقة: " ما تمأنھ عند P11كفرسوسة. ذكر كان  أنھ P11سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
 كفرسوسة". –العامة 

أن الخطیب تابع ألمن الدولة. وأما كفرسوسة فھو فرع   P11یعرف وضع كال الفرعین. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 الھرمي. الترتیبمركزي وأعلى في 

ض للضرب أثناء  إنھ ال یتذكر ما إذا كان قد تعرّ  P11للضرب في كفرسوسة. قال قد تعّرض  P11نر ما إذا كان سأل القاضي فید
أفضل، ولھذا افترض أنھ  ااألرضیة والبالط كانأن إلى مكتب. كان قادراً على رؤیة   P11 اقتیدالتحقیق، لكن المشكلة كانت في الزنزانة. 

كان   .على بطنھ فوراً ورفع قدمیھ. ضحك األشخاص في الغرفة وقالوا، "ال، ال، أجلس على األرض" P11یمكن أن یكون مكتباً. استلقى 
 ً ً مكتوب . وعند الباب كانمعتقالً  89كان فیھا م و4م × 3.5ألن الزنزانة كانت مساحتھا  االعتقال صعبا یُطلق  وكانت . 107أو  103 ا

سھم إلى أقدام  ؤولى الحائط ور إ ظھورھم –السردین  سمك . كانوا مثل كل شخص ینام على جنبھ –"تسییف" اسم طریقة النوم  على 
 اآلخرین. لم یكن ھناك مساحة كافیة.
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 ً ". یقول الناس: سییف"ت P11قال . P11 [تسییف] الذي ذكره مصطلحالحول  طلبت القاضي كیربر توضیحا
عدة لیاٍل    یقفونالناس  كانذلك.  P11توجد مساحة كافیة للجمیع. فأّكد  أنھ لم . أوضح القاضي فیدنرجنبك"نم على سیفك" أي على 

 مضاءة طوال الوقت. الزنزانةكانت و. لیستیقظوا اآلخرین ینتظرونو

 ال. لم یكن یعرف أحد مكان وجودھم ولم یكن ھناك محامون.  P11إذا كانت عائلتھ تعرف مكان وجوده. قال  P11فیدنر سأل القاضي 

نعم. لم یكن یعرف ما إذا كان سیموت أو ماذا سیحدث لھ في المستقبل. لم تكن  P11متوّجساً. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
وكانوا  المكسورة ب بجرح مفتوح في ساقھ ھناك إجراءات قانونیة أو قوانین وال حقوق للمعتقلین. كان ھناك سجین في كفرسوسة مصا

 جالسین بجانبھ طوال الوقت. كان یئن طوال الوقت من األلم ویعتذر لآلخرین عن األصوات.

 ذلك. لم تكن تجربة ممتعة.  P11ال یزال یعاني من تلك التجربة. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

إنھ بسبب وضع  P11. قال ةال. كان لدیھ فقط ضلع مكسور P11جسدیة. قال  علیھ أیة آثار تظھر P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
ة  یشعر بحكّ  P11 ") وبدأشمالي" من قبیل"ش" (تحمل الحرف على أعینھم  اتر شیئاً عن كفرسوسة. كان لدیھم عصب، تذكّ 19-كوفید

طبیباً وقال إن  P11طلب وة. حكّ فیھا سرى حمراء وعیونھم الیُ  حیث أصبحتالشيء نفسھ مع معتقلین آخرین وتكّرر . في عینھ الیسرى
رجع إلى الطبیب وسرعان ما   فتفاجأعینھ واقترب جداً من الطبیب عن قصد. عن  P11لھ  كشف، طبیبعندما جاء وھناك عدوى. 

أخبره أصدقاؤه أنھ تم  ویوماً.  34یوماً وأصدقائھ بعد  17بعد  P11ح إلى الطبیب وعرف أنھ أمر سيء. أطلق سرا P11. نظر  الخلف
.  تتفشى في مثل ھذه الزنازینإن الفیروسات واألمراض  P11قال و. زنازینفي جمیع ال تنتشرافرض حجر صحي، ألن العدوى 

 باإلعدام.حكم بمثابة ، والذي یمكن أن یكون 19-كوفیدتفشي عن الوضع الحالي مع  P11تساءل و

 نعم، على ما یبدو. P11ّما إذا كان ذلك یعني أن الوضع ال یزال على حالھ اآلن. قال ع P11 سأل القاضي فیدنر

، وطلب منھ P11إن السّجان جاء إلى الزنزانة، ونادى اسم  P11وصف عملیة إطالق سراحھ. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
، عندما جاء ینتظر في سجن المحكمة  یعرف أي شيء. كان P11ة إلى قصر العدل. لم یكن بالحافل P11إحضار حذائھ معھ. ثم نُِقل 

إلى  P11عّما إذا كان یبحث عن مظاھرات. نظر   P11 تفي قاعة المحكمة، ابتسمت القاضي وسألو. [تم حجب االسم] المحامي 
 ببساطة دون حكم باإلدانة.  P11"ال". بعد ذلك، تم إطالق سراح   P11أن یقول "ال". قال  P11الذي قال لـ[تم حجب االسم] المحامي 
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ال، لكنھ كان سعیداً ألن المتھم  P11ف على المتھم. قال النظر إلى الیمین ومعرفة ما إذا كان یمكنھ التعرّ  P11طلب القاضي فیدنر من 

عادل وشكر   حكمھو الحال في سوریا. وقال إنھ یأمل في الحصول على   كان یحصل على محاكمة عادلة في محكمة عادلة، لیس كما
 المحكمة.

 عي العام ریتشر استجواب من قبل المدّ 

أي   P11 رَ لم یَ وإنھ كان في زنزانتھ رجال فقط.  P11ریتشر عّما إذا كان ھناك أطفال ومعتقالت في الفرع. قال العام سأل المدعي 
 أطفال أو نساء.

عن اآلخرین ألنھم لم یتحدثوا    بنفسھ وال یعرف واجھ ذلكإنھ لم ی P11. قال ةجنسی اتالعام ریتشر عّما إذا كان ھناك اعتداءسأل المدعي 
 .عن ذلك الموضوع

إنھ   P11أخرى. قال  أسالیبقال إنھ تعّرض للضرب بأسلوب الفلقة وسأل عّما إذا كانت ھناك  P11وأشار المدعي العام ریتشر إلى أن  
  رَ أیضاً عن الصدمات الكھربائیة، لكنھ لم یَ  P11سمع وح، حیث یتم تعلیق الشخص من یدیھ أو كاحلھ لعدة ساعات أو أیام. بْ شّ السمع عن 

 ].من األسلوبین[ ھماأیاً من

 عي محامي الدفاع، وكروكر، محامي المدّ  بوكیر،استجواب من قبل مایكل 
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. قال 2019 ،أغسطسآب/ 22لشرطة في من قبل ااستجوابھ  محضرقد قرأ  P11عّما إذا كان بوكیر سأل 
P11 ع علیھاالستجواب] ووقّ  یومفقط في ذلك الیوم [ إنھ قرأه . 

 . لم یحدث إن ذلك P11. قال اه عن محتو P11ما إذا كان قد تم إخبار  بوكیر سأل 

 وكانوا قادرین على االستلقاء. مx3م2 إنھ كان حوالي P11سأل كروكر عن حجم الزنزانة في الخطیب. قال 

 . 10 – 9حوالي  P11سأل كروكر عن عدد المعتقلین فیھا. قال 

ً إنھ لم یذكر أنھ  P11بیدیھ عندما كان مستلقیاً في التحقیق وقدمیھ مرفوعتان. قال  P11سأل كروكر عّما فعلھ  . اعتاد أن یضع  كان عازفا
 . لعازفلضرر، فھذا یعني نھایة مھنة ا تإذا تعرضو. عازفواألصابع مھمة لل حیث تُعتبر الیدانیدیھ تحت صدره. 

إن جمیع التحقیقات الثالثة أجراھا نفس الشخص   P11. قال ئداقال إنھ یتذكر صوت المحقق ووصفھ بالھ P11أشار كروكر إلى أن 
 المحقق]. صوت ویمكنھ التعرف على صوتھ [

 نعم. P11التعرف علیھ في الوقت الحاضر. قال  P11سأل كروكر عّما إذا كان بإمكان 

یھز رأسھ  بوكیر رأسھ وقال كروكر إن بإمكانھم رؤیة بوكیر ة صوتیة. ھز سأل كروكر عّما إذا كان رسالن على استعداد لتقدیم عین
 [رافضاً الطلب]. 

 P11لدیھ أذن جیدة لألصوات واآلالت [الموسیقیة]. سأل  P11أشار سیباستیان شارمر، محامي المدعي، إلى أن كونھ عازفاً یعني أن  
 أنھ قادر على التعرف على األصوات.  P11. أكد األمور ھذد بین  منف على الصوت إذا كان التعرّ 

 ُصِرف الشاھد. 

*** 

سمح  طلب إعادة أخذ األدلة من البدایة. وسیُ  –عاه بعد تالوة التماس كتبھ ھو وزمیلھ، محامي الدفاع فراتسكي، لكنھما لم یوقّ بوكیر طلب 
ة ابتداء من الیوم عربیالترجمة الالنزاع السوري بالحصول على خاصة بالمحاكمة/عالقات  الذین لدیھملممثلي وسائل اإلعالم المعتمدین 

الثالث والعشرین. كان  وحتى لم یكن ھذا متاحاً من الیوم األول و األولیة التي أمرت بھا المحكمة الدستوریة األلمانیة].  دابیرت[بسبب ال
 الحضور الجسدي فقط ممكناً، لذلك تم حجب التفاھم.

 ن البیان المتعلق بذلك علیھ تحفّظ. إالمدعي العام ریتشر قال 

 ذكر شارمر أن المحاكمة تجري علناً، لكنھا لیست متاحة للجمھور، لذا لم یكن من الضروري تكرار اإلجراءات.

محامي   مع یتفق في الرأيكان قال شوستر، محامي الدفاع عن إیاد الغریب، إنھ ستكون ھناك العدید من القضایا القانونیة الصعبة، لكنھ  
 رسالن. عن أنور دفاع ال

 . قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني) من 2(257م غداً شرحاً بشأن المادة قال شارمر إنھ قد یقدّ 

 صباحاً. 09:30الساعة  2020 ،أغسطس آب/ 20 في ، وستكون المحاكمة القادمةبعد الظھر  12:35في الساعة  ُرفِعت الجلسة

 2020آب/أغسطس،  20 –والعشرون یوم المحاكمة الخامس 

 صباحاً. 9:30في الساعة  وبدأت المرافعاتأفراد من وسائل اإلعالم.  8متفرجاً و 12حوالي حضر 

. [بدءاً من ھذا أحدلم یكن ھناك وسألت القاضي كیربر إذا كان ھناك صحفیون معتمدین من بین المتفرجین یحتاجون إلى ترجمة عربیة. 
 الً روتینیاً].الیوم، سیكون ھذا سؤا

وحضر  . العام االدعاء تسل السید ریتشر والسید بول مثّ و. لینكھس ت، ھانالغریبعن إیاد دفاع المحامي  نیابة عنین اجبمثل السید كی
 كروكر.  ،عيوبدعوة من محامي المدّ  P12محامیاً عن سیباستیان شارمر 

 P124شھادة 

 
4 P11  و P12 كان  .مدع�ان مش�ت
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ً  41مھندس برمجیات یبلغ من العمر ، وھو  [تم حجب االسم]یُدعى كان الشاھد  أسس شركة صغیرة و  ،عاما
 تم استدعاؤه كشاھد. و. ینلتكنولوجیا المعلومات في ألمانیا ولیس لھ صلة بالمتھم

ھ ولد ونشأ في حلب. وانتقل إلى  إن P12قال التحدث عن حیاتھ المھنیة في سوریا وتجربتھ مع النظام.  P12طلبت القاضي كیربر من 
بدأ بعض ووعمل في مجال تخصصھ.  2004في عام  P12تخرج و سة في الجامعة حیث درس ھندسة البرامج/البرمجیات. دمشق للدرا 

قال إنھا لیست منصة [كما تمت ترجمتھا]،  ونة شخصیة للكتابة عن السیاسة. ، أسس مدوّ 2007في عام واألنشطة السیاسیة في الجامعة. 
ً وبل ھي "مدونة".  ً و، بدأ أنشطة اجتماعیة أخرى. 2008في عام ولكتابة عن نظام األسد. ل مستعاراً  استخدم اسما في الكتابة   كان نشطا

ً االحتیاجات الخاصة عن حقوق النساء واألطفال واألشخاص ذوي  ، كان یكتب عن السیاسة  2011حتى عام واسمھ الحقیقي.  مستخدما
المتخصصة في تطویر وسائل   "مؤسسة بي بي سي میدیا أكشن" ، اتصلت بھ 2010في عام وومواضیع أخرى باستخدام اسم مستعار. 

، عمل تقنیاً ومدرباً في ھذا 2011إلى منتصف عام  2010من عام ونین في سوریا. كان لدیھم برنامج للصحفیین والمدوّ واإلعالم. 
 البرنامج. 

،  2011تشرین األول/أكتوبر،  24في و. 2011كان ھناك عدة أنشطة في عام  P12سألت القاضي كیربر عن تجربة اعتقالھ. قال 
ً  ،40في القسم  اتم اعتقالھموالسوري مع صحفیة كانت طالبة في برنامجھ.  الشعباعتُِقل في مطعم خلف مجلس  لفرع  ل التابع إداریا

  "بي بي سي"ز التحقیق في األصل على نشاطھ مع ركّ وفي نفس اللیلة.  251نُقل إلى الفرع ثم لعدة ساعات  40مكث في القسم و. 251
ً   15 – 10حیث مكث لمدة  285یوماً، نُقل إلى الفرع  15 – 10بعد وعت األسئلة (في التحقیق). تفرّ ثم  اإلجمالیة   . كانت الفترةیوما
ً  15مكث فیھ الذي فرع الأیام و 10ف الفرع الذي مكث فیھ لمدة ال یعر P12یوماً، لكن  25 ل إلى محكمة مدنیة وسجن قِ نُ  ،یوماً. الحقا

 یوماً ثم أطلق سراحھ من قبل القاضي. 15مكث ھناك حوالي وعدرا. 

عّما إذا كانت القاضي كیربر قصدت وقت اعتقالھ في القسم  P12الفرع الذي كان فیھ. سأل  P12سألت القاضي كیربر كیف عرف  
القسم في ھ في البدایة، كان إن P12قال . 285و  251ن ی، والفرع40في كل مكان: القسم  أنھا قصدت . وأوضحت القاضي كیربر40
صوب العینین، لذلك عرف مكانھ.  ل، لم یكن مع قِ عندما اعتُ و. متراً  50حوالي یبعد ، 40مكتب قریب من القسم  P12كان لدى حیث . 40

من   ز على الطریق بینما كانت السیارة تتحرك ولم تكن المسافة بعیدة. [بخصوص نقطة أخرىركّ ول كان معصوب العینین. قِ عندما نُ و
 في دمشق.  الفرع كان مشھوراً  ألن 251] كان على علم بمكانھ عند وصولھ إلى الفرع السؤال

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

إنھ كان جالساً في مطعم   P12في موقع مختلف. قال   251وما إذا كان الفرع  40إلى القسم  P12سأل القاضي فیدنر كیف تم جلب 
"Aroma Caféائق،  " مع صحفیة. وتلقّى مكالمة على ھاتفھ من رقم مجھول. وعندما أجاب، أغلقوا الخط على الفور. وبعد بضع دق

دون أن  بدون حركة [ یرافقھماأن  P12نعم. طلبا من  P12، فقال  [تم حجب االسم]ه عّما إذا كان ھو جاء شخصان إلى الطاولة وسأال
 المحمول معھ.  حاسوبھحضر أن ی وحرصا على]  في جلبةسبب تی

عناصر األمن لكن من المعروف أن ون مالبس مدنیة، یاا یرتدا كانإنھم P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانا یرتدیان الزي الرسمي. قال 
في  واألمن] (كانوا في الطابق الثاني في البدایة). [ عنصراو ن[المعتقالالسفلي إلى الطابق بعد ذلك، نزلوا ومالبس مدنیة.  ونرتدی كانوا

من قوات  عناصرعشرة [حوالي العدد اإلجمالي  وبالتالي أصبحمن قوات األمن،  عناصرالطابق السفلي] كان ھناك ستة إلى سبعة 
] أنھ خضع افترضأنھ من المحتمل [ P12عن مفاتیح سیارتھ، دون أن یسأل عن موقع السیارة. اعتبر   P12األمن]. سأل أحدھم 

 ةوالصحفی P12بالخارج. أخذوا  P12سیارتان إلى ثالث سیارات في انتظار ھناك كانت والمراقبة وأنھ كان كمیناً. لالستطالع/
] ھو  P12ة وقال لھ إنھ [یسخرب/بتھكم P12استقبل ووكأنھ ضابط. مي] [المقعد األما لشخص الموجود في األمامبدا او[بالسیارة]. 

 متر إلى كیلومتر واحد وھي المسافة بین المطعم والقسم. 500 حواليتحركت السیارة وجارھم. 

 ن.یوعیناه مفتوحت 40ال. دخل القسم  P12معصوب العینین. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

ً كان  40ذلك، لكن قال إن القسم  P11. فأّكد 251مختلفاً عن موقع الفرع  40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان موقع القسم   یتبع إداریا
 .251للفرع 

ھ من موقعین: موقع أعلى من  إنھ من الممكن الدخول إلی P12. قال 40وصف القسم  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
في الشارع الجانبي   P12، ومن شارع جانبي. كان مكتب ذ الدرج ألسفل للوصول إلى القسمشارع رئیسي، حیث یمكن للمرء أن یأخ

 استخدام اإلیماءات].بیصف  P12[على ما یبدو، كان 

شیئاً معروفاً   كانكان ھناك.  40إن المنطقة بأكملھا تعرف أن القسم   P12. قال 40أنھ كان القسم  P12سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
 منذ فترة طویلة، ولم یكن شیئاً جدیداً.

ة بھا كرسي. أخذوا  إنھ ُوضع في غرفة فارغ P12. بمجرد دخولھ، قال في ذلك القسمأن یصف تجربتھ  P12طلب القاضي فیدنر من 
حیث كان ھناك الكثیر من  ابتلعھا. ف، ذاكرة "فالش" P12 معرج لبضع لحظات. كان لخاإلى اذھبوا والمحمول على الفور.  حاسوبھ

بعد حوالي نصف ساعة، تم استدعاؤه واقتیاده إلى شخص و. لبعض الوقت. مكث شخص معھ [في الغرفة] المعلومات المخّزنة علیھا

https://www.google.de/maps/place/Aroma/@33.5166094,36.2913983,343m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518e73112e28f2f:0x9a8aa8a59d3e6958!8m2!3d33.5166723!4d36.2920636
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ً  P12عّما إذا كان مفتوحاً. سأل الفیسبوك على  P12یمكن أن یكون ضابطاً أو مسؤوالً لدیھ حساب   معارضا
أنھ تعرف علیھ في  P12 فأجابإذا كان یعرف ذلك الشخص.   P12ل] لمعارض سوري وسأل ا عمأنعم. رأى بطاقة [ P12وقال 

إلى الغرفة لمدة ساعة تقریباً (كان   P12المغادرة. أُعید  P12ب من لِ أسئلة قلیلة فقط ثم طُ حیث ُطِرحت طویالً  التحقیقلم یدم ومصر. 
 ساعات). ثالثإلى  ساعتینمن  40في القسم  الوقت الذي أمضاهكل 

 ال، على اإلطالق.  P12ھناك. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة معاملة 

 بالنفي.  P12. فأجاب 40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان معصوب العینین في القسم 

 في استجواب الشرطة قالت إنھ كان معصوب العینین عندما تم إحضاره.  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن شھادة  

. 40إنھ لم یكن معصوب العینین في القسم  P12قال شارمر إنھ ینبغي سحب اإلفادة أعاله، ألنھ قد یكون ھناك ارتباك بخالف ذلك. قال 
 .251إلى الفرع  40ه عندما نُِقل من القسم كانت المرة األولى التي ُعصبت فیھا عینا

إنھ كان معلوماً بشكل غیر رسمي من   P12. قال 40یعرف من خالل نشاطھ من ھو رئیس القسم  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
. وفي ذلك الوقت، كان  251االقتحام واالعتقال نیابة عن [من أجل] الفرع  كان 40 التقاریر أن المھمة الرئیسیة/الواجب الرئیسي للقسم

 مدیر [رئیس] القسم ھو حافظ مخلوف. 

إنھ شقیق رامي مخلوف، رجل أعمال سوري كبیر، وابن خال بشار   P12شرح من ھو ھذا الشخص. قال   P12طلب القاضي فیدنر من 
 األسد.

إنھ كان معصوب العینین في القسم  P12ض للضرب. قال وما إذا كان قد تعرّ  251ن وصولھ إلى الفرع ع P12 سأل القاضي فیدنر
[في السائق  كان ھناك شخص بجانب[أمن] على یمینھ وآخر على یساره والسائق وعنصر ع في المقعد الخلفي للسیارة مع ِض وُ و 40

لین إنھ كان إعالمیاً، لكنھم  قائ P12في الطریق، كانوا یسخرون من و خلف ظھره.  P12في الوقت نفسھ، تم تقیید یدي والمقعد األمامي]. 
ز على معرفة إلى أین یتجھ. لم تكن كان یركّ و. 251على الطریق، ألنھ توقع أن یتم نقلھ إلى الفرع  P12كان تركیز ولم یضربوه. 

 یاً.. كان یتنقل ذھاباً وإیاباً على ھذا الطریق یوم251بعد بضعة كیلومترات، لذلك علم أنھ كان الفرع  على  –المسافة بعیدة 

 إنھ ال یعرف كیف، لكنھ وجد نفسھ داخل مبنى.  P12. قال مباشرة  المبنى دخل P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

إنھ نُقل في البدایة إلى طابق سفلي بضع درجات.   P12قد صعد إلى طابق علوي أو سفلي. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
"الحركة األمنیة" وھي  P12ونفّذ  P12كانت ھناك غرفة صغیرة، حیث كان علیھ أن یخلع كل مالبسھ. وقاموا بتفتیش جمیع متعلقات 
زل بضع درجات إلى  ثیابھ ون P12اتّخاذ وضعیة القرفصاء ثم الوقوف. أخذوا متعلقاتھ الشخصیة، حتى حزامھ ومحفظتھ. ارتدى 

 الزنزانة في الطابق السفلي. 

 2.5–2أمتار وعرضھا  3–2.5كان طولھا  P12وصف الزنزانة وحجمھا وعدد المعتقلین ھناك. قال  P12طلب القاضي فیدنر من 
 شخصاً. 25 أصبح عددھمبعد أیام قلیلة،  وشخصاً.  15و 12متر. وعندما دخل الزنزانة، كان عددھم یتراوح بین 

إن الزنزانة كانت تحت األرض وُمحكمة/مغلقة تماماً. وكانت ھناك نافذة تم إغالقھا  P12لقاضي فیدنر عن الھواء. قال سأل ا
[فتحة]  طاقةمن الحدید. وكان ھناك مرحاض صغیر داخل الزنزانة. كان باب [الزنزانة] مصنوعاً من الحدید وبھ  ألواح/بصفائح

 فتحات صغیرة أطلقوا علیھا فتحات تھویة. الباب " المعتقلین]. كان في أسفل معنایستخدمھا حراس السجن للتحدث معھم ["

 شرحھ. P12وطلبت من  P12بواسطة قالت القاضي كیربر إن ما یلي كان رسماً توضیحیاً 

 توضیحيالرسم التم عرض 
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إنھ رسم الغرفة [الزنزانة] ذات النافذة المغطاة بصفائح الحدید. كما رسم كیف تتشابك أرجل شخصین، إذا أراد شخصان النوم.  P12قال 

كان ھناك مرحاض صغیر یستخدمونھ وكانت تلك ھي أفضل وضعیة للنوم، ألنھ مع زیادة أعداد [المعتقلین] بدأوا یتناوبون على النوم. 
 تم رسم الباب بدقة، ألنھ كان یصل إلى الحائط.لم یوأیضاً لالستحمام. 

شخصاً، لم یتمكنوا من النوم   15 عددھم إنھ عندما تجاوز P12بقولھ "التناوب على النوم". قال  P12سأل القاضي فیدنر ما الذي قصده 
الستلقاء على بإمكان المرء اكن یلم و .[مع اآلخرین] یتناوبون/یبّدلون. كانوا ینامون ساعتین ثم لتناوب. لذلك، بدأوا في افي نفس الوقت

 . نبھاالستلقاء على ج كان علیھ ، بله ظھر

إنھم استخدموا ماء المرحاض. كان   P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك دوش [لالستحمام] أم أنھم استخدموا ماء المرحاض. قال 
 ھناك خرطوم مربوط بصنبور، لكن لم یكن ھناك صابون.

 .ذلك P12فأكد بقي في نفس الزنزانة طوال الوقت.  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

ن ھناك وجبتان في كان الطعام شحیحاً وكاوإنھم شربوا الماء من المرحاض.  P12عن الطعام والماء. قال  P12سأل القاضي فیدنر 
البرغل أو  الطعام یتكون بشكل رئیسي من كان وتكفي بالكاد لخمسة أشخاص.  كانت شخصاً  15ـل كانت تقّدمإن كمیة الطعام التي والیوم. 

قلیل من یتكون كان اإلفطار  وعلى سبیل المثال. الحمراء الصلصة مثل المرق األحمر/ یضیفون مكوناً آخر،وكانوا أحیاناً األرز المسلوق. 
 ردیئة.ة ذات نوعیة  یحالوة طحینمن الزیتون وبعض المربى، فقط كمیة قلیلة لكل شخص، و

 وصف الزنزانة ومكان إجراء التحقیق.  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 

 تم عرض رسم توضیحي آخر
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في وخلف الدائرة. الموجودة مكان الذي أجریت فیھ التحقیقات وأحیاناً في الغرف الالدائرة وتمثّل إنھ شاھد التعذیب في الممر.  P12قال 
 منھا.تصدر  الیسار، توجد زنازین اعتاد سماع أصوات أنثویة إلى سفل األ

ال، إطالقاً. لم یكونوا یعرفون ما إذا كان الوقت نھاراً أم  P12. قال P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك ضوء نھار في زنزانة 
 .على سبیل المثال، كان اإلفطار یعني أنھ قد حّل الصباحلیالً. اعتادوا على تقدیر الوقت بالطعام، 

التي دخل  إنھ في اللحظة P12أن یتذكر السؤال الذي ُطرح علیھ عندما دخل الزنزانة ألول مرة. قال  P12طلب القاضي فیدنر من 
كانت إحدى أسوأ التجارب ھي فقدان وكل وافد جدید. السؤال على ھذا   طرحاعتادوا على  حیثفیھا، سألوه [السجناء] عن الوقت. 

أن   حاضرینإذا كان بإمكان العّما  P12. سأل تستوجب العقابمات التي عن الوقت من المحرّ  السّجانینكان سؤال والوقت. اإلحساس ب
 [اعتُِقل P12زار  وتم بشكل منھجي.  وكان من الواضح أن ذلكشھراً (في اعتقالھ الثاني) دون معرفة الوقت.   11م أو أیا 10 واتخیلی

ً في] عدة فروع وكان   .یلقى نفس الحال دائما

 ال، إطالقاً.  P12سأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك ضوء في الزنزانة. قال 

عّما إذا كان القاضي فیدنر یعني الضوء االصطناعي. فأكد القاضي  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت الزنزانة مضاءة دائماً. سأل 
 إن الزنزانة كانت مضاءة على مدار الساعة.  P12فیدنر ذلك. قال 

سیة المستخدمة في التحقیق معھ كانت تتمثل  إن الطریقة الرئی P12وصف التحقیق الذي أجري معھ. قال   P12طلب القاضي فیدنر من 
  ثم أن یخلع جوربیھ ویواجھ الجدار باتجاه المطبخ. ثم كان یتم وضع عصابة على عینیھ P12في استدعائھ خارج الزنزانة. كان على 

، حیث جلس ركبتي على یجثودائماً أن  P12التحقیق. كان على  كان یجريإلى الدائرة حیث یدخل  P12كان كبّل یداه خلف ظھره. ثم تُ 
في كل مرة لم یكن  ومرة قبل التحقیق معھ. ذات للتعذیب  P12ض تعرّ و. P12یبدأ في التحقیق مع كان المحقق أمامھ والسّجان خلفھ. ثم 

 للتعذیب. یتعّرض  P12كان المحقق راضیاً عن إجابتھ، 

. وُضرب  أثناء التحقیق إنھ اضطر إلى االستلقاء على بطنھ ورفع قدمیھ خلفھ P12. قال P12 معاملةسأل القاضي فیدنر كیف تم إساءة 
 على قدمیھ وأحیاناً على ظھره.

إنھ في بعض األحیان كان حزاماً عسكریاً سمیكاً جداً وأحیاناً كابل كھربائي  P12سأل القاضي فیدنر عن األدوات المستخدمة. قال 
 رباعي. 

نعم، في كل  P12ضربة على القدمین. قال  20ى تلقّ  P12أثناء استجواب الشرطة التي تفید بأن  P12أشار القاضي فیدنر إلى شھادة 
 یعني: في كل تحقیق أو كل جولة. وكان الخیار األول ھو الذي ذُكر في الترجمة].  P12مرة [ربما كان 

قبل التحقیق كنوع من التخویف. وفي باقي  مرةإنھ تعّرض للضرب ذات  P12للضرب. قال  P12سأل القاضي فیدنر متى تعّرض 
 .اتالمرات تعّرض للضرب أثناء التحقیق
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إنھ في بدایة التحقیق معھ، ُسئل عن عملھ  P12. قال P12سأل القاضي فیدنر عن المعلومات التي ُطلبت من 
ً ھم كانوا في بي بي سي میدیا أكشن. وكان تركیزھم على طبیعة عملھ لدى تلك المؤسسة. كان من الواضح أن . یعرفون التفاصیل مسبقا

 السؤال). P12السؤال وضحك (نسي  ماذا كان القاضي فیدنر  P12سأل 

إن التعذیب مرتبط بعملھ، رغم أنھ لم یُخِف أي معلومات. كان یعلم   P12سأل القاضي فیدنر عن إساءة المعاملة وموضوع التحقیق. قال 
باإلنجلیزیة]   P12ا م" [نطقھإیمیل" و" باسووردق كان غبیاً جداً ولم یعرف ما تعنیھ كلمة "أنھم كانوا یعرفون كل شيء بالفعل، لكن المحق 

 P12.5رمز على اسم ارة/إشألنھ ظھرت عالمة/  ،P12المحقق ذات مرة  وشتمخفي معلومات. كان ی  P12واعتقد أن 

 *** دقیقة 15استراحة لمدة  ***

  جرىھناك، و جرت معظمھا ذلك.  P12في غرفة، بل في الممر بین الزنازین. فأكد  تكنلم  P12مع تحقیقات الر القاضي فیدنر أن كرّ 
 في الغرف.  عدد قلیل منھا

كان و. عالیة رتبة ي وذإنھم اقتادوه ذات مرة إلى مكتب رئیس المحققین أو ضباط  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك مكتب. قال 
 .P12بجانب  المعتادالمحقق 

، لكن الضابط ذا الرتبة P12كان یقف بجانب  المعتادإن المحقق  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان [المحقق] واقفاً أم جالساً. قال 
 .P12العالیة كان یجلس أمام 

 ال، فقط في الغرفة. P12سأل القاضي فیدنر إذا كان ذلك في الممر. قال 

 . األمر المعتادأن ھذا كان ب P12أكد فسأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك شخصان، محقق وشخص یضرب المعتقلین. 

إنھ عندما لم یعجب المحقق الجواب، كان یعطي أمراً   P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أوامر أو تعلیمات بالضرب. قال 
 ف معھ".] ال یرید التحدث. تصرّ P12"ھذا [ الذي كان وراءه، قائالً: للسّجان

كان ینادي المحقق  إن السّجان P12 الموقف بینھما. قالان] مع بعضھما البعض وحول السلوك/[الشخص اسأل القاضي فیدنر كیف تحدث
 .بلقب "سیدي"

 ، خمس مرات. یتذكر بدقة، ولكن، في المتوسط إنھ ال P12. قال P12عدد المرات التي تم فیھا التحقیق مع  عن  سأل القاضي فیدنر 

ال، لیس في كل مرة. كانت ھناك مرة واحدة على األقل   P12في كل مرة. قال  P12 معاملةسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة 
 ض للترھیب فقط.تعرّ  وإنماض فیھا للتعذیب لم یتعرّ 

إن األسلوب نفسھ استُخِدم في كل  P12قد تعّرض للضرب على باطن قدمیھ أو في مكان آخر. قال  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 مرة. 

إنھم عندما كانوا یعودون إلى الزنزانة، كان یصعب علیھم المشي ولم یتمكنوا من  P12ر ذلك على قدمیھ. قال سأل القاضي فیدنر كیف أثّ 
ن ھناك ازرقاق واحمرار وتوّرم. كانوا یذھبون مباشرة إلى المرحاض لصب بعض الماء [على القدمین] والتحّرك [في  الوقوف. وكا 

 المكان] للسماح بتدفق الدم.

إنھ كان من الممارسات الشائعة القیام بذلك [التحّرك]، حیث   P12توضیح ما كان یقصده بالتحّرك. قال  P12طلب القاضي فیدنر من 
 بعضھم البعض ما الذي ینبغي علیھم فعلھ لتخفیف األلم. كانوا یتألمون طوال اللیل.  تعلموا من

المعتقلین] الذین كانت أوضاعھم مماثلة  بعض كان ھناك البعض [ P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت أوضاع اآلخرین مشابھة. قال 
 لكن كان ھناك العدید منھم في أوضاع أسوأ.و، وضعھل

ببعض التمارین للمساعدة في تدفّق الدورة قاموا ن  یالمعتقل أنقال أثناء التحقیق أن األلم كان بالكاد یُحتمل. و P12ذكر القاضي فیدنر أن 
عبارة عن  المؤدي إلى المرحاض   كان الممرّ ومرة على أقدامھم.  100ض بعضھم للضرب تنزف، وتعرّ كانت أقدام آخرین أن الدمویة. و

 ذلك. P12محنة. فأكد 

إنھ   P12ذات مرة إلى غرفة بھا أدوات تعذیب. قال   اقتیدأنھ التي تفید بأثناء استجواب الشرطة  P12شھادة  إلىالقاضي فیدنر  أشار
ً  اقتید أسماء  انتزاعكان الھدف الرئیسي في ذلك الیوم ھو والمحقق یجلس بجانبھ. كان و  ذات مرة إلى غرفة بداخلھا طاولة. كان جالسا

 
یعنیھ بالتحدید في ھذا الشرح. ویمكن أن تكون إحدى الترجمات المحتملة "لقد أھانھ ألن اسمھ  P12لم یكن واضحاً لمراقب المحاكمة ما الذي كان  5

 كان سیُنشر". 
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العشرات، مثل  –في الغرفة، كان ھناك جھاز كھربائي والعدید من أدوات الضرب وفي العمل.  P12شركاء 
لنزع  كماشة] تُستخدمال[ اأنھب ون سمعیحمل كماشة. كانوا [نحن] یأثناء التحقیق، دخل سّجان واألسالك واألحزمة العسكریة والھراوات. 

 بیده]. الكماشة قغالإفتح و P12د [قلّ بھا المعتقل. دخل [السّجان] وكان یفعل "ھذا"  يوأظافر أصابع قدم يیدأصابع أظافر 

ال، لم یكن معصوب العینین ورأى كل شيء. كان ذلك  P12معصوب العینین في ذلك الوقت. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 للترھیب، لكنھ لم یتعّرض للتعذیب.

 إنھ ربما رأى حلقات، لكنھ لم یكن متأكداً من تلك اللحظة. P12عن الحلقات. قال  P12سأل القاضي فیدنر 

قات على الحائط لتعلیق المعتقلین من أیدیھم في أثناء استجواب الشرطة التي تفید بأنھ كانت ھناك حل P12أشار القاضي فیدنر إلى شھادة 
 إنھ رأى مشھد الحلقات في العدید من الفروع، لكنھ لم یكن متأكداً مما إذا كان قد رآھا في تلك اللحظة أیضاً. P12الغرفة. قال 

إنھ رأى إجراءات  P12قال عنھا.   P12قد رأى آثار إصابات على معتقلین آخرین أو إذا سمع  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
التعذیب. في إحدى الحاالت، كان ھناك شخص یتعرض للتعذیب في الممر ثم دخل الزنزانة. وكانت ركبتاه تنزفان وملتھبتان. وكانت 

(على   ینجاثإحداھما [إحدى ركبتیھ] متضررة للغایة لدرجة أنھم رأوا العظم. كانت طریقة التعذیب الرئیسیة في الممر ھي جعل المعتقلین 
 تلكیضربونھم طوال الوقت ویسكبون علیھم الماء. الشخص الذي دخل الزنزانة ظل على  السّجانونكان وركبھم) لساعات وأیام. 

 لفترة طویلة. یةالوضع

في بعض المناسبات، كان الكابل الكھربائي  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أشیاء معینة للضرب، مثل الكابالت. قال 
 الرباعي معّرى من نھایتھ (كان المعدن بارزاً). ومن حین آلخر، كان [السّجان] یضرب [بھذه] النھایات عن قصد. 

 .معھ، فإنھ یسحب اللحم بھ ضرب المرءیُ كان إنھ عندما  P12سأل القاضي فیدنر عن تأثیر ذلك. قال 

. ومع  أي رعایة طبیةإنھ، بالنسبة لإلصابات نفسھا، لم تكن ھناك  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك رعایة طبیة أو أطباء. قال 
باب الزنزانة] ویسأل عّما إذا كان أي في فتحة الطاقة [الیفتح  كانذلك، كان ھناك شخص یأتي بشكل روتیني أكثر من مرة في األسبوع. 

ذلك لكن في بعض األحیان ال یعطي والشخص باراسیتامول أو مضاداً حیویاً، ذلك إذا قال أحدھم إنھ مریض، یعطیھ وشخص مریض. 
 رب.الشخص الذي یجیب [بأنھ مریض] للضّ ض یتعرّ الشخص شیئاً، وفي بعض األحیان، 

إن  P12عن األسئلة التي ُطرحت على المعتقلین اآلخرین في التحقیقات أمام الزنزانة، وسبب تعرضھم للضرب. قال  سأل القاضي فیدنر
 أسماء أشخاص. عن إذا ھاجموا قوات األمن، وواألسئلة كانت باألساس حول المظاھرات، إذا كانوا [المعتقلین] مسلحین، 

ال، على األقل  P12تعّرضوا للتعذیب بالصعق الكھربائي أو التعلیق من أیدیھم. قال  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بعض المعتقلین قد
 لیس في الخطیب.

تحّدثوا مع بعضھم البعض وسمعھم  أن یحدث ذلك إذا إنھ من الممكن  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك عقاب جماعي. قال 
ھناك عقاب جماعي بدون سبب. كان السّجان یدخل الزنزانة ویطلب منھم مواجھة الحائط. كانوا یقفون   كان  السّجان، وفي بعض األحیان،

 نھم ویرفعون أقدامھم ویضربھم. وفي بعض األحیان، كانوا یستلقون على بطوویواجھون الحائط، ثم یضربھم بشكل جماعي وعشوائي. 

  معتادقائالً إنھ یتذكر. ذات مرة أخذ المحقق ال P12د أكّ فرفیع المستوى. قال إنھ حقّق معھ ضابط  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن 
P12  .یقف على یمین  وكان المحقق المعتادوساروا في الممر إلى غرفة أخرىP12  یجلس أمام رتبة وكان الضابط األعلىP12 إلى 

كانت  P12وأشار بشكل غیر مباشر إلى أن زوجة  نیسان" 17عن انتمائھ إلى [حركة] " P12بدأ األخیر بسؤال و[خلف] طاولة. 
 P12 حاسوبالتصریحات على عن أحد البیانات/ P12 الضابط  سألوإلیھم.  ینتميعلى الفور بنعم، كان  P12 فأجابمعتقلة. 

الذي  [الضابط األعلى رتبة] أسئلتھ بإخبار المحقق فعلوا ذلك. أنھى  ھو من فعل ذلك وقال إن أصدقاءه ھم منأنھ  P12المحمول. نفى 
 ]".P12في مكان ، أو ستكون في مكانھ [] األسماءP12[من منھ أنت سوف تنتزع ، "P12یقف إلى جانب 

  لقبب السبب ھو أن المحقق المعتاد كان ینادیھ إن P12. قال ذا رتبة عالیةأن الشخص كان ضابطاً  P12سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
 "سیدي".

 ال. P12قد تعّرض للضرب ھناك. قال  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

ال  ومتباینة.  كان ھناك فئات عمریة P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك أطفال أو كبار في السن من بین المعتقلین اآلخرین. قال 
 70 وصوالً إلى األعمار جمیعھناك عاماً. وكان   17حوالي من العمر عاماً، لكن كان ھناك معتقالن یبلغان  18یتذكر معتقلین دون سن 

 عاماً. 

 ال.  P12سأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك أطفال. قال 
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إنھ سمع أصوات إناث ورأى نساء من فتحة الباب. وعندما  P12سأل القاضي فیدنر إذا كانت ھناك نساء. قال 
 إلى فرع آخر، كانت ھناك سیدة معھ في السیارة. P12تم نقل 

 ال. P12قال رأى جثثاً.  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

إن ھذا الشخص كان   P12. قال ینمعتقلمن بین ال  سّجانبوجود التي أفادت أثناء استجواب الشرطة  P12شھادة إلى القاضي فیدنر  أشار
 في وجھھ. ُضِربكان ھذا الشخص معھم في الزنزانة، وذات مرة  سّجاناً.تذكر ما إذا كان یال  P12یعمل في نفس الفرع، لكن  

سّجان  [ ینناھ إلى أحد السجّ إنھ [ذلك الشخص، المعتقل] توجّ  P12عن سبب وجود ھذا الشخص ھناك. قال   P12 سأل القاضي فیدنر
ح القاضي فیدنر سؤالھ الوقت، ولیس زمیالً لھ. وضّ لمعتقل] إنھ كان سجیناً في ذلك ل[لھ ث معھ مباشرة. قال السّجان [الفعلي] ] للتحدّ فعلي

 إنھ ال یتذكر. P12متسائالً عن سبب اعتقال الشخص. قال 

تم حجب ]عصیان األوامر. كان اسمھ "بسبب رفض/ بأن ذلك حدثأثناء استجواب الشرطة  P12أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
ھ القاضي كیربر،  تما ذكرعند [تم حجب االسم] كان  إنھ تذكر أن اسمھ P12قال  ". ثم سألت القاضي كیربر لماذا رفض األوامر. [االسم
ً ر السبب. كان على األرجح موظفاً عادیاً، ولیس لم یتذكّ  P12لكن   .سّجانا

إنھ نُقل من  P12أن یصف ما حدث بعد ذلك. قال  P12بعد ذلك من الخطیب وطلب من  P12أشار القاضي فیدنر إلى أنھ تم نقل  
ضابط من فرع مختلف لمدة خمس   من قبلكانت التحقیق معھ في الخطیب فیھا آخر مرة تم  إنوالتحقیق.  ت مواضیعالخطیب عندما تفّرع

 وتم التحقیق معھ ھناك بتھم جدیدة.  285إلى الفرع  P12ل قِ بعد یومین، نُ ودقائق. 

فرع التحقیق المركزي   6كان عادة 285إنھ غیر متأكد، لكن الفرع  P12یعرف سبب نقلھ. قال  P12ا إذا كان سأل القاضي فیدنر عمّ 
قادة المعارضة في دمشق وریف دمشق، تم  ب P12 معرفةملفات جدیدة، خاصة فیما یتعلق ب تحتِ بت القضایا وفُ في سوریا. وعندما تشعّ 

  P12بالتزامن مع ذلك، كانت ھناك مبادرة من جامعة الدول العربیة كمحاولة إلیجاد حل سیاسي وإطالق سراح المعتقلین. لم یكن ونقلھ. 
 بسبب تفّرع التحقیق. أم متأكداً، سواء كان [سبب نقلھ] بسبب المبادرة،

 في كفرسوسة. P12. قال 285سأل القاضي فیدنر أین یقع الفرع 

 ض لسوء المعاملة على الفور، بمجّرد دخولھ السجن. إنھ تعرّ  P12ھناك. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا تمت إساءة معاملة 

إنھ بمجرد دخولھ، كان علیھ أن یخلع كل مالبسھ وكان عاریاً تماماً.  P12 . قال285ظروف االعتقال في الفرع سأل القاضي فیدنر عن  
بارتداء مالبسھ مرة أخرى، ولم یدخل الزنزانة، وتُرك في الممر. ظل واقفاً في   P12في ذلك الوقت، لم یُسمح لـ وأخذوا متعلقاتھ وفتشوه. 

ن الحین واآلخر یسكبون الماء علیھ. سمحوا لھ بالذھاب إلى بیكانوا  و ،قاموا بتشغیل مكیف ھواء باردومواجھة الحائط طوال الیوم. 
في الیوم التالي، نقلوه و. علیھ مرة أو مرتین وداسواالمرحاض مرة واحدة وأعطوه خمس دقائق لیأكل. اضطر إلى االستلقاء على األرض 

 ض للضرب ولكن في سیاق العقاب الجماعي.في ذلك الوقت، تعرّ وإلى الزنزانة. 

  افیما بعد أن ھناك وساطة/وسیط P12إنھ ال یمكن أن یكون متأكداً. علم  P12. قال P12فیدنر عن سبب إطالق سراح  سأل القاضي
، حیث 285مرة أخرى إلى الفرع   P12من قبل جامعة الدول العربیة من نبیل العربي [أمین عام الجامعة]. وبعد ثالث سنوات، اقتید 

 ، "أنت ما زلت على قید الحیاة؟ ألم نقتلك بعد؟ أمثالك یجب أال یعیشوا".P12استجوبھ نفس المحقق الذي أخبر  

 إن االعتقال الثاني كان لمدة ثالث سنوات وخمسة أشھر.  P12بعد ذلك. قالت  P12یھا سأل القاضي فیدنر عن المدة التي ُسجن ف

 .P12. فأّكد 2015تموز/یولیو،  17إلى  2012شباط/فبرایر،   16قال إنھ كان من  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن 

 یوماً. 16 – 15بعد  P12متى غادر سوریا. قال  P12سأل القاضي فیدنر 

إنھ ال یزال یتلقّى العالج "حتى اآلن". لدیھ مشكلة  P12ال یزال یعاني من آثار جانبیة صحیة. قال  P12نر عّما إذا كان سأل القاضي فید
 في ركبتھ وظھره بسبب الضرب. كما ظھرت بعض اآلثار على قدمیھ بسبب االلتھاب. 

 ال، ھذه كانت كل التأثیرات. P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك تأثیرات أخرى. قال 

ال، لكن یمكنھ التعرف على   P12ا إذا كان قد تعّرف على أحد المتھمین. قال أن ینظر إلى یمینھ ویقول م P12طلب القاضي فیدنر من 
 المعتاد.] P12یعني المحقق رفیع المستوى الذي ھّدد محقق  P12صوت الشخص الذي ھّدد المحقق "الخاص بھ" [

 
 لحشو.یعتقد مراقب المحاكمة أن كلمة "عادة"، في ھذا السیاق، استُخِدمت على سبیل ا 6
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ن یقوم بإجراء ر أنھ لیم اختباراً صوتیاً. أجاب بوكر عّما إذا كان المتھم رسالن سیقدّ یسأل القاضي فیدنر بوك
أنور  أن مفاده شرحاً عاماً للمحاكمة بأكملھا  وقّدم. بمثابة طلب شيء غیر مقبول اختبار صوتي وأنھ من اآلن فصاعداً یعتبر ھذا السؤال

 لن یعطي اختباراً للصوت.

 ذلك. P12. فأّكد 2011المعارضة وفي التظاھر في عام  في صفوف انخرط  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن 

كان ھناك بالقرب من   2011آذار/مارس،  15إنھ في وقت مبكر من  P12في المظاھرات. قال  P12سأل القاضي فیدنر متى شارك 
في حرستا حیث كاد   ، على سبیل المثالفیھ كان یعیش في المكان الذي[في مظاھرة]  P12المسجد األموي في دمشق. والحقاً، شارك 

 المتظاھرین. في صفوفیوم وقوع مجزرة  ،في مظاھرة في القابون P12شارك وبالقرب من رأسھ. مّرت قتل برصاصة یُ 

إنھم كانوا یتحركون في المظاھرة. وكان ھناك عشرة آالف شخص یحملون الفتات ویھتفون  P12سأل القاضي فیدنر عّما حدث. قال 
ن كان فیھ جنود وقوات أمن النظام على أسطح المباني. وبدأوا إطالق النار على المتظاھرین باستخدام ضد النظام. وصلوا إلى مكا

قد سألھ [سابقاً]،   P12عاماً. وكان   70أن یُقتل في تلك المظاھرة أیضاً. لسوء الحظ، قُتل رجل یبلغ من العمر  P12الذخیرة الحیة. وكاد 
 وطلب استراحة. عاطفتھ P12 غلبت علىال بأس. أرید الحریة ألوالدي وأحفادي". ، "P12إذا كان ال یخشى الموت. فقال لـ

 دقائق***  5***استراحة لمدة 

إنھ منذ الیوم األول، استخدم النظام العنف.   P12قوات األمن ضد المتظاھرین تقریباً. قال من قبل عنف السأل القاضي فیدنر متى بدأ 
 ). P12فیھا  ة الحیة بعد أسبوعین (في المناطق/األماكن التي كانتم استخدام الذخیرلكن و

في بدایة نیسان/أبریل، [بدأ] [استخدام] الذخیرة الحیة (في المناطق/األماكن التي كان فیھا   P12سأل القاضي فیدنر متى حدث ذلك. قال 
P12.( 

ً إنھ  P12قد رأى جثثاً، غیر تلك التي ذكرھا. قال  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان  ، خاصة في القابون حیث وقعت رأى جثثا
قام  في بعض األحیان، و] في صدره واآلخر في رقبتھ. برصاصة على األقل في حرستا، أحدھما [أُصیب جثّتین P12 كما رأىالمجزرة. 

P12 قصد، ولكن ربما التقاط صور فوتوغرافیة أو تصویر فیدیوعربیة بال تصویر"لمة "[یمكن أن تعني ك بتصویر P12   تصویرھنا  
من جانب قوات األمن، لتوثیق أنھم كانوا یطلقون الذخیرة   تصویرالھو  P12كان ھدف  ووات األمن تطلق النار على المظاھرة. ق] الفیدیو

 الحیة على المتظاھرین. 

إنھ رآھم طوال الوقت وعشرات المرات. ذات  P12قد شاھد اعتقاالت وفرق مكافحة الشغب. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 . كان ھناك تمشیط كامل للشوارع والمباني.P12مرة، كان ھناك اقتحام/مداھمة عسكریة كاملة لحرستا، حیث كان یعیش 

 اعیة. تم عرض صورة ملتقطة باألقمار االصطن
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 ومشفى الھالل األحمر.  ،المدخل الرئیسي ،251ذلك. إنھ الفرع  P12. فأكد على المكانف قد تعرّ  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 تم تكبیر الصورة.
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للفرع، حیث أن معظمھا  تابعة جمیع المباني  أنھ لیست P12إن ھذا ھو موقع فرع الخطیب. ذكر  P12قال 
لذین  ال یینالمبنوإن  القرب من مشفى الھالل األحمر. بالشارع المنحدر في األسفل [انظر الخط األحمر] ھو المدخل الرئیسي وإن سكني. 

 فرع الخطیب. ] بقلم [أثناء استجواب الشرطة] ھمازرقاءالدائرة ال[ P12 إلیھما أشار

، ال تزال في P12قاطع التي یظھر فیھا إطالق قوات األمن النار على المظاھرة، والتي صّورھا سأل االدعاء العام عّما إذا كانت الم
 ال. P12. قال P12حوزة 

ال. تم التصویر [نفس المالحظة   P12منھ مع جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ. قال  أخذ المقاطععّما إذا كان قد تم  العام سأل االدعاء
 زوجتھ كل ما كان یمكن أن یؤذیھ. أتلفت، P12ل قِ عندما اعتُ وقلم.  على شكلأعاله] بواسطة كامیرا سریة 

عّما إذا كان یتذكر اسمھ أو رتبتھ. قال  P12 قال إنھ اقتید إلى "رئیس قسم التحقیق". سأل القاضي فیدنر P12ذكر القاضي فیدنر أن 
P12 معتاد الذي حقّق معالمحقق ال رتبة ، لكن رتبتھ كانت أعلى من على وجھ التحدید  یعرف رتبتھإنھ ال P12 .ال یعرف وP12  
 اسمھ.

إنھ سمع الكثیر عن ھذه األمور، ولدیھ   P12ضوا العتداء جنسي. قال أو غیره من المعتقلین قد تعرّ  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 .تعّرضوا لذلكأصدقاء 

 ال. P12ذلك. قال ل تعّرضنفسھ قد  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

  قنینةإن إحدى الطرق كانت استخدام  P12آلخرین. قال الجنسیة ساءة اإلیعرف تفاصیل حول  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 في بعض األحیان، قاموا بحرق القضیب بالماء الساخن.والقضیب بثقل.  نربطو كانوا یفي بعض األحیان، وزجاجیة وأحیاناً عصا. 

 عدرا [قصد خروجھم من المعتقل في بعدذلك إنھ قیل لھ  P12. قال 285سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ذلك في الخطیب أم في الفرع 
 [العنف الجنسي] أثناء فترة اعتقالھ.ذلك  P12 رَ لم یَ ولم یكن ذلك في فرع معین. وسجن عدرا].   ھ منبعد اإلفراج عن

 ظھراً، تم طرح موضوع االستراحة. قال شارمر إن الشاھد یوّد مواصلة الجلسة. 12في الساعة 

 استجواب من قبل محامي الدفاع

 موظف معتقل. ھ كان معھإن P12. قال في الخطیبسجن ال اعتُِقل موظفعّما إذا كان بوكیر سأل 

 الشخص. قالت القاضیة كیربر إنھا استجوبت الشاھد بشأن ھذه النقطة ذلك ارتكبھیعرف الخطأ الذي  P12عّما إذا كان بوكیر سأل 
 ً  سؤالھ.بوكیر  سحب. مسبقا

المحقق جاء من فرع  وأن  251ن ھناك جزء مفقود في الترجمة، یتعلق بالتحقیق في الفرع قال فراتسكي إن المترجم أخبره أنھ ربما كا
لفترة  P12  حقّق معإنھ قبل یومین من نقلھ، جاء [ذلك المحقق] من فرع مختلف و P12المحقق. قال كان آخر. سأل فراتسكي من أین 

 .P12ل قِ بعد یومین، نُ وقصیرة. 

 ذلك. P12د ، لكن المحقق كان من فرع مختلف. فأكّ 251أن التحقیق كان في الفرع  اً صحیحسأل فراتسكي عّما إذا كان 

 محامي المدعي من قبل كروكر، استجواب 

فرع. ذكر  بال ربط االنتھاكمن  P12تمكن یحدثت في عدرا أو إذا لم  P12سأل كروكر عّما إذا كانت االنتھاكات الجنسیة ألصدقاء 
P12  جمیعھم [كانوا األمر في سجن عدرا المركزي وذلك أنھ تم الحدیث عنP12 ث كل تحدّ وه] معتقلین في فروع مختلفة. وأصدقاؤ

 ربط كل حالة بفرع معین.  P12 لم یستطع واحد عن تجربتھ، لكن

 ذلك. P12سأل كروكر عّما إذا كان ذلك قد حدث في فروع أجھزة المخابرات. فأكد 

إنھم تحدثوا عن كیفیة اعتقالھم في فرع  P12عن مكان اعتقالھم. قال   اتحدثوقد  251سأل كروكر عّما إذا كان المعتقلون في الفرع 
 كانوا یعرفون ھذه المعلومة. وكلھم  ،الخطیب

 .ھإنھ تمت مخاطبتھ باسم P12. قال P12 مخاطبة تسأل كروكر كیف تم

قال إن أشھر حراس السجن الذي كان ینفذ العقوبات الجماعیة كان   P12. السّجانینیتذكر أسماء أو ألقاب  P12سأل كروكر عّما إذا كان 
 . سوى ھذین االسمین P12 لم یتذّكر میماتي"."آخر باسم غریب ھناك واحد ، وكان  "اسمھ "أبو غضب

 إنھ ال یتذكر. P12كروكر إذا كانت ھناك رزان زیتونة. قال سأل 
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ال، تم اعتقالھ مع  P12. قال 2012شباط/فبرایر،  16بمفرده في  P12سأل كروكر عّما إذا كان قد تم اعتقال 
 شخصاً من المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر. 15

 إنھ السید مازن درویش.  P12سأل كروكر عن رئیس المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر. قال 

 نعم، اعتُِقال معاً. P12. قال P12سأل كروكر عّما إذا كان معتقالً مع 

 تم صرف الشاھد.

*** 

ً  قّدم شارمر، محامي عى علیھ من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني: استجواب المدَّ  )2(257بشأن المادة  المدعي، شرحاً/تصریحا
 7والحق في اإلدالء بإفادة بعد أخذ األدلة. 

 :251م معلومات واضحة عن الفرع  والذي قدّ  ،یوم أمسمن  [تم حجب االسم] تم إعطاء ملخص جزئي إلفادة

 ؛جمیعھا في التحقیقات الثالثةنفسھ المحقق  شارك )1
 سمع صوتھ؛  )2
 حاسة سمعھ قویة. )3

دون ذكر أي   [تم حجب االسم]حقق مع رسالن إجراء اختبار صوتي، لكن المتھم ذكر في شھادتھ عبر المترجم أنھ أنور لألسف، ال یرید 
أعطى أوامر  ھو من ھذا الشخص وكان . الثالث مراتفي الأجرى التحقیقات وكان نفس الشخص ھو من بأنھ  أنوراعترف وظروف. 

  لتعذیب.بامباشرة وغیر مباشرة 

 ظھراً. 12:15ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 09:30الساعة  2020آب/أغسطس،  19ستكون المحاكمة القادمة في 

 

 
 "بعد استجواب كل المتھمین مشتركین وبعد أخذ األدلة في كل قضیة على حدة، یُسأل المّدعى علیھ عّما إذا كان لدیھ أي شيء یضیفھ".  7
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 رسالن أنور محاكمة داخل
 مدينة كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 لمراقبة المحاكمة العاشر التقرير 
 20201آب/أغسطس،  27-26تواريخ الجلسات 

 
 تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً للتعذيب. 

 
 أبرز النقاط:الملّخصات/

 
 2020آب/أغسطس،   26  – اليوم السادس والعشرون للمحاكمة 

 

عاماً من دمشق وعضو المعارضة السياسية لبشار األسد، أنه ساعد في جلب أنور  73، وهو رجل يبلغ من العمر P13شهد  
بالتفصيل خلفيته    P13رسالن إلى ألمانيا من خالل إقراضه المال الالزم لمغادرة األردن وطلب اللجوء في ألمانيا. وشرح  

مالبس وتحول إلى سياسي، وشرح كيف أجبرته الحكومة على االستقالة من السياسة. وذكر كشخص ثري في مجال صناعة ال
 أنه كان شخصية معارضة رئيسية خالل ربيع دمشق وأنه دعم المنشقين، مثل أنور.

 
 2020آب/أغسطس،   27  – اليوم السابع والعشرون للمحاكمة 

 

، وصف كيف عرف عن أنور من خالل صهره، وأنه أراد أن يدعم انشقاق مسؤول أمني P13خالل اليوم الثاني من شهادة   
أنه كان يأمل في أن يقّدم أنور معلومات عن زعيم معارضة مهم تم اعتقاله في عهد أنور.    P13رفيع المستوى. وأوضح  

 . P13كيف أن أنور لم يقّدم أي معلومات، ولم يسّدد بقية المبلغ الذي أقرضه إياه  P13وصف 
طوال فترة الشهادة، أدت أخطاء جسيمة في الترجمة إلى حدوث ارتباك ومن المحتمل أن تكون قد خلقت صعوبات للقضاة   

 والمحامين اآلخرين في تقييم مصداقية الشاهد. 
 
 

 2020آب/أغسطس،   26  – اليوم السادس والعشرون للمحاكمة 
 

 مالحظة من مراقب المحاكمة: 
 

فهمها. ولكن  ي  كان   P13ومترجمته عن طريق تقنية الفيديو من برلين. تحدثت المترجمة بلكنة مصرية والتي يبدو أن   P13مثل  
من   P13لـ. ولم تتم ترجمة أية أسئلة تقريباً بشكل صحيح P13لم يكن واضحاً ما إذا كانت المترجمة قد فهمت فعالً كل ما قاله 

 بشكل صحيح من العربية إلى األلمانية. P13األلمانية إلى العربية. ولم تُترجم إجابات 
 

وكانت المشكلة األخرى هي ضياع المعلومات عندما تداخلت األسئلة والترجمة. وفي كثير من األحيان، قاطع القضاة المترجمة 
مة ما قاله الشاهد. وذكرت المترجمة أنها ال تعرف أي شيء  بأسئلة، لكن المترجمة كانت تستمر في الكالم حتى تنتهي من ترج

 عن خلفية القضية. ولم تكن تعلم بأمر الخطيب وسألت من كان األسد. 
 

مرتبكاً بشأن سبب   P13كان يتفادى أسئلة المحكمة. وفي الوقت نفسه، كان   P13خلقت مشاكل الترجمة جواً تم فيه تصّور أن 
 مراراً وتكراراً. وفي الواقع، كانت ترجمة األسئلة واألجوبة خاطئة.  توجيه المحكمة له السؤال نفسه

 
المترجمون في قاعة محكمة كوبلنتس لم يصّححوا أخطاء المترجمة من برلين. وخالل استراحة في اليوم األول، ذكروا أنهم لم 

جمي كوبلنتس عندما سئلوا عّما إذا كانت  يرغبوا في التقليل من شأن زميلتهم بتصحيحها. وتم تقديم تعليق واحد فقط من قبل متر
 ترجمة معينة صحيحة أم ال.

 
كان الحاضرون من الجمهور غاضبين من مشكلة الترجمة وشعروا أنهم ال يستطيعون تدوين المالحظات بشكل صحيح، لذلك لم  

اء الترجمة العديدة. وبخالف  يحضر البعض اليوم الثاني من جلسات االستماع. وتم في هذا التقرير وصف عدد قليل فقط من أخط
 كما سُِمعت باللغة العربية. P13ذلك، يلّخص هذا التقرير الشهادة األصلية لـ

 
بها  ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحاكمة الخاص بنا[. و)المعلومات الواردة بين قوسين هي معلومات أدلى  1

 . الشهود أو القضاة أو المحامون( 
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كثيراً عن نفسه. وأعطى إجابات قصيرة على األسئلة، ثم واصل الحديث عن حياته الشخصية وإنجازاته. وذكر   P13تحدث  
P13  اً وأنه لم تكن تربطه به أي عالقة. ولم يكن صوته واضحاً بسبب  مراراً وتكراراً أنه لم يكن يعرف أنور رسالن شخصي

 مشاكله الصحية.
 

وزوجته وابنته. وقبل   P1حضر الجلسات تسعة أشخاص وثمانية ممثلين من وسائل اإلعالم. وكان من بين الحاضرين المدعي المشترك  
وأن تأخذ فترات استراحة أثناء اإلدالء   P13بار الحالة الصحية لـالبدء، أشارت القاضي كيربر إلى أنه يجب على المحكمة أن تأخذ في االعت

إلى يسار    P13بالشهادة. وتم تمثيل   شتاينر كمترجمة -. ومثلت السيدة نصرP13في برلين من قبل السيد يوهانس هونيكر الذي جلس 
حاضرة في برلين، لكنها لم تكن ظاهرة على الشاشة في كوبلنتس. وبدأت الجلسة في الساعة    P13وجلست إلى يمينه. وكانت زوجة    P13لـ

 صباحاً. 9:55
 

 ، رياض مسلّم سيفP13شهادة  
 

 عاماً من دمشق.  73هو رجل أعمال سابق يبلغ من العمر  P13إن 
 

 خلفية 
 

عادياً. وفي حارته،    P13في أحد أحياء دمشق العريقة وينتمي إلى عائلة محافظة من الطبقة الوسطى. ومنذ الطفولة، لم يكن    P13عاش  
عاماً أسّسوا منظمة ذاتية التمويل. حيث كان األطفال يتبرعون بخمسة قروش كل يوم.  13و 11طفالً تتراوح أعمارهم بين  15كان هناك 

 قائد المجموعة وأمين صندوقها.  P13مجانية لألمهات المحتاجات في المنطقة. وكان   وكان هدفهم تقديم خدمات
 

في شركة لصناعة القمصان. وكان يتقاضى ليرة واحدة في اليوم عن أول ثالثة أشهر    P13عندما بلغ من العمر ثالثة عشر عاماً، عمل  
. وعمل لدى تلك الشركة لمدة ثالث سنوات ونصف. وخالل هذا  ونصف. ثم عُرض عليه عمل بعد المدرسة مقابل ليرة واحدة في الساعة

ليرة شهرياً. وكان أحد شقيقيه مدّرساً، بينما عمل الشقيق اآلخر في شركة صناعة القمصان أيضاً.    2,800وشقيقاه    P13الوقت، اّدخر  
 . 1975أكبر مصنع للمالبس في عام للمالبس". وتوسّع الَمْشغَل وأصبح  400وكانت هذه بداية َمْشغَل صغير خاص بهم يُدعى "

 
مارك   85,000. حيث كان لديه أموال وأراد فتح فرع لشركته هناك. وكان يحمل في جيبه  1975إلى ألمانيا ألول مرة في عام   P13جاء  

يوماً أو أكثر، مما مكّنه من   90ألماني. وبعد عام واحد، أصبح أكبر مستورد في سوريا. كان لديه اعتماد مفتوح وكان يمكنه السداد بعد  
 ( إلى العالم، لكنه لم يحصل على دفعته كاملة من الشركة.Adidasأيضاً بتصدير منتجات ) P13ضعاف. وقام مضاعفة أرباحه عشرة أ

 
،  1994ماليين الدوالرات ولم يكن لديه دخل ألنه خسر عقوده. وفي عام    P13، وبعد سقوط االتحاد السوفيتي، خسر  1990وفي عام  

المصادفة. حيث لم يكن مهتماً بالسياسة ولم يكن يقرأ الصحيفة. ولم يكن مهتماً    . وأصبح عضواً في البرلمان من بابP13تحسّن وضع  
 سوى بعمله. 

 
الكثير   P13، انخفضت قيمة الجنيه البريطاني وخسر 1984عامالً. وفي عام  320، افتتحت شركته فرعاً جديداً يوظّف  1980وفي عام 

أن يزيد العمال إنتاجهم بنسبة   P13%. واقترح 20روا تخفيض أجورهم بنسبة  من المال. واكتشف العمال أن الشركة خسرت أمواالً، وقرّ 
لمدة  20 ففعلوا ذلك  الشركة.    7-6% ويحافظوا على األجور كما هي.  الجنيه مرة أخرى، وكان ذلك في صالح  قيمة  أشهر. وارتفعت 

كافآت. وكان العّمال سعداء ألنهم كانوا يتقاضون %. وتعافت الشركة، وعّوضت عمالها وقّدمت لهم تعويضات وم8وارتفعت العقود بنسبة  
 % أكثر مما كانوا سيتقاضونه في شركات أخرى. 50

 
 استجواب من قبل القاضي كيربر 

 
 بالطبع.  P13عّما إذا كان قد أراد أن يبدأ مشروعاً حول الرشوة والفساد وأنه تعارض مع الحكومة. فقال  P13سألت القاضي كيربر 

 
، عندما كانت أموره في ذروتها. حيث كان  1994في عام   P13متى كان في البرلمان لتمثيل المعارضة. قال  P13 سألت القاضي كيربر

البرلمان من باب المصادفة، لكّن دافعه الرئيسي كان تعميم تجربته    P13لدى ابنه وابنته أيضاً مصانع وكسبوا ماليين الدوالرات. ودخل  
 " حيث حذت حذوه عشرات الشركات في جميع أنحاء سوريا.P13"مدرسة  P13دى  على سوريا. وفي مرحلة معينة، كان ل

 
، استقال  1998وأن النقابة والحكومة وقفتا ضده. ثم في عام    1998توضيح مسألة ترشحه لمنصب عام   P13طلبت القاضي كيربر من  

على   متوقع  غير  بشكل  أعمال. وحصل  وظيفته كرجل  األ  184,500من  المركز  واحتل  فأكّد  صوت،  المعارضة.  في  هذه   P13ول 
 المعلومات. 
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.  1996أن ابنه اختفى في آب/أغسطس  P13يعرف من خطفه. فأكد  P13. وسألت إذا كان P13أشارت القاضي كيربر إلى اختفاء ابن 

هو عدوهم   P13%[ من أن عائلة مخلوف كانت وراء اختفائه. حيث كان 199% ]تُرِجَمت هذه النسبة إلى 99 -100وكان متأكداً بنسبة 
 تعلة.% ضرائب مف10دفع ي P13. وكان P13الرئيسي. وكان وزير المالية يطلب تقريراً يومياً حول ما كان يتم القيام به ضد 

 
"،  )دمشقي(  Damasceneالذي بدأ الربيع الدمشقي. ]لم تكن المترجمة تعرف ما تعنيه كلمة "  وه  P13سألت القاضي كيربر ما إذا كان 

 P13إن تاريخه منقوش في ذهنه وهو فخور بذلك. قال إنه كان هناك غاندي، ومانديال، )قال  P13وترجمتها إلى "الربيع العربي"[. قال 
 انت تضحك( وهو الثالث. وقال إنه ال يكذب وال يبالغ. إن زوجته ك

 
هو الذي بدأ الربيع الدمشقي ]تُرِجم مرة أخرى إلى "الربيع العربي"[ بعد وفاة حافظ األسد. أوضح   P13سألت القاضي كيربر ما إذا كان  

P13 .أنه كان الربيع الدمشقي 
 

مع المعارضة وطالب باإلصالح االقتصادي و]إنهاء[ الفساد.  كان  إنه    P13  في نزاع مع النظام. قال  P13سألت القاضي كيربر كيف دخل  
التجارية. وتم إجراء االنتخابات السابعة    P13( وخسر كل شيء بسبب النظام. وتوقفت أعمال  1998وبعد أربع سنوات، أفلس )في عام  

شغب في سوريا وعاد طبيب العيون الشاب ]بشار . وقرر عدم الترشح وانسحب من ميدان السياسة. وبدأت أعمال ال1998عشر في عام  
بإجراء مقابالت تلفزيونية لمدة عام. ثم حدثت كارثة اقتصادية في سوريا.  P13األسد[ من بريطانيا إلجراء تغييرات جذرية. ولم يُسمح لـ

 وكان رئيس الوزراء مزارعاً وأراد إنتاج مليون طن من القطن.
 

قال    P13طلبت القاضي كيربر من   إنه حوِصر من جميع الجوانب خالل انتخابات عام    P13التحدث عن نزاعه مع النظام واعتقاله. 
صوت. وكان هناك صندوق اقتراع في دمشق لم يُفتح.    184,000صوت، لكنه حصل بالفعل على    8,000. وتوقّع الحصول على  1998

عضواً في المعارضة وطالب   P13م يتم فرز أصواتها. وأصبح  . وكان يعتقد أن هناك صناديق أخرى لP13وكان فيه أصوات لصالح  
في موقع استراتيجي حيث نظّم تسع جلسات   2م 1,000. وكانت لديه ساحة مساحتها 1998بإنهاء االحتكار السياسي للحملة االنتخابية عام  

من الناس أال يخافوا من    P13وطلب    حوار حول مواضيع تهم الشعب السوري. وللمرة األولى، أجرى عدد كبير من السوريين نقاشات. 
الحديث، مما أثّر على عدد األصوات التي فاز بها خالل الربيع الدمشقي. وقبل حوالي ثالثة أو أربعة أسابيع من وفاة حافظ األسد، كان  

P13  ،في اجتماع عندما دعا أحد أعضاء المعارضة، وهو مخرج سينمائي معروفP13  ر. وكان هذا  شخصاً آخ 12- 10إلى منزله مع
يشارك   ولم  الدمشقي.  الربيع  بداية  مفتوحة   P13االجتماع  االجتماعات  كانت  الثاني.  األسبوع  لكنه شارك خالل  األول  األسبوع  خالل 

مكتب كبير في وسط   P13. وبصفته عضوا في البرلمان، كان لدى  P13لمشاركة الجمهور. وبعد ثالثة أو أربعة أسابيع، انتقلوا إلى مكتب  
مع الرئيس   P13، اقترح أحدهم أن يقّدموا طلباً ليصبحوا منظمة مجتمع مدني. وتواصل  P13نة. وبعد عشرة اجتماعات في مكتب  المدي

 ]من غير الواضح ما إذا كان تحدث إلى الرئيس السوري أو رئيس البرلمان[ وجهاز المخابرات، ولكن تم رفضه.
 

إنه لو كان بشار األسد عقالنيا، لكان قد استغل الربيع الدمشقي.   P13قاله. قال  العودة إلى موضوع اعت  P13طلبت القاضي كيربر من  
أسس منتدى جمع السوريين في منزله وكان الناس في الشوارع يستمعون. وأحاط بهم مسؤولو المخابرات.    P13وإن األمر المهم هو أن  

وجدوا أنه ال يوجد أسرار. ومع نجاح الملتقى الوطني، بدأت  وبعد بضع جلسات، انخفض عدد مسؤولي المخابرات ألنهم جاءوا للتسجيل و
تظهر عشرات المنتديات في سوريا. وكان الناس يمارسون حريتهم. رأى بشار ذلك وشعر بالخوف. فأصدر مرسوماً بوقف جميع المنتديات  

المخابرات قبل ثالثة أسابيع من بدء  بشكل غير مباشر. وقال إن أي شخص يريد أن ينشئ منتدى عليه أن يشارك المعلومات مع أجهزة  
 المنتدى. وشملت هذه المعلومات: المتحدثين، وعدد الحضور، وموضوع المنتدى.

 
 دقائق[ 5]استراحة لمدة 

 
إنه   P13، وعن مكان اعتقاله، وعن مدة اعتقاله. قال 2011سبتمبر، أيلول/ 05عّما إذا كان قد تم اعتقاله في  P13سألت القاضي كيربر 

ا  أنشأ منتدى بدون إذن من أجهزة المخابرات. وتلقّى تحذيراً من أعلى المستويات بأنه سيُعتقل وأن هذه األوامر صادرة عن بشار األسد. دع
P13 األستاذ السوري المشهور، إللقاء محاضرة في منتدى الدكتور برهان غليون ،P13. 

 
إنه كان يشرح سبب اعتقاله.   P13اإلجابة بأكبر قدر ممكن من الدقة. قالت إن الوقت كان يداهمهم. قال    P13بت القاضي كيربر من  طل

 P13ظهراً، أخبر رئيس شرطة دمشق    12شخص ]وشاركوا في المحاضرة[. وفي اليوم التالي حوالي الساعة    500-400حيث تجّمع  
، لم يكن الوزير موجوداً وأصدر مدير مكتب  P13اء فنجان قهوة في مقّره ]مقّر الوزير[. وعندما وصل  الحتس  P13أن وزير الداخلية دعا  

بالقبض على   الفتنة، ومحاولة تغيير النظام الحاكم،    P13. أرِسل  P13الوزير أمراً  إلى عدرا وُحِكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم: 
شخصاً(. وكان أحد أعضاء المجموعة    11سجن أعضاء المجلس اإلداري للمنتدى )، تم  P13وإضعاف الشعور القومي. وباإلضافة إلى  

 سنوات بنفس التُهم ألنه كان علوياً. 10عميد كلية االقتصاد. وُحِكم عليه بالسجن 
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كان  P13وأن  أثناء استجوابه بالشرطة بأنه اعتُِقل لمدة خمس سنوات في زنزانة منفردة في عدرا، P13أشارت القاضي كيربر إلى إفادة 
نجوم. وكانت هناك تقارير دولية من البرلمان األوروبي ]حول   5وقال إن ]االعتقال[ كان أشبه بفندق ذلك  P13لديه كل ما يحتاجه. فأكّد 

 [. حيث عبّرت ألمانيا وأوروبا عن قلقهما ]عليه[. P13اعتقال 
 

 ذلك.  P13ثم خاض تجربة فرع الخطيب. فأكّد  2006شباط/فبراير،  14اعتُقل مرة أخرى في  P13قالت القاضي كيربر إن 
 

شباط/فبراير، اعتُِقل لساعات.    14أنه في    P13إخبار المحكمة عن فرع الخطيب وجهاز المخابرات. ذكر   P13طلبت القاضي كيربر من  
. P13بأن يأخذهم إلى هناك. فتحوا الباب عنوةً وبحثوا عن    P13ابن  حيث حضر عناصر المخابرات إلى منزله ليالً. وكانوا قد أمروا  

يعاني من ضعف في السمع ولم يكن يرتدي معيناته السمعية، لذلك لم يسمعهم عندما طرقوا الباب. وظن مسؤولو المخابرات    P13وكان  
خيه أن يساعدوهم بالعثور عليه. كان الثلج يتساقط وابن أ  P13بأي ثمن، لذلك أمروا شقيق    P13أنهم وصلوا إلى عنوان خاطئ. فقد أرادوا  

ساعات، ثم تم استجوابه. طلبوا منه   4-3بالخارج لمدة  P13صباحاً. بعد اعتقاله و أخذه إلى الفرع، ظل  5:00وكان البرد قارساً الساعة 
عن   P13راد. وقصدوا بذلك أنه ينبغي أال يدافع  ]إنهاء حياته السياسية[ واالبتعاد عن وسائل اإلعالم. كما طلبوا منه عدم التعامل مع األك

لم يعدهم بأي شيء.   P13مساًء، لكن    11:00إلى منزله حوالي الساعة    P13أنه صديق لألكراد. وأعادوا    P13األكراد. وعُرف عن  
وزوجته يذهبان إلى   P13ومنذ ذلك اليوم، كان هناك مسؤولو مخابرات في منزله ومكتبه وسيارته يتبعونه في كل مكان. وعندما كان  

يدفع حساب طاولتهم ألنهم كانوا يراقبونه   P13األماكن العامة، كان مسؤولو المخابرات يجلسون بالقرب منهما. وفي بعض األحيان، كان 
رة،  إلى الخطيب كل يوم لعدة أشهر ألسباب مختلفة. ذات م  P13هذا ساخراً[. وتم استدعاء    P13ساعة في اليوم في مناوبتين ]قال    24

سبع أو ثماني    P13نائب الرئيس السابق الذي انشّق عن النظام. وتم تهديد    –  عبد الحليم خدام أنه تلقّى بريداً إلكترونياً من    P13قيل لـ
يشعر   يد أنه لمبرغبة في النوم ألنه كان متعبا ب  P13ساعات شعر    5-4مرات بنقله إلى السجن في الطابق السفلي. وبعد اعتقال دام  

أن يد   P13شباط/فبراير عندما تحدث معه ضابطان بلغة بذيئة وصفعه أحدهما. اعتقد  14بالخوف. وتعّرض لإلذالل مرة واحدة فقط في 
 .P13يين كانوا يتابعون وضع كان مشهوراً وأن األمريكيين واألوروب P13ذلك الشخص كانت ترتجف ألنه كان يعلم أن 

 
 استجواب من قبل القاضي فيدنر

 
أن هدف  P13[. أوضح P13التحدث عن جهاز المخابرات ومهامه ]تُرِجم السؤال بشكل غير صحيح إلى  P13طلب القاضي فيدنر من 

خرين في حزب البعث بمساعدة  الجهاز هو إجباره على التوقف عن نشاطه السياسي. ومضى يقول إن حافظ األسد تغلّب على خصومه اآل
شخصاً كتب سيرة حافظ األسد وقال إنه في اليوم الذي تولى فيه حافظ قيادة القوات الجوية، كلّف ]كاتب السيرة[    P13المخابرات. ذكر  

 بتنظيم القوات الجوية.
 

انت إحدى واجباته المهمة مراقبة أن الخطيب كان يسمى الفرع الداخلي. ك   P13عن مهام فرع الخطيب. ذكر    P13سأل القاضي فيدنر  
تجار دمشق. وكان مؤسس الفرع محمد ناصيف، أحد األشخاص الخمسة المقربين من األسد والذي يتمتع بسلطة كاملة. وكان محمد ناصيف 

 الثورة. عن فرع الخطيب قبل الثورة، لكنه أشار إلى أن الفرع تغيّر بعد P13مسؤوالً عن تكليف األشخاص بوزارة االقتصاد. عرف 
 

إنه رأى أدوات )كوابل وهراوات( تُستخدم في التعذيب،    P13عّما إذا استُخِدم التعذيب أثناء االستجواب. قال    P13سأل القاضي فيدنر  
 لكنه شخصياً لم يتعّرض للتعذيب. 

 
ذلك وقال إنه كان معصوب العينين ذات مرة ونُقل إلى   P13عّما إذا كان قد رأى أماكن لتعليق الناس فيها. فأكد  P13سأل القاضي فيدنر 

ن فرع آخر حيث رأى معتقلين يواجهون الجدار. كان بإمكانه أن يستنتج بأنهم وقفوا عند الحائط لفترة طويلة ألنهم كانوا ينقلون ]وزنهم[ م
أن المخابرات عمدت إلى جعله يشاهد    P13في الفرع الثاني ليلة واحدة. يعتقد    P13من ألم مبرح. ومكث    قدم إلى أخرى وكانوا يعانون

 التعذيب حتى يشعر بالتهديد ويوقف نشاطه المعارض. 
 

ية إلى بدا 2007إنه كان يتحدث عن الفترة من عام  P13. قال 2006عّما إذا كان يتحدث عن تجربته في عام  P13سأل القاضي فيدنر 
، كان إعالن دمشق  2006كانون الثاني/يناير،    18. لقد كان حدثاً مهماً في تاريخ سوريا. عندما أُطلق سراحه من السجن في  2008عام  

 ناشطاً إعالمياً.  P13عندما تم إطالق سراحه من السجن، صار ومن أوائل الموقعين.  P13. وكان 2005قد صدر في عام 
 

إنه كان في منطقة جادة الخطيب الموازية لشارع بغداد. حيث    P13ذا كان يعرف مكان فرع الخطيب. قال  عّما إ  P13سأل القاضي فيدنر  
 اقتيد إلى هناك عشرات المرات. 

 
[ أمام وزارة 2011آذار/مارس ]  15أن الثورة بدأت في    P13عن بداية الثورة السورية وعن المظاهرات. ذكر    P13سأل القاضي فيدنر  

. وشارك كالهما في االعتصام وشاهدا أجهزة  جمانةهناك مع ابنته  P13الداخلية. حيث كان هناك اعتصام لدعم عائالت المعتقلين. وكان  
عّما كان يفعله هناك.    P13المخابرات تفّض االعتصام بالعنف، ثم تعتقل المتظاهرين. وجاء رئيس الخطيب إلى االعتصام بسيارته. وسأل  

 قبل مغادرته.  P13رئيس الخطيب وحذّر  P13إنه كان هناك للتعبير عن تضامنه. لم تعجب إجابة  P13قال 
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عدة مرات.    العميد توفيق يونسإنه رأى    P13أثناء استجواب الشرطة. قال    العميد توفيق يونسذكر    P13أشار القاضي فيدنر إلى أن  

كما لو أن عهد األسد قد انتهى وقال: "سيادة العميد، الوقت    توفيقإلى    P13يه. تحدث  وطلب منه أن يأتي إل  P13بـ  توفيقذات مرة، اتصل  
 أن الربيع العربي كان يمضي قدماً.  P13قبل البوعزيزي ليس مثل الوقت الذي بعده". قصد  

 
ضن للضرب وشّد شعرهن.  إن اإلناث تعرّ   P13. قال 2011آذار/مارس،    15عّما إذا كان قد استُخدم العنف في    P13سأل القاضي فيدنر  

 شخصاً. كما تعّرض الناس للضرب بالهراوات.  40-30وتم جّر الناس إلى السيارات ]سيارات المخابرات[. واعتُِقل حوالي  
 

نعم. كان ينتظر بفارغ الصبر أيام الجمعة عندما   P13عّما إذا كان قد شارك في مظاهرات بعد ذلك اليوم. قال    P13سأل القاضي فيدنر  
بالهراوات    P13أيار/مايو، قام خمسة أو ستة أشخاص من المخابرات باالعتداء على    7هر الناس. كان أمراً يبعث على السرور. وفي  يتظا

على رأسه وظهره وساقيه. نزف ونُقل إلى عدرا حيث لم يتلّق أي عالج أو دواء. كان سرواله الداخلي ومالبسه ملطخة    P13وضربوا  
هناك لمدة عشرة    P13. بقي  P13ة سجن مليئة بالمعتقلين المشاركين في الثورة. خلع شخص بنطاله وأعطاه لـ بالدماء. ودخل إلى زنزان

أيام. كانت فرصة لمعرفة ما كان يجري في درعا ألن مئات األشخاص كانوا يأتون من درعا كل يوم. وكان المعتقلون حفاة وبدت عليهم  
 هم جميعاً مصممون على العودة إلى المظاهرات.إليهم، بدا أن P13آثار الضرب. وعندما تحدث  

 
أنهم كانوا من المخابرات، وكذلك "الشبيحة". لم يكن يعرف    P13عن الجهة التي ضربت المتظاهرين. أوضح    P13سأل القاضي فيدنر  

أرادوا أن يظهروا للناس أنهم علويون.  في الميدان، كانت هناك منطقة   ما إذا كان "الشبيحة" يتلقّون أجراً، لكن كان هناك الكثير منهم. 
صغيرة مليئة بالعلويين. ونظموا مسيرات هّددوا فيها المتظاهرين ]الموالين للمعارضة[ وحملوا الفتات. وكانوا يحملون سواطير وسيوفاً  

 وسكاكين وقضبان حديدية وأدوات مؤذية أخرى. وكانوا يصدحون بهتافات مثل "يا بشار ال تهتم. عندك شعب يشرب دم".
 

أن هذه األوامر صدرت خالل األسابيع الستة    P13عّما إذا كانت هناك أوامر بفّض المظاهرات بعنف. ولم يعتقد    P13سأل القاضي فيدنر  
كانت محاولة قتل. لقد جاؤوا على وجه    P13األولى. وبعد ذلك، رفعوا وتيرة العنف شيئاً فشيئاً. وفي المرة الثانية التي اعتدوا فيها على  

إلى حدوث كسر. ومات    P13وضربوه بطريقة مميتة. وقام    P13يد من أجل  التحد أدى  بذراعه مما  تموبحماية رأسه  ]عضو    مشعل 
أنهم )ربما   P13كانا على قائمة المطلوبين. هكذا علم    مشعلو  P13المعارضة[ في ذلك اليوم. وفي وقت الحق، كانت هناك أخبار تفيد بأن  

 قوات األمن( أرادوا قتله.
 

يعرف شيئاً عن األشخاص، لكنه أراد إعطاء    P13. لم يكن 2011عن أوامر أجهزة المخابرات في آذار/مارس    P13القاضي فيدنر    سأل
من   P13مثال. كانت هناك مظاهرات أسبوعية تنطلق من مسجد الرفاعي. وأرادت المخابرات منع تنظيم المظاهرات كل جمعة. وعرف 

مخابرات[ أن هناك أشخاصاً يتقاضون أجراً للمشاركة في المظاهرات وهم يحملون العصي التي يمكن  قريبه الذي كان يعمل هناك ]في ال
 أن تتسبّب في إصابات في صفوف األشخاص وكانوا يحملون أعالماً سورية. وتم تجنيد بعض األشخاص من قبل المتظاهرين.

 
 إن ضغطه قد ينخفض. استراحة الغداء.[  P13]قال 

 
إن ذلك لم    P13. فقال  2011بأنه لم يكن يعرف عن أوامر الحكومة بشأن التصرف بعنف في عام    P13ر إلى إفادة  أشار القاضي فيدن

 يكن صحيحاً وأنه كان أحد الضحايا. 
 

إن نظام األسد بُني على االستبداد والعنف وُحكم الفرد. كان بشار األسد   P13سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت هناك أوامر من أعلى. قال 
مسؤوالً عن كل شيء. ولم يتصّرف أحد بدون أوامر من بشار. كانت هناك إحصائيات حول ضحايا العنف في المظاهرات اليومية، ويمكن 

 للمرء أن يشعر أن العنف كان منهجياً.  
 

بالطبع. كان هناك جهاز لألمن القومي تحت   P13ناك أجهزة أمنية تتعامل مع أجهزة المخابرات. قال  سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت ه
 قيادة بشار األسد. وفي سوريا، لم تكن هناك قدرة على خرق األوامر. 

 
 P13ولم يفهم  CCMC. ]لم تتم ترجمة P13]خلية إدارة األزمة المركزية[ يعني أي شيء لـ CCMCسأل القاضي فيدنر عّما إذا كان 

بمثابة فندق خمس نجوم. ولكن أثناء اعتقاله الثاني،   P13إنه ال يعرف وال يهتم. قبل الثورة، كان االعتقال األول لـ  P13السؤال.[ قال  
يهم  مجرماً محكوم عل  30في زنزانة بها    P13مورست عليه كل "حقارات اإلنسانية". وعندما كان مريضاً، "تفنّنوا" بتعذيبه. وتم إيداع  

 بالسجن بسبب ارتكاب أعمال عنف. 
 

. كان في 2010إلى  2008أنه كان يتحدث عن اعتقاله الثاني من  P13يتحّدث عن عدرا. أوضح  P13سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان 
ل، تم االعتداء مصاباً بالسرطان و"تفنّنوا" في مضايقته. وحاول السجناء اآلخرون قمعه. وذات مرة، في منتصف اللي  P13عدرا. وكان  

من المستشفى وكان ينزف. وأراد    P13عليه ألنه كان لديه ملعقة معدنية]ستانلس ستيل[، وهو كان أمراً محظوراً. ومرة أخرى، خرج  
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بتحريض السجناء على الثورة. استُخِدمت ضده كل الرذاالت. وفي يومه    P13تغيير مالبسه الداخلية، فغسلها ولبسها مرة أخرى. فاتُهم  
ساعة من االجتماع، ُوِضع في زنزانة منفردة   24إلى اجتماع مع ضباط مخابرات رفيعي المستوى. وقبل    P13خير في السجن، اقتيد  األ

صباحاً. وعُصبت عيناه واقتيد إلى االجتماع. قال    10:00مليئة بالحشرات واألوساخ والقذارة. ولم يستطع رؤية النور. وأيقظوه في الساعة  
لخطيب إنه كان يتحدث باسم سوريا وأنهم ]العميد وبقية الضباط[ كانوا هناك بصفتهم ضباط مسؤولين عن حماية سوريا.  العميد في فرع ا

بأنه عميل للموساد، لذلك يجب أن   P13أخطأ بحقّهم، لكنه سيفتح صفحة جديدة. وقال العميد إنه في المرة القادمة سيتم اتهام  P13قال إن 
 من منصبه كأمين عام إلعالن دمشق. وكان محطماً نفسيا.  P13وأال يرتكب أخطاء. استقال   على محمل الجد P13يأخذهم 

 
من خالل صوته.    P13كان هناك. حيث عرفه    عليإن    P13من بين الحضور. قال    علي مملوك وتوفيق يونسسأل القاضي فيدنر إذا كان  

 نفسه على أنه العميد. كالهما كانا هناك بالتأكيد.  توفيقوقّدم 
 

 عاطفته وتم أخذ استراحة.  P13سوريا. غلبت على  P13سأل القاضي فيدنر متى غادر 
 

 دقائق[ 5]استراحة لمدة 
 

رته  يشرح سبب مغاد  P13سوريا. ]كانت هناك مشكالت في الترجمة في هذه المرحلة. حيث بدأ    P13سأل القاضي فيدنر متى غادر  
حزيران/يونيو،  13بدالً من أسئلة القاضي فيدنر.[  P13، لكن المترجمة استمرت في ترجمة إفادة P13سوريا. حاول فيدنر توجيه إجابة 

2012 . 
 

وطلبت منه مغادرة    P13"إنهم" أطلقوا النار على غرفته. اتصلت األمم المتحدة بـ  P13. قال  P13سأل القاضي فيدنر إلى أين ذهب  
 إلى القاهرة، ثم إلى ألمانيا. P13افر سوريا. س

 
علم صهره من صديقه حيث  به، P13صهر  اتصلإنه ال يعرف أنور جيداً.  P13على أنور. قال  P13سأل القاضي فيدنر كيف تعّرف 

نور[. وكان شقيق عن عقيد في جهاز المخابرات انشّق وعاش في األردن، لكنه كان يرغب في تقديم طلب لجوء في ألمانيا ]في إشارة إلى أ
[  الشريك التجاري لذلك الصديق بالمخابرات. ]لم يكن واضحاً ما إذا كان هذا الشخص معتقالً في جهاز المخابرات أو ما إذا كان يعمل هناك.

رض  وساعد أنور في إخراج هذا الشخص ]لم يكن واضحاً ما إذا كان أنور قد ساعد الشخص على الخروج من السجن أو من سوريا[. يُفت
شخص. وكان ثالثة أرباع القتلى أو ثلثاهم    100أن يكون أنور من الحولة التي شهدت أول مجزرة بعد اندالع الثورة. حيث قُتل أكثر من  

 من األطفال أو النساء. 
 

 ، ربما في أيار/مايو أو نيسان/أبريل.2012في عام  P13سأل القاضي فيدنر متى حدثت المجزرة. قال 
 

، لكنه لم 2012أنه حصل على المعلومات في آب/أغسطس  P13أن أنور موجود في األردن. اعتقد  P13سأل القاضي فيدنر متى سمع 
الوزارة بـ وطلبت رقم هاتف أنور.   P13يكن يعرف التاريخ المحدد. أرسل المعلومات إلى وزارة الخارجية. وبعد ستة أشهر، اتصلت 

في ألمانيا في هذا  P13، رئيس االئتالف. وكان أحمد الجرباقال إن رسالن كان في جنيف مع  هذا الشخص  وبعّمان  أحدمع  P13اتّصل 
 الوقت. كان يعمل لدى االئتالف بين ألمانيا واسطنبول والقاهرة. وكان مقّر إقامته في ألمانيا.

 
القليل من المعلومات. حيث دعم هو وأنور انشقاق   P13كيف عرف عن أنور وما هي تجاربه مع أنور. كان لدى    P13سأل القاضي فيدنر  

ضباط وأعضاء من المخابرات. وكان من المفترض أن يكون أنور شخصاً مهماً ولديه معلومات مفيدة. زعم أنور أنه استجوب رئيس  
وأراد أن "يقايض" معه معلومات. عندما    أحمد بتهم جنائية. ألمح أنور إلى أنه كان يعرف  موقوفاً  أحمد. وبالفعل كان  أحمد الجربااالئتالف،  

الحصول على معلومات من    P13مع زوجة أنور وأوالده. وحاول    P13مرة واحدة. وزار أنور منزل    P13جاء أنور إلى ألمانيا، رآه  
أن أنور كان    P13مهمة ألنه شغل منصباً حساساً. وذكر    أحمدلكن أنور لم يكشف عن أي شيء. وكانت المعلومات عن    أحمدأنور عن  

مبلغ   P13يعاني من ضغوط مالية. وافقت وزارة الخارجية على رحلة أنور إلى ألمانيا، لكنها رفضت دفع ثمن تذكرة الطائرة. فأقرضه  
مرة أخرى. ولم    P13دوالر، ثم لم يَر    1,000دها أنور عند وصوله إلى ألمانيا. سّدد أنور  دوالر كان من المفترض أن يسدّ   2,000
 أنور بالصدفة في غازي عنتاب، تركيا. P13بما تبقى من المبلغ. التقى  P13يطالب 

 
من. ولم يكن يعرف يعرف فقط أن أنور كان ضابط أ  P13عّما كان معروفاً عن أنشطة أنور في سوريا. كان    P13سأل القاضي فيدنر  

 بأنور شخصياً أبداً ولم يكن يعرفه. P13حتى اسم أنور ألن أنور كان محققاً في الخطيب. لم يلتِق 
 

أثناء استجوابه من قبل الشرطة بأن أنور كان رئيس وحدة التحقيق وهو منصب مهم في سوريا، لكن    P13أشار القاضي فيدنر إلى إفادة  
P13 لم يعرف متى كان ذلك. قال  P13 .ًإن أنور كان عقيدا 
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اإلجابة. كان يعلم فقط أن أنور كان في    P13يعلم لماذا ]قالت المترجمة "متى"[ انشق أنور. لم يعرف    P13سأل القاضي فيدنر ما إذا كان  
 األردن.

 
مجزرة. وكان بعض أفراد إن أنور سُنّي من الحولة حيث حدثت ال   P13يعرف عن اعتراف أنور. قال    P13سأل القاضي فيدنر ما إذا كان 

 عائلة زوجته من بين الضحايا. وضغطت عليه األسرة للمغادرة. كان هذا اّدعاء أنور واألشخاص الذين عرفوه. 
 

إنه ليس لديه معلومات    P13سأل القاضي فيدنر عّما إذا كان أمراً مميزاً أن يكون سُنّي ]لم تذكر المترجمة كلمة "سُنّي"[ في موقع أنور. قال  
 عن ذلك. 

 
إنه علم هذه    P13أثناء استجوابه من قبل الشرطة بأن أنور لم يعد يريد العمل في المخابرات. قال    P13أشار القاضي فيدنر إلى إفادة  
 المعلومة من صهره وأصدقائه.

 
ذلك، وقال إن    P13نوا يشغلون مناصب ضعيفة. فأكّد  أثناء استجوابه من قبل الشرطة بأن السُنّة كا  P13أشار القاضي فيدنر إلى إفادة  

األشخاص رفيعي المستوى في سوريا، وخاصة في جهاز المخابرات، هم من العلويين. وأحياناً تولّى السُنّة مناصب رفيعة المستوى. ومن  
ال لم يرغب  العلويين. حيث  للحصول على دعم  وحشياً  تعذيباً  قد مارسوا  السُنّة  يكون  أن  فاختاروا المفترض  أيديهم،  توسيخ  في  علويون 

 أشخاصاً أّميين أو مختلين عقلياً للتعذيب نيابة عنهم.
 

  P13ال. عرف    P13يعرف ما إذا كان أنور على اتصال بالمعارضة أثناء وجوده في سوريا. قال    P13سأل القاضي فيدنر ما إذا كان  
 ى جنيف.ورافقه إل بأحمد الجربافقط أن أنور ذهب إلى األردن واتصل 

 
أن أنور قّدم معلومات سرية إلى المعارضة. قال    أحمدأثناء استجوابه من قبل الشرطة بأنه علم من    P13أشار القاضي فيدنر إلى إفادة  

P13    لعائلة األسد. لم يعرف إن أنور كان مع الوفد السوري في جنيف. وزعم أنور أن الفندق الذي كانت تقيم فيه المعارضة كان ُملكاً 
P13  .ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة 

 
. ربما كان أنور يعمل معه، أحمد الجرباأن ائتالف المعارضة كان برئاسة  P13سأل القاضي فيدنر عن مؤتمر جنيف الثاني للسالم. ذكر 

 في ذلك الوقت وليس مع أنور. بأحمدلكن ائتالف المعارضة في سوريا كان على اتصال 
 

لم يتخيل أن أنور كان ودوداً أثناء التحقيق. لم يكن بمقدوره  P13أثناء استجوابه من قبل الشرطة بأن " P13فادة أشار القاضي فيدنر إلى إ
فعل ذلك. ماذا كان يجب على أنور كسُني ورئيس للوحدة أن يفعل؟ ما كان ليقّدم الشاي والبسكويت. وجوده في ذلك المنصب لم يكن أمراً  

 عادياً".
 

 إن أنور كتبها وأرسلها.  P13على السيرة الذاتية ألنور باللغة اإلنجليزية. قال  P13يف حصل سأل القاضي فيدنر ك
 

وزوجته   P13إن حفيده ]ابن ابنته[ تلقّى بريداً إلكترونياً. وأعطى    P13. قال  P13سأل القاضي فيدنر كيف تم تسليم سيرة أنور الذاتية إلى  
 مانية. واحتوت السيرة الذاتية على معلومات حول أنور وكانت تتضمن وثائق وهويات شخصية.البريد اإللكتروني إلى وزارة الخارجية األل

 
أنه كان على  P13أكّد فعّما إذا كان لديه اتصال غير مباشر مع أنور من أجل التحضير لرحلة أنور إلى ألمانيا.  P13سأل القاضي فيدنر 

 P13[. وبدأ هذا عندما تلقّى  2013]تُرِجَمت بشكل خاطئ إلى    2016إلى شباط/فبراير    2012اتصال غير مباشر بأنور من آب/أغسطس  
بعّمان  P13. وبعد ستة أشهر، سألت وزارة الخارجية عن رقم هاتف أنور. اتصل 2012الوثائق عبر البريد اإللكتروني في آب/أغسطس 

للحصول على رقم هاتف أنور وقيل له أن أنور موجود في جنيف. وبعد ذلك، لم يكن هناك اتصال حتى وصل أنور إلى ألمانيا. أوصى  
P13 أحمد الجربامانيا ألنه كان يشجع الضباط على االنشقاق وألن أنور لديه معلومات مهمة عن أن يأتي أنور إلى أل. 

 
في برلين. بعد أيام قليلة من وصوله، قام  P13بأنور في منزل   P13عّما إذا كان قد التقى بأنور شخصياً. التقى  P13سأل القاضي فيدنر 

 ول على معلومات من أنور، لكنه لم يستطع. الحص P13مع زوجته وأوالده. حاول  P13أنور بزيارة 
 

%، لكنه اعتقد أن 100متأكداً بنسبة  P13إذا كان قد تعّرف على أنور. لم يكن  P13طلب القاضي فيدنر توجيه الكاميرا نحو أنور. سأل 
 الشخص هو أنور.

 
إن الوثيقة هي السيرة الذاتية    P13لوثيقة. قال  عّما إذا كان قد تعّرف على ا  P13تم عرض السيرة الذاتية ألنور. سألت القاضي كيربر  

 ذلك.  P13. فأكّد P13إلى الشرطة وما إذا كان التوقيع يخّص   P13ألنور. سألت القاضي كيربر عّما إذا كانت نفس الوثيقة التي قّدمها 
 



  
 

International Research and 

Documentation Center 

 تم عرض الصفحة الثانية من السيرة الذاتية.
 

إنه أعطى سيرة أنور الذاتية للشرطة، والوثائق، والهويات    P13عّما إذا كان قد أعطى وثائق أخرى للشرطة. قال    P13سأل القاضي فيدنر  
 الشخصية، ونسخا من جوازات السفر. 

 
 ".شو دخلنييعرف ما عالقة هذا به، وقال " P13سأل القاضي فيدنر عّما إذا كانت هناك نصوص أو إفادات بشأن أنور. لم يكن 

 
الق إفادة  أشار  إلى  فيدنر  )  P13اضي  الوثيقة  لعام  Doc.2Bبأن  تقريراً  الخطيب وأن أحد    2012( كانت  في  المعتقلين  حول ظروف 

( Doc.2D( والوثيقة )Doc.2Cالمعتقلين كان على استعداد لإلدالء بشهادة بأن الظروف في الفرع كانت جيدة نسبياً. وكانت الوثيقة )
 الغريب.تدوران حول معتقل على صلة بإياد 

 
 ، لكن القاضي كيربر قالت إنه لم يكن يُسمح لها بذلك. P13التحدث إلى   P13حاولت زوجة 

 
إن توقيعه كان على الوثيقة،    P13. قال  [تم حجب االسم]لمحققي الشرطة األلمانية[ تم عرض وثيقة عن    P13]تم عرض عدة وثائق قّدمها  

 [. [تم حجب االسم]ن ما لم تكن مفبركة. ]وفيما يلي جزء من الوثيقة ع
 ------------------------------------------------------------- 

 [تم حجب االسم]

 شهادة هلل وللتاريخ

أو ما يسمى فرع الخطيب. تم التحقيق معي أنني أنقل سالح وتهريب عساكر  251بالفرع  2012كنُت معتقالً لدى النظام بداية عام 

منشقين، حيث ألقي القبض علي في دمشق من قبل الفرع وبقيت خمسة أشهر، بعدها تمت إحالتي إلى الجوية ومنها إلى صيدنايا. أشهد  

 يوم أشهد وأُسأل عن قولي أمام هللا ولسُت مهمتاً بالقول أمام البشر. 

. وهلل الشهادة عندما يكون  العقيد أحمد نوح، والثالث العقيد ابراهيم الحريريكان في الفرع ثالث ضباط، األول العقيد أنور رسالن واآلخر 

الضابط المناوب العقيد أنور رسالن كان يأِت الطعام كامالً وال يوجد أي تعذيب وال أي إهانة، وكان السجانون يتذمرون من هذا اليوم.  

م ملفي بالبداية العقيد أنور رسالن ورغم كل االدعاء الثابت تكلم معي بمحور القانون فقط ولم ينسب لي شيء أو يقول كالم بذيء أو  استل

مسيء أو يشتمني، وإنما كان يقول: "نحن ألقينا القبض عليك وبحوزتك سالح فال مجال لك باإلفالت وال يستطيع أحد مساعدتك إنما أنت  

أنت شاب حقوقي وأنت انسان وال أحد معصوم من الخطأ وفر على  [تم حجب االسم] فف عنك العذاب." وأكد القول لي: "تساعد نفسك وتخ

 نفسك العذاب وأعدك بالمساعدة بإحالتك على القضاء وليس لي قدرة بالمساعدة أكثر من هذا". وكأنه يقول لي اعذرني أنا مقيد. 

كنا نرى   [تم حجب االسم]لكل معتقل ومن يقول غير ذلك يواجهني. بينما عندما كانت مناوبة لألمانة كانت مناوبة العقيد أنور مريحة 

 [تم حجب االسم ] . نجوم الظهر وكذلك المجرم اآلخر

(...) 

 .معتقل بالفرع يوم مناوبة العقيد وكان يوم عيد وننتظر مناوبته بفارغ الصبر  300كنا ما يقارب 

 .لاتقوا هللا وال تأخذوا كل ما يقا

 [تم حجب االسم]أخوكم 

 ------------------------------------------------------------- 

إنه لم يكن قادراً على    P13هذه الوثيقة إلى الشرطة. قال    ىقد أعط  P13أوضحت القاضي كيربر أن القضاة أرادوا فقط معرفة ما إذا كان  

  [تم  حجب االسم]إنها إفادة على الفيسبوك، لكنه ال يعرف المحتوى. وكانت قد كُتِبت من قبل    P13قراءتها. تم تكبير حجم الوثيقة. قال  

 إنه أعطاها للشرطة، لكنه لم يتفق مع ما جاء فيها.  P13وناقشت كيف "يتصرف البعض منا بالفعل ضد السوريين". قال 

إنه حصل على الوثيقة من الفيسبوك. حيث كتب كثير من الناس أنهم    P13من أين حصل على الوثيقة. قال    P13القاضي كيربر    سألت 

تلك النشرة، وال   P13يؤيدون أنور أو يعارضونه. وعندما توسّعت الدائرة وأصبحت المحاكمة علنية، أصبح هناك شهود جدد. لم يكتب  

 يعرف من الذي كتبها. 
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قد شارك تلك النشرة على حسابه الشخصي على الفيسبوك أو على حساب آخر على الفيسبوك. قال   P13اضي كيربر ما إذا كان سألت الق

P13  .إنه ليس لديه حساب على الفيسبوك 

 وتم العثور عليها على اإلنترنت.[  [تم حجب االسم] P6]تم عرض وثيقة ثانية. وهي تتعلق بـ 

---------------------------- --------------------------------- 

أتابع منذ ايام وبصدمة كبيرة قضية توقيف السلطات االلمانية للضابط المنشق أنور رسالن ولصف الضابط المنشق اياد الغريب ومرد هذه  

 الصدمة معرفتي الشخصية الوثيقة ب اياد الغريب بحكم القرابة والصداقة التي بيننا. 

 .أن أوضح هنا بعض النقاط التي يتداخل فيها الشخصي واالنساني مع القانوني بشكل ما وبحكم هذه المعرفة اريد

منذ بداية الثورة السورية أعلن إياد وسطنا نحن، االصدقاء واالقارب، وبشكل واضح انحيازه وحماسه لها وأخبرنا مرارا عن كثير من  

 .يعمل فيه والتي كان شاهداُ عليها دون المشاركة بها االحداث والتفاصيل التي كانت تجري في الفرع االمني الذي كان

أسّر لنا اياد بنيته االنشقاق عن النظام وااللتحاق بصفوف الثورة ومع النصائح المقدمة من قبل االهل واالصدقاء   2011أواخر العام 

. وما  2012كل نهائي مع هذا النظام بداية العام بالتريث انتظر اياد اسابيع قليلة حتى يؤمن عائلته واطفاله وسافر الى دير الزور وقطع بش

زلت اذكر جيدا ذلك اليوم الذي ذهب فيه شقيق اياد وقدم بالغاً عن اختفاء اياد وأنه يخشى أن يكون مختطفاً من قبل احدى الجماعات  

 قة عائلة المنشق والتنكيل بها(. المسلحة. )كانت هذه هي الحجة الشائعة ذلك الوقت للتغطية على االنشقاق حتى ال يقوم االمن بمالح

اختار اياد أن يغادر سوريا الى تركيا ليعيش هناك في أحد مخيمات الالجئين في حّران مع عائلته خاصة أن لديه طفلة   2013في العام 

ك عاش اياد  مريضة عاجزة عن الحركة وتحتاج رعاية طبية خاصة لم تكن متوفرة كما يجب في المناطق المحررة من دير الزور. وهنا

ليرسل طفله الذي ال يتجاوز  2014ثالث سنوات من شظف العيش وقسوته في ظل ظروفه المادية البائسة جدا مما دفعه صيف عام 

االحدعشر عاماً مع خاله ليعبر البحر ويمشي لشهر كامل في غابات وسط اوروبا على أمل أن يقوم الطفل بعد أن يصل لمكان آمن بلم  

يصهم من هذه المحنة التي يعيشها ماليين الالجئين السوريين في دول الجوار، لكن الذي حصل أن لّم الشمل الموعود  شمل العائلة وتخل

والمنتظر تأخر ولم يأِت رغم مرور ما يقرب العامين على سفر طفل اياد ووصوله أللمانيا ومع هذا اليأس وتحت ضغط حالة ابنته 

بعبور البحر مع عائلته أمالً بالوصول   2016الحدود االوروبية المفتوحة قام اياد في ربيع عام  الصحية التي بدأت تسوء اكثر واكثر ومع

أللمانيا واجتماع شمل العائلة من جديد لكن الحدود حينها وللحظ السيء مرة اخرى أغلقت تماماً في وجهه وفي وجه كل الالجئين الذين  

عائلته في اليونان لمدة تقارب السنتين وليعيشوا جولة جديدة من العذاب وقسوة العيش  تورطوا وعبروا البحر في تلك الفترة وعلق اياد و

 .وصل اياد وعائلته اللمانيا بعد كل هذه المشقة 2018في مخيمات الالجئين العالقين هناك وأخيراً في نيسان من العام 

لمانية في جلسات التحقيق التي يخضع لها كل الجئ قبل حصوله في المانيا قّدم اياد شهادته عن عمله في السلك االمني أمام السلطات األ

  .على حق اللجوء واالقامة

 2009سأورد ايضاً حادثة وقعت مع اياد قبل الثورة وكنت شاهدا عليها العام 

القروض  اراد اياد شراء منزل في احدى ضواحي دمشق وهو المقيم في منزل مستأجر وبدأ رحلة تأمين الدفعة االولى للشراء عبر

واالستدانة من االقارب واالصدقاء ليجمع في النهاية مبلغاً بحدود الخمس مائة ألف ليرة سورية )ما يقرب العشرة االف دوالر في تلك  

الفترة( ليقوده الحظ العاثر للوقوع في براثن سمسار عقارات نصاب، )التقيت هذا النصاب تلك الفترة ألني كنت بصدد شراء منزل ايضاً  

علي شقة اشتريها لكن مماطلته الياد جعلتني ارتاب بشأنه واقلع عن فكرة شراء المنزل منه او عبره( باعه هذا النصاب شقة  وعرض

بأوراق مزورة وناقصة بعد أن أخذ الدفعة االولى وتصرف بها بعد رحلة طويلة من المماطلة والوعود الكاذبة ليستفيق اياد على الحقيقة  

ية نصب واحتيال موصوفة. انتهت هذه القضية بعد جهود ومفاوضات مضنية مع وجاهات دينية وعائلية قريبة من العارية أنه ضحية عمل

 .النصاب بأن قام شقيق النصاب بتعويض اياد بشقة اخرى بدالً من الشقة الضائعة

 .أسوق هذه النتف والتفاصيل لقول بعض حقائق بسيطة وجلية عن اياد وعن هذه القضية

 .اد عن النظام طمعاً بمناصب أو مكاسب مادية او معنوية انما ايمانا تاماً منه بالثورة وعدالتها وفق ما يرى وما يؤمنلم ينشق اي

لم يستغل اياد وظيفته االمنية ويلجأ للقوة والترهيب حين وقعت عليه حادثة النصب )رغم أن أحد رؤسائه عرض عليه التدخل للتنكيل  

 اياد رفض ألنه ببساطة يريد حقه فقط دون الدخول في مشاكل وتعقيدات من هذا النوع(. بالنصاب وترهيبه لكن 

لم يتسنى الياد تقديم شهادته والمعلومات التي يعرفها عن الفروع االمنية واجرامها خالل السنوات الستة الماضية ألنه وبكل بساطة، لم 

 .ية ومرض ابنته وقتاً للراحة والتنفس قبل التفكير بتقديم شهادةتترك له رحلة اللجوء في المخيمات والظروف المادية القاس
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لست هنا بوارد الدفاع عن اياد فيما يخص القضية الموقوف بشأنها فهذه من اختصاص العدالة و القضاء وسأنتظر لتقول المحاكم االلمانية 

)وكلي خجل أني أورد تفاصيل شخصية وخاصة من حياة  كلمتها في هذا الشأن بعد أن تطلع على االدلة والوثائق والشهود، انما أكتب 

اياد( انتصاراً للعدالة الحقة التي تحاسب المجرمين الفعليين وترد الحقوق الى أهلها وال تسعى الى تحقيق انتصارات وهمية صغيرة أو  

ويالً وشاقاً وستفتح فيه ملفات ودفاتر تخص رضاء الذات بدالً من السير قدماً في طريق العدالة الذي اراه طتكتفي بتقديم قرابين سريعة إل

 . ماليين االشخاص خالل الخمسين سنة الماضية

 .نحاز كلياً للضحايا وللعدالة مهما كانت نتيجة هذا الطريق الطويلأأخيرا 

 ------------------------------------------------------------- 

 . يتبناهاإنه ال  P13قد أعطى الشرطة هذه الوثيقة. قال  P13سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  

 ذلك.  P13قد أعطى هذه الوثيقة إلى الشرطة. فأكّد  P13سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  

 الصفحة الثانية من الوثيقة السابقة.[  ]تم عرض وثيقة ثالثة. كانت

 ذلك. P13قد أعطى هذه الوثيقة الثالثة للشرطة. فأكّد  P13سألت القاضي كيربر عّما إذا كان  

 دقائق[ 10]استراحة لمدة 

كان قادراً على مواصلة الشهادة   P13عّما إذا كان ال يزال قادراً على استيعاب األمور. سُئلت زوجته عّما إذا كانت تعتقد أن  P13سُئل 

 غداً.

 صباحاً.  9:30الساعة   2020آب/أغسطس،   27بعد الظهر. ستكون جلسة المحاكمة التالية في  2:45ُرفِعت الجلسة الساعة 

 
 2020آب/أغسطس،   27  – حاكمة اليوم السابع والعشرون للم

 

 اإلدالء بشهادته. P13صباحاً. وواصل  9:30أعضاء من وسائل اإلعالم. افتُتِحت الجلسة الساعة  7شخصاً و  12حضر الجلسات 
 

 استجواب من قبل السيدة بولتس 
 

 م. نع P13إذا كان يعرف أنور البنّي. فقال  P13سألت مساعدة المدعي العام كلينجه، السيدة بولتس، 
 

إن أنور البنّي كان صديقه. لم يتحدثوا عن أنور رسالن،    P13عّما إذا كان تحدث مع أنور البنّي عن أنور رسالن. قال    P13سألت بولتس 
 أن أنور البنّي لديه وجهة نظر.  P13أنور رسالن. واعتقد ادعى على علم أن أنور البنّي  P13لكن 

 
أن أنور البنّي كان متأكداً من أنه تعّرف على أنور رسالن   P13أن يخبر المحكمة عن وجهة نظر أنور البنّي. ذكر    P13طلبت بولتس من  
 أكثر من ذلك. P13شخصياً. لم يعرف  اعتدى على البنيوأن أنور رسالن 

 
الن لطيفاً أثناء التحقيق، وأن أنور سُنّي أثناء استجواب الشرطة بأنه ال يستطيع أن يتخيل أن يكون أنور رس P13أشارت بولتس إلى إفادة  

إذا وجد أنه من الغريب أن يصل أنور إلى هذا المنصب كسُنّي. تدّخل محامي الدفاع،   P13وكان مراقباً من قبل العلويين. ثم سألت بولتس 
 بوكير، وطلب تحديد السؤال. 

 
إن فعل التعذيب، أو إصدار أمر ألحد    P13عام. قال  بالضبط، وتحدّث بشكل    P13وصف التحقيق. لم يعرف    P13طلبت بولتس من  

 العناصر بالتعذيب، ينبغي اعتباره جريمة ضد اإلنسانية ال يمكن التنازل عنها. 
 

إن التعذيب كان يتم بشكل تلقائي. اعترف كثير من  P13إذا كان أنور رسالن قد أمر عناصره بارتكاب التعذيب. قال  P13سألت بولتس  
يرتكبوها بسبب تعّرضهم للتعذيب. ]على سبيل المثال[ كان هناك سياسي تعّرض لتعذيب ال يطاق. حيث أصّر ]مسؤولو  الناس بجريمة لم  

األمن[ على أن ذلك السياسي يعرف شخصاً أرادوا الحصول على اسمه. قال السياسي "حسناً" ووافق على مقابلة الشخص في مكان معين.  
ى شخص في الشارع. لقد أراد فقط أن يتوقف التعذيب. كان ذلك السياسي شخصاً خلوقاً، لكنه فعل  نزل إلى الشارع وأشار بشكل عشوائي إل

أنه تم إلقاء القبض على شخص بسبب العثور على اسمه في قائمة لدى   P13لـ  P13شيئاً غير أخالقي ألنه تعّرض للتعذيب. قال ابن أخ  
الذي كان يبلغ من العمر   P13ص المدرجين في القائمة، بما في ذلك ابن أخ  إرهابي ]في بيت شخص إرهابي[. وتم اعتقال جميع األشخا
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ن حادثة وقعت في السجن عندما ضحك سّجانان على نزيل ع  P13قد أخبر    P13عاماً. وكان ابن أخ    13عاماً. واعتُِقل ابن أخيه لمدة    17
 ثم ضغط ]أحد السّجانَين[ بقدمه على خصية النزيل حتى مات. 

 
أن الناس تعّرضوا للتعذيب أثناء التحقيقات التي أجريت في الفرع. فأكّد    P13أرادت بولتس معرفة ما حدث في الخطيب. لقد فِهَمت من  

P13 .ذلك، وقال إن التعذيب كان يتوقف على االتهام. كل فرع مخابرات مارس التعذيب 
 

إن الضباط كانوا يصدرون    P13وكيف تم القيام به أثناء التحقيقات. قال  إذا كان بإمكانه شرح من الذي قام بالتعذيب    P13سألت بولتس  
 األوامر لعناصرهم. وفي بعض األحيان، كان ضباط ساديون يمارسون التعذيب بأنفسهم.

 
ريا.  ال، فهو ال يتذكر أنور في سو P13قد حصل على هذه المعلومات من تجربته مع أنور رسالن. قال  P13سألت بولتس عّما إذا كان  

لقد تعّرض للتعذيب لكن ليس على يد أنور. إذا قال أحد إن هناك فرع مخابرات في سوريا لم يحدث فيه تعذيب، فهو مخطئ. ولم يتم مساءلة  
أي شخص عن وفاة معتقل تحت التعذيب. وكانت صور قيصر دليالً كافياً على تعذيب النظام والمخابرات. ليس للبشر ]في سوريا[ قيمة.  

 تعّرض للتعذيب لمدة ثالث سنوات وفرحت األسرة بإعدامه ألنه ارتاح من التعذيب. P13[ هذا ألن شقيق P13ئلة عرفت ]عا
 

ال، منذ وقت طويل فقط عندما كان عضواً في    P13. قال  2011عّما إذا كان قد اعتُِقل في الخطيب بعد آذار/مارس    P13سألت بولتس  
عضواً في الغرفة أن يكون هو ]رئيس الغرفة[. وكان    12ابات، وأراد ثمانية من أصل  في االنتخ  P13غرفة صناعة دمشق. حيث فاز  

إنه حدث في عام    P13. قال  2011بحاجة إلى صوت واحد آخر للفوز. تدّخلت بولتس وسألت عّما إذا كان هذا الحدث قد وقع بعد عام  
 ال.   P13. فقال 2011خطيب بعد عام قد خاض تجربة ال P13. أوضحت بولتس أنها تريد معرفة ما إذا كان 2006

 
من ]يوم المحاكمة السادس والعشرين[ بأن وظيفة المخابرات هي الحصول على معلومات للنظام. وطلب    P13أشار زميل بولتس إلى إفادة  

ال األعمال في  إن الخطيب ركز بشكل عام على رج  P13التحّدث عن كل جهاز )المخابرات العامة، والعسكرية، والجوية(. قال    P13من  
 دمشق. وال عالقة له بالجوية. وإن الخطيب مسؤول عن األمن الداخلي وعّما يحدث داخل سوريا. 

 
 استجواب من قبل محامي الدفاع، بوكير 

 
 إنه كان على ما يرام. P13يشعر بحالة جيدة أم أنه بحاجة إلى استراحة. قال  P13سأل بوكير عّما إذا كان  

 
إنه   P13[ من أشخاص آخرين أو من واقع تجربة شخصية. قال  2011يعرف ]الوضع في[ الخطيب ]بعد    P13سأل بوكير ما إذا كان  

 كان يعرف عن الخطيب من زمن مختلف. 
 

ة،  إن ذاكرته ليست قوي  P13إن ذاكرته كانت ضعيفة. قال    P13والتي قال فيها    2019من شباط/فبراير    P13أشار بوكير إلى إفادة  
صحيح. فأكّد   P13% أن كل ما قاله 100عّما إذا كان متأكداً بنسبة  P13ولكن هناك بعض األمور التي ال يمكنه نسيانها. ثم سأل بوكير 

P13 .ذلك 
 

ة أن أنور البُنّي هو الشخص الوحيد الذي سمع منه تعليقات سلبي P13عن أنور البُنّي، وأخبرهم  P13أشار بوكير إلى أن الشرطة سألت 
 ذلك وقال إن أنور البُنّي محاٍم معارض عريق وجدير بالثقة.  P13إذا كان يتذكر قول ذلك. فأكّد   P13حول أنور رسالن. سأل بوكير 

 
 P13ذكر وثيقة واحدة باللغة اإلنجليزية وثالث وثائق باللغة العربية، وأن    P13أوضح بوكير أنه في ]يوم المحاكمة السادس والعشرين[  

 نعم. P13يتذكر محتوى الوثائق عدا عن السيرة الذاتية. قال  P13تعّرف على وجود توقيعه عليها جميعاً. سأل بوكير عّما إذا كان 
 

إن وثيقة واحدة فقط دافعت عن أنور. وظهرت مئات    P13ل  سأل بوكير عّما إذا كانت إحدى هذه الوثائق دافعت عن أنور رسالن. فقا
االتهامات بعد انتشار أنباء إلقاء القبض على أنور. وبدأ الضحايا في رفع صوتهم دون خوف. طرح بوكير نفس السؤال مرة أخرى. فأكّد  

P13  ذلك. ]حدث هذا مرتين أخريين[. أضافP13  ط دافع عن أنور.شكوى وأن شخصاً واحداً فق 100أنه كانت هناك 
 

 ال. P13إذا كان لديه أي وثائق أخرى حول أنور لم يقّدمها للشرطة. قال  P13سأل بوكير 
 

ولفت المنشور انتباهه. ]كرر   أنه شاهدها على الفيسبوك   P13إذا كان يتذكر كيف حصل على ]إحدى[ الوثائق. أجاب    P13سأل بوكير  
 جوابه[  P13بوكير هذا السؤال عدة مرات. وفي كل مرة، أعاد 

 
 دقائق لإلجابة على السؤال.[  10]استراحة لمدة 
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 قالت بولتس إن السؤال تمت اإلجابة عليه. كررت كيربر السؤال وأمرت بأخذ استراحة لإلجابة. 
 

 دقيقة.[ 15]استراحة لمدة 
 

إن تلك الوثيقة كانت هي الوحيدة التي دافعت عن إياد وأنور. كان   P13اإلجابة على سؤاله. قال    P13إذا كان بإمكان  سأل بوكير عّما  
شعور سيء تجاه أنور، لما أوصى بأنور. وإذا ثبت   P13اإلجماع العام على وسائل التواصل االجتماعي أن أنور كان سيئاً. إذا كان لدى 

 [.بالصورة الشرطة يضع]أن  P13سيكون بالتأكيد ضد أنور. أراد  P13 أن أنور قد ارتكب جريمة، فإن
 

قد أعطى   ما  إذا كان شخص  بوكير عّما  قام    P13سأل  إذا  أو  الوثيقة  فقال    P13هذه  اإلنترنت.  يكون؟!  P13بتنزيلها من  من  "إذاً   :
 إن ذلك كان منذ وقت طويل، وال يتذكر. P13سكرتيرتي؟!" كرر بوكير السؤال. فقال 

 
بالوثائق ]األصلية[ في حوزته   P13بأنه قّدم الوثائق إلى الشرطة ]لعمل نسخ عنها[. ثم سأل بوكير لماذا احتفظ    P13أشار بوكير إلى إفادة  

، "أين احتفظُت بها؟!" ثم سأل بوكير عّما إذا كانت الوثيقة مهمة جداً لدرجة أن بوكير P13بعد ]أن أعطى نسخاً منها إلى الشرطة[. قال  
إن الوثيقة لم تكن مهمة بالنسبة له. وضع   P13بها. قال بوكير إنها كانت مهمة وأراد أن يعرف. قال    P13راد معرفة سبب احتفاظ  أ

 األوراق في ملف، ثم قّدم الملف إلى الشرطة كمثال لألشخاص الذين كانوا يدافعون عن أنور. سأل بوكير عن المدة التي بقيت فيها الوثيقة
 ألنها لم تكن لها قيمة بالنسبة له. P13ذكر . لم يتP13مع 
 

عاماً. لقد    20كان صديق صهره لمدة    [تم حجب االسم]إن    P13. قال  P13وما إذا كان صديقاً لصهر    [تم حجب االسم]سأل بوكير عن  
 يعرفه. P13كان رجل أعمال ولم يكن 

 
 إلى محاميه ولم يفصح عن العنوان.  P13. تحّدث P13ر . ثم طلب بوكير عنوان صه[تم حجب االسم]. P13سأل بوكير عن اسم صهر 

 
كيف ساعد    P13( كان الشخص الذي أخبر  P13أثناء استجواب الشرطة بأن صديق صهره )من خالل صهر   P13أشار بوكير إلى إفادة 

 قّدمها أنور بعد الحادثة.، وقال إنه لم يكن ليساعد أنور لوال المساعدة التي P13أنور الناس بعد حادثة الحولة. وأكد 
 

كان االسم األول للشخص الذي اتصل هو   –هو من اتصل بأنور في األردن  P13حل هذا اللغز من أجله: لم يكن  P13طلب بوكير من 
 لومات. إن المكالمة كانت بناء على طلب المستجِوب الذي أراد المع  P13إذا كان يتذكر المكالمة. قال  P13. سأل بوكير [تم حجب االسم]

 
. لم  [تم حجب االسم ]قد اتصلت ب  P13بأن زوجته أعطت وثائق للشرطة. سأل بوكير عّما إذا كانت زوجة    P13أشار بوكير إلى إفادة  

 ذلك. أراد هو وزوجته فقط رقم هاتف وعنوان أنور. ربما اتصال بصهرهما.  P13يعتقد 
 

، كان هناك ثالثة قادة في الفرع. سأل بوكير عّما إذا كانت  P13أثناء استجواب الشرطة بأنه، بناًء على ما قرأه   P13أشار بوكير إلى إفادة  
 الوثيقة الوحيدة التي دافعت عن أنور. أن أسماء القادة الثالثة وردت في P13هذه اإلفادة صحيحة. فأكد 

 
أنه عرف بشكل غير مباشر عن هذه الشروط من خالل صهره الذي    P13سُئل عن الشروط غير المشددة، وأجاب    P13ذكر بوكير أن  

 بذلك.  [تم حجب االسم]أبلغه 
 

هو من كتب المقال،    [تم حجب  االسم]أن    P13معلومات عنه. ذكر    P13وإذا كان لدى   [تم حجب  االسم]إذا كان يعرف    P13سأل بوكير 
 لم يكن يعرفه. P13لكن 

 
إنه لم يكن على اتصال بأنور بعد أن جاء أنور إلى ألمانيا.    P13عّما إذا كان يعتقد أن أنور كان خائفاً من النظام. قال    P13سأل بوكير  

عليهما مساعدة أنور ألن حياته كانت في خطر، وهو أمر ليس    إلى أنه ينبغي  [تم حجب  االسم]و  P13قبل أن يأتي أنور إلى ألمانيا، استنتج  
 أسباب قراره ]مساعدة أنور[ إلى وزارة الخارجية. وقُّدمت المعلومات ذات الصلة له من قبل صهره.  P13في ظل النظام. أبلغ  بغريب

 
حيث  ،أن أنور كان قد تعّرض للتهديد P13سُئل سابقاً عّما يعرفه عن وضع أنور في األردن. في ذلك الوقت، أجاب   P13ذكر بوكير أن 

 للتهديد. من المحتمل أن أنور كان يشعر أن النظام كان يراقبه. أنه تعّرض  P13إن أنور أخبر صديق صهر  P13قال 
 

 إنه لم تكن لديه طريقة للتحقّق من المعلومات.  P13عّما إذا كان قد تحقّق من المعلومات التي قّدمها له صهره. قال  P13سأل فراتسكي 
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فقد الثقة في أنور. سأل   P13، لكن P13أنور مساعدة   . وفي اللقاء، طلبP13بأنه التقى أنور في منزل  P13أشار فراتسكي إلى إفادة 
ال. لقد تفّهم ما إذا كان أنور ال  P13الثقة في أنور هو أن أنور لم يسّدد المبلغ المترتب عليه. قال  P13فراتسكي عّما إذا كان سبب فقدان 

 تذار.يستطيع سداد المبلغ بسبب مصاعب مالية، لكن كان ينبغي على أنور االتصال به واالع
 

 إن المال ال عالقة له باألمر. P13فقد الثقة في أنور بسبب المال. قال  P13سأل فراتسكي مرة أخرى ما إذا كان  
 

 أجاب على السؤال: لم يلعب المال دوراً. P13اتفق الطرفان، القاضي كيربر والمحامية أوميشين، على أن  
 

 استجواب من قبل االدعاء ومحامي المدعين 
 

إنه بدأ يشك في أنور عندما قام ضحايا أنور باإلبالغ. ربما يتحمل بعض   P13بأنور. قال  P13سأل محامي المدعين رايجر لماذا ال يثق 
 باللوم على صهره وصديق صهره اللذين صدمهما الخبر.  P13المسؤولية ألنه كان عليه أن يجري المزيد من البحث عن أنور. ألقى 

 
ال، رغم أنه ليس من المعقول أن نقول إن أنور    P13ان لديه أي معلومات تُثبت بأن أنور تظاهر باالنشقاق. قال  إذا ك  P13سأل رايجر  

 بقي في جهاز المخابرات لكنه ]صّرح علناً[ أن أسرته أجبرته على االنشقاق.
 

أن لديه حساب الفيسبوك. ولم   P13أكد إذا كان لديه حساب على الفيسبوك وما إذا كان يستخدمه بنشاط. ف P13 [P1سأل محمد ]محامي 
 يكن نشطاً، لكن كان لديه آالف األصدقاء. 

 
فقط مثاالً واحداً وقّدمه. ولم ير أي شيء آخر ولم    P13قد رأى أي شيء على الفيسبوك يدعم أنور. رأى    P13سأل محمد عّما إذا كان  

 يكن مهتماً. 
 

 إنه توقّع ]سماع[ حقيقة ما حدث في االعتقال.  P13أنور. قال عن المعلومات التي توقّع أن يكشفها  P13سأل كروكر 
 

مساعدة أنور ألن   P13إن أنور تفاداه. أراد  P13باإلحباط عندما لم يحصل على إجابات من أنور. قال  P13سأل كروكر عّما إذا شعر 
 ن أنور لم يفعل.يأمل في أن يعطيه أنور معلومات مفيدة، لك P13أنور كان ضابط أمن رفيع المستوى. كان 

 
بأن التعذيب كان منتشراً على نطاق واسع في الفروع األمنية وكان أمراً ال يصدق أن يكون أنور ودوداً أثناء   P13أشار كروكر إلى إفادة 
أنه كان يقصد منذ آذار/مارس    P13أو ما بعده. أوضح    2011عّما إذا كان يشير إلى الوقت ما قبل عام    P13التحقيق. سأل كروكر  

 . منذ مجيء حافظ األسد ]إلى السلطة[، والمخابرات تمارس التعذيب بحق السوريين.1963
 

ال.    P13قد عقد اتفاقاً مع أنور. قال    P13بأنه لم يحصل على معلومات من أنور. سأل بوكير عّما إذا كان    P13أشار بوكير إلى إفادة  
 يريد الحصول على معلومات.  P13ى ألمانيا ألن أنور كان مسؤوالً رفيع المستوى وكان فقد ساعد أنور في القدوم إل

 
لم يطلب تقديم معلومات ]مقابل مساعدة أنور في القدوم إلى ألمانيا[.   P13توقّع أن يقّدم له أنور معلومات، لكن  P13أشار بوكير إلى أن  

 أنه سيفضح ممارسات النظام.  P13إنه قبل وصول أنور إلى ألمانيا، أخبر أنور  P13قال 
 

بمساعدة أنور[. ال، ولم يطالب األوروبيون بذلك   P13توضيح ما إذا كان ]فضح ممارسات النظام[ شرطاً ]لقيام    P13طلب بوكير من  
 أيضاً.

 
]في منزله[.    P13ث مع  عندما وصل أنور إلى ألمانيا وجاء للتحد  P13أن يتلقّى معلومات من أنور. قال    P13سأل بوكير كيف وأين توقّع  

 لكن أنور لم يقّدم أي معلومات. 
 

، وألمح أنور أحمدأن أنور حقّق مع    P13. أوضح  أحمد الجربامن ]يوم المحاكمة السادس والعشرين[ حول    P13أشار بوكير إلى إفادة  
 ئتالف.كان رئيس اال أحمدالحصول على هذه المعلومات ألن  P13إلى أن لديه معلومات قيّمة عنه. أراد 

 
عّما إذا كان لم يحصل على معلومات من أنور حقاً، أو ما إذا كان ال يمكنه القول إنه حصل معلومات من أنور. قال    P13سأل بوكير  

P13  قد أخذ أنور إلى جنيف. أحمدكعضو في المعارضة. وكان   أحمدإن أنور كان موظفاً لدى 
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لمدة عشر دقائق. اعتقد  أنه تحدث مع أنور في غازي عنتاب P13. أوضح  أحمدمتأكداً من عمل أنور مع  P13سأل بوكير عّما إذا كان 
أنور أن المعارضة بحاجة إلى جهاز أمني. كان أنور وشخص آخر يفكران في إنشائه. أشار أنور إلى الفندق الذي أقامت فيه المعارضة 

 ]في جنيف، والذي يُزعم أنه مملوك ألقارب األسد[ كمثال على سبب حاجة المعارضة إلى جهاز مخابرات. 
 

 يعرف. P13كان يعرف فيما إذا كان أنور قد قّدم معلومات كشاهد. لم يكن ما إذا  P13سأل بوكير 
 

إن الصديق )من خالل صهر   P13، وكذلك صديق صهره. أراد بوكير أن يعرف من منهما ساعد اآلخر. قال  P13ذكر بوكير صهر  
P13  طلب من )P13  شريك التجاري للصديق سجيناً في عهد مساعدة أنور على مغادرة األردن وطلب اللجوء في ألمانيا. كان شقيق ال

 أنور. وكان أنور في نهاية المطاف قد أطلق سراح الرجل الذي أصبح واسطة مهمة.
 

 ذلك. P13عّما إذا كان قد حصل على هذه المعلومات من صديق صهره. فأكّد   P13سأل بوكير 
 

 P13ال )جاءت المعلومات من صهر   P13صهره. فقال    قد حصل على هذه المعلومات مباشرة من صديق  P13سأل بوكير عّما إذا كان 
 نقالً عن صديق صهره(.

 
 يعرف.  P13إذا كان يعرف كيف غادر صديق صهره سوريا. لم يكن   P13سأل بوكير 

 
إنه غير معني ]بهذا الموضوع[. ما كان    P13عاماً. قال    20بأن صهره وصديقه كانا صديقين للعائلة لمدة    P13أشار بوكير إلى إفادة  

 يقلقه أكثر هم األشخاص الذين ذُبحوا من قبل الطائرات الروسية.
 

 إنه غير مهتم بذلك.  P13سأل بوكير كيف غادر صديق صهره سوريا. قال  
 

 وهونيكر لمناقشة ما إذا كانا يريدان تصحيح أي إفادات.[  P13]ُمنِحت استراحة لـ
 

 يريد تصحيح أي إفادات. قال هونيكر إنه ال 
 

النظام القضائي األلماني وقال إن السوريين لن ينسوا أبداً ]هذه القضية[. قالت القاضي كيربر إن األلمان لن ينسوا ]هذه القضية[    P13شكر  
 أيضاً.

 
. تم تعميم المنشور [تم حجب االسم]إنه كان على علم بمنشور الفيسبوك الذي وقّعه    P1إنه يريد اإلدالء بإفادة. وُمنِح اإلذن. قال    P1قال  

 بشهادته، للضغط عليه لسحب شهادته. تم نشره على صفحة تدعم أنور.  P1بعد أن أدلى 
 

 تم عرض جميع الوثائق، بما في ذلك منشوران من يوم المحاكمة السادس والعشرين والسيرة الذاتية ألنور.
 

 إفادة حول الترجمة العربية. وصفت عملية المحاكمة، ثم شرحت لم تعتبر إعادة المحاكمة أمرا غير ضروري. قرأت بولتس
 

 صباحاً.  9:30الساعة   2020أيلول/سبتمبر،  02بعد الظهر. ستكون جلسة المحاكمة التالية في  2:25ُرفِعت الجلسة الساعة 
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 بیرغلا دایإو نالسر رونأ ةمكاحم
 ایناملأ ،ستنلبوك ةنیدم – ایلعلا ةیمیلقإلا ةمكحملا

 ةمكاحملا ةبقارمل رشع يداحلا ریرقتلا
 20201 ،ربمتبس/لولیأ 3و 2 تاسلجلا خیراوت

 
 .بیذعتللً افاصوأ تاداھشلا ضعب نمضتت :ریذحت

 
 :طاقنلا زربأ/صّخلملا
 
 2020 ،ربمتبس/لولیأ 2 – ةمكاحملل نورشعلاو نماثلا مویلا
 

 يف ةیادبلا يف ققح يذلا قیرفلا ءاضعأ نم ناك ،)BKA( ایناملأب ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف شتفم ،جنسیود لیونام •
 وفعلا ةمظنمو شتوو ستیار نمویھ ریراقت يف قمعب ثحب فیك حضوأو .نالسر رونأب لصتی امیف ایروس يف بكترملا بیذعتلا
 .2012 ماع يف رونأ عم تیرجأ ةیرس ةلباقم كلذ يف امب ،ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل نم ةیرس تامولعم ّىقلتو ،ةیلودلا

 سرد ،رونأ لاقتعا لبق ھنأ فیك حضوأو .ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف نییئانجلا نیشتفملا ریبك وھ نامدنیل جنینیھ •
 يف ةددحم لاقتعا قفارم لیصفتلاب ضرع يذلا "بیذعتلا لیبخرأ" ناونعب شتوو ستیار نمویھ نعً ارداصً اریرقت صّخلو
 .نیلقتعملا دض ةمدختسملا بیذعتلا بیلاسأو ،اھعقاومو ،ایروس

 
 2020 ربمتبس/لولیأ 3 – ةمكاحملل نورشعلاو عساتلا مویلا
 

 ةمدصلاو ىسألا فصوو .دایإ لاقتعالً ایمسر رارقلا ،ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف ىلعأ ضّوفم ،يارف ردنسكلأ ذختا •
 .زجحلا يف ىلوألا ھتاظحل لالخ دایإ اھب رعش يتلا

 موقی نأ ضرتفملا نم ناك فیك ردیانش نغروی-ستناھ دھش ،ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف نیضّوفملا ریبك ھتفصب •
 .ةیحص ةدایع يف دایإ ةسلج دقع ىلإ ثادحألا لوحت ىدأ فیك نكلو ،هورسلراك يف قیقحتلا يضاق ىلإ دایإ لیصوتب

 
 2020 ربمتبس/لولیأ 2 – ةمكاحملل نورشعلاو نماثلا مویلا

 
 ً.احابص 9:30 ةعاسلا يف ةسلجلا تأدبو .مالعإلا لئاسو نم نیلثمم ةسمخو صاخشأ ةعبرأ ةسلجلا رضح
 
 جنسیود لیونام ةداھش
 
 .میاھنكیم يف )BKA( ایناملأ يف ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يفً اماع 37 رمعلا نم غلبی شتفم وھ جنسیود دیسلا
 
 ةاضقلا لبق نم باوجتسا
 
 ریرقت مییقتب اماق ھلیمزو وھ ھنإ جنسیود دیسلا لاق .ةیموكحلا ریغ تامظنملا ریراقتب ھقیقحت ةقالع نع جنسیود دیسلا ربریك يضاقلا تلأس

 .احجنی مل امھنكل رصیق عم ءاقل بیترت الواحو .رصیق روص لوح 2017 ربمسید/لوألا نوناك يف رُشن شتوو ستیار نمویھ نع رداص
 )1( :تاعومجم ثالث ىلإ ریرقتلا يف روصلا فینصت متو .نیقشنمو مھتالئاع دارفأو نیقباس نیلقتعم عم تالباقم ىلإ ریرقتلا دنتسا
 مقر )1( :ماقرأ ةثالث نم نوكتی زمر نیلقتعملا ىدل ناك ،شتوو ستیار نمویھ ةمظنملً اقفو .ةمیرج حرسم )3( ،دونج )2( ،نولقتعم
 ناكو .ةیركسعلا تارباخملا لبق نم نارادی نیذللا 227و 215 نیعرفلا نم ایاحضلا مظعم ناكو .صحفلا )3( ،عرفلا )2( ،لقتعملا
 ویام/رایأ نیب ام ةرتفلا يف لمعً اروصم ناك رصیق نأ ریرقتلا ركذو .ایاندیص نجسو ،ةعبارلا ةقرفلاو ،ةیوجلا تارباخملا عرف نم مھضعب

 صقن ببسب روصلا عیمج ىلع لوصحلا نم رصیق نكمتی ملو .نیرشتو ةزملا يف ةیركسعلا يفاشملا يف 2013 سطسغأ/بآو 2011
 .نویعرشلا ءابطألا هدكأ ام اذھو .ماقرألا
 
 كانھ تلظ ثثجلا نإ جنسیود دیسلا لاق .صخشلا ةافو بقعت يتلا تاءارجإلا فصو ھنكمی ناك اذإ اّمع جنسیود دیسلا رندیف يضاقلا لأس
 .ةیركسع ٍفاشم ىلإ اھلقن لبق مایأ ةثالث وأ نیموی ةدمل

 
 اھب ىلدأ تامولعم يھ نیسوق نیب ةدراولا تامولعملا( .]انب صاخلا ةمكاحملا بقارم نم تاظحالم يھ نیفوقعم نیسوق نیب ةدوجوملا تامولعملا[ 1
 .)نوماحملا وأ ةاضقلا وأ دوھشلا
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 متی ناك امدنع يركسعلا ىفشملا يفً اماقرأ ىطُعت تناك اھنإ جنسیود دیسلا لاق ً.اماقرأ ثثجلا ءاطعإ متی ناك ىتم رندیف يضاقلا لأس
 .نییعرشلا ءابطألا لبق نم اھصحف
 
 .سفنتلا فقوتو ةیبلقلا ةتكسلا جنسیود دیسلا لاق .ةافولل يمسرلا ببسلا نع رندیف يضاقلا لأس
 
 دیدعلا نأ دجوو رصیق روص مییقت داعأ شتوو ستیار نمویھ ریرقت نإ جنسیود دیسلا لاق .ةافولل يقیقحلا ببسلا نع رندیف يضاقلا لأس
 لبق نم "كّتیناسنإ مِّطحی ھنإ" ناونعب ناك يلاتلا ریرقتلا نإ جنسیود دیسلا لاق .قانتخالاو برضلا لثم ،فنعلا ببسب اوتام صاخشألا نم
 .ھلً اصخلم ھلیمزو جنسیود دیسلا ّمدق ً.اصخش 60 عم تالباقم ىلإ ریرقتلا دنتساو .2016 ماع يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم
 
 .2016 ،سطسغأ/بآ 18 يف رُشن ریرقتلا نأ ربریك يضاقلا تحضوأ
 
 نیربخملا تادافإ تناك .طقف قئاقد عضبل تامكاحملا ترمتسا ،نایحألا ضعب يفو .ةیركسع مكاحم مامأ اوَلثَم نیلقتعملا نإ جنسیود دیسلا لاق
 .تارباخملا زاھجل ةعباتلا لاقتعالا زكارم ىلإ ةفاضإ ،رمدتو ایاندیص اھنم ،ایروس يف ةیركسع نوجس ةدع كانھ تناكو .قئاقحك َلبُقت
 لوانت ."بیحرت تالفح" مھل ماُقت تناكو ،ةیبط ةیاعر مھیدل نكی ملو ،ماعطلا نم لیلقلا ىوس مھیدل نكی مل .ةئیس نیلقتعملا فورظ تناك
 ،رفاظألا عزنو ،حیرلا طاسبو ،حْبّشلاو ،بالودلاو ،ةقلفلا :اھنمو ،قیقحتلا ءانثأ ةمدختسملا بیذعتلا بیلاسأ ةیلودلا وفعلا ةمظنم ریرقت
 تاریدقت ىلإ لصوتلل ىرخأ ةیموكح ریغ تامظنم عم ةیلودلا وفعلا ةمظنم تقّسنو .ةیئابرھكلا تالباكلا وأ ةیكیتسالبلا يصعلاب برضلاو
 .2015و 2011 يماع نیب ةافو ةلاح فلأ 50,000 ىلإ ریشت
 
 نم سابتقاب رندیف يضاقلا ھیلع دكأ يذلا رمألا ،ظاظتكالاو قانتخالا جنسیود دیسلا لاق .اھنع ّغلبملا ةافولا بابسأ نع رندیف يضاقلا لأس
 .رضحَملا
 
 لوانتب ءدبلا نیلقتعملل حمُسی نكی ملو ةیفاك نكت مل ةیذغتلا نإ جنسیود دیسلا لاق .نیلقتعملل ّمدُقی يذلا بارشلاو ماعطلا نع رندیف يضاقلا لأس
 .ماعطلا مامأ ةلیوط تارتفل سولجلا نیلقتعملا ىلع ناك ،نایحألا ضعب يفو .ماعطلا لوانت مھنكمی ھنإ نوناجسلا لوقی ىتح ماعطلا
 
 دیسلا لاق .ةیبطلا ةیاعرلا نع لأس مث .ةیذغتلا ءوس ببسب سانلا نم ریثك تام ثیح ایاندیص نم تناك ایاضقلا مظعم نإ رندیف يضاقلا لاق
 نیلقتعم ةتس وأ ةسمخ" نأو ةیبطلا ةیاعرلا اھریرقت يف ركذت مل ةیلودلا وفعلا ةمظنم نإ رندیف يضاقلا لاقو .ةیفاك نكت مل اھنإ جنسیود
 ."ضارمألا روھظ يف ّببست امم ةنازنزلا يف ىقبی زاربلا ناك .ىودعلاو بیذعتلا ببسب موی لك ماظتناب نوتومی اوناك
 

 ].اھفصوب جنسیود دیسلا ماقو .بیذعتلا بیلاسأ حضوت روص ثالث تضُرع[
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]بالودلا :1 ةروصلا[  

]حبشلا :2 ةروصلا[  
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 .ةیئابرھكلا تامدصلا لبق ءاملا مادختسا مت ھنأ ىلإ راشأو كلذ جنسیود دیسلا دّكأف .ةیئابرھكلا تامدصلا مادختسا مت اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس

 .معن جنسیود دیسلا لاق .يسفنلا مادعإلاب ماھیإلا مادختسا متی ناك اذإ اّمع ،رمراش ،يعدملا يماحم لأس

 امك .نییركسعلا نیرشتو ةزملا يیفشم يف عضولا رصیق روص تحضوأ .شتوو ستیار نمویھ ریرقت نم ءيش ةفاضإ جنسیود دیسلا دارأ
 لقُنت تناك ثثجلا نأ ىلإ مھتلباقم تمت نم راشأ ،بیطخلا عرف يف اولمع صاخشأ عم تالباقم يفو .يركسعلا اتسرح ىفشم ىلإ تراشأ
 بلط ّمدق ھنإ جنسیود دیسلا لاق .رصیق روص يف ىفشملا ىلع روثعلا نم شتوو ستیار نمویھ نكمتت مل ،كلذ عمو .اتسرح ىفشم ىلإ
 نیرشت يف )LKA( ةیئانجلا تاقیقحتلا بتكم لبق نم ةرم لوأل رونأ باوجتسا مت نأ دعب ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل ىلإ تامولعم
 مئارجلاو ،ةیروسلا تارباخملا لكیھو ،285و 251 نیعرفلاو ،رونأ نأشب تامولعم ىلع لوصحلل بلطلا ناكو .2017 ربمفون/يناثلا
 ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل يلثمم عم تالباقم جنسیود دیسلا ىرجأ امك .2012و 2011 يماع نیب ةیروسلا تارباخملا اھتبكترا يتلا
  .تامزألا قطانم جراخ اھبیرھتو قئاثولا ظفحب اوماق نیذلا

 .285 عرفلاو ،251 عرفلاو ،رونأ لوانت لوألا ریرقتلا نإ جنسیود دیسلا لاق .جنسیود دیسلا هارجأ يذلا قیقحتلا نع ربریك يضاقلا تلأس
 دیسلا ىدل ناكو ."Czech" يزمر مسا ھیلع قِلطأ يذلاو 2018 لیربأ/ناسین يف يناثلا ریرقتلا ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل تّمدقو
 ةّعقوم ةلباقم ةنجللا ىدل ناكو .اھتقیثو ردصم نع ةنجللا لأسو .لبق نم رونأ عم تلماعت ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل نأب عابطنا جنسیود
 ءامسأ ةنجللا تمدختساو .2018 ویلوی/زومت يف يئاھنلا ریرقتلا جنسیود دیسلا ّىقلتو .2012 ربوتكأ/لوألا نیرشت خیراتب رونأ نم
 يداحتالا ماعلا يعدملا بتكم نكل ،نیربخملا عم ةلباقم ءارجإ نكمملا نم ناك اذإ اّمع جنسیود دیسلا لأسو .اھیربخم ةیامحل ةرفشم/ةیزمر
 .ایكرتو ایروس يف اوناك نیربخملا مظعم نأل ضفر

 ةیلخ نإ جنسیود دیسلا لاق .)CCMC( ةیزكرملا ةمزألا ةرادإ ةیلخ سیسأتب ملع ىلع ناك اذإ اّمع جنسیود دیسلا ربریك يضاقلا تلأس
 ناكو .نیرھاظتملا دض يروسلا شیجلاو ةیروسلا تارباخملا دوھج قیسنت اھتمھم تناكو .يموكح رارقب تئشنأ ةیزكرملا ةمزألا ةرادإ
 .2011 ،لیربأ/ناسین 24 يف لوألا اھرارق ةیزكرملا ةمزألا ةرادإ ةیلخ تنلعأو .ىوتسملا يعیفر نیلوؤسم اھؤاضعأ

 .ال جنسیود دیسلا لاق .ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم بلط ىلع ًءانب ھتغایص تمت دق "Czech" ریرقت ناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس
 اوبلط ،يداحتالا ماعلا يعدملا بتكم عم رواشتلا دعب نكلو .ریرقتلا يف ةدراولا لیصافتلا رادقمب ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم ئجوف
 .ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل نم ةددحم تامولعم

 نأ جنسیود دیسلا لاق ً.ایصخش مأً ایمقرً/اینورتكلإ ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل ىلإ اھمیلست مت دق قئاثولا تناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس
 .كانھ ةنجللا ىلإ قئاثولا میلست متو عامتجا ىلإ ھقیرف تعد ةنجللا

 جنسیود دیسلا تاحرتقم ىلإ ربریك يضاقلا تتفتلا مث .ىرخأ ةلئسأ يأ كانھ نكی مل .ىرخأ ةلئسأ يأ كانھ ناك اذإ ربریك يضاقلا تلأس
 تابلط ھقیرفو وھ ّمدق ."ىتوملا ّملكت ول" ناونعب رخآ ریرقت اھیدل ناك شتوو ستیار نمویھ نأ جنسیود دیسلا حضوأ .ھقیقحت نع ةقثبنملا
 نمویھ ىلإ تابلط میدقتب نذإلا اوحنُم دقو .ةیضقلا لوح تابلطلا نم دیزملا میدقتب نذإلا نوبلطی يداحتالا ماعلا يعدملا بتكم ىلإ ةیباتك
 نذإلا يداحتالا ماعلا يعدملا بتكم حنمی ملو .بیذعتلا نعً اریرقت شتوو ستیار نمویھ ترشن امك .ةیلودلا وفعلا ةمظنمو شتوو ستیار
 .دوھشك ایاحضلا ءاعدتساب

 .ال جنسیود دیسلا لاق .ةیلودلا وفعلا ةمظنم وأ شتوو ستیار نمویھ نمً ادر ّىقلت دق ناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس

 .كلذك انوكت مل ةیلودلا وفعلاو شتوو ستیار نمویھ يتمظنم نكل ،درلل ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل دادعتسا ببس نع رندیف يضاقلا لأس
 .امھنمً ادر ّقلتی مل ھنإ جنسیود دیسلا لاق

 متو 2019 ،ریاربف/طابش 15 يف ھمیدقت مت ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل ىلإ بلط میدقتل جنسیود دیسلا حارتقا نأ ىلإ رندیف يضاقلا راشأ
 ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل ةباجتسا نإ جنسیود دیسلا لاق .2019 سرام/راذآ 6 يف يداحتالا ماعلا يعدملا بتكم لبق نم يئاھنلا بلطلا میدقت
 شتوو ستیار نمویھ ةمظنمب قلعتی امیفو .ةینطولا تاطلسلا ةدعاسم ىلإ فدھت ةیموكح ریغ ةمظنم اھنأل ةعقوتم تناك اھتدعاسمو ةیلودلا
 ةرم كلذ امھنم جنسیود دیسلا بلطی ملو بلطلل ناتمظنملا بیجتست مل .نّھكتلا الإ ھنكمی ال ھنإ جنسیود دیسلا لاق ،ةیلودلا وفعلا ةمظنمو
 .ىرخأ

]حیرلا طاسب :3 ةروصلا[  
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 اوناك دوھشلا نأ وھ ةیلودلا ةلءاسملاو ةلادعلا ةنجل دوھش ىلإ لوصولا جنسیود دیسلا ةعباتم مدع ببس ناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس
 .مھباوجتسا يف نیبغار ریغ وأ جراخلا يف امإ اوناك دوھشلا نأ جنسیود دیسلا دكأو .ایكرتو ایروس يف

 ةطرشلا بتكم نأ جنسیود دیسلا حضوأ .دوھشلا ىلع تضُرع يتلا رونأب ةصاخلا روصلا ةعومجم ءاشنإ مت فیك ریكوب عافدلا يماحم لأس
 ،رونأل ةروص جنسیود دیسلا مھیلإ لسرأ .]روصلا تاعومجم ءاشنإ[ نع لوؤسم صاخ مسق ھیدل غریبمتروف-نداب يف ةیداحتالا ةیئانجلا
 .ىمدلا عم بلاوقلا ملتسا مث

 .نییقیقحً اصاخشأ اوسیل مھنكل ،فرعی ال ھنإ جنسیود دیسلا لاق ."ىمدلا" ىنعم نع ربریك يضاقلا تلأس

 .اھعنص مت فیك فرعی جنسیود دیسلا نكی مل .دالیم خیراوت ىمدلل ناك فیك رندیف يضاقلا لأس

 .فرعی جنسیود دیسلا نكی مل .دالیم خیراوت ءایحأ ریغ سانأل نوكی نأ نكمی فیك ریكوب لءاست

 ].دھاشلا فرص مت[

 ]قئاقد 10 ةدمل ةحارتسا[

 .میاھنكیم يف ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف نییئانجلا نیشتفملا ریبك ً،اماع 33 ،نامدنیل جنینیھ يناثلا دھاشلا ناك

 نامدنیل جنینیھ ةداھش

 3 يف رُشن يذلا "بیذعتلا لیبخرأ" نونعملا شتوو ستیار نمویھ ریرقت نع فرعی ناك اذإ اّمع نامدنیل دیسلا ربریك يضاقلا تلأس
 .ةركذم يف ریرقتلا صّخل ھنإ لاقو كلذ نامدنیل دیسلا دكأف .2012 ،ویلوی/زومت

" يف ردصمك مدُختسا ریرقتلا اذھ نأ ربریك يضاقلا تركذ يلكیھلا  فیك ربریك يضاقلا تلأس مث .ایروس يف ةبكترملا مئارجلا يف "قیقحتلا 
 نییئانجلا نیشتفملا ریبك بصنملً احشرم ناكو ً]ایئانجً اشتفم لمعی ناك[ ھنأ ىلإ نامدنیل دیسلا راشأ .ریرقتلا ىوتحم نامدنیل دیسلا صّخل

 صاخشألا عیمج جاردإ متو ،)بیذعتلا يبكترم/نیدالجلا( ةانجلاو ایاحضلا عم تالباقم ىلإ ریرقتلا دنتسا .ھصخلو ریرقتلا مجرت امدنع
 .ھترّكذم قفرم يف لاقتعالا قفارمو مھتلباقم تمت نیذلا

 دیسلا رندیف يضاقلا لأس .دیسألا/ضماحلاب سانلا قرح يھ بیذعتلا بیلاسأ دحأ نإ تلاق ریرقتلا صخلم نم ةرقف ىلإ رندیف يضاقلا راشأ
 .ریرقتلا يف ةفوصوم بیذعت ةقیرط لك ركذتی ال ھنأ ىلإ راشأ ھنكل ،كلذ نامدنیل دیسلا دّكأف ً.احیحص اذھ ناك اذإ نامدنیل

 امب ،تارباخملا عورف نم دیدعلا ركذ ھیف درو يذلا ]شتوو ستیار نمویھ ریرقت نأشب[ نامدنیل دیسلا ةركذم قفرم ىلإ رندیف يضاقلا راشأ
 بیذعتلا بیلاسأو عورفلا ءاسؤرو ةلصلا تاذ ىرخألا نكامألاو ةیمیلقإلا عورفلا ركذ ھیف درو امك .بیطخلا عرفو 285 عرفلا كلذ يف
 لاق .ةماعلا تارباخملا ریدم ناك كولمم يلع نأو قشمد يف ناك 285 عرفلا نأ ىلإ رندیف يضاقلا راشأو .عورفلا هذھ يف ةمدختسملا
 راشأو .285 عرفلا يف ثدح )ءابرھكلا مادختسا كلذ يف امب( بیذعتلاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلاو يسنجلا فنعلا نإ رندیف يضاقلا
 دیدحت ھقیرفو وھ ھناكمإب ناك اذإ اّمع نامدنیل دیسلا ىلعً الاؤس حرطو .ریرقتلا يف مھركذ مت دق عرفلا طابض ضعب نأ ىلإ رندیف يضاقلا
 نم انكمتی مل امھنإ لاق ھنكل ،العم میھاربإو كولمم يلع نامدنیل دیسلا ركذ .شتوو ستیار نمویھ ریرقت ىلع ًءانب 251 عرفلا سیئر ةیوھ
 .ریرقتلا ىلع ءانب 251 عرفلا سیئر ةیوھ دیدحت

 .دھاشلا فرص متو ىرخأ ةلئسأ يأ كانھ نكت مل .دھاشلل ىرخأ ةلئسأ كانھ تناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس

 .ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا نأشب ةلقتسملا ةیلودلا قیقحتلا ةنجل نع رداصلا 2011 ماع ریرقت ةوالتب ةاضقلا أدب

 ]ءادغلا ةحارتسا[

 .ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا نأشب ةلقتسملا ةیلودلا قیقحتلا ةنجل نع رداصلا 2011 ماع ریرقت ةوالت ةاضقلا لصاو

 .ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا نأشب ةلقتسملا ةیلودلا قیقحتلا ةنجل نع رداصلا 2012 ماع ریرقت نمً اءزج ةاضقلا الت

 

 .]ةرداغملاب عیمجلا رمأو ةسلجلا تفقوتف ،ىنبملاب راذنإلا سرج عُِرق[
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 2020 ،ربمتبس/لولیأ 03 – ةمكاحملل نورشعلاو عساتلا مویلا

 ً.احابص 9:30 ةعاسلا يف ةسلجلا تأدبو .مالعإلا لئاسو نم نیلثمم ةسمخو صاخشأ ةعبس ةسلجلا رضح
 
 يارف ردنسكلأ ةداھش
 
 .میاھنكیم يف ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف ىلعأ ضوفم ً،اماع 32 ،يارف ردنسكلأ
 
 ةاضقلا لبق نم باوجتسا
 
 ،ریاربف/طابش 12 يف دایإ لاقتعاب رمألا قلعتی ،معن يارف دیسلا لاق .مویلا عوضومب ةیارد ىلع ناك اذإ اّمع يارف دیسلا ربریك يضاقلا تلأس

2019. 
 

 مھنم بلطو بناجألا لیجست بتكمب لصتا ھنإ يارف دیسلا لاق .ھتاملكب ثدح امب ةمكحملا رابخإ يارف دیسلا نم ربریك يضاقلا تبلط
 ىعدتسا مث ،بتكملا قفاو .كلذ دایإ لافطأ ىری نأ دیری نكی مل ھنأل ھلزنم يف دایإ ىلع ضبقلا ءاقلإ يف يارف دیسلا بغری مل .دایإ ءاعدتسا
 ماعلا يّعدملا بتكمل ةیلوألا تاءارجإلا نأشب دایإ رابخإب ھلیمزو يارف دیسلا ماقو ً.احابص 8:00 ةعاسلا 2019 ،ریاربف/طابش 12 يف دایإ
 .ھتقش كلذكو دایإ شیتفت متو .ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ئجوف يذلا دایإ ىلإ فیقوتلا ةركذم نم نیتحفص لوأ يارف دیسلا مجرتم مجرت .يداحتالا
 ةمكحم ىلإ مث ،نیكوربیافست ةطرش مسق ىلإ ةرایسلابَ ذِخأو ةراجیس نّخدو .ةرتسب نیتاطغم اتناكو ھمامأ هادی تناكو .نیدیلا دیقم دایإ ناكو
 دعب 1:00 ةعاسلا يفو ً.ارھظ 12:00وً احابص 11:00 ةعاسلا نیب ةیداحتالا لدعلا ةمكحم ىلإ لصو .]هورسلراك يف[ ةیداحتالا لدعلا
 زاجتحالا قفرم ىلإ مث ،قیقحتلا يضاق مامأ دایإ َلثَم ،كلذ دعب .دارفنا ىلع اھیف ثدحتلا مھنكمی ةفرغ ىلإ ھقفارو دایإ يماحم لصو ،رھظلا
 .نیكوربیافست يف
 
 ھغلبت ةیبرعلا ةغللاب ةقرو ىلع لصح دایإ نأ حضوأو ،كلذ يارف دیسلا دّكأف .ھقوقحب َغِلبأ دق دایإ ناك اذإ يارف دیسلا ربریك يضاقلا تلأس
 .ًرضاح يروف مجرتم كانھ ناكو .ٍلاع توصب ةقرولا أرُقت مل .ھقوقحب
 
 نعً ایظفل ّربع دق دایإ ناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس .ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ئجوف دایإ نأب يارف دیسلا حیرصت ىلإ ربریك يضاقلا راشأ
 ً.ائیش لعفی مل ھنأو مھف ءوس كانھ نأ ّددری لظ ً.ائجافتم ادب دایإ نأ يارف دیسلا حضوأ .ھئجافت
 
 .معن يارف دیسلا لاق .لاقتعالا ءانثأً انواعتم دایإ ناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس

 

 تحضوأ ً.ائیش لكأی نأ دیری ناك اذإ اّمع لُئس دایإ نإ يارف دیسلا لاق .هورسلراك يف ھقوقحب َغِلُبأ دق دایإ ناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس
 مت" :ھیف ءاج يذلا ةطرشلا رضحم ربریك يضاقلا تسبتقا ً.احیضوت يارف دیسلا بلط .ةلحرلا ةیادب ىلإ ریشی اھلاؤس نأ ربریك يضاقلا
 لالخو .ھسفن میرجت ّبنجت ھقح نم ھنأ ھل حُرش ،ةلحرلا ةیادب يف .يارفو روابفوھو ردیانش طابضلا لبق نم هورسلراك ىلإ دایإ راضحإ
 .كلذ يارف دیسلا دّكأف ."ھل ىرخألا قئاثولاو شیتفتلا ةركذم ةمجرت تمت ،ةلحرلا

 ،هورسلراك ىلإ قیرطلا يف .مھافت ءوس كانھ نأ رّرك دایإ نإ يارف دیسلا لاق .تادافإ يأب ىلدأ دق دایإ ناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس
 ً.ائیش لعفی مل ھنأب رركی لظ ،ةدوعلا قیرط يفو .لوھذ ةلاح يف دایإ ناك ،هورسلراك دعبو .كلذ دعب لزنملا ىلإ دوعیس ھنأبً اعنتقم دایإ ادب

 .لوھذ ةلاح يف ناك دایإ نكل ،معن يارف دیسلا لاق ً.انواعتموً ادودووً ائداھ دایإ ناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس

 ملو يولخلا ھفتاھ لمحی نكی مل ھنكل ،ھتجوزب لاصتالا دارأ دایإ نإ يارف دیسلا لاق .لاقتعالاب صخش يأ غالبإ مت اذإ رندیف يضاقلا لأس
 .دایإ ءانبأ غالبإ مت ،ةیاھنلا يفو .اھفتاھ مقر فرعی نكی

 ].دھاشلا فرص مت[

 ردیانش نغروی-ستناھ ةداھش

 .میاھنكیم يف )BKA( ةیداحتالا ةیئانجلا ةطرشلا بتكم يف نیضوفملا ریبك ً،اماع 47 ،ردیانش نغروی-ستناھ

 ىلإ دایإ باحطصا نومزتعی اوناكو .2019 ،وینوی/ناریزح 24 يف نیكوربیافست ةطرش مسق ىلإ هؤالمزو وھ بھذ ھنإ ردیانش دیسلا لاق
 دعبو .ةیلحم ةدایع ىلإ لُِقنف .ماری ام ىلع سیل ھنأب رعشی ھنإ دایإ لاق .يروفلا مجرتملا رودب دایإ نبا ماقو .هورسلراك يف قیقحتلا يضاق
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 ةركذم دییأت متو .ةدایعلا ىلإ هورسلراك نم ھترایس ةدایقب يضاقلا ماقو ،ةدایعلا لخاد ةسلجلا دقع يضاقلا رّرق ،تاصوحفلا ضعب ءارجإ
 .نیكوربیافست يف زاجتحالا قفرم ىلإ دایإ دیُعأو .فیقوتلا

 .نیرضاح ھتلئاع دارفأ ناكوً انواعتم ناك دایإ نإ ردیانش دیسلا لاق .دایإ كولس نع ربریك يضاقلا تلأس

 .هركذتی ام بسح ،كلذ اولعفی مل مھنإ ردیانش دیسلا لاق .دایإ عم رمألا نع ّثدحت ردیانش دیسلا ناك اذإ اّمع ربریك يضاقلا تلأس

 صوصخب ءيش يأ لقی ملو ھب ھبتشمك دایإ باوجتسا متی مل ،اھلمكأب تاءارجإلا لالخ" ھنأ ھیف ءاج يذلا رضحملا نم ربریك يضاقلا تسبتقا
 .سابتقالا ردیانش دیسلا دّكأف ."رمألا اذھ

 ،مجرتم مھیدل نكی مل ھنأ ىلإ راشأو كلذ ردیانش دیسلا دّكأف .نیكوربیافست يف ردیانش دیسلا عم ریارف ةدیسلا تناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس
 .ةیحص لكاشم نم يناعی ناك ھنإ دایإ لاق مث .مجرتی نأ دایإ نبا ىلع ناك ببسلا اذھلو

 ناك ھنكل يسفنتلا زاھجلاو بلقلا يف لكاشم نم دایإ ىكتشا .ال ردیانش دیسلا لاق .ضارعأ ةیأ دایإ ىلع رھظی ناك اذإ رندیف يضاقلا لأس
 .نخدی

 .معن ردیانش دیسلا لاق .ةیضقلاب ةیارد ىلع ردیانش دیسلا ناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس

 دقف .كلذب ملع ىلع ناك ھنإ ردیانش دیسلا لاق .دایإ دیسلل لاقتعا يناث وھ اذھ نأب ملع ىلع ردیانش دیسلا ناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس
 .لاقتعا لوأ يفً ارضاح ناك

 ً.انواعتم ناك ھنكلوً اكبترم ناك دایإ نإ ردیانش دیسلا لاق .دایإ لعف در ناك فیك رندیف يضاقلا لأس

 .ال ردیانش دیسلا لاق .ھتیضق صوصخب ءيش يأ ھل لاق دق دایإ ناك اذإ اّمع رندیف يضاقلا لأس

 ].دھاشلا فرص مت[

 ریرقتو ناسنإلا قوقح سلجم نع رداص ریرقت نم ءازجأ ةوالت يف ةاضقلا أدب مث ،ةمداقلا تاسلجلل ينمزلا لودجلا ربریك يضاقلا تنلعأ
 .نیئجاللاو ةرجھلل يداحتالا بتكملا نع رداص

 ]ءادغلا ةحارتسا[

 ةدمل نیئجاللاو ةرجھلل يداحتالا بتكملا نع رداصلا ریرقتلاو ناسنإلا قوقح سلجم نع رداصلا ریرقتلا نم ءازجأ ةوالت ةاضقلا لصاو
ً ابیرقت ةقیقد 50

 .ماعلا ةیاھن لولحب دایإ ةیضق يف مكح ىلإ لصوتلا نكمی ھنأ ربریك يضاقلا تركذ

 ً.احابص 9:30 ةعاسلا ،2020 ،ربمتبس/لولیأ 09 يف ةمداقلا ةمكاحملا ةسلج نوكتس .ًءاسم 2:35 ةعاسلا ةسلجلا َتعِفُر
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 مدینة كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمةالثاني عشر التقریر 
 2020أیلول/سبتمبر،  10و 9تواریخ الجلسات  

 
 

 تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. تحذیر: 

 
 1أبرز النقاط:الملّخص/

 
 أیلول/سبتمبر 9 –الیوم الثالثون للمحاكمة 

 
شرف على حیث كان یتجربتھ في العمل كموظف حكومي، بشھادتھ حول  عاماً،  55، وھو رجل یبلغ من العمر P14أدلى  •

شرح بالتفصیل الحالة المروعة للجثث ذات الوجوه ودفن الجثث من جھاز أمن الدولة، بما في ذلك من سجن صیدنایا. 
. للنظافة العامة الذین كانوا یفرغون الجثث في القبورفریق الموظفین المدنیین  افتقاروكذلك  ،والمتحللة "باألسید"المشوھة 

، ھذا الفریق بصفتھ مشرفاً على و. من المشافي وفیات حویلتتعذیب في السجون و وجود ىإل  األوصاف التي قّدمھا وتلّمح
والسریة التي تحیط بالجثث والمقابر الجماعیة.  ،بعض الضوء على ممارسات حفظ السجالت للمقابر الجماعیة P14لقي یُ 
ث مع محامیھ دون لحمایة ھویتھ، إال أنھ خرج من قاعة المحكمة وتحدّ  راً من أن الشاھد أدلى بشھادتھ متنكّ  على الرغمو

 ر.تنكّ 
 

 أیلول/سبتمبر 10 –الیوم الحادي والثالثون للمحاكمة 
 

موقع  د على خریطة مثاالً توضیحیاً لسجالت الدفن، مشیراً إلى األرقام والمواقع. كما حدّ  وعرضشھادتھ  P14واصل  •
قامت التي  مشافيأسئلة حول العن  P14 وصف المواقع المحیطة بھما. وأجابا حیث كان یعمل وھمقبرتي القطیفة ونج

حاول الدفاع الحصول على مزید ووالسجون.  مشافيالجثث لدفنھا في مقابر جماعیة، والرموز األمنیة المخصصة للبإرسال 
على ھذه األسئلة علناً ألنھ كان قلقاً بشأن  لم یُجب  P14 غیر أنقبل النزاع السوري،  P14من الوضوح بشأن وظیفة 

 الكشف عن ھویتھ.
 

 أیلول/سبتمبر 9 –الیوم الثالثون للمحاكمة 
 

 والي تسعة أشخاص وخمسة ممثلین من وسائل اإلعالم.صباحاً. وحضر الجلسة ح 9:30بدأت الجلسة في الساعة 
 

طلبت القاضي الدكتورة كیربر، رئیسة المحكمة، من المترجم ترجمة ما ستقولھ [كما تفعل بشكل روتیني]. وسألت عّما إذا كان ھناك أي  
منھ القاضي كیربر أن یعّرف   یده. طلبت الحاضرینالعربیة. رفع أحد بلترجمة االستماع إلى صحفي سوري معتمد یحتاج إلى سماعات ل

،  نفسھ. قال إن اسمھ طارق خلّو ویعمل في قناة إعالمیة ألمانیة. أشارت القاضي كیربر إلى أنھ كان یتحدث معھا ویفھمھا باللغة األلمانیةب
قابلھا أثناء االستراحة ی علیھ أن  یربر أننیة. أخبرتھ القاضي كفسألت لماذا یحتاج إلى سماعات. قال إنھ لن یفھم كل شيء باللغة األلما

لّو سماعات بعد ھذه [أُعطي خ ألنھا أرادت معرفة ما إذا كان على صلة بالشخص الذي رفع قضیة ثانیة بخصوص الترجمة العربیة.
كان الشخص   سماعات، ولكنھعلى لي التاالمحاكمة . كما حصل في یوم صحفي معتمد یحصل على سماعات للترجمةالمحادثة. كان أول 

قّدم محامي الدفاع، فراتسكي، اعتراضاً إداریاً ولم یوافق على استخدام الشھادات، وتقاریر األمم المتحدة، الوحید الذي حصل علیھا.
أیلول/سبتمبر. لن یكون ھناك رد فوري من خالل شاھد مباشر، فقد تمت تالوتھ   3و 2في  وتقریر المكتب االتحادي للھجرة والالجئین

 بشكل غیر مباشر وبالتالي تم االعتراض علیھ من قبل محامي الدفاع.
 

 بالحق في الرد الحقاً. كلینجھاسبر ی العام األقدم احتفظ المدعي
 

 ض للتھدید.الشاھد إخفاء وجھھ ألنھ تعرّ أراد ن یعطي معلومات شخصیة. آب/أغسطس أنھ ل 4ر في الشاھد قرّ  قالت القاضي كیربر إن
 

 
معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و(المعلومات الواردة بین قوسین ھي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین 1

یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد   .معلومات أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون)
 ُحِجبَت أسماء الشھود. ملّخص غیر رسمي للمرافعات والجلسات. وقد
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 من بریمن.  ھ، إلى قاعة المحكمة مع محامیھ برنارد دوكZ30/07/19، الذي یُشار إلیھ بالرمز P14دخل الشاھد 
 

 ألنھ أراد أن یرى تعابیر وجھ الشاھد.  ھمخاوفعن  لینكھعبّر 
 

لن یغیر رأیھ بحقیقة أن  أن ذلك لینكھة الشاھد في سوریا. أجاب على علم بالتھدید الموجھ لعائل لینكھسألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 تعابیر الوجھ غیر مرئیة.

 
ینذر  راً جزئیاً. حتى لو كان قد لعب دوراً ثانویاً فقط داخل النظام، فال یزال ھناك وضع متنكّ  P14سمحت القاضي كیربر أن یظھر 

 لشاھد. ل بالخطر بالنسبة
 

 وطالب بقرار من المحكمة. لینكھاعترض 
 

 دقیقة***  30دقیقة التخاذ القرار. استمرت االستراحة لمدة  15***تم إعطاء 
 

ض  تعرّ سبق أن د عمل لدى مكتب حكومي في السابق ویشعر بالقلق على أسرتھ في سوریا وقّررت المحكمة السماح بالتنّكر الجزئي. فق
 . أقاربھ للتھدید

 
 دقیقة. 30الحصول على القرار خطیاً وطلب استراحة لمدة  لینكھأراد 

 
 دقیقة*** 35***استراحة لمدة 

 
ولم یكن خلفھ. الموجودین وال یمكن رؤیتھ من قبل األشخاص  سیجلس في األمامالشخص إن  ):استشھاد بنصقرار (العلى  لینكھاعترض 

ارتداء األدلة ومن شأن من باب تمییز تقییم تعبیرات الوجھ  ویتمتھدید. ض ھویتھ للولن تتعرّ أو صور فوتوغرافیة.  فیدیو ھناك تسجیل
ً ) 3( 68المادة  لینكھذكر والقناع أن یمنع ذلك.   2.من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ثالثا

 
ً ) 3( 68أن المادة  كلینجھأجاب   ظھر وجھھ. أسئلة، فقد یستدیر ویُ  نتنطبق عندما یتعّرض شاھد للتھدید. وإذا طرح محامو المّدعی ثالثا

 
 االعتبار.قال فراتسكي إن محامي المّدعین یمكنھم الجلوس في المقدمة ولن تؤخذ ھذه الحجة في 

 
 ***استراحة*** 

 
 لم تغیر المحكمة قرارھا. 

 
 إنھ لم یستطع رؤیة الشاھد وإن محامیھ ینبغي أن یعود للخلف قلیالً. لینكھقال 

 
 P14شھادة 

 
القاضي كیربر   فطلبتال.  P14فأجاب سنة. ُسئل عّما إذا كان یرید اإلجابة عّما إذا كان على صلة بالمتھم.  55من العمر  P14یبلغ 

تربطھ قدماً وأنھ ال  ھ یرید المضيّ إن P14قال ما إذا كان یقصد أنھ ال یرید مشاركة المعلومات أو إذا لم یكن على صلة بالمتھم. توضیحاً 
 عالقة بالمتھم.

 
. سألت أشخاص ربما كانوا قد قُتِلوا إجراءات دفنئل عن مھنتھ في مرتین. وسُ  P14الشرطة األلمانیة استجوبت   قالت القاضي كیربر إن

یعني مبنى محافظة دمشق، ألنھ  P14ھ كان یعمل في محافظة دمشق [ربما كان إن P14قال القاضي كیربر ماذا یمكن أن یقول عن ھذا. 
[موظف، لكنھ استخدم كلمة "عامل"].  مدني] كعامل "مبنى المحافظة""المحافظة" لإلشارة إلى المبنى نفسھ  استخدام لفظمن الشائع 

اء  [األصلي] ھو إجر P14عمل  كانو. P14ضابطاً من أجھزة المخابرات إلى مكان عمل  20 فرزعندما بدأت األزمة السوریة، تم و

 
خر  إذا كان ھناك سبب یدعو إلى الخوف من أن الكشف عن ھویة الشاھد أو مكان إقامتھ أو مكان وجوده من شأنھ أن یعّرض حیاة الشاھد أو شخص آ 2

ومع ذلك، إذا ُطلب منھ ذلك في  أو جسده أو حریتھ للخطر، یجوز أن یُسمح للشاھد بعدم ذكر التفاصیل الشخصیة أو ذكر تفاصیل فقط عن ھویة سابقة.
وراق التي  جلسة االستماع الرئیسیة، یتعیّن علیھ أن یذكر بأي صفة أصبحت الحقائق التي یشیر إلیھا معروفة لدیھ. ویحتفظ مكتب االدعاء العام باأل

 تثبت ھویة الشاھد. ویجب أّال یتم تضمینھا في الملفات إال عند زوال الخطر.
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ھناك، وجدوا و  .م الضباط على الذھاب إلى مشفیي تشرین وحرستا العسكریین)، ولكن بعد ذلك، أجبرھالجنازة صالة معتقلیدي (ال الدفن
["الجثث"]. كان ھناك الكثیر من   ھم"لدفن"المخابرات،  عناصروزمالؤه على أخذ الشاحنات، برفقة   P14أُجبر وشاحنات نقل كبیرة. 

 اتم نقلھو، والعدید من الفروع األخرى.  السیاسي[األمن] و ، والخطیب،ع المخابرات: العسكري والجثث، التي تم جمعھا من جمیع فر 
عمقھا حوالي   فر] یبلغ، حفریات وحُ بالعربیة متشابھتان تانفر كبیرة [الكلم[الجثث] إلى مكان غیر معروف، حیث كانت ھناك حفریات/حُ 

بینما  مشافيوكانت الجثث تأتي مرتین في األسبوع من ال .تلك الُحفرالشاحنات في ووضعوا الناس [الجثث] الذین كانوا في ستة أمتار. 
ولم  2017إلى عام  2011من عام  كان عدد الجثث كبیراً واإلعدام]. یوم تنفیذ یوم [الكانت الجثث من إعدامات صیدنایا تأتي في نفس 

] وزمالئھ P14المدافن ولم یُسمح لھم [ رفیعو المستوى إلىضباط   یحضرفي بعض الحاالت، كان ویحصل العمال على إجازة. 
ھ وزمالئ P14لم یتم إعطاء و  سریاً. یكون الموضوعحدث مرتین أو ثالث مرات في الشھر عندما وكان ھذا یباالقتراب من المنطقة. 

... لالمدنیة كیف القت مشافيفي ال واری] أن اعتدنا[  ؤھم أرقاماً تقریبیة). لقد اعتادواتم إعطاكان یالدقیق للجثث (لمعرفة العدد  وثائقأوراقاً/
 ].الجملة P14[لم یُكمل 

 
أنھ تم نقلھم إلى المواساة  P14من آخرین. ذكر    عن ذلك  تقتل الناس أو سمع مشافيقد شاھد ال P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  

  P14 مشفىأخبر شخص في الو[الجثث].  ] بأخذھاوزمالؤه P14[ حیث تم جمع الشاحنات المبردة والجثث وقاموا[مشفیین] والمجتھد 
 ذلك بنفسھ. لم یرَ  P14أنھم قتلوا خمسة أشخاص في ذلك الیوم، لكن 

 
شھر أكتوبر/تشرین األول أو نوفمبر/تشرین  من  P14عن الشھر. قال  توسأل 2017-2011ذكر  P14رت القاضي كیربر أن ◌ّ كر

 یتذكر بالضبط. یكن  لم ،لثانيا
 

 ذلك. P14. فأّكد 2011یعني في عام  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 

تم جمع الجثث كان یو في طابور وتصطفالشاحنات كانت تأتي  إن P14قال . الشاحنات المبّردةوصف  P14طلبت القاضي كیربر من 
 فیھا.

 
 متراً. 11ھا كانت تشبھ شاحنات نقل البضائع، أي كانت حوالي إن P14قال سألت القاضي كیربر عن حجم الشاحنة. 

 
 كانت ضخمة.أعدادھا  لكن ھا لم تكن دائماً نفس األرقام،إن P14قال استفسرت القاضي كیربر عن عدد الجثث. 

 
 جثة.  700إلى  500تقریبا  :P14قال فأثناء استجواب الشرطة.  P14مھ قدّ  لذيطلبت القاضي كیربر رقماً تقریبیاً، كا

 
 بنفسھ. صھاال، لم یح P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد أحصاھا. قال 

 
أن یكتبوا  طلبوا منھماألمر كان یعتمد على ما قالھ لھم الضباط.  إن P14قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت األرقام دائماً بالمئات. 

 .500أو  200األرقام بشكل تقدیري، مثل 
 

 د.رْ عملیة الجَ   یتضمنھ كان لدیھ دفتر مالحظات إن P14قال . P14سألت القاضي كیربر عن مھمة 
 

أن الجثث كانت تُجمع من جمیع المشافي والفروع العسكریة، مثل الفروع  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد سّجل الوثائق. ذكر 
الجثث من  كانوا یستلمون ، إلخ. 215]، والسریة 227، واألمن العسكري، وفرع المنطقة [الفرع والجویة، 150-120العسكریة فلسطین 

 لسوري. جمیع فروع النظام ا
 

  الجثثكانت عندما وھم كانوا یسجلون الفروع وعدد الجثث بجانبھا. إن P14قال لھ/یدّونھ. یسجّ  P14سألت القاضي كیربر عّما كان 
األرقام   نشاھدویوزمالؤه]  P14[ كانواو اریةعتأتي  [الجثث] وكانت . على رؤوسھا وصدورھاعلیھا أرقام ملصقات  ت تحمل، كانتأتي

 لكن في اللیل. وكان[حیث یتم اإلعدام] في نفس الیوم تُدفَن جثث إعدامات صیدنایا كانت بعید. ومسافة والرموز [على الملصقات] من 
[حیث یتم   الجویة تدفن الجثث في الفرع نفسھ[المخابرات] ، فیما كانت القطیفة وتارة في نجھافي ثالث مناطق: تارة في یتم الدفن 

 .اإلعدام]
 

األرقام كانت  إن P14قال باستخدام األرقام الموجودة على الجثث أو في الوثائق.  یحصون األعداد سألت القاضي كیربر عّما إذا كانوا
 . الوثائق ولم یستخدموھا إلحصاء الجثث في

 
 یكتبون اسم الفرع فقط. ھم كانوا إن P14قال سألت القاضي كیربر مرة أخرى عّما كانوا یسجلوه/یدّونوه. 
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 اسم الفرع ورقمھ. P14سألت القاضي كیربر إذا كان ھناك أي شيء آخر. قال 

 
عدد  كانوا یكتبونأنھم  P14عني عدد الجثث أو الرقم الموجود على جباه الجثث. أوضح ی P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  

 الجثث.
 

ھ أمن دولة مثل فرع الخطیب. وكانت الجثث تأتي من إدارة أمن الدولة، والقسم  إن P14قال . ف40عن القسم  P14سألت القاضي كیربر 
تأتي حتى  (الجثث)  كانت، ووفرع الدوریات، 215السریة و، وفرع الخطیب، وفرع فلسطین، فرع األمن السیاسي، وفرع المنطقة، 40

 . الجویة ]المخابرات[ من إدارة
 

ھ كان یسمع الضباط یقولون إنھ في أیام معینة ["الیوم"]، كان إن P14قال منھ معظم الجثث.  تالفرع الذي جاءسألت القاضي كیربر عن 
 .بجدأمن الدولة یعمل 

 
ھم كانوا برفقة إن P14قال أیضاً.  إذا كان قد دخل المشافيعّما   توسأل رأى الشاحنات أمام المشافي  P14ذكرت القاضي كیربر أن 

[الجثث] من إعدامات وكان واضحاً أن لم یُسمح باستخدام الھواتف المحمولة، ولم یُسمح لھم بالتحدث مع بعضھم البعض. وعمال مدنیین. 
ً ؛ أي یُقتلون ویُنقلون في نفس الیومالناس  كاننفس الیوم [ كانت تأتي فيسجن صیدنایا  ت ھناك كانو].  كانت الجثث ألشخاص قُتِلوا حدیثا

ً جثثتحمل سیارتان أو ثالث سیارات   مرتین في األسبوع. تأتي ا
 

من مكان وزمالءه]  P14[دوریة [سیارات] كانت تأتي لتأخذھم  إن P14قال . إلى القبور من المشافي كیف تم نقلھا  سألت القاضي كیربر
 عملھم. 

 
 الدفن: نجھا والقطیفة.مواقع إلى  P14تم نقلھم. قال كان یسألت القاضي كیربر إلى أین 

 
حفر بعمق ستة أمتار  كان یسائق الحفارة قال لھم إنھ  إن P14قال سألت القاضي كیربر عن حجم القبور وما إذا كان عمقھا ستة أمتار. 

 من التراب. كل یوم، وقال سائق الجرافة إنھ صنع جبالً 
 

 .ذلك P14فأّكد قد رأى ذلك.  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 

 متر.   300إلى  100ھا كانت طویلة، حوالي إن P14قال . ھاوعرضالحفرة سألت القاضي كیربر عن طول 
 

كان وأشار إلى أنھ  یقّدر األبعاد  P14أمتار [كان  10أمتار إلى  4أو   3عرضھا كان  إن P14قال سألت القاضي كیربر عن عرضھا. 
 یقصد "شیئاً من ھذا القبیل"]. 

 
ھ كان یقف على بعد حوالي عشرة أمتار بسبب الرائحة. إن P14قال . وھي تُدفنقد رأى الجثث  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  

 ، ویفتحون بابھا [الخلفي]، ویصعد العمال إلى الشاحنة، وبعد ذلك یقومون بدفع الجثث إلى الخارج.دة تأتيكانت الشاحنة المبرّ 
 

 P14 غ شاحنة الرمل حمولتھا]. قال[كما تُفرّ  قلبھا من الشاحنةیتم كان ا إذا كانت الجثث تُحَمل [إلى القبور] أو سألت القاضي كیربر عمّ 
 . الحفرة ردمبالجرافة تقوم و كان یتم قلبھا

 
تم حفر تلك المنطقة.  وقد مساحة كبیرة.  وإخالء أن الجرافة كانت تقوم بتسویة األرض P14سألت القاضي كیربر عن عدد القبور. ذكر  

 ضمنیاً]. السیاق یدل على ذلككان  لكنمتر [لم یقل الشاھد "متر مربع"، و 5,000 – 4,000على سبیل المثال، كان قطر الحفرة 
 

ألكثر من یوم، وأحیاناً ألكثر من شھر.   تكن تُمألھ لم  إن P14قال احد. سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت الحفرة قد تُغلق/تُمأل في یوم و
 .في مكان محدد تكن بمحاذاة بعضھالم  الُحفر إن P14قال وردمھا بشكل متكرر.  یعیدون وحیث كانوا یحفرونھا 

 
العمال الذین أفرغوا الجثث   إن P14قال على سبیل المثال.  ھزیلةوصف مظھر الجثث وما إذا كانت  P14طلبت القاضي كیربر من 

ظھر  مالمح الوجھ وظھرت علیھا كدمات واحمرار. و  طمستم محو/حیث ھناك عالمات تعذیب واضحة على الجثث.  ھ كانتأخبروه أن
تیارات كھربائیة على  آثاربدت جدیدة وكانت ھناك  الخدوشعلى جثث صیدنایا آثار حبال ملفوفة حول الرقبة. كانت الجثث سلیمة، لكن 

 أظافرھم. تع زِ نُ قد أجسادھم و
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 تكن نتنة.  ھ اقترب بالفعل من جثث صیدنایا ألن رائحتھا لمإن P14قال قد شھد ذلك بنفسھ.  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 

  واإلصابات/الحالة التي كانت صیدنایامن جثث ال ھ رأى بأم عینیھ إن P14قال قد رأى كدمات.  P14سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
 .علیھا

 
ھ كان دائماً یبقى على مسافة بعیدة من الجثث [أثناء عملھ]. حتى بعد  إن P14قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كان لذلك آثار سلبیة علیھ. 

من أجلھ (بسبب    اضطرت سیارة إسعاف أن تحضرالكوابیس. حتى أثناء استجواب الشرطة،  تراودهإلى ألمانیا، ال یزال  P14وصول 
 السكري). وانخفاض ضغط الدم 

 
 قصیرة لتدخین سیجارة. استراحة P14بحاجة إلى استراحة. طلب  P14سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 
 دقیقة*** 15***استراحة لمدة 

 
 القاضي فیدنرمن قبل استجواب 

 
. میجب أن یأتي معھھ كان عامالً عادیاً إلى أن جاء ضباط األمن وأخبروه أنھ إن P14قال كیف بدأ ھذا العمل.  P14سأل القاضي فیدنر 

 عامالً. 14[الضباط] األسماء الكاملة لـ P14ھم حضار عدة عمال آخرین معھ. ثم أعطا طلبوا منھ إو
 

 نعم، إنھ یعرفھم.  P14یعرف أسماء ضباط األمن. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 

من  نھ كان إ P14مع محامیھ.] قال محامي  P14[ناقش  عّما إذا كان على استعداد لإلفصاح عن األسماء. P14سأل القاضي فیدنر 
 ھویة الشاھد.عن األسماء، لكن اإلجابة ستكشف   دواعي سرورھم اإلفصاح عن

 
 P14ذكر األسماء أثناء استجواب الشرطة وتساءل عّما إذا كان ینبغي علیھ أن یقتبس/یذكر ما قالھ  P14أشار القاضي فیدنر إلى أن 

 أثناء اإلدالء بشھادتھ. 
 

 ، عدم مناقشة ذلك في المحاكمة الرئیسیة.ھ، دوكP14طلب محامي 
 

 الجمھور.  حجبھا عن لینكھس تاقترح محامي الدفاع ھان
 

 الرئیسیة. ة دون تكرارھا في المحاكمة العلنیةإنھ یمكن اإلجابة على السؤال إذا كان یسأل عّما إذا كانت األسماء صحیح ھقال دوك
 

قال القاضي فیدنر سؤالھ. وبدالً من ذلك، سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضباط قد طلبوا منھ إحضار زمالئھ في العمل معھ.  سحب
P14 مدیر ذھبوا إلى مدیرھم [وجاءوا إلى المكان الذي كان یقوم فیھ ھو وزمالؤه بأعمال مدنیة. [الضباط] ھم إنP14   وزمالئھ] ثم

القیام بذلك.   قبلواتفریغ الجثث، لكن بعض العمال وافقوا/العمل في ھ لم یكن قادراً على إن P14قال معھم.   ھم لیحضرواختاروا عماالً 
ذھاباً  توصیلھم :اك [إلى موقع العمل] وإعادتھم [أيھن وتوصیلھم إلىالبقاء والعمل كمشرف على العمال  P14طلب ضابط األمن من و

 وإیاباً].
 

 ھ لم یفھم السؤال.إن P14قال لھم.  قد تم شرح طبیعة العمل إذا كانسأل القاضي فیدنر عّما 
 

ھ، في البدایة، أخبرھم  إن P14قال . بالعمل الذي سیقوم بھ P14أعاد القاضي فیدنر صیاغة السؤال متسائالً عّما إذا كان قد تم إخبار  
 ھا (بالطریقة التقلیدیة). ودفنأن یوزمالئھ  P14 ھ علىأن الضباط لدیھم جثث وأن في العمل ھ]/رئیسھمئوزمال P14مدیر مدیرھم [

 
 عّما إذا كان یمكن توضیح السؤال. P14صف یوم عمل نموذجي. سأل أن ی P14طلب القاضي فیدنر من 

 
ھناك.  یتواجدكم مرة في الشھر كان  P14في موقع الدفن في كثیر من األحیان. وسأل  یتواجدكان  P14قال القاضي فیدنر إنھ یبدو أن 

إحدى سیاراتھم حتى ال یضطر إلى التوقف عند  P14في موقع الدفن كلما كانت ھناك إجراءات دفن. وأعطوا  یتواجدھ كان إن P14قال 
 نقاط التفتیش.

 
 نیسان صني. –راكباً  14انت مركبة سعة ھا كإن P14قال سأل القاضي فیدنر عن نوع السیارة. 



International Research and 
Documentation Center  
 

 
 . كان یقودھاھ  إن P14قال بتلك السیارة.  P14ھ  كان یفعلسأل القاضي فیدنر عّما 

 
لمسافات طویلة. على سبیل المثال،  یقد بھملكنھ قال إنھ لم ذلك،  P14أكد فالعمال.  قد قام بتوصیل P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 كیلومتراً. 15دمشق إلى نجھا حوالي من كیلومتراً، أو  40إلى  30دمشق إلى القطیفة من 
 

سیارة بدون لوحة استلم ى قائمة و"جاء موظف إلى مكتبھ وتلقّ  االقتباس)، ةسابق د بإفادةالشاھ ذاكرة(أنعش بنص القاضي فیدنر  استشھد
 ذلك. P14د لألسد". فأكّ ترخیص وصور 

 
 ونحضری[الضباط]  كانوا، وفي بعض األحیان، 12إلى  8ن م P14. قال P14سأل القاضي فیدنر عن عدد األشخاص الذین كانوا مع 

 یعتمد على عدد [الجثث] التي یجب دفنھا.األمر . كان ھمعمال
 

 5أو  4إلى العمل حوالي الساعة  كانوا یذھبونھم إن P14ال قسأل القاضي فیدنر عن الفترة التي كانوا یقضونھا في أعمال الدفن. 
 ]. قد انتھى العمل یكون[ قد انتھوا یكونونصباحاً،  10ھ بحلول الساعة إن P14قال صباحاً.  9أو  8في الساعة   ونعودیصباحاً و

 
 معھم.   وجود حافلة أمن P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت ترافقھم حافلة المخابرات. فأّكد 

 
ً ومحروسمحاطاً بسیاج   إلى موقع الدفن وما إذا كان المكان دخل [بإمكانھا أن تدخل]سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت المركبات ت قال  . ا

P14 قال . قطعة عسكریةاً من المنطقة كانت داخل/جزء إنP14 ھم [ئ، باستثنا القطعة العسكریة لم یُسمح ألي مدني بدخول ھ إنP14 
 كانت معروفة.  تھماركبوزمالئھ]، ألن م 

 
 كانت ھناك نقطتان.   P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك نقاط تفتیش قبل الوصول إلى موقع الدفن. قال 

 
ھ كانت ھناك نقطة تفتیش في الطریق إلى مفترق  إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الجنود یسیطرون على نقطتي التفتیش. 

]  نقطة التفتیش عناصروزمالئھ بالدخول ألنھم [ P14مح لـكان یُسھ عناصره]. ومع ذلك، مععقید وفیھا موقع الدفن المؤدي إلى طرق ال
 أن السیارة مملوكة للضباط. كانوا یعرفون 

 
مقبرة القطیفة كانت محاطة بمتراس/تل بارتفاع مترین   إن P14قال حصورة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت مواقع الدفن في منطقة م

 لھا بوابة.كانت من سبعة إلى ثمانیة أمتار وارتفاعھ كانت مقبرة نجھا محاطة بجدار یتراوح وإلى ثالثة أمتار. 
 

. لم یتم اصطحابھم إلى فرع الجویة، لكن  القطیفة ونجھاكان في ھ إن P14قال في مواقع متعددة.  P14  تواجدسأل القاضي فیدنر عّما إذا 
ً جثث وندفنكانوا یسائق الجرافة [في إحدى المقابر] أخبرھم أنھم   ھناك [في الفرع]. ا

 
ي ذلك وقال إنھ كان في مقبرتَ   P14لم یكن موجوداً في مواقع الدفن األخرى. فأّكد  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان صحیحاً أن 

 القطیفة ونجھا فقط. 
 

 یعرفون عنھا. كانوا خرى األ المخابراتھناك مواقع دفن في [فروع]  إن P14قال عن مواقع أخرى.  P14استجوب القاضي فیدنر 
 

ح الجو، مقابر سریة، وكذلك المطار العسكري في المزة" وسأل عّما إذا كان "مقابر أخرى تابعة لسال –بنص القاضي فیدنر  استشھد
P14 قال إلى تلك المواقع. و  قد ذھبP14 الجثث تحت المدرج  وندفنی  كانوا، الجویة ومطار المزةھم لم یدخلوھا، ولكن في فرع إن

 (بحسب سائق الجرافة).
 

ھ لم یكن موجوداً ھناك،  إن P14قال لشرطة قال إن ھناك مقابر سریة في المزة. من قبل ا أنھ أثناء استجوابھ P14ذّكر القاضي فیدنر 
 لكن سائق الجرافة أخبرھم بذلك.

 
الشخص الذي أخبره عنھا كان یحفر ھناك [المطار/الفرع في المزة]،  إن P14قال بھذه المعلومات.   P14سأل القاضي فیدنر من زّود 

مزودة بمدفع مركبات ترافقھم دائماً  . كانوا في مقبرة نجھا وكانتبعد منتصف اللیل 1و 12لكن عملیات الدفن السریة كانت تتم بین 
ً واضح لم یكن[فرقة من المخابرات في الخارج  20ھناك حوالي  ت. كان)DShKرشاش من طراز دوشكا ( بكلمة  P14ما الذي قصده  ا

 الفرع حیث تم تحمیل الجثث]./مشفىخارج"، لكن یُفترض أنھ كان یقصد خارج ال في ال"
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،  ةالدفن السریعملیات  ھ كان حاضراً في إن P14قال عملیات الدفن السریة. أي من حاضراً أثناء  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
كان والعمال ذھاباً وإیاباً ولم یكن یعرف من أین أتت الجثث. یقوم بتوصیل  P14 كان لكن لم یتم تزویدھم بمعلومات أو أوراق [وثائق]. 

 .موجوداً  أعلى ]رتبة[ھناك عمید أو 
 

العمال ذھاباً وإیاباً. فیما یتعلق  ھ كان یقوم بتوصیلإن P14قال موجوداً في نجھا وفرع الجویة.  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 بفرع الجویة، فقد كان ممنوعاً منعاً باتاً دخول أي شخص غیر حفار القبور. 

 
تتم  دفن الجثث من سجن صیدنایا كان عملیات  إن P14قال یذھب فیھا إلى المقابر.  P14سأل القاضي فیدنر عن عدد المرات التي كان 

مرة أو مرتین في األسبوع وفي كل مرة كانت ھناك إما تأتي تشرین وحرستا [مشفیي] من  مبّردةال شاحناتكانت المرتین في األسبوع. و
 ن. اواحدة أو اثنت مبّردةشاحنة 

 
ھم كانوا یعملون كل یوم اثنین وأربعاء أو  إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت أربع مرات في األسبوع، على سبیل المثال. 

لجثث من الفروع  ع ایتشرین وحرستا أیضاً. وكان یشیر إلى تجملمشفیي ن في األسبوع یمرتو میس (لدفن الجثث من سجن صیدنایا)،خ
 جمع مرتین أو ثالث مرات في الشھر. تُ حیث كانت الجثث تھد والمواساة المج  ]مشفیي[باستثناء 

 
كانت موجودة في الوثائق. كان یُذكر في المعلومات  إن P14قال الجثث.  كانت تأتيمن أین  P14سأل القاضي فیدنر كیف عرف 

ً   15الى  10عدد وكان ھناك العلى سبیل المثال فرع فلسطین و الوثائق  العسكري مدرجة. من  لألفرعا
 

أن األوراق   نعرفو ی] "نحن"[ فقد كانوابعد االنتھاء من الدفن.  P14القوائم. قال   ونأخذیالضباط  كان متى  P14سأل القاضي فیدنر 
الخارج. كان   إلىإلى مكان عملھم حتى ال تتسرب أي معلومات  الضابط تم فرزو األوراق معھ. یأخذ الضابط كان ] ومعنامعھم [قال 

 .تھ] في خزانالوثائقیضعھا [األوراق/ 
 

 .الشاحنات المبّردة  نرافقوكانوا یمن الضباط الذین كانت تأتي ھا إن P14قال القائمة. كانت تأتي سأل القاضي فیدنر من أین 
 

ھ عندما غادرت  إن P14قال العمال.  ترافق التيمن شخص في سیارات األمن  أتتسأل القاضي فیدنر ما إذا كان صحیحاً أن القائمة 
سبقھا [إلى موقع الدفن] [إما أن  ن كنا "نحن"أو  كانت تسبقناشاحنات المبّردة] التشرین وحرستا، إما أنھا [قافلة  [مشفیي] شاحنات المبّردةال

كانوا یصلون أوالً]. ومع ذلك، كانت [الشاحنات المبردة] العمال و P14 أن صل إلى الموقع أوالً، أوكانت تشاحنات المبّردة القافلة 
 بھا. أمن خاصین وضباط یرافقھا عناصر

 
الدفن]. لم یكن علیھ أن یفعل أي ھ لم یفعل أي شيء بالقوائم في الموقع [موقع إن P14قال بالقوائم.  P14سأل القاضي فیدنر عّما فعلھ 

 شيء بھا.
 

وزمالئھ] أن ھذه   P14الضابط الذي كان معھ السجل كان یخبرھم [ إن P14قال یسجلھ/یدّونھ.  P14سأل القاضي فیدنر ما الذي كان 
  قسمالوع ألمن الدولة: الخطیب، ومن مكان آخر. "نحن" [السوریین] لدینا ثالثة فرن فرع فلسطین وأن تلك األرقام [أرقام الجثث] كانت م

 ، وإدارة/مدیریة أمن الدولة، وھي كبیرة.40
 

المعلومات في السجل عندما كان معھم ضابط   وندونی/ونسجلیوزمالؤه كان ھو ھ إن P14قال لسجل. لسألت القاضي كیربر عّما حدث 
 السجل. ھمعوغادر یالسجل ویأخذ [الضابط] كان أمن. ثم 

 
ال، لقد أعّده [عناصر] المخابرات، لكنھم كانوا یحسبون أمام   P14ھو من أعّد ذلك السجل. قال  P14عّما إذا كان  سألت القاضي كیربر 

P14. 
 

: "كان لدي سجل معي، أعطاني الموظفون ورقة P14، قال 2019آب/أغسطس   14ذكر القاضي فیدنر أنھ خالل استجواب الشرطة في  
األرقام، على سبیل یكتب  كانھ  إن P14قال عّما كان یكتبھ.  P14". سأل القاضي فیدنر A-3تقریباً مقاسھا باألرقام التي كنت أسجلھا، 

في  ونساعدی P14العمال مع   وكانعمل نسخاً منھا. یدّون األرقام على األوراق و كان ی. 1000أو  400 أو 300المثال، 
 ھ مكتب بالداخل. دیكان ل P14، لكن التدوینالكتابة/

 
 یعمل. P14كان داخل الدائرة الحكومیة، حیث كان  وإنما ال، P14إذا كان لدیھ مكتب في المقبرة. قال  P14سأل القاضي فیدنر 
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یقول [الضابط] كان ذلك كان یعتمد على األرقام التي تُقال لھ. على سبیل المثال،  إن P14قال یكتبھ.  P14سأل القاضي فیدنر عّما كان 
 .200-100كتب اأن ھناك خطأ في الترجمة]، وذكر ، لكن كروكر 50إلى  رجم[تُ  40، القسم 400: "فرع فلسطین، اكتب P14لـ
 

 5[ 5/5لیس باستمرار [لیس كل الوقت]، على سبیل المثال،  P14یكتب/یدّون التواریخ. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 مایو] كان فقط یوم الدفن. أیار/

 
الرقم. وكانت الجثث تحمل أرقاماً وكان یدّونھا.  –التاریخ  –أنھ في استجواب الشرطة قال إنھ كان یكتب الیوم  P14ذّكر القاضي فیدنر 

ً وكان  جثة،  750- 700وكان في كل شاحنة حوالي  كانت ھناك ورقة بھا  ون إلى ثالث شاحنات، على مسافة بعیدة. ھناك شاحنتا دائما
یقف بعیداً بسبب الرائحة  P14بدأ الدفن، كان یوتأتي شاحنات المبّردة كانت الھ عندما إن P14قال األرقام. یدّون  P14كان أرقام و

جانب تلك السیارة [أو الشاحنة]، حیث كانت [الجثث] تأتي من عدة فروع، لكن الجثث من سجن  إلى قف كان یھ إن P14قال الكریھة. 
 تحمل رقماً ورمزاً.كانت صیدنایا 

 
كان یتم تجمیع شاحنات المبّردة التي النعم، وأحیاناً على  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت األرقام والرموز موجودة على الجثث. قال 

 فیھا. الجثث
 
كان ھناك  : على الجبھة والصدر. على سبیل المثال، P14أل القاضي فیدنر أین كانت األرقام أو الرموز توضع على الجثث. قال س

 ورمز. 227ورمز أو  215على الجبھة مكتوب علیھ ملصق 
 

  یعرفھ إّال "ُھم".ال  ھ ال یعرف. لقد كان سراً إن P14قال سأل القاضي فیدنر ما ھي الرموز المحددة الموجودة على الجثث. 
 

األشخاص الذین كانوا یعملون على تفریغ الجثث كانوا  إن P14قال سألھ القاضي فیدنر كیف عرف تلك األمور من مسافة بعیدة. 
یقترب منھا. كان یستطیع أن یرى من مسافة  P14یخبرونھ. لكن الجثث من صیدنایا لم تكن لھا رائحة [لم تكن رائحتھا نتنة]، ولھذا كان 

 .عملیة تفریغ الجثثقریبة 
 

نعم، كان قریباً إلى حٍد ما من السیارات، لكن لیس من   P14قال  قد شاھد الجثث من صیدنایا. P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 الشاحنات المبردة.

 
یكن ھم كانوا یضعون كمامة [للوجھ]، لكن لیس دائماً. لم إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان العمال لدیھم معدات سالمة للحمایة. 

بعض وفي بعضھم [وتُ  ،ا بأمراض خطیرةأصیب )یناملَ عبعض العمال (أن  P14  وال حتى الكحول. ذكر یعطیھم أي شيء، الضابط
 العمال].

 
فقط مآزر   نرتدوكانوا یھم [العمال] لم یغیروا مالبسھم، بل إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك غرف لتغییر المالبس. 

 أیدیھم بالماء والصابون وكانوا یرتدون قفازات طبیة رقیقة. ن غسلوی وكانواھا في المقبرة الرتدائھا في المرة القادمة. نتركووكانوا ی
 

لم یأخذ معھ أي شخص لم  P14قال إنھ كانت ھناك غرفة بھا حمام وغرفة تغییر مالبس في المنطقة وإن  P14ذكر القاضي فیدنر أن 
جدار (غرفة بال في القطیفة كانت عبارة عن وھناك غرفة في مقبرة نجھا. ذلك وقال إنھ كانت  P14یكن یرتدي مالبس نظیفة. فأّكد 

لعون  یخالعمال كان جالونات الماء إلى القطیفة، وعندما  نأخذ معنا] كنا[ كانوا. ي نجھا كانت المیاه متوفرة لغسل الیدینفوسقف). 
 الماء على أنفسھم. ونسكبكانوا یمآزرھم،  

 
إلى   10ھ كان في بعض األحیان على بعد إن P14قال ومكان تفریغ الجثث.  P14سأل القاضي فیدنر عن المسافة التي كانت تفصل بین 

 متراً، لكنھ كان قادراً على الرؤیة.  20
 

جثة تحمل مسببات األمراض   700، كانت ھناك شاحنات كل أسبوع بھا P14أشار القاضي فیدنر أنھ أثناء استجواب الشرطة، قال  
في األنف/الرأس، حیث كانت   ىقكانت تبفي االستجواب، قال إن الرائحة ومثل اآلخرین. وجھ  كمامةورائحتھا كریھة. ولم یكن لدیھ 

ھار من الدم والدیدان ولم یستطع تناول الطعام في كانت ھناك أنومتر.  100ھا على بعد شمّ یمكن أن ت شدیدة للغایة، وبمجرد فتح األبواب،
 ذلك. P14د األیام األولى. فأكّ 

 
 یبدأ بكلمة "كل". قال القاضي فیدنر ال. االستشھاد بالنصعّما إذا كان االقتباس/ بوكیرسأل 

 
 ***استراحة الغداء*** 
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عن تلك  P14قد رأى عالمات تشیر إلى سبب الوفاة (الخنق) على الجثث أو إذا أخبر شخص  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 في نفس الیوم.یتم الدفن  كانالوفاة] في صیدنایا كان اإلعدام وسبب سبب [ال إن P14قال . العالمات
 

،  كان یحضرھاالضابط الذي  إن P14قال في نفس الیوم.  كان یتم إعدامھاأنھ  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان شخص ما قد أخبر  
 [الجثث] كانت دافئة ولیست باردة. قالوا إنھا ،[أو یحملونھا] الجثث نجلبوكانوا یوحتى العمال الذین 

 
منتصف اللیل، وأن الدفن كان بین   12:00الضابط زعم أن اإلعدام تم في الساعة   إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما قالھ الضابط. 

 صباحاً.  5:00 إلىصباحاً  4:00الساعة 
 

كان  حیثأحد الضباط.  أخبره، ذات مرةنعم،  P14عن عملیات اإلعدام. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضابط قد أخبر 
 الشخص المحتضر].دھس  أمر الضابط الجرافة بدھسھ [فأنفاسھ األخیرة. یلتقط لى قید الحیاة وعما یزال أحد الذین تم إعدامھم 

 
 إن P14قال یعرف سبب وفاة الجثث األخرى.  P14قال القاضي فیدنر إن ذلك كان فیما یتعلق بالجثث الدافئة، وسأل عّما إذا كان 

كانوا ، ینزلون من المركبات  [العمال] كانواعندما وكان بعیداً عنھم بسبب الرائحة القویة.  P14العمال ھم من أفرغوا الشاحنات، لكن 
مالمح [وجھ]. ھذا ما  لھاوبعضھا لیس  متھالكةن بعض الجثث كانت إوآخرین]  P14"لنا" [ ن مع بعضھم البعض وكانوا یقولونتحدثوی

 باهجالھناك أرقاماً على  ھ كانقالوا أیضاً إنوائحة [كریھة]. تنبعث منھا رشاحنات المبّردة التي كانت الالجثث] من  ذكره العمال [عن 
 ر. ووالصد

 
الضباط لم یتحدثوا عن األمر، لكن العمال كانوا یقولون   إن P14قال عن سبب الوفاة.  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إخبار 

 اختفت تماماً. /قد تالشتقالوا إن مالمح الوجھ  ولكنھمإن ھناك جثث منتفخة وجثث متحللة وجثث ذات عظام ناتئة. 
 

میة  شبھ "األسید أو ت مادةنعم  P14ھ تم استخدام مادة كیمیائیة على الوجوه. قال إن P14قال أشار القاضي فیدنر إلى أنھ أثناء االستجواب 
  كان" ھي كلمة شائعة بین الناس في سوریا لوصف حامض النیتریك أو الكبریتیك] التي كانوا یضعونھا على الوجھ. میة النار" ["النار

 إنھ من المستحیل أن وجوھھم [الجثث] لم یُسَكب علیھا شيء.یقولون العمال 
 

كان باقي [الجسد] حیث فقط على الوجھ.  P14م فقط على الوجھ أو على الجسم أیضاً. قال ستخدَ تُ  المادةت سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان
 یتحلل. 

 
، مع مادة مخاطیة ةبئذاأنھا كانت "مكسرات"  قصد بكلمةھ إن P14قال . بقولھ "مكسرات" P14 یعنیھسأل القاضي فیدنر ما الذي 

  وزمالئھ] في مكان عملھم، تعاونوا معھ [عملوا P14مع ما كان معھم عنصر أمن [ ھ عندإن P14قال تتساقط منھا وفیھا دیدان. 
یأكل أو یشرب أي شيء لمدة یومین إلى ثالثة أیام،  قادراً على أن  P14 لم یكن، النقاشمجرد ول] وكتبوا األرقام والفروع. هساعدو/معھ

على  عن الجثث في العمل، كان یشعر باالشمئزاز، لدرجة أنھ لم یكن قادراً  نتحدثوكانوا ییعني أنھ عندما  P14كان ناھیك عن الرائحة [
بغض  و. ما عطر  یعتاد المرء على رائحة[في األیام األخیرة/بعد فترة]، اعتادوا علیھا [الرائحة] كما المطاف  في نھایة وتناول الطعام]. 

ھ یشكر هللا على  إن P14قال منزل، ظلت الرائحة تعشش في أنوفھم. في ال التغسیل الذي یقومون بھ نھ أو مقدارفعلوكانوا یالنظر عّما 
 في ألمانیا لفترة من الوقت، لكنھ ال یزال یعاني من الكوابیس في اللیل.  إقامتھ

 
العمال كانوا یتحدثون فیما بینھم عن وجود   إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك عالمات سوء معاملة على الجثث. 

ظھر [الجثة] أو صدرھا أو أظافر أصابع یدھا أو أظافر أصابع قدمھا. حتى أن بعض الجثث كانت مقیدة الیدین   [كدمات] على ازرقاق
 . كانت الجثث من صیدنایا مقیدة الیدین [بخیوط] بالستیكیة أو بأصفاد عادیة.اخلف ظھورھ

 
وحمراء حدیثة،  ،قدیمة قال أثناء استجواب الشرطة "كانت ھناك عالمات ضرب على الجثث: زرقاء P14أشار القاضي فیدنر إلى أن 

ً و. ا مقطوعإحدى الجثث  وكان قضیب  كانتذلك.  P14د ". فأكّ على الساقین في بعض األحیان، كانت العالمات على الظھر وأحیانا
[الجثث]  یكون قد مضى علىاألبواب،  كانت تُفتحمن الخلف إلى األمام، وعندما یتم تحمیلھا متراً  11لھا الشاحنات المبردة التي یبلغ طو

 كانواعندما والباب. كانت طازجة]. الجثث عند ضعت وُ منذ أن ال تزید عن یومین [لم یمر أكثر من یومین   مدةند الباب الموجودة ع
حمراء أو سوداء. كانت ثالجة الجثث مغلقة بإحكام،  [ضرب] عالمات یشاھدون إنھم  ولونقكانوا یأبواب الثالجة، یفتحون [العمال] 
 فتح، بدا األمر كما لو أن المرء فتح اسطوانة غاز. كانت تُ وعندما 

 
 أیضاً.ذلك ھ رأى ذلك من بعید وقیل لھ إن P14قال رأى ذلك بنفسھ.  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
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الشاحنة كانت إجراء تفریغ الجثث كان [على النحو التالي]: عندما  إن P14قال سأل القاضي فیدنر كیف كانوا یقومون بتفریغ الجثث. 
الجثث حتى تسقط [الجثث] في الحفرة [القبر]   جّرونیتم رفعھا من األمام ویصعد العمال علیھا ویسحبون/یكان ]، تصطف[تتوقف المبردة 
 ً متراً األخرى مفتوحة.  90الـ ونتركیأمتار و 10الجثث في  وندفنی كانوامتر، فقد  100. على سبیل المثال، إذا كان حجم الحفرة عشوائیا

 ملء جزء من الحفرة ثم ردمھا. كانت مساحة األرض شاسعة للغایة.على اعتادوا وقد 
 

بعض مساحة كانت ونعم،  P14الحفرة [القبر] بالكامل. قال  ونردمی كانواھم إن P14قال  ذكر القاضي فیدنر أنھ أثناء استجواب الشرطة 
إجراء دفن وحفر   20دفنة تعني  20[ دفنة 20 تتطلب  بعض الُحفر توكان متر، 200إلى  100متراً، وبعضھا یتراوح من  50 ُحفرال

  وكانت بعض الخطوط. امتأل/اكتمل"كانوا یقولون "ھذا الخط ف"الخط"  اسمالحفرة  یُطلقون علىا وكانوتم ردمھا بالكامل. حتى یوردم] 
 كانت الجرافة والحفارة دائماً ھناك.و[إجراءات دفن].  دفنة 60إلى  50طویلة وتحتوي على 

 
ھا.  العمال في بعض األحیان كانوا یقولون [إنھم رأوا] امرأة مع أطفال إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك جثث إناث. 

ض  في ذلك الیوم، تعرّ و. كانا قد توفیاأن المرأة والطفل  P14رأى و ھ رأى ذات مرة حالة حیث كانت امرأة تعانق طفلھا. إن P14قال 
P14 حالةسینھار بعد  كان النھیار [عصبي]، أكثر من مجرد اغتصاب وقتل [كان یعني أنھ انھار بعد رؤیة ذلك، حتى أكثر مما 

 اغتصاب أو قتل].
 

 ذلك. P14قد رأى ذلك شخصیاً. فأّكد  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 

 أنھم قالوا إن ھناك نساء وفتیات.  P14ال. فأجاب سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان العمال قد قالوا إن ھناك جثث أطف
 

قال أنھ یمكنھ اختیار ما یناسبھ. ف P14ال. أكدت القاضي كیربر لـ P14بحاجة إلى استراحة. فقال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
P14 ھ سیستمر. إن 

 
ھ كما ذكر سابقاً، تم إن P14قال على ھذه األرقام في القوائم.  P14عرف أعداد الجثث وسأل كیف حصل  P14قال القاضي فیدنر إن 

عنصر  وكان مكتب.  P14لدى  كان] حیث وزمالؤه P14التي كان یعمل فیھا للعمل في الدائرة الحكومیة المدنیة [ عنصر أمن  فرز
كتب في األوراق شیئاً مثل فرع ی P14كان و P14لى عاألرقام یُملي   األمن]عنصر [ كانساعده. ی P14  یأتي باألوراق وكاناألمن 

 السجل الكبیر تعبئةیتم الملف بینما  استنساخبیقوم من األعنصر وكان . 40، فرع الخطیب، القسم فرع الدوریات فلسطین، فرع المنطقة،
 وراق] إلى مدیر العمل ورئیسھ. أخذ بعض [األكان یالسجل في الخزانة ویضع األمن]  عنصر[وكان باألرقام. 

 
ھم اعتادوا تعبئة السجل بعد انتھاء الدفن (بالنسبة للشاحنات إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان یتحدث عن سجل المدفونین. 

 ). دة من مشفیي تشرین وحرستا العسكریینالمبرّ 
 

 ذلك. P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت األرقام ھي أعداد الجثث التي جاءت من المشافي. فأّكد 
 

ذلك مع   لیذكر P14 ألم یكنسأل القاضي فیدنر ما إذا كانت ھناك أرقام لفرع الخطیب في القوائم. قال محامي الدفاع، مایكل بوكیر، 
 .القوائم تسمیات

 
ھم حصلوا على أوراق من عناصر األمن في عدة فروع. في كل إن  P14قال ر سؤالھ. ذلك وكرّ  P14قال القاضي فیدنر نعم، لقد ذكر 

من الدولة ثالثة  یوجد ألع، وولألمن العسكري السوري عشرة فر یوجد وفرع فلسطین، فرع الخطیب، إلخ.  نجدوكانوا یدفن، إجراء 
 .200أو  100الخطیب  رقمتذكر األرقام بدقة. قد یكون یال  P14كتابة األرقام، لكن  وكانت تتم ن. االجویة فرعلمخابرات لع، ووفر
 

 . "150فلسطین ": لونقوكانوا یاألوراق كانت تأتي ھ لما إن P14قال  .ھمائأسم الموتى أم أرقام یتم كتابة سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان
 

األمن  P14: 247 ،293أوضحت القاضي كیربر أن السؤال ھو ما إذا كان اسم المیت ھو الذي یُكتَب في القائمة/السجل أم رقمھ. قال 
 العسكري. 

 
 من الخطیب...".  100ھ لم یسمع رقماً، لكنھ سمع شخصاً یقول: "استلمنا إن P14قال سألت القاضي كیربر عن الخطیب. 

 
 .247ھ یعتقد أنھ كان إن P14قال سألت القاضي كیربر إذا كان للخطیب رقم معین. 
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قال أنھ إذا لم یكن یعلم، فلن تكون ھذه مشكلة.  P14لـ تأكد الكنھ P14یعني شیئاً ما لـ 251سألت القاضي كیربر عّما إذا كان الرقم 
P14 كان یحفظ الفروع وأرقامھا. طویل قبل وقتھ إن 

 
، أمن  40دولة. القسم الأمن  ،فقط "الخطیب  ولونقكانوا یھم إن P14قال ھا كانت تسأل فقط عن رقم الخطیب. قالت القاضي كیربر إن

 فلسطین أو المنطقة.  فرعي ، ھذه كانت مختلفة عن األمن العسكري وإلخ.  الدولة"
 

 اً محدداً.عددھ ال یعرف إن P14قال محدداً للجثث من الخطیب.  عدداً یتذكر  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 

ما قالھ في البدایة، أنھ في أیلول/سبتمبر أو تشرین األول/أكتوبر أو تشرین الثاني/نوفمبر   P14تقریبیاً. كّرر  عدداً طلب القاضي فیدنر 
ً  P14[عناصر] األمن الذین كانوا یأخذون   یقم، لم 2011 التعرف على  ببعد ذلك، بدأوا وبأي شيء. بإخبارھم وإیاباً  وزمالءه ذھابا

أن  P14من ذلك. لذلك، لم یستطع أكبر  العددیتبین أن ، لكن یمكن أن 100ھ یمكن أن یقول إن P14قال . ببطء العمال وزیادة ثقتھم بھم
ً رقمیعطي  تم  یاألرض التي مساحة كل أسبوع، كانت  فيمالیین.  أربعة. لكن المھم أن الدفن كان ملیون، أو ملیون ونصف، وربما ا

 عندئذمساحة األرض للدفن" [ تم استخدام كاملر في أذھاننا: إذا كان عمق الحفرة ستة أمتار ون/نتكھن/نقدّ نخمّ  كنا". حفرھا وملؤھا كبیرة
 ]. قّدروھاستكون األرقام كما 

 
. قاطعھ بوكیر وقال إنھ فھم 2012و 2011أوضح القاضي فیدنر أنھ لم یقصد العدد الكامل، بل كان یقصد العدد من الخطیب في عامي 

 أنھ ال یوجد فرق بین فروع أمن الدولة. P14من 
 

 عن عدد القتلى في السجل – قال القاضي فیدنر إنھ سیأتي إلى موضوع أمن الدولة قریباً لكنھ كان یسأل على وجھ التحدید عن الخطیب
[الجثث] كانت تأتي من الفروع، بما في ذلك من الخطیب ولكن لیس كل الوقت، حوالي  ھاإن P14قال . 2012و 2011من الخطیب من  

ً ومرتین في الشھر وأحیاناً مرة واحدة فقط.  والمواساة  مثل المجتھد ؛المدنیة بالمشافي  باإلضافة إلى ذلك، كان الخطیب ھو األكثر ارتباطا
 ولیس تشرین وحرستا فقط. 

 
 ھا كانت مكتوبة على الورقة من عناصر األمن. إن P14قال سأل القاضي فیدنر إذا كانت تصنیفات الفروع مكتوبة. 

 
 أسماء، فقط أرقام. ھ لم تكن ھناك إن P14قال مكتوباً.  الموتىسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان عدد 

 
 ھ ال یتذكر. إن P14قال لخطیب. من ا، الذي كتب على الورقة 500، أو 10 أو ،5سواء سأل القاضي فیدنر ما ھو الرقم،  

 
 ھ لم یفھم السؤال.إن P14قال عدداً من األسماء من أمن الدولة.  P14أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة ذكر 

 
اسم كانت من أمن   50,000قال إنھ ال توجد معلومات دقیقة ألن القوائم كانت مختلطة في كثیر من األحیان.  P14قال القاضي فیدنر إن 

  قسمأمن الدولة یتألف من ثالثة أقسام: الخطیب، وال إن P14قال اسم في السنة.  25,000)، أي حوالي 2012و 2011( فقطالدولة 
 ، وإدارة أمن الدولة.40

 
 رقم، لكنھ ال یتذكره.  كان لھاھ إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لدى إدارة أمن الدولة رقم [إذا كان یُرمز لھا برقم]. 

 
  P14 كان، أمن الدولة"، لكنھ ال یتذكر. ومع ذلك، 251وا یقولون "ھم كانإن P14قال . 285 ھو سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الرقم

 األسماء واألرقام. –الباقي  یتذكر
 

ً  –بنص القاضي فیدنر  استشھد ) 2من الخطیب،  10,000) جاء حوالي 1اسم من أمن الدولة:  25,000من الخطیب؟ من بین  "كم اسما
فصاعداً، ازدادت   2013. واعتباراً من عام 2012و 2011من اإلدارة؛ في عامي  5,000) 3، 40من القسم  10,000جاء حوالي 

بین رقم الفرع علیھ األمور اختلطت  P14ث. [على ما یبدو أن عّما إذا كان القاضي فیدنر یقصد أرقام أم أعداد الجث P14األعداد". سأل 
 ) وعدد الجثث].251(مثل الخطیب = 

 
 معاً". 40 جثة من الخطیب والقسم 5,000 – 3,500، "فیھا قال التي P14شھادة  إلىالقاضي فیدنر  أشار

 
جثة من  15أو  10جثة، كانت  700. من أصل 20، 15، 10ثم قام القاضي فیدنر بتذكیر آخر: "كان یرى جثثاً تحمل رمز الخطیب، 

 أمن الدولة، ربما الخطیب".
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ھ ُعرضت علیھ صور أثناء استجواب الشرطة وقال إن  إن P14قال قال القاضي فیدنر إن ھذه األرقام ستكون بعیدة عن بعضھا البعض. 
األمن] یعرف ھذه  عنصرالحرف" یعني الخطیب، ألنھ [ن "ھذا الرقم وھذا أ P14یخبر عنصر األمن في العمل  كانلكل فرع رمز. 

 األشیاء. 
 

 . بأكملھھ سیقول أمن الدولة إن P14قال إعطاء أرقام تقریبیة من الخطیب.  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان بإمكان 
 

ع. ینتمي  ونعم، أمن الدولة یتكون من ثالثة فر  P14قد قال للتو جزء فقط من أمن الدولة. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 عداد [عدد الجثث]، وفي بعض األحیان لم یتمكنوا من عد [الجثث].األالخطیب إلى أمن الدولة. ازدادت 

 
إلى   3,000ھ في عام، [كان الرقم] إن P14قال . یتذكر عدداً من الخطیب من أي یوم [في أي وقت] P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

[العامل   أن أحد العمال المدنیین سرب معلومات، فأخذوه عرفوا "إنھم" P14، لكنھ ال یستطیع أن یقول بالضبط. قال 5,000أو  4,000
إنھ   P14[العامل المسجون] لـبقي العامل في الخطیب قرابة الشھر، أكثر أو أقل، ثم أطلق سراحھ. قال  إلى الخطیب وسجنوه. المدني]

ھذا الشخص استمر في العمل معھم حتى عام  إن P14قال عندما یموت شخص في السجن، یلفونھ ببطانیة ویتركونھ بیننا [بین السجناء]. 
المعلومات/البیانات بحوزة ھ ذكر أسماء العمال [في استجواب الشرطة] وبقیة إن P14قال  أن یخبرھم باسمھ. P14 ویستطیع  ،2017

ھ، بشكل عام، كان یعتقد أن العدد وصل إلى ملیون أو ملیون ونصف جثة، مع األخذ في إن P14قال ]. P14[محامي  ھالسید دوك
ي  ، فإنھ یعطمن خالل النظر إلى األمر التفكیر فیما قالھ العمال لھ. یمكن أن یكون ھناك ثالثة مالیین أو أقل. ومع ذلك،باالعتبار/

 كانت كبیرة. إیحاء بأن األعدادتلمیحاً/
 

 .2017و 2011یعني بین عامي  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 

 .أنور] وأراد أن یعرف ما قالھ أنورمن المتھم [ محاولتین للمقاطعةیجر، محامي المّدعي، إلى وجود اأشار مانویل ر
 

حمي نفسھ وعائلتھ، فال ینبغي لھ أن  أن یفي المحاكمة الرئیسیة. قال بوكیر أیضاً إنھ إذا أراد الشاھد   مقاطعةقال بوكیر إنھ لم یكن ھناك 
 القناع والتحدث إلى محامیھ. بدونیتجول في مبنى المحكمة 

 
 ھم سیتحدثون عن ذلك قریباً. قالت القاضي كیربر إن

 
قال عّما إذا كان بحاجة إلى سیارة إسعاف.   P14إن ضغط دم موكلھ قد انخفض ولن یتمكن من االستمرار. ُسئل  P14قال محامي 

P14 ھ لیس بحاجة إلیھا.إن 
 

 مساًء. 03:00ُرفِعت الجلسة الساعة 
 

 صباحاً. 9:30الساعة   ،2020أیلول/سبتمبر  10ستكون جلسة المحاكمة التالیة في  
 

 مة:مالحظة من مراقب المحاك
 

المحكمة أنھ عندما كان إیاد یستعد للخروج من قاعة المحكمة، نظر إلى طارق وقال بصوت مراقب أبلغ  ،و، صحفي سوريطارق خلّ 
 ".اتالھتلر ھود الحكومة األلمانیة التي تكافحعاٍل نسبیاً [حتى یسمعھ طارق]: "شكراً على جھودك [أي المحكمة] وج 

 
 2020أیلول/سبتمبر  10 –للمحاكمة الیوم الحادي والثالثون 

 
 من وسائل اإلعالم.خمسة ممثلین و أشخاص تسعةحوالي  حضر الجلسةصباحاً، و 9:30بدأت الجلسة في الساعة 

 
 لن یحضر ضابط الشرطة كنابمان ولكن سیتم استدعاؤه مرة أخرى. 

 
 یر مرة أخرى. الن یتم استدعاء السیدة فر

 
 .[تم حجب االسم]یسعى االدعاء العام لإلدالء بإفادة بشأن 

 
 قیصر.  قضیةنج بخصوص أیضاً إفادة دویس كلینجھذكر 
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 صور قیصر ستكون متاحة إلكترونیاً. قالت القاضي كیربر إن

 
 دقیقة ألن الشاھد لم یصل بعد***  20***استراحة لمدة 

 
 أثناء استجواب الشرطة.  P14رسمھ  توضیحيتم عرض رسم 

 

 

 [كان الحاضرون قلقین من أن یكون االسم في أعلى الیمین ھو اسم الشاھد، لكن تم التوضیح الحقاً أنھ اسم عشوائي].

 ]. فقطمثاالً ضرب ی P14 كان..." [63 (ص) ، الفرع51: "الفرع (س) الكتابة كالتاليھ في القائمة، تمت إن P14قال 

ھ كان یجیب على سؤال أثناء استجواب الشرطة وأنھ كان یرسم  إن P14قال سألت القاضي كیربر كیف ترتبط مساحة األرض بالقوائم. 
 . فو حرھناك  ھ كانالشرطة أن P14بشكل عشوائي، ثم أخبر 

لم  P14[كان یرسم عشوائیاً]، لكن الشيء ھ نفسھ إن P14قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت القوائم تحتوي على شیفرات/رموز. 
تبت بواسطة الشرطة. أعطى  أن األحرف الالتینیة كُ  P14أضاف وعرفھم. فقط تالفروع األمنیة كانت الرموز. /یكن یعرف الشیفرات

P14  لذلك، یُفترض أن (د = أمن دولة 40مثاالً د] .(P14  40: أمن دولة، القسم 40 ـ "دیقصد بكان.[ 

ذلك. أثناء دفن الجثث من تشرین وحرستا،   P14د إذا كان الترتیب التالي صحیحاً: عدد الموتى/الفرع/القسم. فأكّ  سألت القاضي كیربر
كانت ھناك ست إلى عشر وثائق. بالنسبة للجثث في الشاحنة المبّردة، كانت ھناك وثائق أیضاً، أحیاناً خمس وثائق. كانت كل وثیقة من 

 فرع مختلف. 

 أثناء استجواب الشرطة.  P14تم عرض رسم توضیحي آخر رسمھ 



International Research and 
Documentation Center  
 

 

 السؤال. P14یعرف بأن "قائمة المعتقلین" كانت تعني الجثث. لم یفھم  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

العدد  رف فقط وإنما كان یع ھ ال یعرف عدد المعتقلین إن P14قال المؤسسات التي جاءت منھا القوائم. عن  P14سأل القاضي فیدنر 
 التقریبي للجثث. 

الشرطة طلبت منھ تدوین أسماء الفروع   إن P14قال . إجراءات الدفنوما عالقة الفروع بالتوضیحي الرسم  شرحالقاضي فیدنر  طلب
قال . یتم داخل الفرقةكل فرع لھ تخصصھ وأخبر الشرطة عن الفرقة الرابعة قائالً إن الدفن كان  إن P14قال التي أتت منھا الجثث. 

P14 ذكر كلمة، دون "جنائیة"الشرطة الجنائیة بالصفة وحدھا  تسمیة"جنائیة" [من الشائع في سوریا كلمة  قبل" ھ أضاف كلمة "شرطةإن  
األلمانیة في االستجواب أن كلمة "جنائیة" تعني "الشرطة الجنائیة"] ألنھا   "شرطة" بعد ذلك لیوضح للشرطةكلمة "شرطة". وأضاف 

إن شرطة األمن السیاسي وشرطة األمن العسكري ھي سلطات مستقلة وتتدخل في كل شيء حتى في النساء  ومدني. الجناح الكانت 
 اإلفادة].  ة ال یعرف ما ھو المقصود بھذهواألطفال [مراقب المحاكم

 ناعي. طصالقمر اال ملتقطة ب  تم عرض صورة
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 ]36.598190، 33.736029[اإلحداثیات: 

 وقیل لھ أن یشیر إلى مقبرتي نجھا والقطیفة.  Googleأنھ ُعِرضت علیھ ھذه الصورة من   P14ذكر 

قد شاھدت مقبرة القطیفة في الصورة [في قاعة المحكمة، أشار القاضي فیدنر إلى الصورة وقال   P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 ھ یمكنھ التعرف على [موقعھا] إذا رأى الكتابة باللغة العربیة.إن P14قال "ھنا"]. 

ھ ال یعرف إال إن P14قال ھو من كتب المالحظة على الصور [كانت المالحظة باللغة األلمانیة].  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 اللغة العربیة. كانت الشرطة من كتبتھا [المالحظة].

ة : نعم، قال إنھا كانت في منطقة مختلفP14قال إنھ لم یتمكن من رؤیة مقبرة القطیفة على الخریطة. قال  P14أوضح القاضي فیدنر أن 
 .ینمختلف كانتا في اتجاھینعن منطقة نجھا. 

ال، لم یستطع   P14قال القاضي فیدنر إنھ سیتم عرض صورة أخرى بعد قلیل، لكنھ كان یسأل عن الصورة التي یتم عرضھا حالیاً. قال 
 تحدید الموقع.

 ناعي. طصاالقمر أخرى ملتقطة بالتم عرض صورة  

 

 ] 33.41637557،36.37156671[اإلحداثیات: 

[یعتقد مراقب المحاكمة أن اسم الفندق المذكور كان زلة لسان ألنھ یقع في دمشق.   فندق أفامیا ھذا المكان قریب من نجھا،  إن P14قال 
لسانھ]، طریق مطار  رأس على  كان"أفامیا" أن  أما الفندق الفعلي الذي قصده، والمذكور في السؤال التالي، فھو قریب من نجھا. بدا

 دمشق [الطریق السریع]. كان على بعد حوالي عشرة كیلومترات من المطار. في حین أن القطیفة منطقة جبلیة وصحراویة.

المقبرة، كان  "اآلن ال"، لكنھ یعلم أنھ عندما كان في P14یرى مقبرة نجھا على الخریطة. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 .فندق إیبیالبوسعھ أن یرى 

أن مطار دمشق   P14سأل محامي الدفاع بوكیر عن االتجاه الذي یقع فیھ المطار من دمشق، على سبیل المثال، شماالً أو جنوباً. فأجاب 
 كیلومتراً شرق دمشق ألنھ محاط بالغوطة الشرقیة.  17إلى  15الدولي یبعد حوالي 

 أن مقبرة القطیفة تقع باتجاه حمص. P14سأل بوكیر نفس السؤال عن مقبرة القطیفة. ذكر 

about:blank
about:blank
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تقع مقبرة   ولكنأنھا كانت في اتجاه طریق حمص الدولي [الطریق السریع].  P14یعني الشمال. ذكر  P14سأل بوكیر ما إذا كان 
 من دمشق.  كیلومتراً  40القطیفة على بعد 

 بیال.یأنھ إ P14 فأجابقال إنھ رأى فندقاً على الخریطة وسأل عن اسم الفندق.  P14أشار شوستر إلى أن 

  P14 أشارالفندق في منطقة القطیفة؟  P14استراحة لمدة عشر دقائق، لكن كان لدى شارمر سؤال واحد فقط. سأل أین رأى  P14طلب 
 رمز فندق، لكنھ لم یرغب في تحدید ما إذا كانت نجھا أم القطیفة.فیھ رأى  إلى المكان

 إنذار على مستوى ألمانیا*** جود ودقائق أخرى بسبب  10دقائق وتمدیدھا لمدة  10***تم إعطاء استراحة لمدة 

 تم عرض صورة ملتقطة بالقمر االصطناعي عن بُعد.

 

 ]36.598190، 33.736029[اإلحداثیات: 

 ال، كان األمر صعباً.  P14قد تعّرف على أي شيء. قال   P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 بدمشق.  مقارنةسأل محامي المّدعي، سیباستیان شارمر، ما إذا كان یمكن عرض الصورة من مسافة أبعد إلظھار المنطقة 

 [تم إظھار الصورة من مسافة أبعد]
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ً طریق  یسلكون كانوا. غیر معبّدةمنطقة صحراویة وقاحلة/ ا، ألنھة ظاھرغیر  اھإن P14قال  ً ترابی ا  للذھاب إلى المقبرة.  طویالً  ا

 كلینجھاسبر ی، األقدم استجواب من قبل المدعي العام

في تشرین األول/أكتوبر  P14 عملبشأن بدایة  2019تموز/یولیو،  30إلى أنھ خالل استجواب الشرطة في  كلینجھأشار المّدعي العام 
، كان یتم تكلیفھم أوالً بحفظ محاضر الجثث. 2011: "في أیار/مایو أو حزیران/یونیو من عام  P14 قال 2011تشرین الثاني/نوفمبر  –
قال إنھ في بدایة عملھم، لم یتم الوثوق كان قد نعم،  P14". قال ذه كانت المرة األولى في القطیفة، لكن ھ2011 یولیو/ مرتان في تموزو

 شیئاً. یكونوا یعرفونخالل المرحلتین األولى والثانیة، لم وإلى العمل.  أخذھم كان یتموالعمال] ولكن  P14بھم [

لیس بالضبط، ولكن تقریباً،   P14. قال 2011إلى القطیفة في تموز/یولیو  P14عّما إذا كانت المرة األولى التي یذھب فیھا  كلینجھسأل 
 نعم.

مشفیي تشرین وحرستا  من سابقاً كانت تأتي أن الجثث كما قال  P14 فأجابالتي كان یتم تجمیع الجثث فیھا.  عن المشافي كلینجھسأل 
 األربعة. مشافيالجثث من ھذه الكان یتم جمع  P14. قال انمدنی مشفیانالمواساة والمجتھد، وھما  مشفیي، ومن  العسكریین 

ھو مثل  601مشفى   إن P14قال  عّما إذا كان لھ اسم. P14في االستجواب وسأل  601ذكر أیضاً المشفى  P14إلى أن  كلینجھأشار 
ً تشرین و مشفى  ع من تشرین. جمَ كانت تُ ، لكن الجثث 601 تشرین]. كان اسمھلمشفى [لھ  یتبع إداریا

 .601أن مشفى المزة ھو مشفى  P14عن مشفى المزة. ذكر   كلینجھسأل 

 أن موقع مشفى تشرین یختلف عن موقع مشفى المزة. P14إذا كان ھو نفسھ مشفى تشرین. ذكر   كلینجھسأل 

كان المواساة  أن مشفى المزة عسكري مثل تشرین وحرستا، بینما  P14في المزة. ذكر كذلك الجثث یتم تجمیع عّما إذا كان  كلینجھسأل 
 إلى مشفى المزة].  إشارةفي  استخدم الضمیر "فیھ" P14یبدو أن الجثث فیھ [كان یتم تجمیع . وینمدنیَّ والمجتھد مشفیَین  

  P14ھ في الطریق إلى ھناك [لیس من الواضح ما إذا كان إن P14قال أن الجثث تم جمعھا في المزة.  P14كیف عرف  كلینجھسأل 
 یعني المزة أم "المقبرة" باسم اإلشارة "ھناك"]، كانوا یقولون "استلمنا من مشفى (س)...".

ھو مشفى صغیر وال یتصور أن    601المشفى  إن P14قال . رھاقد سمع ھذه المعلومات فقط، لكنھ لم ی P14عّما إذا كان  كلینجھسأل 
 إلى [مشفى] تشرین.  601ارات صغیرة من سی نرسلوكانوا یدة یمكن أن تقف بداخلھ، لكنھم شاحنة مبرّ 

 ھ ھو نفسھ لم یكن حاضراً. إن  P14قال موجوداً في الموقع. بنفسھ  P14عّما إذا كان  كلینجھسأل 
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ھم كانوا یلتقون في مشفى تشرین، ألن الضباط الذین كانوا یرافقونھم كان  إن P14قال یلتقي مع الضباط.  P14أین كان  كلینجھسأل 
 مكاتب ھناك.لدیھم 

ینقل العمال من مكان عملھ المدني إلى المشافي، ثم كانوا عادة ما ھ كان إن P14قال عّما إذا كانت نقطة االلتقاء في المقبرة.  كلینجھسأل 
 سبقھم.ن" كنا"، أو سبقنایشاحنات المبّردة] ال موكب [ وكانیستقلون السیارة إلى موقع الدفن لكنھم كانوا یلتقون أحیاناً في موقع الدفن. 

كان  خرجوا [ربما یالمشفى حتى  عندنتظرھم یو كان یراھمھ إن P14قال . المشافيفي  یرى الضباط لم یكن P14أن  كلینجھأوضح 
P14  ھناك  كان وخرج الضباط من المشفى لمرافقة الشاحنات]. أن ینتظر كان یالضباط مكاتبھم، أو أنھ  أن یغادرنتظر كان یأنھ یعني

 .P14عمال برفقة 

 الضباط الذین كانوا یرافقون الجثث. P14عّمن كان ینتظر. قال   كلینجھسأل 

ھم إن P14قال ا في استجواب الشرطة. مذكرھ لذین یتذكر مواقع مقابر جماعیة عدا عن نجھا والقطیفة ال P14عّما إذا كان  كلینجھسأل 
داخل موقعھم [موقع خاص   ونالجویة في المزة یدفن المخابراتماھر األسد، وكان فرع التابعة لوا أي وثائق من الفرقة الرابعة م یتلقّ ل

 بھم]. 

وزمالئھ] إنھم [سائق الجرافة   P14سائق الجرافة كان یقول لھم [  إن P14قال قد سمع ذلك من آخرین فقط.  P14إذا كان  كلینجھسأل 
 وزمالءه] كانوا یحفرون في مطار المزة لدفن الجثث.

 أن منطقة الحسینیة ھي المكان الذي تقع فیھ مقبرة نجھا. وھي [الحسینیة] منطقة سكنیة. P14أنھ ذكر الحسینیة. ذكر  P14 كلینجھأخبر 

 ھ ال یعرف.إن P14قال قد تعّرف على أيٍ منھما.  P14إن المتھَمین االثنین یجلسان على جانبھ األیمن وسأل عّما إذا كان  كلینجھقال 

 لینكھس تمحامي الدفاع ھان

 إعادة السؤال. لینكھمن  P14لم یفھم. طلب  لینكھعن وظیفتھ ألن  P14 لینكھسأل 

أنھ   لینكھأوضح ف"في ذلك الوقت" یجب أن تكون محددة.  عبارة في ذلك الوقت. قال شارمر إن P14وظیفة/مھمة ماذا كانت  لینكھسأل 
 العادیین.ھم كانوا مدنیین تحت إدارة "دمشق" لدفن الموتى إن P14قال  .2011منذ قصد 

 ذلك. P14قال إنھ ذھب إلى المدرسة حتى الصف السابع وسأل عّما إذا كان ھذا صحیحاً. فأكد  P14أن إلى  لینكھ أشار

 نھ لن یتم اإلدالء بأي إفادة.إ P14قد أكمل أي تدریب/تعلیم بعد ذلك. قال محامي  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 

 إن ذلك كان سراً ولیس أمام المأل.  P14قد أجاب على ذلك في استجواب الشرطة. قال محامي  P14أن  لینكھأجاب 

 اإلجابة على السؤال.] نبغيعلى أنھ ی لینكھ[أجاب بوكیر وشارمر، لكن مراقب المحاكمة لم یسمع ما قااله. ومع ذلك، یبدو أنھما اتفقا مع 

قد   P14عّما إذا كان  لینكھھ لم یفھم السؤال. سأل إن P14قال أي تدریب/تعلیم. كان قد تلقّى بنعم أو ال إذا  اإلجابة P14من  لینكھطلب 
 ال. P14كلیة بعد المدرسة. قال ب التحق

 إفادة.نھ لن یتم اإلدالء بأي إ P14بعد التخرج من المدرسة. قال محامي   P14 تلقّاهعن نوع التدریب/التعلیم الذي  لینكھسأل 

عیة بالموضوع وال ائوق صلةلیس لھ  إن ذلك P14قد تلقّى أي تدریب/تعلیم لقیادة الشاحنات. قال محامي  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
 ، ألن ذلك سیؤدي إلى كشف ھویتھ.P14 حیاة یریدون تقدیم معلومات حول سیرة 

 ویمكن اإلجابة علیھا. ررضال عدیمةإن األسئلة التي طرحتھا الشرطة   كلینجھقال 

 .أمام المألاإلجابة على السؤال ولكن لیس  نبغيإنھ ی أویھمیتشین،آنا  ،عيقالت محامیة المدّ 

 *** األمر ***تم أخذ استراحة قصیرة للسماح للمحكمة بالبت في

 السؤال.  ھ سیُسمح بطرحقالت القاضي كیربر إن

 ذلك.  P14د سائق شاحنة بعد المدرسة. فأكّ  P14 عملعّما إذا  لینكھسأل 
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المشكلة نفسھا   وستتكرر إنھ لن یتم اإلدالء بأي إفادة P14قد أّدى الخدمة العسكریة بعد ذلك. قال محامي  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
 معلومات شخصیة. تحدیداً   لینكھمع أي سؤال یطلب فیھ 

إنھ یجب علیھ  P14قال محامي ف. 2011منذ عام  التي قام بھا مھاموإنما ال P14تیة لـأنھ ال یرید أن یعرف السیرة الذا لینكھأجاب 
 إذاً. السؤال  ذلكالعودة إلى 

 P14إداریاً بعد خدمتھ العسكریة. قال بوكیر إن فریق الدفاع كان یواجھ مشكلة في فھم وظیفة  مسؤوالً  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
العمال، وفي مكتبھ  توصیلن وظیفة/مھمة موكلھ كانت إ P14. قال محامي متار من الدفن وعمل على الوثائقوكیف كان على بعد أ

ً كان جزء من عملھ إد]، عمل على القوائم والسجالت. P14مكتب [  إلى المقابر الجماعیة. الجزء اآلخر یتعلق بالتوصیل، واریا

 ذلك. P14إذا كان ھذا صحیحاً. فأّكد  P14سألت القاضي كیربر 

 مسؤوالً إداریاً. اعترض شارمر وقال إن السؤال قد تمت اإلجابة علیھ مسبقاً. P14عّما إذا كان  لینكھسأل 

 یجب أن یحّدد إطاراً زمنیاً لسؤالھ. لینكھإنھ یرید معرفة الفترة الزمنیة. أجاب شارمر أن  لینكھقال 

ما  ل وقال إن تدخّ  كلینجھذا الضابط، لكن یتحدث عن المھام السریة لھ  لینكھبدأ  [تم حجب االسم]عمل مع قد  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
 أي عالقة بموضوع المحاكمة.  یس لھال تلك المواضیعلن یكون صحیحاً، ألن  لینكھفعلھ 

. قال شارمر إن السؤال قد تمت اإلجابة علیھ مسبقاً. اتفقت القاضي 2011قبل یعمل  P14 لصالح من كانإنھ یرید معرفة  لینكھقال 
 كیربر مع شارمر.

نعم،  P14إذا كان السؤال واضحاً. قال  P14عن إعداد القوائم. سألت القاضي كیربر  مسؤوالً  P14حسناً، وسأل عّما إذا كان  لینكھقال 
 ] وعنصر أمن. P14[  كان ھو

 ذلك. P14. فأّكد P14عّما إذا كان ذلك في مكتب  لینكھسأل 

 كیف عرف ذلك. P14قال إن األعداد الواردة في القوائم تشیر إلى الموتى وسأل  P14إلى أن  لینكھأشار 

من محضر   P14یقتبس ما قالھ أن  لینكھ] (طلبت كیربر من یستشھد بنص[ المحضرأن یقتبس من  لینكھعلى  قالت القاضي كیربر إن
على  P14وكل ھذه المھمة إلى القاضي كیربر، لكنھ سأل بعد ذلك عن المكان الذي حصل فیھ یوقال إنھ  لینكھ). وافق استجواب الشرطة 

 على ذلك في الیوم السابق. أجاب P14 قالت القاضي كیربر إن .معلومات القوائم

 ُسِمح للشاھد باالنصراف. 

 ظھراً. 12:00ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 09:30الساعة  2020ر، أیلول/سبتمب  15ستكون جلسة المحاكمة القادمة في 
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  محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب 
  مدينة كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

  لمراقبة المحاكمة الثالث عشر التقرير 
  2020أيلول/سبتمبر،  16و 15تواريخ الجلسات 

  
 

  تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً للتعذيب. 

  
  1أبرز النقاط: الملّخص/

  

  2020أيلول/سبتمبر،  15  – الثاني والثالثون للمحاكمة اليوم 

بعد  ما  و 2011أدلى مازن درويش، رئيس المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، بشهادته بشأن الوضع في سوريا حتى عام 
ي والنفسي الذي  أجهزة المخابرات وكذلك التعذيب الجسد لدى  . كما أخبر المحكمة بتجربته كمعتقل 2011اندالع الثورة في عام 

  م مازن خلفية قانونية عن اختصاصات وممارسات المخابرات السورية. ض له. قدّ تعرّ 

  2020أيلول/سبتمبر،  16  – اليوم الثالث والثالثون للمحاكمة 

  حول وكذلك رسالن  نور الشخصية ألخلفية  العاماً، بشهادته حول   50البالغ من العمر  [تم حجب االسم/ معلومات] ،  P15أدلى 
، وبدا أنه تأثر  خالتهم أنور معلومات ونصائح حول وضع ابن ، قدّ 2012قال إنه في وة مكالمات هاتفية بينهما.  اجتماعين وعدّ 

ر رحلته إلى ألمانيا، حيث أخبره أنور أنه قد تكون هناك فرصة  ضوا للتعذيب. كما قال إن أنور هو سبب تأخّ باألشخاص الذين تعرّ 
على الرغم من  وبالمجيء إلى ألمانيا من تركيا.    P15في النهاية، نصح أنور ووريا بناًء على محادثات في جنيف. له للعودة إلى س 

إلى المحكمة متخفياً وأعرب عن مخاوفه على سالمة عائلته في سوريا، إال أن المحكمة رفضت طلبه للشهادة   حضر  P15أن 
  . حمايةبإجراءات 

  

  2020أيلول/سبتمبر،  15  – اليوم الثاني والثالثون للمحاكمة 

الثاني  دفاع البديل لمحامي المحامي بودنشتاين كحضر .  2أشخاص وثالثة صحفيين  10صباحاً بحضور   9:30بدأت الجلسة الساعة 
  حضرمحمد وكروكر حاضرين، في حين  ،نعي المدّ محاميا . لم يكن كلينجه عي العام عاء المدّ ل االدّ . ومثّ عن أنور، فراتسكي 

  .لمّدعينل حاميينمان كمت بانز ورو انالمحامي 

بأحد الحراس   عندما مرّ و اليوم.   كانت يداه مكّبلتينلكن عى عليه إياد قاعة المحكمة كالمعتاد برفقة حارس أمن المحكمة. ودخل المدّ 
مترجمه أال يترجم ما قاله  وطلب من اآلخرين في طريقه إلى مقعده، بصق على الكرسي المجاور للحارس وشتمه باللغة العربية. 

  للتو. 

  شهادة مازن درويش 

بشهادته لمدة يومين. وأوضحت أنه كان  قبل دخول الشاهد مازن درويش قاعة المحكمة أوضحت رئيسة المحكمة كيربر أنه سيدلي 
قالت كيربر إنها حصلت على  والمخابرات في سوريا.   نظامفي فرع المخابرات الجوية، لكن شهادته اليوم ستركز على هيكل  عتقالً م

مت نسخة إلى جميع األطراف  . وسّل 2016 ،يونيوحزيران/  30 المؤرخ في طة األلمانية استجواب مازن من قبل الشر محضر
  للجميع بإلقاء نظرة سريعة عليه.  وأمرت باستراحة للسماح

 

***  

 

هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين عالمتي  في  1
  كمة؛ وإنمااقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضراً لجلسات المحا

  ص غير رسمي للمرافعات. وُحِجَبت أسماء الشهود. هو مجّرد ملخّ 
2
 بالعربية  ناطقون معتمدون صحفيون هناك يكن لم 
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 دقائق]   10[استراحة لمدة 

*** 

تالوة المواد  تمت  وسابقة.    جلسات ن بعضهم البعض مسبقاً من  ا يعرف  اعندما دخل مازن قاعة المحكمة، استقبلته القاضي كيربر قائلة إنهم
 التعبير وحرية لإلعالم  السوري المركز رئيس    عاماً،  46  مازن درويش،  بالتعليمات والحقوق الخاصة بالشهود  الخاصة بتذكير الشاهد 

(SCM) .والذي يعيش في باريس ،  

  القاضي كيربر استجواب من قبل  

سألت كيربر مازن عن هيكل النظام السوري وأرادت أن تعرف كيف دخل في نزاع مع النظام. شكر مازن القاضي كيربر وقال إنه  
بين سوريا    بالوحدة   1958عام  األمر في  بدأ  حيث  النظام الحاكم والحكومة.    ي سوريا كان نتيجة طبيعية لهيكليعتقد أن ما حدث ف
جمال عبد الناصر [الرئيس السابق لمصر ورئيس االتحاد] إلى تفكيك  وأدت الشروط التي فرضها  العربية المتحدة).  ومصر (الجمهورية  

التضحية   على  السوريون  وافق  مازن،  وبحسب  بالكامل.  المستقلة  الصحافة  وإلغاء  البرلمان  وحل  سوريا  في  السياسية  األحزاب 
    نظام استبدادي في سوريا. ظهور في النهاية إلى   وأفضت سنوات   ثالث لم تدم سوى لكنها و، لوحدةبالديمقراطية من أجل ا

ن  تحسّ و، لم يكن الوضع مستقراً أيضاً.  1963و  1961خالل عامي  و أوضح مازن لقد "خسرنا" الوحدة بينما احتفظنا بالديكتاتورية.  
حزب البعث في  بقيادة  نقالب  اال . وقال مازن إن هذا كان سبب  تهحيوي   الوضع قليالً مقارنة بزمن عبد الناصر، إال أن المجتمع لم يسترد

مبدأ  تقوم على  . وكان أول مرسوم للحكومة الجديدة هو إعالن حالة الطوارئ وبدأت حقبة جديدة في سوريا  1963  مارس،/آذار  8
  البعث] في القضاء على جميع األحزاب األخرى. حزب بدأوا [ودولة الحزب الواحد.  

وا بالناصريين [أنصار عبد الناصر] والشيوعيين، نشب نزاع داخلي في حزب البعث. وأشار مازن إلى أن االنقالب  وبمجّرد أن أطاح
خالل  و.  لعسكر [العسكريين]. حيث تم إقصاء المدنيين البعثيين وتأسيس سلطة مطلقة ل1966شباط/فبراير،    23الداخلي األول حدث في  

فبراير"  شباط/   23انقالب    جماعة ، قام حافظ األسد بانقالب ضد " 1970في عام  و هذا االنقالب األول، أصبح حافظ األسد وزيراً للدفاع.  
وكانت تلك بداية عهد األسد في سوريا. أوضح مازن أن حافظ األسد كان أكثر براغماتية من سلفه وسرعان ما القى    ر السلطة. واحتك

 ً   . قبوالً دوليا

للفصائل  لجيش السوري  الذي يقدمه ا  ، اكتسب سمعة طيبة كوزير للدفاع عندما أنهى الدعم العسكرياالنقالب الذي قادهقبل أشهر من  و
صالحيات شبه    منح، عندما أعلن دستوراً  1973بدأت المرحلة األولى من دولة األسد عام  وفي نزاعها مع دول الجوار.    الفسطينية

ً و مطلقة للرئيس.   لدولة والمجتمع.  لحزب البعث  قيادة  على    تنصّ   ابشكل خاص ألنه  ةحاسم من الدستور    8رقم  ت المادة  لمازن، كان   وفقا
األجهزة األمنية لتحل محل مؤسسات الدولة.   وأطِلقت يد كانت تلك هي اللحظة التي بدأت فيها آليات السيطرة على المجتمع السوري، و
  الفرد (حافظ).  لتأليهتم تعيين الحكومة ومؤسساتها و

في نابلس بفلسطين وذهب إلى سوريا ألول مرة عندما كان عمره ست    1974وشرح مازن ذلك بمثال من طفولته. قال إنه ُولد عام  
،  السادسة والنصفا وصل إلى سوريا ودخل الصف األول االبتدائي في سن  عندموعائلته.    مدلّالً من قبل كان طفالً عادياً ووسنوات.  

أصبح اسمه "الرفيق الطليعي مازن". قال مازن إنه انضم أيضاً إلى منظمة "شبيبة الثورة"، كما فعل جميع األطفال السوريين في سن  
خاصة بعد االشتباك    ن يهاجم نقابات [العمال] المدنيةل أقب   هذه المبادئ   الثانية عشرة. وفقاً لمازن، بدأ حافظ األسد في تلقين األطفال 

حماة    مجزرة. واستذكر مازن  1982المسلح مع الوحدة العسكرية لإلخوان المسلمين وقبل أن ترتكب األجهزة األمنية مجزرة حماة عام  
العتراضهم ولغرض قمع النقابات وتعديل القانون األطباء والمهندسين)  نقابتي  (باإلضافة إلى    تم ذبح أعضاء النقابات المهنيةحيث  

  لصالح حزب البعث. 

ألفاً    16  ما بينوراح ضحيتها عشرات المدنيين،    1982سأل القاضي فيدنر متى حدث ذلك. قال مازن إن مجزرة حماة ارتكبت عام  
ً   60إلى   ً   ألفا ،  بأكمله  الشعب السوري   قمعالمجازر على    هذه  ساعدت، لكن ال توجد سجالت رسمية بالعدد الدقيق. وبحسب مازن،  تقريبا

وليس فقط في حماة. كما أبرزت المجازر أهمية األجهزة األمنية في حماية حكومة حافظ األسد. وهذا هو سبب منحهم حرية التصرف  
  .  من القرن الماضي خالل الثمانينيات والتسعينيات

ً   2000عندما توفي حافظ األسد عام  و أحزاب سياسية  لم تكن هناك  حياة. قال مازن إنه  كان مسلوب الو   ،كان المجتمع السوري منهكا
كانت هناك بعض المحاوالت من قبل  إنه  قال مازن   وال مجتمع مدني نشط وال إعالم وال برلمان وال أي شكل من أشكال الديمقراطية. 

بعد وفاة حافظ األسد، كانت  وكل شيء في وجوههم".    أغِلق منظمات ومدافعين عن حقوق اإلنسان، لكن تأثيرهم كان محدوداً للغاية "و
تعليم غربي ومستعد جيداً لتولي السلطة، منذ وفاة شقيقه    ذومنفتح  شخص  تم فيها تقديم ابنه بشار على أنه  السلطة  هناك عملية تسليم  
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سيارة. ثم سرعان ما تم إحضار االبن    السلطة، لكنه توفي في حادث   ليرث االبن    يتم تجهيز  ياً: كان وراألكبر باسل. كان الوضع كاريكات 
لكية عائلية" تم نقلها من  بلد بالمعنى الحقيقي للكلمة بل "مُ   لم يكن هناكأنه    برهن على . قال مازن إن هذا  يتم تجهيزهاآلخر من لندن ل
  وريث إلى آخر. 

ً   34قال مازن إن بداية حكم بشار األسد كانت غامضة للغاية، حيث كان يبلغ من العمر   الدستور أن يكون عمر    اشترط، بينما  عاما
ستغرق اإلجراء البرلماني  ولم ي البن حافظ األسد.    أن يمتثل عاماً على األقل. وبالتالي، كان ال بد من تعديل الدستور من أجل    40الرئيس  

في  و.  تنصيبه  دعائية لإلصالح ومحاربة الفساد في خطاب  دقائق. وأوضح مازن أن بشار األسد بدأ حملة  10سوى  لتعديل الدستور  
الواقع، كان هناك مجال للتغيير في سوريا، ولكن ليس بسبب تغييرات قانونية فعلية ولكن بسبب تغاضي قوات األمن عن بعض األمور.  

]، شهدت سوريا  2000عام  بر [ سبتم/في أيلول و وشهدت سوريا في تلك المرحلة إقامة منتديات ثقافية وسياسية لكن دون صالحيات.  
، عادت الحكومة إلى سابق  2001وفي شباط/فبراير   إعادة تحرير للجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، لكنها لم تدم طويالً.

عهدها: حيث تم اعتقال أعضاء مجلس الشعب الذين أرادوا إلقاء الضوء على ممارسات الفساد مثل مأمون الحمصي ورياض سيف.  
ذلك،و إلى  آب/  باإلضافة  نهاية  منتدى  2001أغسطس  وبحلول  باستثناء  والسياسية  الثقافية  المنتديات  وأغلقت  النشطاء  اعتقال  بدأ   ،

  األتاسي.  

ً حيث  كانت نقطة تحول.    2003قال مازن إن حرب العراق التي بدأت عام   سوريا بعد    طريقها إلى    أن أمريكا "ستواصل كان متوقعا
وأضاف أن كولن باول وّجه بعض الطلبات للحكومة السورية لكنها ردت "باستخدام بطاقة اإلرهاب ضد أمريكا"    اق". أن تنتهي مع العر

  ورجال الدينالحكومة واألجهزة السورية اآللية الدينية    وحثّتفي محاولة إلجهاض شرق أوسط جديد كما اقترحت الواليات المتحدة.  
وصلت هذه الممارسة إلى ذروتها مع نقطة تجمع في وسط مدينة دمشق، في منطقة  وراق.  " في الععلى تشجيع الشباب على "الجهاد

  قل شباباً جهاديين من دمشق (برفقة قوات األمن) إلى الحدود العراقية. "معرض دمشق الدولي" القديم. ومن هناك كانت حافالت تُ 

، والتي ارتبطت بالتطورات اإلقليمية في المنطقة.  السوري بعض الحيويةعاد المجتمع  ، است 2004وأشار مازن أيضاً إلى أنه بحلول عام  
) ضد حالة الطوارئ  100مجموعة من النشطاء (حوالي    تظاهر  وبناء على طلب من لجان حقوق اإلنسان،  2004  مارس، /آذار   8في  

لحقوق اإلنسان، والتي نشرت    السورية  ، تم تأسيس الجمعية2003من المتظاهرين السلميين. وأوضح مازن أنه في عام    68وتم اعتقال  
  تقارير وبيانات [عن أعداد المتظاهرين واالعتقاالت وغيرها] من منظمات داخل سوريا. 

حوالي  حيث ُحِرم  .  القومية الكردية، بدأ النزاع العربي الكردي في شمال سوريا بشأن  2004آذار/مارس،    21وأشار كذلك إلى أنه في  
لمرء أن يجد كتباً بأي لغة في سوريا:  كان بإمكان األف [كردي] من الجنسية السورية وُمنعوا من استخدام لغتهم. قال مازن إنه    300

العثور على أي كتاب باللغة الكردية. كان هذا    كن باإلمكانمحظورة ولم ي كانت  اللغة الكردية    غير أنالصينية واأللمانية واإلنجليزية.  
  زاع القومي والعرقي الذي خاضته الحكومة بهدف هدم المجتمع السوري. أحد أشكال الن 

، شعرت الحكومة السورية بضغوط دولية. وبالتالي سحبت سوريا قواتها من لبنان التي مع اغتيال رفيق الحريري  ،2005في عام  
مة السورية و"المشروع اإليراني" بدأ  دولة ذات سيادة بمباركة عربية ودولية. وبحسب مازن، فإن التقارب بين الحكو  وضعية نالت  

بعد  وبدأ التقارب بالفعل في عهد حافظ األسد، لكن لم يكن من الممكن تجاوز حدود معينة في ذلك الوقت. حيث أيضاً في تلك المرحلة.  
مسمى "االستفادة    تحت   – السورية  القوات والجيش والقوات الخاصة    ت حَ ِت حزب هللا على إسرائيل، فُ ل  اً ر نصربِ عتُ اما  عقب  ، و2006عام  
وحاالت الدعاية اإليرانية. وبالتالي أصبحت    التشيعبدأت حاالت  والمباشر من إيران والحرس الثوري.    للتسلل  –حزب [حزب هللا]"  المن  

  سوريا جزءاً من "المشروع اإليراني". 

إعادة التطبيع الدولي" من قبل وزير الخارجية  عن  عالن  اإل"  تم  وعدم جدواه"،   ، الذي وصف بأنه "حظر المشروع2008في عام  
سوريا وحتى استقبال بشار األسد وزوجته في قصر اإلليزيه.  لالرئيس الفرنسي ساركوزي  وزيارة  السوري بزيارة نظيره األلماني،  

عين على  بعد ذلك الموّق اعتقل  ، وإعالن دمشق  الذين كانوا وراء   خالل تلك الفترة، اعتقل النظام كل من بقي من المعارضة السياسية و
للحياة السياسية مرة أخرى وأعاد تطبيع العالقات مع  فعلياً بوضع حد  بشار األسد    إنه بذلك قام مازن  قال  . ودمشق   -   إعالن بيروت 

ً  المجتمع الدولي، حدث هذا على حساب األجهزة الحكومية، مع مشاكل اقتصادية أكبر للخصخصة  واألجهزة األمنية. بإطالق يد  مقترنا
قال مازن  و. وقال مازن إن الفساد في سوريا موجود منذ عهد حافظ األسد.  اد بين الحكومة والجماعات المحسوبة عليهاالقائمة على الفس

  : مرحلة الربيع العربي. 2011إلى عام  " وصلنا""اقتصاد ظل مواٍز"، لكن بشار األسد حاول خصخصة الفساد، وهكذا  كان إنه 

  قاطعت القاضي كيربر مازن قائلة إن المترجم يريد التبديل مع زميله.  

ذكر بعض  فإنه يريد أن ي ،  2011  أن يتناول، وقبل  ُسِمح له. قال مازن إذا  2011مازن الحديث عن    بالطلب من  اتابعت كيربر حديثه
"اإلصالح  عام  الذي أطِلق عليه اسم 2005قال إنه في عام  جوانب السيطرة السياسية [من قبل الحكومة السورية]. وكمثال على ذلك،

قاضياً، في انتهاك   81 فصل، الذي قرر 95/2005دار المرسوم التشريعي القضائي" خرق بشار األسد جميع المواثيق القضائية بإص
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  24في غضون  السلطة المختصة    صاحب مجلس الوزراء  جعل  المرسوم  هذا  للدستور والقوانين التي أصدرها بنفسه. وقال مازن إن  
لرئيس بحقوقه  د وهيمنة ان هذا مثال على كيفية إدارة البلأي قاض دون سبب). وقال مازن إ  فصلساعة (بمعنى أن المجلس له الحق في  

إلى أن تصرفات األجهزة األمنية ليست بتكليف من الحكومة، بل من قبل الرئيس نفسه. وأشار    التشريعية. وقال إن هذا يشير أيضاً 
دستور يعيّن وفقاً للإذ  ،  إال أن المحكمة لم تسمع شكواهم  ورية العليا،مازن إلى أن بعض القضاة حاولوا رفع شكوى إلى المحكمة الدست 

  ها. رئيس الجمهورية أعضاء

المواقع  هذه  أحد  كان  و، الذي حجب مئات المواقع اإللكترونية.  285مه فرع المعلومات في فرع أمن الدولة  مثال آخر، بحسب مازن، يقدّ 
- 06-40/10المحكمة اإلدارية (القضية رقم    في  2007  ،مايوأيار/   13دت محاكمة يوم  قِ . وعُ قانوني  إجراءر اتخاذ  الذي قرّ   "النزاهة"

هي من  أن وزارة االتصاالت  ب عن حجب هذه المواقع (مع العلم    ةالمسؤول الجهة  وجد القضاة أنه ليس لديهم معلومات حول  و).  11
المحكمة). وذكر مازن كذلك    من خاللوزارة االتصاالت  متلك األجهزة التقنية ذات الصلة، ولكن هذا كان الرد الرسمي من محامي  ي 

أحال قاضي التحقيق قضيته إلى قاضي محكمة  والصحفي حبيب صالح بسبب مقال كتبه.  حيث اعتُِقل  بنفسه:    ها شهد  كان قدحالة ثالثة  
لمقابلة القاضي المختص، القاضي    ، محامي حبيب،مهند الحسني  ذهب مع  . قال مازن إنه 2008  ديسمبر،/كانون األول   1الجنايات في  
م عليه بالسجن ثالث  كِ حُ   قد في قصر العدل بدمشق لسؤاله عن قضية حبيب. قال القاضي إنه ال داعي للسؤال، ألن حبيب    ،أحمد البكري

ر من قبل  ن القاضي أخبرهم أن حبيب أحِض إحتى قبل النظر في قضيته وحدث  سنوات عندما جاء من [قوات] األمن. قال مازن إن هذا  
خلص مازن إلى أن جميع الحاالت التي  و.  ثالث سنواتبالفعل  عليه  م  كِ بعد عدة جلسات استماع ومحاكمة مطولة، حُ وأمن الدولة.  
  أمثلة صغيرة لكيفية سيطرة الدولة على القضاء. إّال هي ما وصفها للتو 

. قال مازن إن هناك مئات اآلالف  2011نّوهت كيربر بالشروحات التي قّدمها مازن وذّكرته بأنهم يريدون البدء في الحديث عن عام  
في تونس، كانت لدى الشباب    2010من األمثلة على جميع جوانب الحياة في سوريا. وقال إنه مع بداية الربيع العربي في نهاية عام  

التحديد  تطلعات جديدة وشعروا   إنه على وجه  قال مازن  الحرية.  بن علي  رحيل  بعد  بموجة من  تونس  [تُرجمت "بعد موت"]  من 
حقيقة قيام األجهزة األمنية بقمع    تقم بتغطيةوالمظاهرات في مصر، بدأت وسائل التواصل االجتماعي في دعم مصر وليبيا، بينما لم  

  المظاهرات السورية. 

الليبية. وتدخل جهاز األمن السياسي] قال ماز 2011فبراير [شباط/ في   فرع  الو  ، ةفرع الجّب   ،ن إنه انضم إلى مظاهرة أمام السفارة 
  ،فبرايرشباط/ 5في و وضرب المتظاهرين.   كيف قامت القوات المعنية باعتقال من الدولة. وذكر مازن أنهم تمكنوا من رؤية الداخلي أل

في دمشق وفي ساحة سعد هللا    مجلس الشعبأمام  تنظيم اعتصام  يوم غضب سوري. واقترحت الدعوة  إلى  كانت هناك دعوة    2011
دعي من قبل فرع األمن  شباط/فبراير)، استُ   2لم يكن هناك تجمعات للناس، لكن مازن يذكر أنه في ذلك الوقت (والجابري بحلب.  

ً 251الداخلي ( توفيق يونس.    حّقق معهموأنور البني الذين    ،فايز سارةو ،  رم البنيأك  آخرين مثل الكاتب   ) حيث أدرك أن هناك أشخاصا
الثالث حيث سمع أنهم متهمون   بالشارعبتأليب  قال مازن إنه اقتيد إلى الطابق  إن األجهزة األمنية افترضت أنه  وقال مازن    . الناس 

  ع المخابرات. وفرأحد  تم تقسيم البالد إلى قطاعات، كل منها يديره ووا له. استعدّ وكانوا قد  في سوريا بيك شعاكون هناك حرسي 

قلت أثناء مظاهرة في دمشق القديمة  ك على األرض. قال مازن إن مجموعة من المتظاهرين اعتُ االحر   ] بدأ 2011[  بعد شباط/فبراير
على خلفية  إطالق سراح المعتقلين  لمطالبة ب ل، كانت هناك دعوة العتصام أمام وزارة الداخلية  آذار/مارس  16. وفي  مارس/آذار   15في  

السلمية أمام وزارة الداخلية. إال أن العشرات وربما المئات من قوات    إنه شارك في هذه المظاهرة   ". قال مازنالتعبير والرأي"حرية  
للغاية.   بطريقة وحشية  العائالت،  الناس، وحتى  في ضرب  وبدأوا  جاءوا  من  واألمن  أكثر  اعتقال  ً   34تم  في  امرأة وشخصا  .18  

وآذار/ دكتور"  يا  الدور،  "إجاك  مثل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  تعليقات  درعا  في  أطفال  كتب  على  "حريةكتبوا  مارس،   "
، التي  مارس/آذار  18على أحداث    عنيفةأجهزة المخابرات  وكانت استجابة  الجدران. تم اعتقال األطفال وتعذيبهم من قبل قوات األمن.  

. وبحسب  آذار/مارس   28نه هو نفسه اعتُقل مرة أخرى في  إنقطة تحول أساسية. قال مازن إنهم بدأوا في اعتقال األشخاص وكانت  
مظاهرات التضامن مع ما حدث في درعا تتوسع  وبدأت  مازن، كان هناك إطالق نار بالذخيرة الحية على المظاهرات و"سقوط شهداء".  

  استجابة   تشعارات معينة. ومع ذلك، كان استخدام  تطالب بالحرية والديمقراطية ب   ،رات سلميةظاهمفي بانياس وريف دمشق. وكانت ال 
  للغاية. وقال مازن إنه يعتقد أن الحكومة قررت دفع المجتمع نحو العنف والتطرف.  ةقوات األمن عنيف

الحكومة اختارت االستجابة لمطالب الشعب بالوسائل  سألت كيربر عّما إذا كان مازن يعرف المزيد عن مثل هذا القرار. ورد مازن بأن  
  العسكرية بدالً من الحلول السياسية. 

لمتظاهرين السلميين مع ااعتقاالت ترافقت وخلصت كيربر إلى أنه لم يكن هناك بالتالي قرار مباشر. قال مازن إنه نوع من "التوجه". 
وخاصة المعتقلين،  والمتطرفين  القاعدة  معتقلي  سراح  العراق.    إطالق  العنف.  ومن  نحو  منهجي  بشكل  الشباب  األمن  قوات  دفعت 

تعارض  كانت سيما في المناطق التي ال  وانتشرت االعتقاالت التعسفية على نطاق واسع، بغض النظر عّما إذا كانوا قد فعلوا أي شيء،
  ينية واألخالقية لإلهانة أثناء االحتجاز. وقد تعرضت معتقداتهم الد هؤالء الشباب لظروف ال إنسانية من التعذيب. وتعرض النظام.  
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ورش  عبارة عن  في البداية، لم تكن الفترات [فترات االعتقال] طويلة: أيام أو أسابيع أو شهر. وبحسب مازن فإن االعتقاالت كانت  
ى االعتقال مرة أخرى. قال  العنف. قال له العديد من المعتقلين السابقين شخصياً بعد اإلفراج عنهم إنهم يفضلون الموت عل إلنتاجعمل 

كان سلوك األجهزة األمنية  و ] والعنف.  ثنية إلى الطائفية [االنقسام اإلسلمي ال ]  ة طريقال الشباب من [  قادةمازن إن ممارسة العنف هذه  
 ً ]:  2011مارس [/آذار  30قال الرئيس في خطابه األول في   حيث، بثينة شعبان ة ه اإلعالمي ت س ومستشارمع مصطلحات الرئي  منسجما

ً ت ، فلاً مفتوحةحرب   وها"إذا أردتم سرعان  وقال مازن إن هذا كان في نهاية آذار/مارس، عندما كان كل شيء سلمياً.  ". مفتوحةكن حربا
    حماة وحلب لمدة ست سنوات ونجح.   ما استخدم الرئيس لغة الحرب وذّكر الجمهور بأن النظام خاض حرباً ضد اإلخوان المسلمين في

، وكانت تتم أحياناً بطريقة منظمة. وكان جزء من العنف شكالً من أشكال  عنيفة  قال مازن إن ردة فعل بعض الشباب والجماعات كانت
سلحة إلى  [من السجن]، ناهيك عن تهريب األ  كان قد أطِلق سراحهمالدفاع عن النفس، وجزء آخر نبع من متطرفين ومنظمات إرهابية 

سوريا. وبعد ذلك، بحسب مازن، وصل المجتمع السوري إلى "نقطة انفجار". في ذلك الوقت كنا "نحن" [مازن وزمالؤه] في منظمات  
] وبدأ هو وزمالؤه بتوثيق االنتهاكات المرعبة  VDC، تم إطالق مركز توثيق االنتهاكات [2011في نيسان/أبريل  وحقوق اإلنسان.  

  االنتهاكات التي كانوا يقومون بتوثيقها.على اعتُِقلوا وكانوا شهود عيان بشكل يومي. وقد 

*** 

 دقيقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

معلوماته من عمله في مركز توثيق االنتهاكات.    قالت كيربر إنها تريد معرفة المزيد عن الوضع العام وسألت مازن عّما إذا كان قد استمدّ 
ً ي شكر مازن ك الدته لمدة عام في فرع  اعتُِقلت ود لعدة سنوات. وهِ ل والده واضطُ قِ اطن سوري من عائلة سياسية. اعتُ أنه مو  ربر موضحا

من هذه الظروف وكذلك من    المعارف التي لديهالمخابرات العسكرية]. قال مازن إنه حصل على    التابع لشعبة   235فلسطين [الفرع  
 ً حقوق    التحق بمنظمات ومفوضيات   2000  في أيلول/سبتمبرو بحقوق اإلنسان.    مرحلة مبكرة عندما درس في كلية الحقوق وكان مهتما

  .  2002من نقابة المحامين في الالذقية عام  فصله تم نتيجة لذلك و ،اإلنسان

، بدأوا في نشر تقارير  2004وفي عام    في فرنسا.  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير وترخيصه ، تم تأسيس  2004في عام  و
اليونسكو   بالتعاون مع  المثال  أخرى: على سبيل  بالتعاون مع منظمات  المتحدة    وبرنامجسنوية  البشرية  األمم  في عام  للمستوطنات 

يطرة  تقرير حول الرقابة على اإلنترنت وسو  ؛2007االستفتاء الرئاسي لعام  و  مجلس الشعب تقرير رصد بشأن استفتاء  و؛  2006
حالة حظر سفر    417تم توثيق  حيث  ،  2009تقرير حول حظر السفر عام  ؛ و2008ألمن على الفضاء الرقمي عام  النظام وقوات ا

أكثر    عاماً، مما أدى إلى اعتقاله وإغالق مكتبهم  16من قبل قوات األمن. قال مازن إن هذا كان عمله اليومي هو وزمالئه ألكثر من  
المركز السوري لإلعالم وحرية  كأحد مشاريع    2011هو وزمالؤه أسسوا مركز توثيق االنتهاكات في عام  . وأوضح مازن أنه  من مرة
  ألف سجل حول انتهاكات الحكومة وداعش والنصرة وغيرها. 400اليوم أكثر من   والذي لديه  ،التعبير

  ت "قوات األمن" وسأل ذكر  مازن  إلى أن  كيربر    أشارتأرادت كيربر معرفة من أو ما كان يخص "قوات األمن". لم يفهم مازن السؤال.  
تليها  و  التي تأسست في الخمسينيات؛  المخابرات العسكرية   شعبةفي سوريا: أقدمها   مخابرات أجهزة    ةمن هم. قال مازن إن هناك أربع

في السبعينيات    ت من ثم تأسسوباسم "أمن الدولة")، التي تأسست في الستينيات.  المعروفة بالنسبة للجمهور  ة (المخابرات العام   إدارة
  األحدث.  هماوإدارة المخابرات الجوية األمن السياسي و شعبة

والتعذيب لم تبدأ إال في    حاالت االعتقالعّما إذا كانت    توسأل  2011كانت موجودة قبل عام    يع اإلداراتخلصت كيربر إلى أن جم
أو محاكمات    اذيب أو تع  اقسري   ا. قال مازن إن هذا سلوك ممنهج لقوات األمن السورية، سواء كان اعتقاالت تعسفية أو اختفاء2011عام  

ً  حاضراً هذا السلوك  كان و. [تم إجراؤها من قبلها]   هي محكمة أمن الدولةجائرة "ذراعها"  ن ي شيئ سوى تغير ي لم . وبحسب مازن، دائما
بشكل  2011بعد   الضحايا  أوالً، زاد عدد  قبل عام  كبير.  المعارضة  2011.  نحو مجموعة ضيقة هي  االعتقاالت موجهة  كانت   ،

 ، ارتفع عدد الضحايا2011وبعد عام    من مثل هذا السلوك أقل.  عانواالسياسية واألوساط المحيطة. لذلك كان عدد األشخاص الذين  
قل  ◌ُ إلى الماليين. وخلص مازن إلى أن ذلك كان هو التغيير األول. ثانياً، قال إن األمور تغيرت فيما يتعلق بالتعذيب. قال مازن إنه اعت

  التعذيب كان  كل المعلومات التي لديه،    معتقل يعطي ال  كان  ستخدم للحصول على معلومات، وعندماوبعده. وكان التعذيب ُي   2011قبل  
،  ستخدم للحصول على معلوماتولم ُي   المعارضين  لتصفية ، أصبح شكالً من أشكال العقاب واالنتقام ووسيلة  2011بعد عام  و.  يتوقف

تم نقل معظمهم  حيث  أوضح مازن أنه تم نقله بعد اعتقاله الثالث إلى الفرقة الرابعة. كان هو وزمالؤه في مطار المزة.    على سبيل المثال،
مكث هناك ستة أشهر. وأشار كذلك إلى وجود برنامج تعذيب مرتين في اليوم لجميع المعتقلين دون توجيه ناك. قال مازن إنه  هإلى  

  أسئلة إليهم. 
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 السجانين، مضيفاً أن 2012أرادت كيربر أن تعرف متى حدث ذلك. قال مازن إن ذلك حدث بين نيسان/أبريل وأكتوبر/تشرين األول 
ض أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان للتعذيب بنفس طريقة تعذيب مقاتل  ]. لذلك، تعرّ المعتقلينأسماء  [  همحتى أسماء  يكونوا يعرفونلم  

  تصفية وخلص مازن إلى أن هذا كان أحد جوانب تطور التعذيب كوسيلة لالنتقام و  3األسماء.   تشابهوشخص وصل إلى هناك بسبب  
  المعارضين.

أن التعذيب كان جزءاً من عمل أجهزة المخابرات وما إذا كان يمكن للمرء    2011سألت كيربر عّما إذا كان معروفاً في سوريا قبل عام  
ً اً لدى الجمهورمعروفكان  د مازن أنه  أكّ فأن يعرف ما قد يتعين عليه فعله عند االنضمام إلى أجهزة المخابرات.   كان     أن ذلك ، مضيفا

 ً وبعد القضاء على الحركة العسكرية التابعة لإلخوان [المسلمين].    1982مهور على األقل منذ الثمانينيات وبالتحديد بعد عام  للج  معروفا
،  كان هو وزمالؤه ينشرون األخبار والمعلوماتوللقضاء على المجتمع بشكل عام.  أنه قد تم استغالل ذريعة الوضع القتالي    وأضاف مازن 

آالف المعتقلين. وقال إن المجتمع السوري بأسره يعرف باالعتقاالت  تم إطالق النار على  اقتحام سجن تدمر حيث    بشأنعلى سبيل المثال،  
والتعذيب من قبل قوات األمن بذريعة الطوارئ، خاصة وأن القمع من قبل قوات األمن لم يكن موجهاً فقط ضد اإلخوان [المسلمين]،  

. وأوضح أن هذا حدث من بين أمور أخرى لحزب العمال الشيوعي والمكتب  المنظمات اليسارية المئات من  وتعذيب  قال  بل تم اعت 
لجميع"، ونقل النظام  استهدف االسياسي للحزب الشيوعي والناصريين [أنصار جمال عبد الناصر]. وقال مازن إن البلطجة والتعذيب "

  باستمرار في الحياة اليومية. هو الحال وقال إن ذلك كان تلك الصورة للمجتمع كوسيلة للترهيب والقمع.  

  استجواب من قبل القاضي فيدنر 

 ً فأّكد  .  2011للجمهور قبل    تساءل فيدنر عّما إذا كان من الصحيح أن ما حدث في المعتقالت التابعة ألجهزة المخابرات كان معروفا
  مازن ذلك. 

  ذكر. سبق ومن الحياة اليومية كما    اً جزءكانت  أنها    ذلك، وأضاف   زنأكد مافتساءل فيدنر عّما إذا كانت أساليب التعذيب معروفة أيضاً.  

وسأل عّما إذا كانت مهام قوات األمن قد تغيرت بعد الثورة. قال مازن إنه   2011أشار فيدنر إلى أنه كانت هناك نقطة تحول في عام  
، كان دور ومهام األجهزة األمنية هو السيطرة  2011لكن حتى قبل عام  و.  هو الذي تغّير  تغيرت، وإنما عدد الضحايا  المهام ال يعتقد أن  

و المجتمع  ذلك  على  في  بما  ثمن،  بأي  للحكومة  المعارضة  أشكال  أي شكل من  ومنع  اآلخر،  الدولة، وقمع  التعذيب  استخدام  فروع 
  واالعتقاالت والقتل. 

 ئيسية مثل الدوالب والشبح وبساط الريحأراد فيدنر معرفة ما إذا كانت هناك تغييرات نوعية أيضاً. قال مازن إن أساليب التعذيب الر
وبسبب    2011بعد  و. كل هذه الوسائل كانت موجودة واستخدمت.  2011ت الكهربائية كانت موجودة بالفعل قبل عام  واستخدام الصدما

التي كانت تستخدم في السابق   لمنفردةالزنزانة اوأصبحت ]. االعتقالاألعداد الكبيرة [للمعتقلين]، ساءت الظروف الصحية [في مراكز 
، كان  2011مارس  آذار/وحتى    2011أنه عندما تم اعتقاله قبل عام  إلى  مازن    وأشار أشخاص.    7إلى    6اآلن    تضملسجين واحد،  

، ولكن عندما اعتقل مرة أخرى بعد أقل من عام، كانت الزنزانة االنفرادية في فرع المخابرات  215في الفرع  منفردة  بمفرده في زنزانة  
ب في ظروف صحية خطيرة ساهمت إلى جانب  . وأوضح أن ارتفاع عدد المعتقلين تسّب فيها[سجناء]    7نفس الحجم، لكنهم كانوا  ب الجوية  

وإنما نتيجة  . وخلص مازن إلى أن ذلك لم يكن نتيجة تغيير األساليب،  والقتلى  التعذيب وغياب الرعاية الطبية في زيادة أعداد الوفيات
  المعتقلين.لتغّير أعداد 

. فأّكد مازن، موضحاً أن هذا كان الحال  2011سأل فيدنر مازن عّما إذا كان أشخاص قد ماتوا في معتقالت أجهزة المخابرات قبل  
والحركات الشيوعية    ،نتيجة النزاع مع اإلخوان [المسلمين]؛ حيث تمت محاربة النقابات المهنية  1988و  1976بشكل خاص بين عامي  

  كل شيء كان موجوداً". د مازن أن "اليسارية. أكّ 

. قال مازن إن هذه الفترة كانت  2011إلى    2001أراد فيدنر معرفة المزيد عن االختالفات على وجه التحديد مقارنة بالوضع من  
فئة معينة من األشخاص، وعادة  سوى  تم اعتقال  لم ي لم تكن حركات المعارضة هي نفسها وحيث  .  1988إلى    1976  فترة  نعمختلفة  

  أشكال مختلفة من   حيث كانت هناكن. قال مازن إن االستثناء الوحيد هو شمال شرق سوريا  والسياسيي   من دعاة حقوق اإلنسان  كانواما  
أن  القمع  من  في المرحلة األولى، حاول النظام أن يجعل    2000مع وصول بشار األسد عام  ولمنطقة.  ا  االنتهاكات بسبب خصوصية

  على وجه االستبداد".  ) المكياجمواد التجميل (  يضعونكانوا ، "وكأنهم يبدو جميالً 

 

بسبب تشابه األسماء بينه وبين  مالحظة من مراقب المحاكمة: ليس من غير المعتاد في سوريا أن يتم القبض على شخص أو حتى محاكمته  3
  مطلوب. شخص 
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. فأّكد مازن، موضحاً أنه كان هناك عدد أقل من الضحايا. وقدمت منظمات  2011سأل فيدنر عّما إذا كان هناك ضحايا تعذيب قبل  
عدد حاالت التعذيب والوفيات الناجمة عن التعذيب، لكن العدد    حقوقية سورية مثل الجمعية السورية لحقوق اإلنسان تقارير يومية عن

  كان أقل. 

. قال مازن إنه يعرف فرع  2011سأل فيدنر مازن عّما إذا كان لديه معرفة بالوضع في إدارة المخابرات العامة وفرع الخطيب قبل  
حافظ األسد أكثر من    ثق به وشخص    كان يقوده   شيء. كل  معنياً ب بشكل أساسي  كان  الخطيب جيداً، فهو أحد أهم الفروع في سوريا و

  .غيره

يتحدث عن  أن يستوضح  أراد فيدنر   إذا كان مازن  يتحدث عن االثنين، إدارة  ما  إنه كان  الخطيب. قال مازن  أو  العامة  المخابرات 
أن "المركز" [ الثق  ] حصل ذات مرة علىالمركز السوري لإلعالم وحرية التعبيرموضحاً  في عام    افة إلقامة فعاليةإذن من وزارة 

الصلة    2008 ذات  الوثيقة  مازن  [عرض  المزة.  في  الثقافي  المركز  الفعاليةفي  عن  اإلعالن  تم  المحكمة].  مسؤولون    في  وُدعي 
  عنصرأبلغهم الو. دقيقة فقط من موعد انطالق الفعالية 15قبل  إلى موقع الفعالية  251الفرع  منتم إرسال عنصر  لكندبلوماسيون. و

أجهزة    ضلوع هذا فقط مثال واحد بسيط لشرح  إن  إلغاء الفعالية، على الرغم من الموافقة الرسمية من وزارة الثقافة. قال مازن  أنه قد تم  ب 
  المخابرات وسلطتها. 

  2011ل  . قال مازن إنه يستطيع تقديم بعض القصص من قب 251طلب فيدنر من مازن تقديم المزيد من المعلومات العامة عن الفرع  
سوريا رسمياً بإذن من    من حزب الخضر  يعضو في البرلمان األلمان والتي اختبرها بنفسه كرئيس للمركز. على سبيل المثال، زار  

  وزارة الخارجية السورية. 

الرسمي    ذنأن هذه الوثائق هي اإل  مكتوبة. أوضح مازن  وثائققاطعه بوكير، محامي الدفاع عن أنور، قائالً إن على مازن أال يقرأ من  
  لندوة وإشعار صادر عن جهة حكومية بإلغائه. بعقد ا

  في المحضر.  وثائق هناك حاجة لتضمين هذه الأوضحت كيربر أنه ليست 

  د مالحظات. ما إذا كانت هذه الوثائق هي في الواقع الوثائق التي يتحدث عنها مازن أو مجرّ أن يستوضح قال بوكير إنه يريد فقط 

  . جملتهاكيربر  كررت 

  . ذا أهميةتدّخل شارمر، محامي المدعين، بالقول إن إلغاء الفعالية قد يكون 

  قال مازن إن الوثائق عبارة عن نسخ ويمكنه تقديمها للمحكمة. 

  قال بوكير إنه يريد أيضاً الحصول على معلومات أكثر دقة حول هذه الوثائق. 

  تلقي المحكمة نظرة على الوثائق والترجمة الخاصة بها.  قالت كيربر إن على مازن أوالً أن يكمل شهادته قبل أن

وما يعرفه الجمهور عن هذه المهام. قال مازن إنه سيجيب على هذا السؤال مباشرة بعد    251تابع فيدنر سؤال مازن عن مهام الفرع  
"]. قال مازن إن عضو البرلمان  المركز[فعالية  االنتهاء من القصة حول إلغاء   قانوني  بشكل  األلماني، أوميد نوريبور كان حاضراً 

التعبير]  ورسمي السوري لإلعالم وحرية  [للمركز  الرئيسي  "المقر  عندما    2008  ، مايوأيار/  15في    " غربية فيالت  مزة  "في  " في 
دوريتان   الفرع  جاءت  الفعالية  251من  بحضور  بالحضور  عندما رفض مازن و.  وطالبتا  لهم  الم  ، السماح  إنهاء  أجبروا  ركز على 

، على الرغم من حقيقة  251من الفرع وقد صدر أحد أوامر حظر السفر ، عدة مراتسفر عليه الظر حُ قد . كما ذكر مازن أنه الفعالية
عندما أراد مازن، بضغط    2010وقعت حادثة أخرى في نهاية عام  ولم يتمكن بالتالي من زيارتهم.  وأن أطفاله كانوا في دولة أوروبية  

الذي  ن مشرفه كان خليل معتوق (الذي كان مفقوداً حتى اليوم)،  إمن أصدقائه، إعادة التسجيل في نقابة المحامين بدمشق. قال مازن  
ي  ازن كعضو، وتم تحديد يوم ليؤدّ صوتاً لصالح عودة م  15  بواقع  ت مجلس نقابة المحامين. صوّ 2010ل معه كمتدرب في عام  سجّ 

نقابة المحامين في دمشق، اعتذر رئيس هذه ا  ذكر .  القانونية  اليمين نيابة عن  اإلقليمية جهاد اللحام    لنقابةمازن أنه عند وصوله إلى 
يُسمح لمازن بالتسجيل مرة أخرى.  ، جاء إليه في اليوم السابق ليبلغه بأنه لم  دعى محمود رعدُي   251من الفرع    اً ، قائالً إن عنصرالنقابة

ل في كل  تدخّ  251واختتم بالقول إن الفرع [البرلمان] أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس الشعب   جهاد اللحام، نفس الشخص،إن  قال مازن
  قمع المعارضة وتشكيل رأي معارض.  شيء وحتى في العالقات الشخصية للناس، إضافة إلى دوره في 

. أجاب مازن أن هذا الفرع كان من أهم الفروع في محيط  251ن هذا الجواب هو وصف مازن لمهام الفرع  سأل فيدنر عّما إذا كا
وكان  مهامه االستراتيجية هي الحفاظ على األمن في دمشق والمناطق المحيطة بها، من الناحية األمنية وليس العسكرية.  كانت  دمشق.  
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في كل شيء، حتى    يتدخل   كان الفرعقتصاد والدين واألحزاب السياسية والطالب. والفرع أقسام تتحكم في جميع جوانب الحياة: اال   لدى 
  . "المنتظمة"   إضافة إلى مهامه ،[البرلمان]  في حكومة الرئيس وانتخاب مجلس الشعب

*** 

  تم وضع األصفاد في يدي إياد قبل أن يُقتاد إلى الخارج]  –[استراحة غداء 

*** 

، وسأل كيف علم مازن بذلك. قال مازن  "إذا أردتموها حرباً مفتوحة، فلتكن حرباً مفتوحة"بشار األسد:    اقتبس مازن  إلى أن  فيدنر    أشار
  . وّجهه إلى الجمهور   إنه جزء من خطاب للرئيس

ً موجه إنه يفترض أن الخطاب كان  سأل فيدنر عّما إذا كان الخطاب يتعلق بالمظاهرات. قال مازن   لمتظاهرين السلميين.ل ا

] كان حاضراً في المظاهرات وسأل عّما إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي  251إن الفرع الداخلي [  قال  مازن إلى أن  فيدنر    شارأكما  
على    ،، استدعاه الفرع الداخلي عدة مرات2011ومن أين حصل مازن على هذه المعلومات. قال مازن إنه ذكر سابقاً أنه قبل عام  

  . 2009أيلول/سبتمبر   13سبيل المثال في 

أو كيف عرف أنه كان الفرع الداخلي    عليهم  ف يسأل عن تواجد الفرع في المظاهرات وما إذا كان مازن قد تعرّ   أوضح فيدنر أنه كان
اللواء توفيق يونس هناك [في مظاهرة] أمام مجلس النواب. وأشار كذلك إلى أنه قبل    ، كانمن تجربته الشخصيةإنه  ]. قال مازن  251[

[من الفرع الداخلي]. قال مازن  العناصر  بعض    واستجوبه في مكتبه. كما استدعاه واستجوبه  مازنقد اعتقل    اللواء توفيق كان  أيام،    ثالثة
  . م ويعرف حتى أسماء بعضهملهاشكأإنه يعرف 

. أكد مازن ذلك، مضيفاً أنه شارك في جميع المظاهرات  2011أراد فيدنر معرفة ما إذا كان مازن قد انضم إلى أي مظاهرات في ربيع  
  تقريباً. 

ونقطة التحول عندما أصبح الوضع أكثر عنفاً وتم    ت التي قامت بها أجهزة المخابرات طلب فيدنر من مازن أن يصف نوع االعتداءا
رت قوات األمن المتظاهرين. وقال  أمام السفارة الليبية حيث صوّ   2011استخدام السالح. أشار مازن إلى اعتصام في شباط/فبراير  

تم القبض  و  ." خاين ياللي بيقتل شعبه" وصرخ المتظاهرون    الهراواتولكن في لحظة، أخذت قوات األمن    مازن إنه ال يعرف سبب ذلك، 
] كانت هناك دعوة لالحتجاج أمام وزارة الداخلية السورية، وتم  2011مارس [آذار/  16في  و على بعض األشخاص لكن أغلبهم هرب.  

دقيقة، لم يكن هناك رد فعل من قوات األمن،    15قال مازن إنه خالل أول    ع. اإلعالن مسبقاً عن الوقت والمكان، وبدأ الناس في التجم
ً   "وات األمن ومزقت الصور واعتدت "علينالكن لحظة رفع صور المعتقلين، نشطت ق ً محض  بالضرب. وأضاف أن الضرب كان عذابا ،  ا

هو نفسه  قال مازن إنه و ض للضرب بالهراوات. رّ الفلسفة في جامعة دمشق، تع أساتذة وأشار إلى أن الدكتور الطيب تزيني، أحد أمهر 
المنطقة الجنوبية التابع    قل المعتقلون إلى فرعوضربوه بعمود إنارة. وُن   دكتوربال  سه عندما أمسك اثنان من العناصركان ينزف من رأ

قال مازن    لشعبة العسكرية.  العباسيين. وحاولت  إنه  المخابرات  المرة في ساحة  آخر، هذه  كانت هناك محاولة العتصام  أشهر  بعد 
  من دوما. قال مازن إنه شارك أيضاً في المظاهرة، حيث تم إطالق الرصاص الحي.   الوصول إلى هناكمجموعة كبيرة من المتظاهرين  

  يران/يونيو. أراد فيدنر معرفة الشهر بالضبط. قال مازن إنه يعتقد أن ذلك حدث في حز

إذا كان   قد أصيب سأل فيدنر  البعض أصيب برصاصةأكّ فبالرصاص.    أحد  بل د مازن أن  الواقعة، في  ووبعضهم مات.    ،  بعد هذه 
  4. ثالث سنوات ونصفلمدة  إنه اعتُقل ، قال مازن2012 فبراير/ شباط

قد حدث مرة أخرى. قال  ذلك  أراد فيدنر معرفة ما إذا كانت هذه هي أول مواجهة لمازن مع األسلحة النارية في مظاهرة وما إذا كان  
، بينما شارك في  اهرة تراجعت مشاركته في المظاهراتمازن إنها المرة الوحيدة التي تعرض فيها للذخيرة الحية، ولكن بعد تلك المظ

  ظاهرات تقريباً في دمشق والمنطقة المحيطة بها. م ] في جميع ال2011مارس [آذار/شباط/فبراير والمرحلة األولى في 

في    لكندمشق. والتي شهدتها  سأل فيدنر عّما إذا لم يكن هناك إطالق نار في ذلك الوقت. قال مازن على األقل ليس في المظاهرات  
  . حاضراً هناكلم يكن لكنه  حاالت إطالق نار على سبيل المثال، كان هناك ،درعا

 

  بدالً من سنوات.  ثالثة أشهر ونصف تمت ترجمتها على أنها  مالحظة من مراقب المحاكمة:   4
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أراد فيدنر أن يعرف متى بدأ استخدام األسلحة [ضد المتظاهرين] ومن أي فترة زمنية حدث ذلك بشكل منتظم. قال مازن إنه في وقت  
الحق كانت هناك أطراف أخرى. على سبيل المثال، في جسر الشغور، كان هناك إطالق نار من قبل مجموعات أخرى على مبنى  

  أمني.

ً . قال مازن إن طرفهم من بادر بإطالق النار  ثوار" ال" قوات األمن أم   ت ما إذا كان أن يستوضح  يدنر  أراد ف هو    آخر ال يستطيع تحديده  ا
  ]. بإطالق النار [  قوات] األمنخاللها [واستجابت . ووقعت اشتباكات أمام المبنى من بادر بإطالق النار

إنه  على سبيل المثال. قال مازن    نواستخدمت الذخيرة الحية: الشرطة أو الجيش أو مدني أراد فيدنر معرفة من كانت قوات األمن التي  
ف  ، تعرّ يأساسوبشكل  .  مف عليهفي مواقع معينة، وبالتالي، تمكنوا من رؤية العناصر والتعرّ   اتاالعتصام  كانت ،  فبراير/ في شباط

شخاص الذين تمكن من  وأضاف مازن أن عدداً قليالً فقط من األ ة.  الجّب   فرع   – واألمن السياسي    251أشخاص من الفرع  هوية  على  
العسكرية. و  شعبة من    التعّرف على هويتهم كانوا  استُ   لكنالمخابرات  التي  المظاهرات  يتمكن من  في  لم  الحية،  الذخيرة  فيها  خدمت 

  ع مخابرات. و كانوا خليطاً من قوات عسكرية وفرحيث ف على أفراد معينين. التعرّ 

  يقبضوا عليه ولم  ،مع ذلك القسم". قال مازن إنه ليس لديه خبرة شخصية 40ما إذا كان مازن على دراية بمصطلح "القسم سأل فيدنر 
مركز توثيق  من خالل عمله في توثيق االنتهاكات ومن خالل زمالئه في المركز [أصبح على دراية به  في مرافقهم. إال أنه   ولم يُعتقل
  . هذا القسمم من قبل ] الذين تم اعتقالهاالنتهاكات

ويرأسه العقيد (وربما    251ومهامه. قال مازن إنه يعلم أنه جزء من الفرع    40أراد فيدنر أن يعرف بالضبط ما يعرفه مازن عن القسم  
  . القسم  هناك أهمية أكبر لذلك كانت بسبب العالقة بينه وبين بشار األسد، والحقاً العميد) حافظ مخلوف. 

(أو قسم المدينة (دمشق)) هي    40  هام القسم ن مإ  ، علمه  على حدّ   ،. قال مازن40  تحديد هذه األهمية ومهام القسم  مازنطلب فيدنر من  
  ل تدخّ   فقد   سه،أري خلوف  حافظ ملكن بما أن  وعن منطقة جغرافية معينة.    كان مسؤوالً   40  قسم، إال أن ال251جزء من مهام الفرع  

  ]. معامالتهمرجال األعمال وصفقاتهم [في تدّخل  في تكليف الوزراء و قسمال

  . 251ضمن مهام الفرع من . قال مازن إن مهامه كانت 40القسم  يجيب على سؤاله حول الغرض من القال فيدنر إن هذا 

  من قبل. نفى مازن أن يكون هذا هو الحال.  اين إلى يمينه ويخبره ما إذا كان قد التقى بهمطلب فيدنر من مازن أن ينظر إلى المتهمَ 

أشار فيدنر إلى أن مازن ذكر في مقابلته مع الشرطة األلمانية أشياء مروعة بشأن اعتقاله، لكن هذه األمور لم تحدث في الخطيب. سأل  
  . ذلك د مازنأكّ ففيدنر إذا كان هذا صحيحاً. 

المخابرات العسكرية.    ] التابع لشعبة227[قل في البداية في فرع المنطقة  ه اعتُ كن اعتقاله. قال مازن إن امأطلب فيدنر من مازن أن يذكر  
  المخابرات الجوية وكان في البداية في [فرع]  ونصف  سنوات    لثالث، أما االعتقال الثالث فقد استمر  215كان اعتقاله الثاني في الفرع  و

  المركزي.  التحقيق فرع  – وأمن الدولة  المخابرات الجوية ع] وفرأحد  [في  ذلك  وبعدبمطار المزة، ثم في الفرقة الرابعة، 

المزة،   في مطار  للتعذيب  تعرض  إنه  قال مازن  للتعذيب.  تعرض مازن  أين  يعرف  أن  فيدنر  الرابعة،  وفي  أراد  إدارة  وفي  الفرقة 
  التحقيق المركزي.  فرع – وأمن الدولة  الجوية  المخابرات

  لى الوثائق التي ذكرها مازن سابقاً.أرادت القاضي كيربر اآلن إلقاء نظرة ع

اإلذن    ت المزة. وتضمن ب إلى المركز الثقافي العربي    ت موجهة ، وكان 311رقم  ، وثيقة  من وزارة الثقافةهي  الوثيقة األولى  إن  مازن  قال  
ي مدير  مازن. وتحمل الوثيقة توقيَع   كانت من تنظيمو  ،2008  ،أغسطسآب/  25باستضافة ندوة حول "الصحافة وحرية التعبير" في  

  المركز الثقافي نجيب السوسي ومساعد وزير الثقافة محمد تركي السيد. 

  . ذلك د المترجم طلبت كيربر من المترجم تأكيد ذلك. فأكّ 

  تواصل قمع حرية التعبير". قال مازن إن الوثيقة الثانية هي إعالن صحفي من لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان بعنوان "السلطات السورية  

 ً ً   أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت هذه الوثيقة مرتبطة بالوثيقة األولى. قال مازن إنه كان إعالنا   ندوة. البشأن إلغاء  صحفيا

  سألت كيربر المترجم عّما إذا كان يمكنه تأكيد ذلك. فأّكد المترجم ذلك. 
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ً أرادت كيربر معرفة ما إذا كان حظر الفعالية مكتو تحدث  كان ي الصحفي    إن اإلعالن  ياً فقط. قال مازنحدث شفوأنه  في وثيقة أم    باً أيضا
  عن الحظر. 

  استجواب من قبل المّدعي العام 

  أنور. عن ين في سوريا. قال مازن إنه سمع معرفة ما إذا كان مازن قد سمع عن أحد المتهمَ  كلينجه عي أراد المدّ 

  . 251عّما سمعه مازن. قال مازن إن أنور كان رئيس وحدة التحقيق في الفرع  كلينجهسأل 

قلوا في قسم  هناك أو عن أنور. قال مازن إنه كان لديه زمالء اعتُ   األوضاععن  له شيء  عّما إذا كان مازن قد سمع أو قيل    كلينجهسأل  
  . االنتهاكات] مركز توثيقمركز التوثيق [من خالل  251الفرع  إضافية عنلديه معرفة كما أن . 251بالفرع  التحقيق

  . 2011مارس آذار/أم بعده. قال مازن إن ذلك حدث بعد  2011آذار/مارس شهر أن يعرف ما إذا كان ذلك قبل  كلينجه أراد 

]،  2011عّما قاله زمالء مازن عن ظروف االعتقال. قال مازن خالل المرحلة األولى في آذار/مارس ونيسان/أبريل [  كلينجهسأل  
بعد نيسان/أبريل، أبلغوا عن مزيد من التعذيب وأعداد أكبر  ودوالب وسوء المعاملة بشكل عام. السيما وال  تحدثوا عن أساليب التعذيب،

  مالؤه بدأوا في توثيق حاالت الموت تحت التعذيب. معتقلين]. قال مازن إنه وزمن ال[

. فأّكد مازن  2012و  2011بين عامي    251عّما إذا كان مازن يعرف أسماء أشخاص ماتوا تحت التعذيب في الفرع    كلينجهسأل  
  ذلك. 

ً من مازن تقديم هذه األسماء. وقدّ   كلينجهطلب   .  [تم حجب االسم/ معلومات] حد الضحايا،  أ نه يحتوي على وثائق تخص  إيقول    م مازن ملفا
يتضمن   الفرع  حيث  العسكري  ، 251الملف: شهادة منشق من  ه  وتسجيل فيديو من شقيق الضحية موجّ   ، وشهادة من مشفى حرستا 

تظهر هذه الوثائق  و.  251توفي أثناء وجوده في الفرع   [تم حجب االسم/ معلومات]. تشير جميع المواد إلى أن  تسللمحكمة في كوبلن 
  وهي للمحكمة. وأضاف مازن أن الوثائق ترجمت إلى األلمانية للمحكمة.  لعهدة] ا[سلسلة  5الحيازة أيضاً سلسلة 

  6". القيادة سلسلة " والتي يمكن ترجمتها أيضاً على أنها "ذكر "سلسلة الحيازة ، إلى أن مازنأوميشينأشارت محامية المّدعي، د. 

أسماء  تتضمن األولى أن يعرف بالضبط ما تظهره الوثائق ومن أين حصل عليها مازن. قال مازن إنه أحضر عدة وثائق،  كلينجه أراد 
  شخصاً يعملون هناك. 93والهيكل اإلداري باإلضافة إلى أسماء  251قادة من الفرع 

المركز السوري  من قبل قسم التقاضي في    اوإتاحته  اتم إعداده  قد   أن يعرف من أين حصل مازن على الوثيقة. قال مازن إنه  كلينجهأراد  
) ومواد  251من الفرع    عنصرانمنشقين (  عناصروكذلك قسم مركز توثيق االنتهاكات، باستخدام شهادات    لإلعالم وحرية التعبير

  ترجمتها إلى األلمانية.  تالمنهجية واألسماء وتم تتضمن الوثيقة ومفتوحة المصدر. 

أن    ذلك، وأضاف   د مازنأكّ فإلى أن الوثيقة بالتالي ليست أصلية من أجهزة المخابرات لكنها من إعداد منظمة مازن.    كلينجه خلص  
ً   بناء على المعلومات المتوفرة.السوري لإلعالم وحرية التعبير  الوثيقة أعدت في المركز   أن الوثيقة الثانية تتعلق بالمعتقل   وتابع موضحا

ً   مشفى وتحتوي على شهادة من   [تم حجب االسم/ معلومات]  ر هذه الوثيقة أيضاً  توّف ومن الفرع.    حرستا تشير إلى وصول المعتقل ميتا
اها من أحد  بناًء على المعلومات التي تلّق . قال مازن إن هناك أيضاً شهادة من شقيق المعتقل، الذي يقول إنه  هي موثقة والحيازة   ة سلسل

  . 251توفي شقيقه في الفرع فقد العاملين في الفرع،  

  مشفى وفي في الفرع أو في  ما إذا كان الشخص قد تُ   أن يستوضحكان لدى محامي المّدعي، شارمر، سؤال بخصوص الترجمة وأراد  
ً كان  حرستا. قال مازن إن الشخص    حرستا.   مشفى عندما وصل إلى  وصل ميتا

  عن . قال مازن إنها نسخة  ا ى حرستا أصلية أم نسخة أم ملخصشفمتسائالً عّما إذا كانت الشهادة من م  كلينجه واصل المدعي العام  
  عليها.  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبيرتشير إلى كيفية حصول  الحيازة األصل، مضيفاً أن سلسلة 

 

 chain ofليزية]: " ج مازن [باإلنمعنى المصطلح العربي "سلسلة الحيازة". قال  عن مازن: سأل المترجم مراقب المحاكمةمالحظة من  5
custodyمازن إفادةالمصطلح عندما ترجم قد ترجم المترجم  كن". ولم ي .  

 مازن امهي قدّ سلسلة القيادة" التكان "  أوميشينإليه   تألن ما أشار  ، المحاكمة: يبدو أن هذه الترجمة سببت اللبس فيما بعد مراقب مالحظة من  6
ً كوثيقة منفصلة أيض اً الحق   . ا
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شهادة شقيق الضحية. قال مازن إن شهادة األخ موثقة في شريط فيديو وهي رسالة موجهة إلى  م تقديم  ت أن يعرف كيف    كلينجه أراد  
  في المحكمة.  تهشهادلإلدالء ب موجود حالياً في اليونان وعلى استعداد وإنه المحكمة".  عدالة "

. تم نقله وتمت  2012  آب/أغسطس،  27في    مشفى متى مات الشخص. قال مازن، بحسب الشهادة، كان قد وصل إلى ال  كلينجه سأل  
] الكهربائية  بالصدمات  الصعق  إلى  باإلضافة  إجراءات طبية إلنعاشه  الكهربائيةمحاولة عمل  الصدمات  لم  جهاز  لكن  تكن هناك  ]، 

  . استجابة

من خالل الشكوى من أنه ال ينبغي مناقشة الوثائق في الوقت الحالي خالل جلسة عامة وأن    ،أنورعن  دفاع  المحامي  بوكير،  تدّخل  
بالضبط وكيف    الواضح من أين أتت الوثائق وما هو مضمونهاغير مقبولة ألنه ليس من    بشأن الوثائق  كلينجهالتي طرحها  سئلة  األ

  حصل عليها مازن. 

الوثائق، فقد قام مازن والمركز السوري لإلعالم وحرية التعبير بجمع المعلومات،    نه لم يكن يعرف عنإ  كلينجه قال المّدعي العام  
  الرئيسية العلنية.  المرافعة وينبغي عرض الوثائق في 

نسخة  مقابلة مازن مع الشرطة األلمانية (باإلضافة إلى  محضر    نسخة من  على  أن أطراف القضية حصلوا  طلب بوكير استراحة، معتبراً 
ً ن  االطرفحصل عليه  مقابلة من اليوم السابق الذي  محضر  من   .  لهذا اليوم   "آت مفاجال صندوق"   عنأحد يعلم    م يكن) اليوم فقط ولمسبقا
سئلة على وثائق اليوم  أديه أي  يس للإنه  ير  ، قبل مناقشتها في جلسة استماع. قال بوكينبغي توفيرها أوالً   وكان   ثقيلة وثائق  إن تلك  قال  
اللحظةطلب عقد جلسة إضافية،  ي   هولكن  بمثابة  ،  ألنه في هذه  المعلومة من شخص آلخر لعبة  ال"ستكون األمور  نقل  يتم فيها  "  التي 
  ". صندوق المفاجآت و"

، أوضح  حضَرينفيما يتعلق بالمَ معه اليوم. الذي أحضره مازن ما أن يشرح ثبوتية، ولذلك ينبغي تكون أدلة ن المواد ربما إ كلينجه قال 
إلى ملف القضية، ألنه    2017  ،يوليوتموز/  30محضر  ولم يتم إضافة  ،  2017،  تموز/يوليو  29هو  األول  حَضر  أن تاريخ المَ   كلينجه

  7. هيكلي  تحقيقلم يكن سوى جزء من 

  وليسدعي لتقديم لمحة عامة ، ولكن مازن استُ تهم أحداً ي نه ال  إ الً ئ حاول محامي المدعي، شارمر، أن يقول شيئاً عندما قاطعه بوكير قا
  قراءة من وثائق محددة. لل

، وهو أمر يمكن  محتوى الوثائق الجديدة] الموصوفمحتوى [الأراد الحصول على    كلينجه عي العام  المحكمة كيربر إن المدّ قالت رئيسة  
  ولن يتم التطرق إليها غداً بالتأكيد، ولكن يمكن استدعاء الشاهد مرة أخرى.  مازن في السجل  ائق وث وضع مه. لذلك سيتم فهّ ت 

مرة  مازن  الوثائق ثم يمكن استدعاء    بشأنبالفعل أصل الوثائق، ينبغي أن يطرح القضاة أسئلتهم  أوضح    كلينجهاقترح شارمر أنه بما أن  
  . اأسئلتهطرح من  ألطراف األخرى ا تتمكنأخرى حتى 

مازن  سألت كيربر مازن عما يريد بالضبط أن يسلّمه للمحكمة، وكم عدد الوثائق التي بحوزته وطلبت منه أن يقّدم وصفاً موجزاً. قال  
  إنه يود تقديم تسعة ملفات: 

 [التسلسل الهرمي]   سلسلة القيادة . 1
 حرستا   مشفىشهادة وفاة من  . 2
 حرستا   مشفىشهادة وفاة من  . 3
 الهالل األحمر  مشفىشهادة وفاة من  . 4
حرستا حول   مشفىبخصوص تضارب بين قسم التحقيق بالفرع وقسم الطب الشرعي في  251مذكرة اطالع لرئيس الفرع  . 5

 جثث معتقلين
 مستودع الجثث وعدد الجثث. في ادات برّ ال، والذي يتضمن عدد 251من صفحتين حول الوفيات داخل الفرع جدول  . 6
 مواقع أربع مقابر جماعية  . 7
. يبدو أنه كان موظفاً  251سلسلة برقيات بين الفروع األمنية واإلدارة المركزية بخصوص معتقل توفي في الحجز في الفرع   . 8

في وزارة النفط. كما تتضمن البرقيات وصفاً العتقاله ووفاته في الفرع واقتراح نقله إلى الشرطة العسكرية ودفنه في مكان  
إلدارة المركزية في دمشق التي وافقت على اإلجراء المقترح وطلبت إخطار مكتب  ا  تتضمن السلسلة أيضاً ردّ ومعروف.  

 

يقوم المدعي العام االتحادي األلماني بإجراء ما يسمى "بالتحقيق الهيكلي"    ، 2014المحاكمة: منذ عام  مراقب مالحظة من  7
)Strukturermittlungsverfahren دثةهذا التحقيق ال يتعلق بقضية معينة أو حا وإن. 2011) في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام  

  محددة.  قضايا بعد ذلك في  محددة ولكنه يهدف إلى جمع األدلة في سياق أكبر والتي يمكن استخدامها
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موظفاً في وزارة النفط. تصف هذه المراسالت كيف يتحول معتقل سلمي إلى إحدى صور  كان  الشخص    ألناألمن الوطني،  
 قيصر. 

 من ملفات قيصر.  251صور لمعتقلين ماتوا في الفرع   )103مائة وثالث ( . 9

الوثائق    وتتضمن جميع.  ورتبهم  المتورطين  ات ادي ن جميع الوثائق ترجمت إلى األلمانية، وتشير إلى وجود سلسلة القأضاف مازن أ
عمل  ي أن المركز  ب ظهر  تُ ]  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، هناك نسخة من رخصة المركز [. وأخيراً الحيازة  سلسلةاألخرى  

  . 2004منذ عام  ،وجمع األدلة ،وتوثيق االنتهاكاتعلى مكافحة اإلفالت من العقاب، 

  إنها نسخ للمحكمة.  بحاجة إلى استعادة الوثائق. فأجاب مازن بالنفي، قائالً مازن سألت القاضي كيربر عما إذا كان 

المحضر. ومضت لتسأل مازن عن محتوى القرص المدمج  وثيقة تمت إضافتها رسمياً إلى   12أعلنت كيربر أنها استلمت ما مجموعه 
  : يشمل إنه مه. قال مازن الذي قدّ 

 وأسماء الموظفين 251الهيكل التنظيمي للفرع  . 1
 للمحكمة مترجمة باللغة األلمانية.  [تم حجب االسم/ معلومات] رسالة مسجلة بتقنية الفيديو من شقيق المعتقل  . 2
 من صور قيصر  103 . 3

  . ن من المساعدة في تقييم الوثائقدقيقة، حتى يتمكن المترجمو 15مدة استراحة لب كيربر  أمرت

القاضي كيربر السؤال إلى مازن، الذي    ت أنور، معرفة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الوثائق. أحالالدفاع عن  ، محامي  بوكيرأراد  
م وثائق أخرى إلى "محاكم أخرى"  قدّ فقد  وثائق، ولكن فيما يتعلق بقضايا أخرى،  ال   كانت هذه كل  بأنه فيما يتعلق بهذه القضية بالذات،  ردّ 

 . ]IIIMاآللية الدولية المحايدة والمستقلة [ مثل 

***  

 دقيقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

مواصلة الجلسة كما هو مخطط في البداية   ت عّما إذا كان لدى أي شخص تعليقات على الوثائق واقترح  طراف سألت القاضي كيربر األ
  وفي حالة ظهور أسئلة حول الوثائق، يمكن استدعاء مازن مرة أخرى. 

استخدام   أ بد متىل حديثه مشيراً إلى أن مازن ذكر أنه قد تم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في درعا وسأ   كلينجهتابع المدعي 
ض فيها هو نفسه لألسلحة النارية كانت في  . قال مازن إن المرة األولى التي تعرّ 2011األسلحة النارية خالل المظاهرات في عام  

اهرين  ق فيها إطالق النار على المتظالمرة األولى التي وثّ   لكنمحاولة االعتصام في ساحة العباسيين عندما أراد الناس القدوم من دوما. و
آذار/مارس. قال مازن إنه تحدث عن ذلك علناً على شاشة التلفزيون    18في  كانت  من خالل المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير  

  آذار/مارس.  22ونتيجة لذلك، تم اعتقاله في 

  . قال مازن في درعا. تم فيه إطالق النار على المتظاهرين ألول مرةالذي مكان العن  كلينجهسأل 

ً م خدِ ستُ اا إذا كانت األسلحة النارية بالذخيرة الحية عمّ  كلينجهسأل  ق أي شيء. قال مازن  وثّ قد بشكل منتظم وما إذا كان مازن  ت الحقا
ً "طبيعي   وبعد ذلك في ريف دمشق. ثم أصبح األمر إن أول إطالق نار على المتظاهرين تم توثيقه في درعا،   واعتباراً  يومي.    بشكل"  ا

  بتوثيق االنتهاكات في قاعدة بيانات.  بدأواأبريل، نيسان/من 

متى أصبح [استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين] يومياً. قال مازن إن ذلك حدث بشكل رئيسي في مناطق خارج دمشق،    كلينجه سأل  
في  والجمعة.  في أيام ن على وجه التحديد قوا إطالق النار على المتظاهري ه وثّ وقال إنه وزمالءعلى سبيل المثال في درعا ثم في دوما. 

  سع نطاق إطالق النار. ، ومع مرور األيام، اتّ أبريل /في نيسانألول مرة قوا إطالق النار على المتظاهرين حمص، وثّ 

  . فأّكد مازن ذلك. ]CCMCخلية إدارة األزمة [   أن يعرف ما إذا كان مازن قد سمع عن كلينجه أراد 
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عّما كان مازن يعرفه عنها. قال مازن إنه ليس لديه معلومات مباشرة، لكنه وزمالؤه كانوا يسمعون أنه تم إنشاء وحدة من   كلينجه سأل 
وحدة إدارة األزمات وتضم مجموعة من كبار الضباط. وأشار إلى أنه في وقت الحق، عندما كان في السجن، وقع انفجار ومات بعض  

  الضباط. 

م المظاهرات وعدم القدرة على السيطرة عليها، تم تأسيس هذه الوحدة  ]. قال مازن إنه مع تقدّ CCMCتأسست [متى ولماذا    كلينجه سأل  
ظاهرات بالوسائل العسكرية  م بقمع اللها  ح  مِ العادية". وسُ   الهيئاتأكثر من "أنها تتمتع بصالحيات    كأداة للتعامل مع المظاهرات. كما سمع

  وإجراء المفاوضات والمشاورات. 

إن بعضCCMCمازن عن أعضاء    كلينجه   سأل  قال مازن  الحسن  .  البارزة هم: جميل  علي مملوك  و،  وآصف شوكت،  األسماء 
  الدفاع والداخلية.  ي وزيرَ باإلضافة إلى  

فقد سمع  . قال مازن إنه سمع عنها ولكن ليس لديه دليل. CCMCعّما إذا كان مازن لديه معرفة بمراسيم محددة تتعلق بـ  كلينجهسأل  
  فقط ما كان يتم تداوله بشكل عام. 

لعنف والحسم  ل  مؤّيدة. قال مازن إنه سمع شائعات بوجود حركتين داخل الخلية: واحدة  رفة ما يقال بشكل عام عن الخليةمع  كلينجه أراد  
  هذه الحركة.  من أنصاركان آصف شوكت  ولعمل العسكري والسياسي المشترك،  مؤّيدة ل ى خرالعسكري، بقيادة جميل الحسن. واأل 

  استجواب من قبل محامي الدفاع 

عن  سأل مازن  ف " وترجمته األلمانية.  لتباس المحيط بمصطلح "سلسلة الحيازة بعض اال  توضيحأراد بوكير، محامي الدفاع عن أنور،  
المصطلح اإلنجليزي  الحيازة" وشعر أنه لم يُترجم جيداً. لهذا السبب استخدم    قصده. أوضح مازن أنه هو نفسه استخدم مصطلح "سلسلة

“chain of custody” .  

]، استخدموا منهجية  VDCفي مركز توثيق االنتهاكات [   أراد بوكير أن يعرف ما كان يعنيه بذلك. قال مازن إنه خالل عملهم، وتحديداً 
وصل  تشرح كيف    لكل دليل،   ة خاص   صيغة يكون لديهم    ،عادةفي ال خاصة لحفظ األدلة وأخذ شهادات الشهود بخصوص أدلة معينة.  

  إلى المركز. يل الدل

ع األدلة.  لق بتتّب يتعاألمر "، كان الحيازة ة عندما تحدث عن "سلسلإنه تساءل بوكير عّما إذا كان مازن يعني "سلسلة القيادة". قال مازن  
  ". 251في الفرع   والرتب سلسلة القيادةب " تتعلقكانت إحدى الوثائق في الواقع  لكنو

، ولكن  285من إدارة المخابرات العامة ولكن في الفرع  251أراد بوكير معرفة ما إذا كان صحيحاً أن مازن لم يُعتقل أبداً في الفرع  
التحقيق    فرع  – (أمن الدولة    285. تم نقله من [سجن] عدرا إلى الفرع  251. قال مازن إنه لم يُعتقل في الفرع  2015ليس قبل عام  

  . 2015مايو أيار/في المركزي) 

معرفة ما إذا كان مازن نفسه أو    وأراد   2011أبريل  نيسان/أشار بوكير إلى أن مازن ذكر أنهم بدأوا في توثيق حاالت التعذيب بعد  
أكبر من قدرة    كانت  أبريل، أدركوا أن عدد االنتهاكاتنيسان/في التوثيق. أوضح مازن أنه ابتداًء من    آخرون قد شاركوا   أشخاص
المركز السوري  ] كأحد مشاريع  VDC]، لذلك قاموا بتأسيس مركز توثيق االنتهاكات [كز السوري لإلعالم وحرية التعبيرالمرالمركز [

، الذي توفي  وأيهم غزولمع مجموعة كبيرة من الموظفين منهم رزان زيتونة   كان مشاركاً فيه. وقال مازن إنه لإلعالم وحرية التعبير
  دلة اليوم من قبل أعضاء مشروع التقاضي االستراتيجي. األتم تجميع وي تحت التعذيب وهو موجود في إحدى صور قيصر.  

سأل بوكير عّما إذا كان مازن قد شارك شخصياً في التوثيق. فأّكد مازن ذلك، مضيفاً أنه يدير المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير  
  وكال المشروعين.

وضح بوكير أنه يعلم أن مازن هو رئيس المركز والمشروعين، ولكن سؤاله هو ما إذا كان مازن قد شارك بشكل مباشر في تجميع  أ
  إحدى هذه الوثائق. طلب مازن توضيح ما عناه بوكير بقوله "التدخل المباشر". 

كان قد شارك في إنشاء هذه القائمة أم أنه حصل على   أوضح بوكير أنه من بين الوثائق يبدو أن هناك قائمة أسماء. سأل مازن عّما إذا
منهجية إنشاء هذه القائمة مرفقة  وأن    251مساعدة. قال مازن إن هناك قائمة واحدة من األسماء تشير إلى "سلسلة القيادة" في الفرع  

  بها أيضاً. 
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ة. قال مازن إن السؤال معّقد للغاية، وربما إذا ألقى  قال بوكير إنه يريد ببساطة أن يعرف ما إذا كان مازن هو من قام بتجميع القائم
  بوكير نظرة على الوثيقة، فسيصبح األمر أكثر وضوحاً له. 

سأل بوكير مرة أخرى عّما إذا كان مازن قد شارك في تجميع القائمة. قال مازن إن بوكير يمكنه العثور على توقيعه على الوثائق التي  
  عمل عليها مازن، من بين آخرين. 

أراد بوكير أن يعرف سبب إحضار مازن هذه الوثائق إلى جلسة االستماع اليوم ولكن ليس إلى جلسة االستماع التي أجرتها معه الشرطة  
ذا أهمية،    251األلمانية. قال مازن إنه وقت جلسة االستماع مع الشرطة، كان الموضوع هو اعتقاله الشخصي. وبالتالي لم يكن الفرع  

  م استدعاؤه لهذا السبب بالذات. بينما "اليوم"، ت 

كان يعرف كيف تم إنشاؤها. قال مازن إن الصور متوفرة    وما إذاواصل بوكير في طرح أسئلة تقنية على مازن حول ملفات قيصر،  
وفقاً لتصريحات قيصر [المصور]، تم التقاط الصور من  إنه  بالقرص المضغوط. قال    ◌ً أيضا  رفق المصدر مهذا  ، وعلى مصدر مفتوح

  . 2013في عام  ه حتى انشقاق 2011ام ع

، حيث أنها ذات أهمية خاصة في  2012و  2011أراد بوكير معرفة ما إذا كان مازن يعرف عدد الصور التي تم التقاطها في عامي  
ليل  مازن إن السؤال شرعي، لكنه ال يستطيع تقديم إطار زمني. سيكون من الممكن توفير إطار زمني من خالل تحقال  هذه القضية.  

  البيانات الوصفية لكل ملف. 

، كما ذكر للتو. فأجاب بوكير أن ملف القضية  2011وسأل بوكير كيف يعرف أنه ال يوجد سوى ملف واحد من عام    كلينجهل  تدخّ 
د بوكير، موضحاً أن هذا هو  أكّ فأن هذا ليس إال الحالة الراهنة للمعرفة.    كلينجه. أوضح  2011يتضمن صورة واحدة فقط من عام  

سبب رغبته في سؤال مازن عّما إذا كان يعرف أي شيء آخر. قال مازن إنه ال يمكنه اإلجابة على هذا السؤال واقترح طلب المساعدة  
  زن ال يستطيع اإلجابة على السؤال". ن ماأمن الخبراء. خلص بوكير إلى أنه أصبح لديه اآلن إجابة على سؤاله: " 

ة  ب مازن عن النظام المدرسي في سوريا وعن سيطرة حافظ األسد على األطفال (منظمة شبي   عن إياد،دفاع  المحامي  شوستر،  سأل  
ً  وطلب من مازن تقديم المزيد من المعلومات في هذا الصدد. قال مازن إن هذا النظام ال يزال  ،تابعة لحزب البعث)الالثورة   حتى    قائما

وإن المنظمة األولى  مرتبطة بحزب البعث.    منظمات رديفة . هناك مفهوم "المنظمات الشعبية" وبحسب تعريفها، فهي  في سوريا  اليوم
، هناك 18  فوقو سنة.    18و   12سنة. ثم منظمة "شبيبة الثورة" للفئة العمرية بين    12و  6لألطفال بين    "طالئع البعث "منظمة    يه

  . عاهد"االتحاد الوطني لطلبة سوريا" الذي يضم طالب الجامعات والم

سأل شوستر عّما إذا كانت العضوية في منظمة "طالئع البعث" إلزامية. فأّكد مازن ذلك، موضحاً أنها إلزامية ألن األطفال في سن  
ة في كلتا  إلزامي والعضوية  الثورة"،    ةب ي األمر نفسه ينطبق على "شب وببساطة ال يُسألون،  و  االبتدائي  السادسة يكونون في الصف األول

  "االتحاد الوطني لطلبة سوريا". نفسه ينطبق على األمر مازن إن "تلقائية". قال تكون العضوية  وبالتالي  المنظمتين

ن هذه  إأراد شوستر أن يعرف ما إذا كان ذلك بمثابة نوع من التلقين السياسي أو ما هو الغرض من تلك المنظمات الشبابية. قال مازن 
تستخدم نفس األسلوب: كوريا الشمالية وروسيا    ]الشمولية التوتاليتارية [األنظمة  حيث أن  ليست فريدة من نوعها.   ، في رأيه،الممارسة

يمكن للمرء أن  وبعد ذلك.    استنساخهاالشمولية. إنها منظمات سياسية بمعنى أن األطفال يتم تلقينهم أيديولوجيات يتم    وجميع األنظمة
سنوات    6بقيت معه لمدة  دراسية  يرى هذا في المناهج الدراسية أو في األغاني أو في مناهج التربية الوطنية االشتراكية، وهي مادة  

هذا  ج عن قيم ومبادئ حزب البعث. قال مازن إن  ايتحدث المنهو.  تلك المادة   في ذلك االمتحانات في  [بدءاً من الصف السابع]، بما
  عندما تخصص في القانون الدولي العام.  ،حتى في الجامعة، في كلية الحقوق الموضوع كان حاضراً 

  مساء.  03:40ُرفِعت الجلسة الساعة 

ً  09:30الساعة  2020أيلول/سبتمبر،  16سيكون يوم المحاكمة التالي في   . صباحا
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  2020أيلول/سبتمبر،  16  – اليوم الثالث والثالثون للمحاكمة 

ً   09:30في الساعة  بدأت الجلسة  ً  14بحضور حوالي  صباحا   وسائل اإلعالم.  ن منممثلي  ثالثةو شخصا

المدعيان   العام  المدعي د.    حضروهافركامب.    كلينجه مثّل االدعاء  يكن محامي  لم  المدعي محمد.  المحامي روثمان كبديل لمحامي 
  . كروكر حاضراً 

ً   أنور محامي الدفاع عن أنور، إنه يريد إعطاء  بوكير،  قال   عليه. ثم تم إعطاء    تي وافق ضه على القاضي كيربر الت وعرَ   تقويماً فارغا
  . نورالتقويم أل

  مواصلة شهادة مازن درويش 

  دعاء العام استجواب من قبل اال 

  أبريل /، وفي وقت الحق، في نيسانمارس/آذار 18إلى أنه تم توثيق استخدام األسلحة النارية في درعا يوم  كلينجه العام عي أشار المدّ 
من مازن تقديم المزيد من الشرح حول ذلك. قال مازن إنه مع بداية    كلينجه، تم استخدام األسلحة النارية في دوما أيضاً. طلب  2011

بدأت حركات  والمظاهرات في دمشق ثم في درعا بدأت األخبار تنتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات اإلعالمية األخرى.  
ً ". وأوضح أنه على وجه الخصوص في د ياتتنسيقالالشباب في التواصل والتجمع تحت عنوان " شكل من أشكال    وما، كان هناك تاريخيا

استخدام األسلحة  باإلضافة إلى  الحركة السياسية. انطلقت المظاهرات للتضامن مع درعا، خصوصاً بعد حصار القوات السورية لدرعا،  
زن إن الشعارات  ظاهرات بعد صالة الجمعة خاصة أمام جامع دوما الكبير. قال مامتحدث الكانت  النارية ضد المتظاهرين. وعادة ما 

  إلى مقتل أكثر من شخص.   ت إطالق نار أد حادثة  ر كذلك  تظهر تضامناً مع درعا. وتذكّ كانت  هي نفس الشعارات السلمية، والتي  كانت  

المتظاهرون  أبريل. بدأ في أحد أيام الجمعة عندما "سقط"  نيسان/تصاعد في بداية    إن الوضع  حدث ذلك. قال مازن  متى  كلينجه سأل  
جثثاً كثيرة. وبحسب مازن، كان هناك تداخل    العديد من المتظاهرين وأخذوا معهم  اعتقلت قوات األمنذلك،  لوا]. وفي يوم الجمعة  ِت [قُ 

ظاهرات]. كما قال مازن إنه تم اإلفراج عن بعض المعتقلين وتم تسليم الجثث  م على ال  ردّ البين المستويين السياسي والعسكري [في  
. لكن  ةري من بين شروط الحكومة [لتسليم الجثث] أن الجنازة يجب أن تتم بسرعة مع إجراءات قصوكان  تم جمعها] إلى العائالت.    [التي

  . 251قال مازن إن بعض هذه المفاوضات مع العائالت أجراها الفرع  8الجنازات اتخذت طابعاً عاماً. 

أن يعرف من أين حصل مازن على معلوماته. قال مازن إنه وزمالءه كانوا يوثقون االنتهاكات خالل تلك الفترة. قال إنه    كلينجه أراد  
] مكتب في دوما  VDCتم االتصال بهم من قبل أشخاص [عائالت] ممن اضطروا للتفاوض مع النظام. وكان لمركز توثيق االنتهاكات [

هم كانوا يحصلون  إن   مازن   . قال 2017 العمل حتى  بعد اختطافها، استمرّ ولمحامية رزان زيتونة.  ، وكانت تديره ا2013حتى نهاية عام  
 . معلوماتهم من الميدان على

تم قمعها باستخدام األسلحة النارية وطلب من مازن توضيح ذلك    2011نيسان/أبريل    29إلى مظاهرة في دوما في    كلينجه كما أشار  
أ  أوضح مازن  التفصيل.  الضحايا واألشخاص  بمزيد من  بأسماء  بقائمة  الحادثة  تلك  وثّقوا  في سوريا]  االنتهاكات  توثيق  [مركز  نهم 

  الموقوفين باإلضافة إلى أنهم قاموا أيضاً بتخزين شهادات حول ذلك الحدث. 

هم أسماء ثمانية أشخاص  دي عن عدد المعتقلين والقتلى. قال مازن إن عشرات األشخاص على األقل اعتُقلوا أو أصيبوا ول  كلينجه سأل  
  تلوا. قُ 

  استجواب من قبل محامي المدعي 

ي سوريا  ين ففي النظام القانوني السوري وسأل عّما إذا كان التعذيب والقتل محظورَ   محاٍم وخبيرمحامي المدعي شارمر إن مازن  قال  
حصانة [من المالحقة الجنائية الستخدام التعذيب]. أوضح مازن أن التعذيب قانونياً محظور  بال  تتمتعوما إذا كانت هناك مجموعات  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  دقت سوريا على  اصحيث  بموجب الدستور.  
الذي يسمح بإجراء فحص خارجي [لمراكز    البروتوكول االختياري ]، لكنها رفضت التوقيع على  2004) [في عام  CAT(  المهينة

القانون، السيما  بغطاء من  وجد تعذيب وخطف  وفي الواقع، ي   االعتقال واإلجراءات المتخذة لمنع التعذيب]. وأضاف أن كل ذلك نظري. 

 

يعني أن الجنازات أصبحت ممارسة منتظمة حيث كان هناك الكثير من القتلى   مازن: ليس من الواضح ما إذا كان مراقب المحاكمةمالحظة من  8
  على عكس ما قيل للعائالت.  ، تقام كالمعتاد  اتإلى دفن أو ما إذا كانت الجنازالذين كانوا بحاجة 
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الذي يمنح الحصانة   1969/ 14. قال مازن إن هذا بدأ بالمرسوم التشريعي 2011فيما يتعلق بقوات األمن والشرطة، قبل أو بعد عام 
  ت ذلك دأكّ   كماخر.  الدولة. وال يمكن تقديم شكوى ضدهم بخصوص إجراءات التعذيب أو االختفاء القسري أو أي انتهاك آأمن    لعناصر
  المعارين أمن الدولة، أو    من العاملين في  أي  مالحقة نص على أنه ال يجوز  ت   ي ت ] ال549/1969[من المرسوم التشريعي    74المادة  
لى  وباإلضافة إ  أمام القضاء. قال مازن إن هذا ينطبق أيضاً على المتطوعين أو المدنيين المتعاقدين.  أو المتعاقدين معها مباشرةإليها،  

باقي األجهزة األمنية: األمن  2008ذلك، صدر مرسوم تشريعي آخر في عام   ، وّسع نطاق الحصانة من المالحقة القضائية ليشمل 
حالة  ب ، عندما أوقفت الحكومة "تعليق العمل  2011السياسي والشرطة واألمن الداخلي. إال أن أسوأ ما حدث في هذا الصدد كان في عام  

العدلية" مما يعني    ة طب ضاال "  صفة  قوات األمن  55/2011الطوارئ [األحكام العرفية]"، ومنح رئيس الجمهورية بموجب المرسوم  
ً   60إمكانية تمديد الحبس   هذا المرسوم قوات األمن الفرصة لالعتقال والتعذيب والقيام    منح،  يوماً دون إحالة الشخص إلى القضاء. عمليا

ً   60ري والقتل في غضون  باالختفاء القس . وأشار مازن إلى أن عناصر قوات األمن  على أال تزيد هذه المدة على ستين يوماً)(  يوما
" أي شكل من أشكال الرقابة المالية على القوات  يث يمنع قانون "الرقابة والتفتيشعلى المستوى المالي، حبالحماية  أيضاً  يتمتعون  

  ي بعض أشكال اإلعفاءات التي تتمتع بها قوات األمن. األمنية. وقال إن هذه [القوانين] ه

وبعده، وسأل مازن عّما إذا كان على علم بالعنف الجنسي في إدارة    2011أشار شارمر إلى قول مازن أن التعذيب كان يمارس قبل  
ان المسلمين الذين تعرضت  . فأّكد مازن وجوده وسمع الناس عنه خاصة من اإلخو 285و  251المخابرات العامة، والسيما في الفرعين  

للضغط عليهم.   الجنسي واالعتقال كوسيلة  للعنف  ونساؤهم  تلّق 2011بعد عام  وعائالتهم  بالغات عن مثل هذه  ،  ى مازن وزمالؤه 
  ،وواجهن نوعاً من التحرش الجنسي  251زميالت تم اعتقالهن في الفرع    ملديه  ه كاناالنتهاكات بحق الرجال والنساء. قال مازن إن 

  رجال ونساء. بحق  حاالت اغتصاب  وثّقوا  وعلى نطاق أوسع،

شارمر عّما إذا كانت هذه حاالت فردية أم أنها منهجية. قال مازن إن المشكلة تكمن في أنه بعد وقت قصير من بدء المظاهرات،    سأل 
فعل ما  ل  ت لهم الحرية كان حيث  ). 55غطاء قانونياً (أشار مازن إلى المرسوم  قوات األمن للقيام بكل ما تريد، وتم منحها  يد  تم إطالق  

  اعتُقل أو غيره من أشكال العنف الجنسي. قال مازن للمحكمة إنه    اون دون أي قيود مفروضة على الضباط، سواء كان ذلك تعذيب يشاؤ
يحق  ضت زوجتك لالغتصاب، فهل  "بما أنك محاٍم: برأيك إذا تعرّ   :هه المحقق له أول سؤال وجّ وكان  مع زوجته وزميالته من المركز.  

ً مهتملم يكن قال مازن إنه بالتأكيد   " ؟رقها دون دفع المؤخّ تطّل أن ك ل كانت وسيلة إلخباره أن "زوجتك يمكن أن  وإنما بمعرفة القانون.  ا
ً جنسي] كان مالعنف الغتصب هنا". قال مازن إنه [تُ    وتم استخدامه.   نهجيا

وكان   ، 1996، وأصبح ضابطاً في عام 1995من قرية سنية، وعمل في أمن الدولة منذ عام  ينحدرشارمر إلى سيرة أنور: إنه  أشار
فترة وجيزة. سأل شارمر مازن عّما إذا  ذلك ب أصبح عميداً بعد من المرجح أنه و 2008منذ عام  251في الفرع  رئيس وحدة التحقيق 

عاماً. وحول تعليق شارمر بأن    17  طوالكان يعتقد، مما يعرفه، أنه من الواقعي أن مثل هذا الشخص لم يتورط في التعذيب أو القتل 
 ً ً شارمر  لمازن، شكر األخير   هذا السؤال قد يبدو غريبا نه في رأيه، حقيقة أن  على اإلطالق. قال إ  على السؤال وأجاب بأنه ليس غريبا

أراد مازن أن يستفيض في "الشرح    ، ليس له أي تأثير على هذا الموضوع، فهو يواصل ممارسة وظيفته. ةمعين   طائفة ينتمي إلى    ا ضابط
ه  هذ  لكن. والطائفيحكم هو الوالء أو االنتماء  من آلية الت   اً جزءوإن  قوات األمن يسيطر عليها ضباط من الطائفة العلوية.  قال إن  قليالً":  
 ما تفعله قوات األمن وما هي وظيفتها إن  هناك ثالثة جوانب أخرى يجب أخذها في االعتبار: أوالً،  حيث توجد  .  ةغير مكتمل  المقاربة

 ً افق مسبقاً على أن يكون جزءاً  الفرع بحرية، فهذا يعني أنه يو  ذلكع شخص ما لتقديم خدماته في  عندما يتطوّ و.  هو أمر معروف عموما
 ،والئهم وانتماءاتهمب   ينهذه الممارسات. ثانياً، هناك قطاعات في الحكومة ال تقبل إال األشخاص المعروفب   القياممن هذا النظام ويقبل  

فحص  إجراء  تم  حيث  سم].  قِ ال[الجيش  سم] (التابع للجيش) وقطاع  قِ ال[  ة العلمي   قطاع البحوث  فروع]، القوات األمن [  ، على سبيل المثال
دون وجود  قَبل وما كان ألي شخص أن ُي : الشخص نفسه وكذلك معتقداته وانتماءاته. [األقسام]  هذه القطاعات يتم قبوله في كل شخص ل

  في هذا الصدد.  الطائفيةألجهزة األمنية وتركيبتها ا يفهمه مضمون. وقال مازن إنه يعتقد أن على المرء أن ءعلى أن وال دليل

، أصبح أنور رئيس وحدة التحقيق وسأل عّما إذا كان ذلك ممكناً دون أن يعرف عن التعذيب أو استخدامه.  2008ال شارمر إنه في عام  ق
  أجاب مازن بالنفي، قائالً إن ذلك لن يكون ممكناً أبداً. 

ل عّما إذا كان يمكن العثور على هذا أ وس"إذا أردتموها حرباً مفتوحة..."  األسد في اليوم السابق    اقتبسأن مازن  إلى    شولتس  أشار
ً إ الخطاب على اإلنترنت. قال مازن  ً  ن هناك موقعا كان متلفزاً  يعتقد أنه حتى و. الجمهورية يحتوي على جميع الخطابات برئاسة  خاصا

  ويمكن للمرء الحصول عليه. 

اإلنترنت، لكنه ال يعرف    على اإلنترنت. قال مازن إنه يفترض أنه يمكن الوصول إليه  عّما إذا كان ال يزال متاحاً على    شولتسسأل  
  المحكمة.  إلى نسخة من الخطاب  تسليمالرابط المحدد. ومع ذلك، يمكنه 

  معرفة اسم الموقع اإللكتروني ذي الصلة. قال مازن إنه يسمى "موقع [الموقع اإللكتروني] رئاسة الجمهورية السورية".  شولتسأراد 
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  عّما إذا كان مازن على علم بأي كلمة/صورة/تسجيل صوتي ألنور. قال مازن إنه ليس لديه معلومات في هذا الصدد.  شولتس سأل  

في المخابرات السورية وزوج شقيقة بشار  رفيع المستوى  آصف شوكت كان ضابطاً  عن آصف شوكت. قال مازن إن    شولتسسأل  
  . خلية إدارة األزمةاألسد وأحد أعضاء  

) ترجمتها  تمت  المحامين"  "نقابة  إن  أوميشين،  د.  المّدعي،  محامية  "غرفة  Anwaltskammerقالت  الحقاً  ثم  "  النقابة) 
)Gewerkschaftskammer ي من مازن شرح معن   ت )، وطلب إنه  المصطلحات. قال مازن  المحامين في  ى هذه  نقابة  قصد فرع 

  9. دمشق 

إذا كان هناك عّما    تستخدم للحصول على المعلومات، وسأل ، كان التعذيب ُي 2011أشارت د. أوميشين إلى قول مازن إنه حتى عام  
ن  ذلك، قائالً إد مازن أكّ فضون للتعذيب وما إذا لم يعد يُستخدم للحصول على المعلومات. وعدد األشخاص الذين يتعرّ  فرق في النوعية 

  استخدامه النتزاع باإلضافة إلى    هو أنه   2011بعد عام  كان التطور الذي شهده التعذيب  وسيلة النتزاع المعلومات. وكان  التعذيب  
  وأشخاص هو  أنه  إلى  مازن    وأشار .  نظام عن أي    لعقل. قال إنه أصبح مستقالً اإلرادة وا  أداة لالنتقام والقتل وكسر   أصبحفقد  المعلومات،  

األرض] في سجن مطار المزة القديم. قال مازن إنه لم   القدمين بالكاد تلمسانمن السقف مع  تعليق الشخص لشبح" [ل"  ضوان تعرّ وآخر
ً يتمكن من رؤية أي شيء، لكنه سمع شخصاً مشبوح ألنه أراد أن يعترف بحيازته أسلحة. قال    ينزلهبجانبه يطلب من المحقق أن    ا

وأنه قتل أشخاصاً (كان الشخص   لشخص إنه ال يريد إنزاله. قال الشخص للمحقق إنه يريد إخباره بالجرائم التي ارتكبهاذلك االمحقق ل
ً معلومات.  الال أريد  "المحقق بدم بارد:    فأجاب ).  يتم إنزاله  يتخلص من التعذيب وأنيريد فقط أن   تتمزق يداك  حتى    ابَق هناك مشبوحا

  يريد أي معلومات على اإلطالق.  إنه ببساطة لم يكن . قال مازنثم تموت" 

ن على علم بأي مراسيم أخرى قد تكون ذات صلة بهذه المحاكمة. وسألت عّما إذا كان لدى  أرادت د. أوميشين أن تعرف ما إذا كان ماز
بأي مراسيم يمكن أن تكون ذات صلة بالمحاكمة. قال مازن إنه يعتقد أن هذه [التي سبق أن ذكرها] كانت من بين  قانونيةمازن معرفة 

العشرات والمئات  إليها، توجد  باإلضافة    لكن"غطاء حماية لقوات األمن". و  منحت التي  وأهم القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية،  
  قاعدة غير مكتوبة تجعل كل هذه الممارسات ممكنة.  ، وهو الصمتهو ن أهم شيء من المراسيم اإلدارية. وأضاف مازن أ

  استجواب من قبل محامي الدفاع 

يونيو  حزيران/مازن عن جسر الشغور وأراد أن يعرف ما إذا كان يعرف شيئاً عن حادثة وقعت في    ،أنور عن  دفاع  المحامي    ،بوكيرسأل  
  تلك  تإليه سابقاً: أنه في األشهر األولى، كان هناك إطالق نار على قوات األمن. كان ن هذا هو بالضبط ما أشار  إ. قال مازن  2011

 قامت مجموعة مسلحة من المدنيين (غير متأكد منحيث  أشهر من بدء المظاهرات.    3يونيو، بعد  حزيران/في    ت وقعو  ةأوضح حادث 
  ة هذا األخير  ت . وردّ قوات األمنمجموعة من    ومحاصرته وقتل   في جسر الشغور،  مركز أمن) بإطالق النار على [مبنى]  كانوا بالضبط

  إطالق النار. ب 

] سيكون منطقياً. فأّكد مازن ذلك، قائالً إن الحصار استمر  2011حزيران/يونيو [ 7حزيران/يونيو حتى  5تساءل بوكير عّما إذا كان 
  من مساء أحد األيام حتى عصر اليوم التالي. 

(لن يكون هذا مصدراً علمياً  صحيحهو العدد ال  120أراد بوكير معرفة ما إذا كان عدد القتلى من عناصر قوات األمن السورية البالغ 
الموقع الذي تمت مهاجمته  حيث كان  ومبالغ فيه.    هو في رأيه كبير جداً   120إن الرقم  مازن  بل مصدراً يمكن الوصول إليه). قال  

شخصاً    30إلى    20، يصعب على أكثر من  وفي هذا النوع من المفارز.  بعيدة عن المدينةاألمن وكانت في منطقة    ]لقوات [فرزة تابعة  م
  . مكان يتّسع لهم ] إيجاد اً [عنصر

  كن ي   مل  لذا   ، شخصاً قد قُتلوا على يد زمالئهم أثناء انشقاقهم  120أراد بوكير معرفة ما إذا كان بعض هؤالء األشخاص البالغ عددهم  
يقاتلون  ولكن  فحسب،  المدنيين    ونقاتلي   عناصر األمن تبادل   ه كان. قال مازن إنه سبق أن ذكر أن عناصرهم أيضاً ضد  كانوا  هناك 

  إلطالق النار، قتل الطرفان بعضهما البعض واستمر االشتباك لساعات. 

 

  ). مهنيةبل نقابة ( ، تُستخدم في سوريا   : أوضح المترجم أن كلمة "غرفة" ال"قب المحاكمةمرا مالحظة من "  9
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. قال مازن  مأثناء انشقاقه  يضاً عن قتل قوات األمن لعناصرهاقال بوكير إنه لم يكن يتحدث عن القتل المتبادل فحسب، بل كان يتحدث أ
طالق  إنه فهم السؤال اآلن وقال إنه سمع أن بعض العناصر أرادوا االنشقاق وكانوا يتظاهرون [كان يقصد على األرجح التظاهر ضد إ 

  مازن إنه ال يمكنه تأكيد هذه المعلومات. هم النار عليهم لمنعهم من االنشقاق. ومع ذلك، قال النار]. وبالتالي أطلق زمالؤ

ألوامر قبل عام  ا  وا و/أو رفض %100عناصره إذا لم يكن لديهم والء بنسبة  سأل بوكير كيف تعامل النظام السوري (أمن الدولة) مع  
  يتساهل لنظام لن  قبل أي شيء سوى الوالء المطلق. وهو يفترض أن اي ال  أنه  . قال مازن في نهاية المطاف، إن طبيعة النظام  2012

  ذين يرفضون أو يخالفون التعليمات [األوامر].  مع األشخاص ال

، وإذا أدرك ذلك الشخص  2008كان مختلفاً عما هو في عام  1958قال بوكير إنه على فرض أن منظور شخص ما للتاريخ في عام 
إنه في البداية  قال مازن    ؟ كون خياراتهت ل أم ماذا سهل سيذهب إلى األسد ويستقي   ؟ أنه ال يريد االستمرار، فماذا سيفعل  2011في عام  

ً   أي شخص   ة الحقلمأنه ال يحكم على نوايا الناس وليس في موقع  ب يجب أن يكون واضحاً   م األحداث من الناحية القانونية  يقّي وإنما  .  قضائيا
  النظر في كل حالة تختلف كل حالة أو شخص أو موقع ويجب  والنظام ال يغفر لمن ال يظهرون الوالء.  فإن  مرة أخرى،  ووالتوثيقية.  

  ، ويأمل أن تُترك أي مسائل إضافية لعدالة المحكمة. فقط . وأضاف مازن أنه يمكنه الحديث عن األمور بشكل عام حدة على 

أجاب  سبق وأن  دون اإلضرار بنفسه أو بأسرته. قال مازن إنه    2011سأل بوكير عّما إذا كان من الممكن أن ينشّق شخص ما في عام  
  على هذا السؤال. 

  لم يفهم وكرر سؤاله. قال مازن إنه سبق وأن ذكر أن النظام ال يغفر في مثل هذه الحاالت.  ه نفى بوكير ذلك، قائالً إن 

النظام. قال مازن إنه يعتقد أنه أجاب على هذا السؤال أيضاً:  أراد بوكير أن يعرف بالضبط ما عنى مازن بذلك وماذا سيكون رد فعل  
  إن األمر يختلف من حالة إلى أخرى، حيث تختلف كل حالة أو كل شخص أو كل مكان ويجب النظر في كل حالة على حدة. 

الة". قال مازن إن الترجمة  سير العد   عرقلة"مصطلح  عّما إذا كان القانون الجنائي السوري يعرف   ،إيادعن دفاع ال محامي  ،هلينك سأل
  واضحة. لم تكن 

  تدخلت القاضي كيربر وسألت عّما إذا كان هذا المصطلح موجوداً في اللغة السورية. فأّكد مازن ذلك. 

  . ذلك  د مازنأكّ فمرة أخرى عّما إذا كان هذا المفهوم موجوداً في القانون السوري.   ه سأل لينك

  سؤاله عن "عرقلة سير العدالة في المنصب". فأّكد مازن مرة أخرى.   هواصل لينك

نسخة النظام بينما هو نفسه يريد أن يروي   روى كان لدى محامي المدعي شارمر سؤال آخر بخصوص جسر الشغور، قائالً إن بوكير 
ً . قاطع بوكير ) بي بي سي(نسخة    10لم يقل ذلك. أنه  صحيحاً و يس من أن هذا ل مشتكيا

  رواية منشقين من قوات األمن أنفسهم هاجموا المفرزة. سأل مازن عن ال  عناصر فإن    ) بي بي سي(شارمر السؤال قائال إنه بحسب  كّرر  
ً ي صحافة وال تحقيقات قضائية،  حرية  ن الحقيقة يمكن أن تكون شيئاً آخر. في بلد ال توجد فيه  إالصحيحة. قال مازن   تحديد    صعب حقا

ها صالت جيدة مع الحكومة السورية  دي ومكتبها في دمشق ل  )بي بي سي العربية(بدقة ما حدث بالفعل. ومع ذلك، فإن    القصة التي تروي
  وأجهزتها األمنية. قال مازن إن الصحفي المعني في ذلك الوقت ال يزال موجوداً اليوم ولديه عالقات أفضل من مازن. 

ن الممكن أن يقوم أشخاص بإطالق النار عليك إذا كنت أحد عناصرهم. قال مازن إنه سمع هذا السؤال،  سأل بوكير عّما إذا كان م
 ً   . تحقق من صحتها] موجودة وال يمكنه الأن هذه القصة [الرواية  مضيفا

  . تم صرف الشاهد 

  

 

ما إذا كان السؤال   مازنسأل  ، ا عندما توقفولبعض الوقت.  بوكيرالمحاكمة: كان هناك خالف حول االحتجاج بين شارمر و  مراقب مالحظة من  10
  . موجهاً لهاألول 
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أشار بوكير إلى التباس األمس حول ترجمة "سلسلة الحيازة" و"سلسلة القيادة". قالت القاضي كيربر إن ما قصده مازن هو "سلسلة  
قال بوكير إنه يريد    . يوضحه  هذا من شأنه أن  إن المصطلح مذكور أيضاً في وثائق مازن، وربما  كلينجهاألدلة". قال المدعي  حيازة  

 . ذلك  دت القاضي كيربرأكّ ذا الموضوع قد اكتمل. فإذا كان ه فقط معرفة ما 

*** 

 دقائق استراحة  10

*** 

  P16شهادة 

ا وقال  معّما إذا كان بإمكانه االحتفاظ به  P15  ا. سألقناعا وقبعة. طلبت منه القاضي كيربر خلعهم  ◌ً دخل الشاهد قاعة المحكمة مرتديا
  . مكروه إن لديه أخاً في سوريا تم اعتقاله مرتين من قبل المخابرات ويخشى أن يحدث له 

  أي شيء، عليها أن تبلغه بحقه وواجباته كشاهد.  P15قبل أن يقول إنه قالت القاضية كيربر 

اً أن شقيقه هو آخر فرد من  ، مضيفذلك  P15في المحكمة. نفى    P15له عالقة بشهادة    P15سألت كيربر عّما إذا كان وضع شقيق  
  .مرتين المخابرات أخذته [اعتقلته]  ال يزال في سوريا وقد   العائلة أفراد 

  .P16هم [المخابرات] سألوه عن  إن  P15قال  سألت كيربر عن سبب اعتقاله. 

ما    إن  P15قال  أو حقيقة أنه لم يعد موجوداً في سوريا.    P15أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت األسئلة الموجهة ألخيه تتعلق بشهادة 
  ذُكر أخيراً كان هو الحال. 

  التدخل، لكن القاضي كيربر أوقفتها. أحد محامي المدعين،  أرادت د. أوميشين،

نظراً ألنه ال يُسمح للشهود بالتنكر إال في حاالت  وبسبب المحاكمة.    P15شقيق    الحق ر إلى أن أجهزة المخابرات لم ت خلصت كيرب 
ه تحت  االمحكمة مرة أخرى عّما إذا كان هناك احتمال أن يظل متخفياً ألن أخ P15والقناع. سأل  القبعة نزع  P15معينة، يتعين على 

  . تهوقبع  ه خلع قناعأن ي   ينة للعبة" في محاكمة جنائية وطلبت منههناك "قواعد مع  إنه ستكون بالنفي قائلة  القاضي كيربر  أجابت  المراقبة.  

ق [بين اعتقال شقيق  حاولت د. أوميشين التدخل مرة أخرى عن طريق السؤال عّما إذا كانت كيربر تعتقد أن أجهزة المخابرات ستفرّ 
P15  فيما يتعلق بشهادةP15  ر قاطعتها وسألت الشاهد عن اسمه وعمره. أو حقيقة أنه يعيش في الخارج]. لكن كيرب  

  عاماً.  50ويبلغ من العمر   – [تم حجب االسم/ معلومات] اسمه  إن P15قال 

الحالي    أن السؤال يتعلق بعمله   مضيفةذلك،  كيربر    رفضت عّما إذا كان بإمكانه أال يجيب.    P15. سأل  عملهعن    P15سألت كيربر  
  ه عاطل عن العمل في ألمانيا. إن  P15قال  11في ألمانيا وليس في سوريا. 

بالمتهم.    P15كجزء من تعليمات الشاهد والسؤال األخير حول اإلجراءات، سألت كيربر عّما إذا كان     P15  فأجابتربطه عالقة 
  .بالنفي

  استجواب من قبل القاضي كيربر 

قال  ) أنه يعرف أنور وطلبت منه إخبار المحكمة بذلك.  BKAالشرطة الجنائية االتحادية بألمانيا (أخبر مكتب    P15قالت كيربر إن  
P15   ابن المنطقة" [من نفس منطقة  هو "  أنور"   "السيد  إنP16  .[ الذي أجراه   التواصل الرئيسي كان  و  P15    مع شقيق زوجة  هو
"والد والدته"   - 1إما:  P15[قال  أحد أقارب أنور  توفيعندما  2005بأنور في عام  P15كانت المرة األولى التي التقى فيها وأنور. 

  ف على أنور في تلك المناسبة. وتعرّ   للعائلة م العزاء ليقدّ  P15"والده أو والدته"]. ذهب  - 2أو 

أنه كان في   P15مرة ثانية. ذكر  التقى به 2005في العزاء ثم بعد عام   التقى بهه إن  P15قال قالت كيربر إن المحكمة مهتمة بأنور.  
ً إن   P15قال  .  عبر الهاتف وذهب للقائه   دمشق مع أحد أقاربه عندما تحدث إلى أنور  من    ه ال يتذكر أين التقيا بالضبط لكنهما شربا فنجانا

رسائل قصيرة في العيد أو  له أرسل وفقط غادر ولم يره مرة أخرى، ر] [أنو ه إن  P15قال دقيقة.  30ا] لمدة ال تزيد عن القهوة [وجلس
  عبر الهاتف.  ،عالقتهما ل إن هذا كان مجمل في مناسبات معينة. قا

يا التق الم يقل مقهى، قال فقط إنهم P15ح محامي المدعي، شارمر، وقال إن أرادت كيربر معرفة ما الذي تحّدثا عنه في المقهى. صحّ 
  . وأشياء من هذا القبيل"وسالم  ا في المكتب. لم يستطع تذكر الموضوع، لكنه "كان تحية ي التق اهمإن  P15قال القهوة.   لشرب 

 

  ، إلى األلمانية بسبب التداخل بين الترجمة وحديث القاضي. لذلك عمله في سوريا ولكن لم تتم ترجمته P15: ذكر المحاكمةمراقب مالحظة من  11
  . يكون أحد قد سمعهربما 
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  يعلم أن أنور كان ضابط مخابرات.  P15عّما إذا كان يعرف ما هي مهنة أنور. بالطبع كان   P15سألت كيربر 

أنه رأى أنور في العزاء حيث    P15يرد أي شيء على اإلطالق. أوضح    ه لمإن   P15قال  من أنور.    P15  أرادهسألت كيربر ما الذي  
  في أي شيء.  P15رغب ي رقمه. لقد كانت زيارة ودية ولم  P15أعطى 

  مضيفاً أنه لم يفكر في طلب أي شيء على اإلطالق. ذلك،  P15يريد شيئاً من أنور. نفى  P15أرادت كيربر معرفة ما إذا كان 

قد    خالتهالمحكمة أن ابن    P15. أخبر  2012هذا كان في عام    إن   P15قال  ذكر ابن خالته ألنور.  قد    P15سألت كيربر عّما إذا كان  
أنه ربما خالل شهر رمضان    P15أضاف  ولم يتمكن أحد من معرفة مكان وجوده.  و.  خالتهمكان ابن  يعرف    P15يكن  اعتقل ولم  

أنور"   P15أغسطس]، تحدث  آب/  18يوليو وانتهى في  تموز/  20بدأ في  الذي  [  2012 "السيد  الهاتف من منزل    مع    P15على 
وال تعرف شيئاً عن    تشعر باليأس  العائلة مفقود منذ فترة وأن    خالتهه اتصل وأخبر أنور أن ابن  إن   P15قال  .  خالته وبحضور عائلة ابن  

بعض المعلومات عنه (تاريخ الميالد)،    دّونل [إفطار رمضان]) وبمجرد أن  أنور اسم ابن خالته (كان ذلك قبل اإلفطار بقلي دّون    مصيره. 
إلى أنور الذي قال إنه لسوء    P15ث  بعد اإلفطار، تحدّ ومعاودة االتصال به بعد ساعة أو ساعتين.    P15طلب بعض الوقت وطلب من  

للدفاع عنه.    حتاج إلى محامٍ كان ي تحقيق أو شيء من هذا القبيل) ووفقاً ألنور،  ل  عيخضجيداً (كان    P15  تهابن خالالحظ، لم يكن وضع  
  ". )متأكداً  P15لم يكن  ، القلوب (أو القلبيدمي مشاركتها: "شيء  P15كان الوضع مؤسفاً للغاية. قال أنور عبارة معينة أراد 

  ديعرف. أكّ   ربما كان أنور يواسي شخصاً حزيناً. فقط أنور ه حتى اليوم ال يعرف.  إن   P15قال  سألت كيربر ماذا كان أنور يعني بذلك.  
P15  .أن هذا هو بالضبط ما حدث  

  استجواب من قبل القاضي فيدنر 

العزاء.   كان  يعرف متى  أن  فيدنر  [في  إن   P15قال  أراد  بشهادته  لإلدالء  يكتبها  لم  بالتواريخ، ألنه  إطار زمني  تقديم  يستطيع  ه ال 
  . 2005المستقبل]، لكنه يعتقد أن ذلك حدث في عام 

]، ألنه كان  2005أنور قبل [يعرف عن    P15أثناء مقابلة الشرطة ثم سأل عّما إذا كان    ذلك التاريخذكر أيضاً    P15قال فيدنر إن  
الثاني    اللقاء به مرة واحدة. ولم يستمر اللقاءه في الواقع يريد التأكيد على أنه يعرف أنور فقط من  إن   P15قال  على اتصال بالعائلة.  

  ه ال يتذكر بالضبط لكن التواريخ كانت قريبة من بعضها البعض. إن   P15قال  ،  2006أو    2005دقيقة. كان ذلك في عام    30أكثر من  

يعرف  كان  ه  إن   P15قال  .  2005أنور، قبل أن يلتقيا في عام    يعرف عن عمل   P15فيدنر إن سؤاله كان باألحرى ما إذا كان  قال  
  شقيق آخر لزوجة وكان إلى العزاء وجلس معهم.  P15شقيق زوجة أنور، الذي أخبره أن شخصاً من عائلة أنور قد مات، لذلك ذهب 

[تم حجب  ) لديه زوجة تعمل طبيبة نسائية في المنطقة وتدعى [تم حجب االسم/ معلومات] لم يكن متأكداً من اسمه، ربما   P15أنور (أ
هؤالء هم أفراد العائلة الوحيدون الذين يعرفهم، مضيفاً أنها كانت عالقة    إن   P15قال  تتمتع بسمعة طيبة.  كانت  و االسم/ معلومات] 

  بسيطة وليست عالقة عميقة جداً. 

  حمص، الحولة. ل تبع إدارياه من قرية ت إن  P15قال أراد فيدنر أن يعرف عن مسقط رأس أنور. 

  ها تُدعى تلدو. إن   P15قال تحديد القرية.  P15طلب فيدنر من 

أنور.    عمل عن    P15  ؤالس   تابع. ومكتب الشرطة الجنائية االتحادية بألمانياقال نفس الشيء خالل مقابلته مع    P15أكد فيدنر أن  
  أنور عمل ضابط مخابرات.  إن P15قال ). وما قبل ذلك التاريخ 2005كان يتحدث عن  وفيدنر أن فيدنر P15(أوضح 

  ه بالنسبة له، كان أنور ضابط شرطة. إن  P15قال أراد فيدنر معرفة ماذا كان يفعل قبل ذلك. 

  . ذلك P15د أكّ فأن أنور كان "مدرباً في كلية الشرطة". مكتب الشرطة الجنائية االتحادية أخبر  P15إلى أن  فيدنر  أشار

  ماً، لكنه غير متأكد تماماً.ه ربما كان مقدّ إن  P15قال سأل فيدنر عن رتبة أنور. 

قيباً، لكنه أيضاً لم يكن متأكداً".  سابقاً لمكتب الشرطة الجنائية االتحادية، حيث قال إن أنور كان "ن   P15اقتبس فيدنر مرة أخرى مما قاله  
ألنه    ،فقط  كان يفترضه  إن  P15قال  ماً، لكن عندما كان يعمل مع الشرطة، ربما كان نقيباً.  في وقت العزاء، كان أنور مقدّ   P15قال  

  لم يسأل أنور عن هذا األمر. 

ه كان في دمشق في  إن   P15قال مع أنور مرة واحدة فقط لتناول القهوة، وسأل عن مكان اللقاء.    P15أشار فيدنر أنه بعد ذلك، التقى  
  مكتب أنور. قال إنه ال يتذكر الموقع بالتحديد. ولكنه يتذكر أن مكتب أنور لم يكن في الطابق األول. 
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  P15أمني قبل دخول مكتب أنور. قال  اجتياز تفتيش  P15وصف الموقف وأراد معرفة ما إذا كان يتعين على   P15طلب فيدنر من 
 12ما إذا كانوا قد تحدثوا مع أنور بشأنه) تم "سؤالنا"   P15(ال يعرف    P15"بالطبع لم يكن هناك سيطرة"، ولكن عند الباب، تم إيقاف  

  عن أسمائنا.

  ، لم يتذكر بالضبط. 2007أو  2006ه كان في عام إن  P15قال سأل فيدنر في أي سنة حدث ذلك. 

  ربما". " P15". قال 2008أو  2007أخبر مكتب الشرطة الجنائية االتحادية أن هذا حدث في " P15فيدنر إلى أن أشار  

ه ذهب لتناول القهوة، وليس اللتقاط صور للمكتب. ومع ذلك، حسب ما يتذكر، كان  إن   P15قال  وصف المكتب.    P15طلب فيدنر من  
  أنه ال يتذكر الكثير. P15المكتب عادياً، ليس كبيراً وال صغيراً. وأضاف 

مه. إال  ذلك، مضيفاً أنه ال يتذكر الموقع وال اس P15يعرف الموقع الجغرافي ووظيفة المبنى. نفى   P15أراد فيدنر معرفة ما إذا كان 
  أمن الدولة.  مخابراتتذكر أن المكتب كان في فرع  P15أن 

  إن   P15قال    مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية والتي ذكر خاللها "الفرع الداخلي" في هذا السياق.   P15اقتبس فيدنر من مقابلة  
  يعرف االسم. يكن سأله عن الفرع الداخلي لكنه لم مكتب الشرطة الجنائية االتحادية  

جميع أجهزة    إن  P15قال  عّما يعرفه عن أجهزة المخابرات.    P15بـ"أمن الدولة" وسأل    P15ا عناه  مّ أن يستوضح عأراد فيدنر  
  . األمر عن ذلك كثيرالمخابرات لن يعرفوا الأجهزة المخابرات في سوريا "هي نفس الموضوع". قال إن عناصر 

  إن أنور كان يرتدي مالبس مدنية.   ذلك، وقال  P15  ىالقهوة]. نف  الزي الرسمي [عندما التقيا لشربأل فيدنر ما إذا كان أنور يرتدي  س

أنه اتصل في عام    P15أكد  ف.  2012في عام   P15أراد فيدنر معرفة ما إذا كان أنور ال يزال يشغل نفس المنصب عندما اتصل به  
ضابط  كان  يعرف مكان عمل أنور، لكنه كان يعلم أنه    ه لم يكنإن   P15قال  وأن أنور كان بالتأكيد ال يزال في نفس المنصب.   2012

لم يكن جيداً    خالته إن وضع ابن    ه بقول   P15. ساعد أنور  خالتهالحصول على معلومات عن ابن    كان يأمل في   P15مخابرات وأن  
  . كان هذا كل شيء"" P15. قال وأنه بحاجة إلى محامٍ 

شعر بأن ابن خالته كان معتقالً في منطقة تقع ضمن اختصاص أنور أو ما إذا كان أنور قد حصل على    P15سأل فيدنر عّما إذا كان  
  P15المخابرات العسكرية. وأضاف    من قبلل  قِ أنور، ألنه اعتُ   عند كان    خالتهه ال يعتقد أن ابن  إن   P15قال  المعلومات من مكان آخر.  

  صيل. أن هذا هو تقييمه للموضوع، ولكن ليس لديه أي تفا

أنور أجاب باختصار بثالث كلمات    إن  P15قال  .  P15ث عن الحالة الجسدية البن خالة  أراد فيدنر معرفة ما إذا كان أنور قد تحدّ 
ه  إن   P15قال  ل أن يكون متخصصاً في "مثل هذه القضايا".  قائالً إن وضعه [ابن خالته] لم يكن جيداً وأنه بحاجة إلى محام، ويفضّ 

  بأنور].  P15[عندما اتصل بذلك  الذي كان حاضراً  خالته بدوره أخبر شقيق ابن 

ن حالته كانت  إاعتقل عند نقطة تفتيش و  خالتهأخبر مكتب الشرطة الجنائية االتحادية أن "أنور قال إن ابن    P15أشار فيدنر إلى أن  
عن غير قصد المقطع الخطأ    اقتبس د فيدنر أنه  أكّ ف.  خالتهبابن  تعلق  ت   كنت لم    أن هذه الفقرة   P15  أجاب سيئة للغاية بسبب التعذيب".  

]،  رمضان  ]، مباشرة بعد اإلفطار [إفطارخالتهابن  وضع  [  هوأخبره أنور عن وضع  خالتهابن    P15ه عندما ذكر  إن   P15قال  واعتذر.  
  ذكر أنور تلك الحادثة [التي اقتبسها فيدنر للتو].  وعندهاعن المحامي المتخصص.  P15أخبر والذي بأنور مرة أخرى   P15اتصل 

وكان  تم إحضاره إليه من إحدى نقاط التفتيش.    أنور قال إن معتقالً   إن  P15قال  أراد فيدنر معرفة المزيد عّما حدث في تلك الحادثة.  
قوف وكانت حالته سيئة للغاية.  لدرجة أن جسده أصيب بجروح، فلم يتمكن من الو  نقطة التفتيش" عناصرض للضرب على يد "تعرّ قد 

أم الجميع،   يعني ابن خالته   ال يعرف ما إذا كان أنور   P15القلب"، لكن    دمي ي   "شيء   وبعد ذلك قال أنور   ،هذا ما حدث  إن   P15قال  
  . ذلك  فقط أنور يعرف

كان شاباً رائعاً درس    خالتهأن ابن    ذكر و.  ئاه "حتى اليوم" ال يعرف عنه شي إن   P15قال  عّما حدث مع ابن خالته.    P15سأل فيدنر  
  . جامعةالطب البيطري في ال 

بطاقته الشخصية وشهادة    وا"أرسل فقد "ال أحد يعرف أي شيء.    إن  P15قال  .  P15أراد فيدنر معرفة المزيد عن مصير ابن خالة  
ه يعتقد أنها زارته مرتين. إن   P15قال  دقائق.    5زارت ابنها في سجن صيدنايا لمدة ال تزيد عن  قد      P15خالة  وكانت وفاة ألسرته.  

  هذا يدل على أنه مات.  إن P15قال بطاقة الهوية إلى المحافظة.  أعطوها شهادة وفاة وأعادوا  في المرة الثالثة،

نوبة قلبية أو شيء    على سبيل المثال:   " يختلقون سبباً للوفاة، بشكل عام، "هم  P15سأل فيدنر عّما إذا كان قد تم ذكر سبب الوفاة. قال  
  من هذا القبيل. وأضاف أن النظام ال يعترف بقتل أحد. 

 

على الرغم من أنه لم يتضح أثناء شهادته ما إذا كان هناك بمفرده أو   ضمير الجماعة "سؤالنا" P15 استخدم :  مراقب المحاكمةمالحظة من  12
  برفقة أحد. 
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  ذلك.   P15لمكتب الشرطة الجنائية االتحادية عن "النوبة القلبية" كسبب للوفاة. فأّكد  P15اقتبس فيدنر ما قاله 

  أن أنور كان عقيداً.  P15عّما إذا كان يتذكر رتبة أنور عندما اتصل به بخصوص ابن خالته. فأّكد  P15تابع فيدنر بسؤال 

ً ه  إن   P15قال  مخابرات ولماذا غادر سوريا.  يعرف متى ولماذا توقف أنور عن العمل مع ال  P15سأل فيدنر ما إذا كان   ال    عموما
  يعرف شيئاً عن أنور أو عمله أو شؤونه الشخصية. 

نه اتصل بأنور في  ذلك، وقال إ  P15د  أكّ ف  شخصياً.   P15قد اتصل بأنور مرة أخرى فيما يتعلق بوضع    P15ا إذا كان  مسأل فيدنر  
على    P15يريد الذهاب إلى ألمانيا لكن أنور لم يشجع  كان  أنه    P15في ألمانيا. أخبره    اً موجودكان  أن أنور    P15تركيا حيث قيل لـ
يشير إلى احتمال أن يكون هناك كان  [أنور]    تثبيطقال إن  وأنه كان يعيش في مخيم في تركيا في ذلك الوقت.    P15القيام بذلك. ذكر  

  إلى ألمانيا.  P15تأجيل رحلة    وراءأنور كان السبب    إن  P15قال  يا].  إلى الوطن [إلى سور  من العودة"  سنتمكن"  ربماأنه  حل قريباً و

  . 2014، لكنه ال يتذكر بالضبط، ربما في نهاية عام 2014في عام  P15سأل فيدنر متى حدث هذا. قال 

ه  إن   P15قال  أراد فيدنر أن يعرف من أين حصل أنور على تلك المعلومات حول الوضع في سوريا وماذا كان يفعل في ذلك الوقت.  
حرفياً بأنه "ليست هناك    P15قيل له أن أنور ذهب إلى جنيف وقد يكون لديه معلومات عن سوريا أكثر منه. وكانت نصيحة أنور لـ

بحاجة إلى مصدر للطعام، فمن األفضل االنتظار، حيث قد يتغير شيء ما في المستقبل    P15ذا لم يكن  إلى ألمانيا]. إ  قدوم حاجة [لل
  القريب". 

  أنور  أخبرفه اتصل به وسأله عّما إذا كان ال يزال هناك أمل.  إن   P15قال  قد اتصل بأنور مرة أخرى.   P15سأل فيدنر عّما إذا كان  
P15 ع جّ أن األمر قد يستغرق وقتاً طويالً وشP15 .على القدوم إلى ألمانيا  

  . 2015ه كان في عام إن  P15قال سأل فيدنر متى حدث ذلك. 

صل ضعيف (تطمينات عرضية  وا، قائالً إنهما كانا على ت P16في ألمانيا. فأّكد  تواصل  وأنور على    P15أراد فيدنر معرفة ما إذا كان  
  وأشياء من هذا القبيل). 

أن يكون التواصل شخصياً، مضيفاً أنهما التقيا مرتين فقط وسأال    P15سأل فيدنر عّما إذا كان التواصل شخصياً أم عبر الهاتف. نفى  
  فقط من وقت آلخر عن كيفية سير األمور. 

  . ذلك P15أكد فالبعض في ألمانيا.   اببعضهم إذا كانا يتصالنسأل فيدنر عّما 

أنور أخبره ذات مرة عن حالته الصحية. كان   إن  P15قال أراد فيدنر معرفة ما إذا كان أنور تحدث عن وضعه الشخصي في ألمانيا. 
أن أنور قال إن أموره على ما يرام وأنه كان    P15ذكر  ووخضع لعملية جراحية.    مشفى يعاني من مشاكل في معدته، وذهب إلى ال

ه تمنى ألنور ولغيره  إن   P15قال  تحدثا عن الوضع العام في سوريا الذي يتحدث عنه الجميع.  ويعمل [حارس] أمن ولديه رخصة قيادة.  
  الصحة الجيدة. 

تقييم ما إذا كان أنور ناقداً أم موالياً    P15اعتُقل مرة واحدة وأن أنور كان يعمل في أجهزة المخابرات. وطلب من    P15ذكر فيدنر أن  
  07:00الساعة    2012تم اعتقاله عام  حيث  جلسة اليوم] هو ذكرى اعتقاله.  تاريخ أيلول/سبتمبر [نفس    16يوم    إن   P15قال  للنظام.  

  يوماً.  45لمدة في المعتقل مساًء ومكث  

  استراحة قصيرة.  P15طلب 

*** 

 دقائق  10استراحة لمدة 

*** 

ه ال  إن   P15قال  ليس مضطراً للحديث عن تجاربه الخاصة في االعتقال، بل تقييم الجانب الذي كان يدعمه أنور.   P15قال فيدنر إن  
، طالما ترك أنور النظام، فهذا يعني أنه "انتقل عملياً إلى  P15يعرف ماذا ينبغي أن يقول. فهما لم يتحدثا عن هذا الموضوع. قال له  

  الضفة األخرى". 

  ستجواب من قبل محامي الدفاع ا

ومنذ ذلك الحين لم يكن يتصل به إال    2008و  2006كان في مكتب أنور بين عامي    P15ذكر بوكير، محامي الدفاع عن أنور، أن  
قال إن أنور كان يعمل في نفس مقر العمل خالل تلك الفترة بأكملها. سأل    P15. وأشار بوكير إلى أن  2012عبر الهاتف في عام  

P15  أو األمن الداخلي فقط.  يقصد نفس المنصب عّما إذا كان بوكير  

  قال عكس ما اقتبسه بوكير للتو.  P15احتج محامي المدعي شارمر ألن 
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  . وحده أنور  كان شأنه ال يعرف أي شيء عن عمله، فهذا  إن  P15قال .  2012وصف عمل أنور في عام  P15طلب بوكير من 

  . ذلك P15رف أي شيء عن مكان عمل أنور. نفى يع P15أراد بوكير معرفة ما إذا كان 

معرفة ما إذا كانا لم يتحدثا   وبالتالي أراد  ،خالتهأنور قصة ابن    P15عندما أخبر    2012قال بوكير إنهما تحدثا عبر الهاتف في عام  
أن  يأملون  ]  P15رات وكانوا [عائلة  ب خام، ألن أنور كان ضابط  P15  خالة ه تحدث مع أنور عن ابن  إن   P15قال  أنور.    عملعن  

لم يكن  أنه    P15أضاف  وأنه عمل في أمن الدولة.    P15  كان كل ما يعرفه فيما يتعلق بمكان عمل أنور،    لكنيكون لديه معلومات. و
  شيء أكثر من ذلك. ب يهتم 

خاللها: "طلب مني أنور إعادة االتصال بعد ساعتين، ثم التي قال  مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية    P15اقتبس بوكير من مقابلة  
في حاالت    ال يحدث إال  من المعروف أن هذا أمرأمام محكمة عسكرية، و  وسيتم محاكمة ابن خالتي  قال أنور إن الوضع سيكون صعباً،

ا  P15". سأل  استثنائية المحددة  الجملة  إليها.  بوكير عن  يشير  ذكر    P15بوكير سؤال  تابع  لتي  قد  أنور  كان  إذا  من  "عبارة  عّما 
  ه هو نفسه استخدم هذا المصطلح. إن  P15قال .  هو من ذكرها P15 كان" أو إذا المعروف 

  ه لم يفهم السؤال. إن  P15قال قال ذلك للشرطة.   P15سأل بوكير عّما إذا كان 

  ه ال يعرف تلك الصياغة وال يتذكر تلك الجملة. إن  P15قال قضية خاصة. تعني أن المحكمة العسكرية  P15سأل بوكير كيف عرف 

مقابلة   أجزاء من  أخرى  بوكير مرة  قال    P15اقتبس  الجنائية االتحادية حيث  الشرطة  المكالمة  اتكرتم  "[  P15مع مكتب  ر سياق 
بأن أحد    P15  . فوجئ نقطة التفتيشبأن أنور تعاطف مع قصة الشاب عند    P15ظهر المكالمة أن أنور تأثر بالموقف. شعر  الهاتفية]، تُ 

  P15  فأّكد]".  عليه   التنصتيتم  [قد يكون مراقباً  الهاتف، رغم أن هاتفه    عناصر المخابرات سيتحدث عن تلك الحادثة ويدينها على
  .لعبارةا

  دميفيما يتعلق بعبارة "ي وه ال داعي للتكرار ألنه أجاب على ذلك مسبقاً.  إن   P15قال  موقف أنور.  عن تصوره ل  P15سأل بوكير  
أنه عندما يسمع المرء ذلك، يمكن للمرء أن يشعر أن الشخص الذي يتحدث قد تأثر بما حدث. هذه هي الطريقة    P15  أضاف  القلوب"، 

.  بما حدث للجميع، أو  P15  قد تأثر بما حدث البن خالة  ما إذا كان أنور  لم يكن يعرف  P15لكن  الموقف. و  P15بها    تصورالتي ي 
  الشخص قد تأثر بشيء ما. ذلك أنه عندما يسمع مثل هذه الكلمات من شخص ما، فإنه يشعر أن  P15وأضاف 

وأنور] يعمالن في جهاز الدولة).    P15كان خائفاً من الفرار ألن أسرته وهو نفسه يدعمان الحكومة (كالهما [  P15ذكر بوكير أن  
إذا كان بإمكانهما أن  من السجن أو    خالته سأل أنور عّما إذا كان بإمكانه إخراج ابن  قد    P15أراد بوكير بعد ذلك معرفة ما إذا كان  

  د بوكير أكّ ف.  ]خالتي إلى ابن    ة ترجم التمت  [  [تم حجب االسم/ معلومات] إذا كان السؤال يتعلق    P15  سأل  . يوحدا جهودهما إلخراجه 
ً لمحكمة ا P15 أخبر ه اتصل بأنور الذي أجاب كما إن  P15قال .  ذلك   .مسبقا

عّما    P15. سأل  خالته" البن  بهدف سؤاله عن "طريق ملتف   قد اتصل بأنور  P15أوضح بوكير أنه قال إنه يريد معرفة ما إذا كان  
  ، وما هو وضعه وأشياء من هذا القبيل. [تم حجب االسم/ معلومات]عن  أن يسأل أنور  أراد P15إذا كان بوكير يقصد ما إذا كان 

،  ذلك  P15؟" نفى  فحسب"هل يمكنك إطالق سراحه    من قبيلقد فكر في شيء    P15إنه يريد معرفة ما إذا كان  ذلك، قائالً  نفى بوكير  
  ا عنه. صلة. كان هذا كل ما تحدث والحصول على معلومات ذات   13في ذهنه هو سؤال أنور عن ابن خالته   موضحاً أن ما كان يدور

ال يزال يتذكر المقابلة مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية من عام   P15سأل فراتسكي، محامي الدفاع الثاني عن أنور، عّما إذا كان 
  بشكل عام.  المقابلة ه ربما نسي بعض التفاصيل، لكنه يتذكرإن  P15قال .  2019

  . ذلك  P15أكد فقد تمت إعادة ترجمتها إلى العربية.  P15سأل فراتسكي عّما إذا كانت جلسة  

إعادة الترجمة.    مقابلة. قال فراتسكي إنه كان يقصد عّما إذا كان فراتسكي يقصد ال  P15سأل  سأل فراتسكي كم من الوقت استغرق األمر.  
  ه ال يتذكر، لكن ذلك لم يستغرق وقتاً طويالً. إن  P15قال 

  أنه ربما كانت هناك بعض التصحيحات.  P15سأل فراتسكي عّما إذا كانت هناك تصحيحات. أكد 

  ذلك.  P15سأل فراتسكي إذا استمرت ثالث ساعات ونصف. نفى 

  4]، إن إعادة الترجمة استمرت من الساعة يقول قال فراتسكي إنه مكتوب "هنا" [محضر المقابلة مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية
  تلك الفترة. كل هذا ربما يشمل العمل على الكمبيوتر، لكنها لم تستمر  إن P15قال مساًء.   7:30مساًء حتى 

  ن محامي المدعي من قبل استجواب 

 

ً اسمأن يذكر بدالً من    ، من مراقب المحاكمة: في كثير من األحيان حظةمال 13   "الشاب".  كلمة P15 ، استخدم "خالتي"ابن يقول أو   ا
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ذلك    ، مضيفاً أنه يتذكر أنذلك  P15د  أكّ فيتذكر السؤال "متى انشق أنور عن النظام؟"    P15إذا كان    ،محامي المدعي،  شولتسسأل  
  قناة. اسم الال يتذكر  لكنه وما شاهده من األخبار على شاشة التلفزيون. و 2012في نهاية عام حدث 

مقابلة    شولتس اقتبس   من  عبر    P15كذلك  أنور]  انشقاق  [بشأن  إنه عرف  قال خاللها  والتي  االتحادية  الجنائية  الشرطة  مكتب  مع 
بث مع قنوات أخرى مثل  ت   ت كان   ألنهاأنه ربما كانت قناة الجزيرة    P15  ". ذكر، على قناة الجزيرة 12/2012التلفزيون، في نهاية  

  قناة الجيش السوري الحر وقناة صفا. 

ً   إن  P15قال  األخبار".    شريطخبار" وسأل عن معنى "شريط األ في "   قد قرأ ذلككان    قال إنه  P15إن    شولتس قال     كان مع   ضابطا
  اآلخر.   النظام ثم انشق وانضم إلى الطرف

  ذلك.   P15د أكّ فعّما إذا كان "شريط األخبار" يعني [شريط] النص الموجود أسفل صورة التلفزيون.  شولتس سأل  

عّما إذا كان لديه نفس    P15شعر بأن أنور تأثر بالموقف (أثناء المكالمة الهاتفية) وسأل    P15أشار محامي المدعي، شارمر، إلى أن  
  P15؟" أضاف 2007 –  2006في كان ينبغي أن يتأثر بماذا " P15ما. قال  سيتأثر بطريقةكان ، أن أنور 2006الشعور في عام 

  . 2012أنهم كانوا يتحدثون عن 

على العكس من ذلك، كانا   P15عندما شربا القهوة معاً. قال  2006أكد شارمر ذلك، مضيفاً أنه ال يزال يريد معرفة الوضع في عام 
  "ال شيء يستحق الذكر". يضحكان في ذلك الوقت، وكانا في مزاج جيد،  

  تم صرف الشاهد. 

  

  بعد الظهر.  12:40ُرفِعت الجلسة الساعة 

  صباحاً.   09:30الساعة  2020تشرين األول/أكتوبر،  1ستكون المحاكمة القادمة في 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 مدینة كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمةالرابع عشر التقریر 
 2020تشرین األول/أكتوبر،  01تواریخ الجلسات  

 
 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1أبرز النقاط:الملّخص/
 

المتھم، أنور على  فت  عرّ تالخطیب. وفرع  و  40عاماً، بشھادتھا حول اعتقالھا واستجوابھا في القسم    38من العمر  البالغة    P16أدلت  
ضت لھ الضرب الذي تعرّ   P16  تصف ووأنور في األردن بعد انشقاقھ.  ب  عن لقائھا  تث أحد المحققین في الخطیب وتحدّ   كان   رسالن، بأنھ

قالت إن  وتعاطف معھا ولم یضربھا.    علماً بأن أنور  –  المعتقلین/معتقالتلل  العنایة الصحیة  وعدم توفّر  آخرین  معتقلین/ھي ومعتقالت
ُسئلت  وش.  الغتصاب والتحرّ ل  یروین تعّرضھن  أخریات  یلة تعذیب وشاركت بقصص من معتقالتالجنسي كوسأمن الدولة استخدم العنف  

بشكل ینّم    شھادتھااإلدالء ب  خاللبتوتر  ضحك  كانت تسابقة قالت فیھا إنھا عوملت بشكل جید في الخطیب. باإلضافة إلى ذلك،    إفاداتعن  
 عن الحكومة السوریة. رفیعي المستوى  التداعیات السیاسیة النشقاق مسؤولین    تبأنور وناقشقاءھا  لالشاھدة  وصفت    .على عدم االرتیاح

 2020تشرین األول/أكتوبر  01 –الیوم الرابع والثالثون للمحاكمة 

 شخصاً وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. 14صباحاً بحضور حوالي   9:40بدأت الجلسة الساعة 

 بشأن تمثیل المدعي ألنھ كان قد تم االستماع إلیھ مسبقاً في ھولندا. [تم حجب االسم]تم سحب التماس 

 تم تسلیم وثائق مازن درویش من شھادتھ السابقة.

والسید كنابمان، اللذان   ھفي األول والثاني من كانون األول/دیسمبر. وستمثُل السیدة ھیل [تم حجب االسم]سیتم االستماع لشھادة الشاھد 
 ترأسا الجلسة، في الثاني من كانون األول/دیسمبر.

 .(ماین)  ھانشمان من فرانكفورت-السیدة أوتو مع محامیتھا P16مثلت 

 القاضي كیربر. P16 ت. شكراستراحةخبرھم عندما ترید أخذ تأن  P16كیربر   ةالدكتور القاضي ت رئیسة المحكمةأخبر

 أعطت القاضي كیربر تعلیماتھا للشاھدة وأبلغتھا بحقوقھا كشاھدة. 

 لم یحضر محامي المدعي، خبیب علي محمد. 

 تكانوش الجنسي. ضھا للتحرّ تضحك باستمرار طوال الجلسة، حتى عندما تحدثت عن تعرّ  P16كانت  مالحظة من مراقب المحاكمة:
ھذا  "رجال ونساء" في لكن تمت اإلشارة إلى ذلك بعبارةت عبارة "شباب وصبایا" كثیراً، واستخدمَ وفي حالة معنویة جیدة.  ةالشاھد

 التقریر. 

  

 
المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي اقتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب  1

نما ھو مجّرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإ
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 ]االسم حجب تم[ P16شھادة 

P16  الوم الفرنسیة. في فرنسا، تتعلّ وقالت إنھا كانت صحفیة في سوریا. وتعیش في باریس. وعاماً  38امرأة تبلغ من العمر ھي 
 .ین بالمتھم دم أو زواج صلةتربطھا 

إنھا تنحدر من عائلة كبیرة مكونة من  P16مع النظام وعن اعتقالھا. قالت  احتكاكھاالتحدث عن كیف بدأ  طلبت منھا القاضي كیربر
، تم 2011و  2001بین عامي و. 2001بدأت نشاطھا السیاسي في الحزب الشیوعي في سوریا عام وووالدیھا.  وشقیقات تسعة أشقاء

، كانت لدیھم فكرة عن  2011عندما بدأت الثورة في عام وأثناء توزیع بیانات عن یوم العمل (أو الشھداء).  أصدقائھااعتقال العدید من 
(أسبوعین)   أیار/مایو 16حتى اعتقالھا واستمر  2011 ،مایو/أیار 2في مرة  أوللت قاعتُ وكیفیة تعامل النظام مع الحركات المعارضة. 

). وكان ھذا االعتقال أیضا في اواحد اأبریل (أسبوعنیسان/ 19 حتى 2012 ،أبریلنیسان/ 12في واعتُقلت ثاني مرة في فرع الخطیب. 
 فرع الخطیب.

إن أول اعتقال كان من مظاھرة نسویة في وسط دمشق.  P16ضت لھ. قالت وما الذي تعرّ  P16سألت القاضي كیربر كیف اعتُقلت 
ھي الفتاة  P16. كانت صبیة  30لكن لم یكن ھناك سوى واآلالف من الناس،  یتبادر إلى الذھنعندما یتحدث المرء عن المظاھرات، 

، ولكن ربما كانت  ط صور فوتوغرافیةالتقار مقاطع فیدیو/یتصو[یمكن للكلمة العربیة أن تعني  رتصوّ  ألنھا كانت تقل الوحیدة التي اعتُ 
تم أخذ بعض الشبان من الشارع و، المعروف باسم قسم حافظ مخلوف. 40إلى القسم  أخذھا]. في البدایة، تم مقاطع فیدیو تعني تصویر

 –، كان علیھا االنتظار في الممر لفترة طویلة P16عندما وصلت وإلى فرع الخطیب.  نقلھممعاً. وفي نفس الیوم تم  "تعرضنا" للضربو
 حوالي أربع ساعات.

 الحائط. كانت تقف ووجھھا إلى ال، P16جالسة. قالت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  

ذلك. بالطبع، كان ھناك العدید من العناصر یجلبون   P16دت خمس ساعات. فأكّ إذا كان ذلك لمدة أربع إلى ما سألت القاضي كیربر 
كان ألنھ إنما كان ھذا شیئاً طبیعیاً/عادیاً، لیس بسبب األوامر، ووالمعتقلین.  ویصفعونالممر]، في [ ویمرون بھا  األشخاص [المعتقلین]،

 فعل ذلك.  بوسعھم

مرة كانت ذات في الغالب بالید، ولكن   كانوا یُضربونإنھم  P16دوات. قالت األ یدي أمعّما إذا كانوا یستخدمون األ سألت القاضي كیربر
األول. كانت األسئلة تتعلق بھا   تعرف متى بدأ التحقیق P16 تكن. لم بأنھم كانوا یختبرون العصا P16بعصا كھربائیة. شعرت 

مكبّلتین ویداھا وكانت عیناھا معصوبتین آخر من األسئلة، مثل من أرسلھا ومن دفع لھا المال للتظاھر.  نوععائلتھا، باإلضافة إلى بو
بعد ذلك تم نقلھا وصفعة على مؤخرة رقبتھا. فتتلقى ضحك، كانت تأسئلة غبیة،  كانت تُطرح علیھاعندما  و. التحقیقخلف ظھرھا أثناء 

 ما إذا كان علیھا أن توضح المزید.  إنھا ال تعرف P16. قالت منفردةإلى زنزانة 

إنھا كانت غرفة "بحجم الطاولة ھنا" [أشارت إلى طاولة أمامھا في قاعة  P16طلبت منھا القاضي كیربر أن تواصل رجاًء. قالت 
 .أخرى تفاصیلتوجد مثل القبر. ال  تالمحكمة]، ربما أكبر قلیالً. كان

في الواقع، تم  ومتر.  1.7 -متر  1.8إنھا تعتقد أنھا كانت  P16تقدیر الحجم. قالت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كان بإمكان 
  واتصرفیعناصر لإلى ال"اآلن، سنعطیك  –خمس مرات في الیوم األول، وكانت ھناك دائماً تھدیدات بالتعذیب واالغتصاب التحقیق معھا 

نفسھا نفسیاً لما یجب أن تفعلھ في مثل ھذه الحالة. كان ھذا كل ما حدث في الیوم األول.   حّضرت P16كانت و". معك] واتعاملیلمعك [
. إال أن ھناك ثالثة أمور جدیرة بالذكر: أوالً،  ا للتحقیق ھولم یتم استدعاؤ ، من االثنین إلى الخمیس،منفردة مكثت ثالثة أیام في زنزانة و

إلى المرحاض،   أخذوھاكلما وضون للتعذیب. الثاني، الذھاب إلى المرحاض مرة واحدة فقط في الیوم. یتعرّ كانوا صوت الناس الذین 
استخدمت لى مؤخرة رقبتھا. [وصفعات ع ولطمات ت رفساتتلقّ  .**"یا**، أنت یا عاھـ"وكانوا یدعونھا "كان علیھم اختبار عضالتھم"، 

بشكل   المؤخرةوھي ركلة تستھدف  "شلوتاستخدمت كلمة "الحیوان. أیضا  "، في إشارة إلى رفسةت"ركال التي تعني "رفسات" كلمة
 .لم یكن المترجم یعرف ما تعنیھ وكان ھناك بعض النقاش حول ذلك]وخاص. 

تحّرش في  ال  وحدثإنھا تعرضت للضرب فقط.  P16أو تم لمس جسدھا. قالت  لكماتتلقّت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  
 مناطق حساسة. ھا منمعاً، وكانوا، عن قصد ودون قصد، یمسكون عندما تعرضوا جمیعاً للضرب 40القسم 

أن ذلك لم یحدث في الخطیب، بل في القسم  P16 أّكدتلیس في الخطیب. و 40سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا قد حدث في القسم 
40. 
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قوات  داھمتإنھ في إحدى اللیالي قبل نقلھا إلى فرع آخر   P16في الخطیب. قالت كانت أنھا  P16سألت القاضي كیربر كیف عرفت  
عاماً   60اعتقلوا سیدة تبلغ من العمر ویعیش ھناك. كان كل من  ◌ً األمن منطقة التل واعتقلت العدید من األشخاص من ھناك، تقریبا

 قوات األمن للمنطقة]. مداھمة[عن  ما حدث P16في الزنزانة وقالت لـ P16ووضعوھا مع  

 ، زیتون وخبز.P16. أجابت ون/المعتقالتیحصل علیھ المعتقلسألت القاضي كیربر عن الطعام الذي كان 

 ً نفسھا لألسوأ. كان   حّضرسابقاً، كانت ت P16إنھا ال تعرف ألنھا لم تأكل. كما قالت  P16. قالت سألت القاضي كیربر إذا كان ذلك كافیا
 رغیفاً واحداً من الخبز.

السوري كجزء من حملة "أوقفوا   ھ كان من اعتصام أمام مجلس الشعبإن P16عن اعتقالھا الثاني. قالت  P16سألت القاضي كیربر 
على [قوات األمن]  جمتنحن"]، ھنبدأ وا ["[المتظاھرین] قادمون. قبل أن یبدؤوعلمت أنھم  حاضرة القتل". كانت قوات األمن 

للضرب بجنون في الشارع. كانت  ھا)ذكر اسم في P16لم ترغب أة (وامر P16وتعّرضت . والصبایاالشباب  المتظاھرین واعتقلت
سیناریو  النفس وحدث . وصبیةشابا  40اعتقلوا و.  ھا[المرأة التي لم تذكر اسمھا] ترتدي الحجاب الذي خلعتھ قوات األمن ثم مزقوا جلباب

 كان لدیھم  ،لكن الضرب كان أكثر وحشیة/شراسة. وبسبب الضرب 40إلى القسم  أخذھمتم حیث االعتقال األول]:  كالذي حدث في [
 ، بطریقة مبالغ فیھا. بالكثیرات[جنسیاً]  شواتحرّ ولمدة عشرة أیام. دامت  كدمات

یي إنھا كانت تتحدث عن الشباب والصبایا. بالنسبة للصبایا، أمسكوا بثد P16أن توّضح أكثر. قالت  P16طلبت القاضي كیربر من 
P16  ،بال حول وال قوة/ینتعاجز كانتا[ ھا لم تكن "لدینا"لكنووثدیي امرأة أخرى "بطریقة مثیرة لالشمئزاز". كانت لدیھم القوة.[ 

 .واصلإنھا ال تعرف كیف تونعم.  P16. قالت 40سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ذلك في القسم 

ذلك وماذا حدث.  P16وتم نقلھا إلى الخطیب. ثم سألت القاضي كیربر كیف عرفت  40كانت في القسم   P16ذكرت القاضي كیربر أن 
العینین،  يمعصوب غیر ھاتم دفعھم إلى داخلوصغیرة.  حافلةفي  واعِض إلى الخطیب، وُ  40من القسم  والقِ إنھم عندما نُ  P16قالت 

 رؤیة الشوارع. كان بإمكانھم وبالتالي

 ذلك. P16قد عرفت الخطیب بالنظر. فأّكدت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  

یدعى أبو شملة بأربع إنھ عند باب الفرع، استقبلھم أبو غضب الشھیر وشخص آخر  P16سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. قالت 
 .40في القسم الذي تعرضوا لھ بعد الضرب   أو خمس لطمات

[تمت  اس رسميبلب وجاء ضابطعن الشباب.  الصبایاذلك. فصلوا  P16دت حدث في الخطیب. فأكّ كان ذلك قد سألت القاضي كیربر إذا 
إنھم  ] ما إذا كان ضابطاً) وھددھم بشكل مباشر وواضح قائالً ةمتأكد تعرف [لم تكن P16لم تكن ] (ى "زي رسمي"إل ترجمة ذلك

 .وسیربّونھن] والمعتقالت P16والدي [ نللتربیة. قال ["الضابط"] إنھم سیبلغون والدیھیحتجن و ات**عاھـ

 بالضرب. P16والمعتقالت]. قالت  P16سألت القاضي كیربر كیف سیربونھن [

، بالطبع، كانت ھناك دائماً تھدیدات باالغتصاب P16 فأجابتتتحدث أیضاً عن االغتصاب.  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
 .لم یروا زوجاتھم لفترة طویلة"عناصر مثل، "ھنا، لدینا 

 نعم. P16قالت فضن للتھدید باالغتصاب في كل مناسبة. یتعرّ  نّ سألت القاضي كیربر عّما إذا ك

: إنھما أبو غضب P16 تاآلخر. قالالشخص غضب و يمثل أب أسماء القائمین على التعذیب P16  تسألت القاضي كیربر كیف عرف
 .ینسم اال البعض بھذین ا بعضھماوَ أن یدعُ ] العنصران. اعتادا [اوأبو شملة. كنا نعیش معھم

ي  فت على أبإنھا في االعتقال األول تعرّ  P16منذ االعتقال األول. قالت   علیھما تفعرّ تقد  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
 االعتقال الثاني.  أثناءغضب  يأبتعّرفت على شملة و

 التي فتّشتھن كانت أنثى.  ، لكن  عاریاتوكنّ  أنھ تم تفتیشھن P16 فأجابتسألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. 

لقرفصاء ثالث مرات للتأكد ا التخاذ وضعیة بالطبع. اضطررن P16فتحات الجسد أیضاً. قالت سألت القاضي كیربر عّما إذا تم تفتیش 
إن الشيء الملحوظ من المكان الذي تم  P16إنھا ال تعرف ما الذي ستخفیھ في جسدھا). قالت  P16أي شيء (قالت   ین یخف ال من أنھن

كانت ھناك ال تعرف ما إذا كانت ممرضة) ھو الرائحة الكریھة.   P16األخریات] من قبل تلك المرأة ( والمعتقالت P16تفتیشھن فیھ [
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]  آثارنت من [أن العالمات كا P16ما إذا كانت دماء). ومع ذلك، شعرت  P16وكانت ھناك آثار على الحائط (ال تعرف   رائحة نتنة
 ترى بعض األدوات.واستطاعت أن الضرب والتعذیب. 

 ، كابالت وعصي.P16سألت القاضي كیربر عن األدوات الموجودة. أجابت 

 على األرض.  كانت ال، P16معاً. قالت  ة على الحائط أو مجّمعةمعلقاألدوات  ما إذا كانت سألت القاضي كیربر

یكونوا إنھ تم التحقیق معھن وقد ُعِصبت أعینھن كالعادة. وعندما لم  P16سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد التفتیش الجسدي. قالت 
أنھ كان الیوم الثالث عندما قابلت أنور رسالن للمرة األولى.  P16تعتقد وللضرب.  ت یتعّرضنالمعتقالكانت اإلجابة، راضین عن 

 من ھو. بالطبع لم تكن تعرف 

 نعم. P16فت على أنور ھناك. قالت أن تنظر إلى الیمین وتقول إن كانت قد تعرّ  P16طلبت القاضي كیربر من 

  P16عرف وصعدوا عدة درجات (ال ت العینین، معصوبة ،الزنزانة المنفردةإنھم أخذوھا من  P16سألت القاضي كیربر عّما فعلھ. قالت 
أنھ قال لھم ألف مرة بأال یجلبوا المعتقلین األمن صر اندما دخلوا، سمعت صوت أنور یخبر عنوصلوا إلى المكتب وعو عدد الطوابق). 

أن تجلس حیث ترید]. في البدایة لم   ،طلب منھا أنور الجلوس واختیار مقعد [أيو. االعصابة عن عینیھ العنصرمعصوبي األعین. نزع 
. كان لطیفاً  P16بعد ذلك، طرح أسئلة عامة حول عائلة و .شكراً  ،وقالت ال مرتعبةیطرح أسئلة. ثم سألھا إذا كانت ترید القھوة. كانت 

ا لمدة دقیقتین تحدث  فردة،إلعادتھا إلى الزنزانة المناألمن  عناصر ستدعيقبل أن یودقیقة.  20 – 15بشكل عام. مكثت في المكتب حوالي 
رأسھ. [لم تحدد ھل ھز رأسھ   ھزّ فأنھا قالت إنھا ال تصدق أن الجیش نزل إلى الشارع لقتل الناس ب P16 ترعّما یحدث في سوریا. تذكّ 

[أنور]  P16. سألت إلعادتھااألمن  ستدعى عنصر"]. ا برأسھ إلى "أومأ ذلك مرجِ (من الیسار إلى الیمین) أو أومأ برأسھ ألعلى وألسفل. تُ 
 دھا [إلى الزنزانة].ھا سیجارة لتدخن في الممر قبل أن یعییاألمن أن یعط لعنصرإذا كان یمكنھا أن تدخن سیجارة في الممر فوافق. قال 

أنھ لم یحدث شيء. في الیوم التالي، تم نقلھا إلى فرع آخر حیث مكثت مع امرأتین   P16سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. أجابت 
 أخریین في زنزانة في كفرسوسة. ومن ھناك أحیلت إلى المحكمة [السوریة] وأفرج عنھا بعد ثالثة أیام. 

سبب عدم معاملتھا بشكل سیئ. سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  P16في جلسة استجواب سابقة، أوضحت ذكرت القاضي كیربر أنھ 
P16 ما قالتھ. قالت  تتذّكرP16  حملة "أوقفوا القتل" على الذي أوجدتھ  زخم الفي الواقع ال [لم تتذكر]، لكن ربما كان ذلك بسبب

بعض األصدقاء والمحامین فرصة  وانتھز ن. ینشطاء سلمی كنا  "أننا"المستوى الدولي. كان كوفي عنان في سوریا وكان من الواضح 
 لزیادة الضغط إلطالق سراحھم.  ]في سوریا[وجود عنان 

في ھذا   الجمیعإن السؤال كان محیراً ألن  P16. قالت یقأثناء التحقما لھجة  تعّرفت علىقد  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
 لھجة واحدة. ونالسلك یتحدث

 لھجة النظام السوري.  P16سألت القاضي كیربر أي لھجة. أجابت 

 عرف اإلجابة. كانت تإنھ من الواضح أن القاضي كیربر   P16. قالت حأن توضّ  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كان بإمكان 

 ریده القاضي كیربر. تذكر المصطلح الذي على ظ تحفّ تإنھا  P16أجابت القاضي كیربر بأن اإلجابة یجب أن تكون علنیة. قالت 

 ال. P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كان أنور یتحدث بلھجة إقلیمیة. قالت 

شیر إلى  تالقاضي كیربر  تذلك، لكن ربما كان P16قالت  متىقالت ذلك من قبل [لم یتم إبالغ المحكمة  P16قالت القاضي كیربر إن 
 النظام بأكملھ. أم عن تحدث عن أنورتالقاضي كیربر  تعّما إذا كان P16 ألتاستجواب الشرطة]. س

دمشق یتكلم اللھجة الدمشقیة. ومع ذلك، فإن  إنھا تعلم أن من یعیش في  P16 قالت  قالت القاضي كیربر إنھا كانت تسأل عن أنور.
 أنھ من مكان آخر.قد عرفت  P16 كانتمن مكان آخر وما  شخصكان الشخص الذي یعیش في دمشق یعرف ما إذا 

 حمص. P16. أجابت ھوسألت القاضي كیربر من أین 

 إنھا ال تعرف.  P16سألت القاضي كیربر أین في حمص. قالت 

 دقائق***  5***استراحة لمدة 
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في الواقع، حتى ذلك الوقت، لم تكن ونعم، في األردن.  P16 قالت قد التقت بأنور بعد اعتقالھا.  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
P16 الذي  الشخصأنور]. سألھا صورة ھا صورتھ [ی لع عرضتعرف اسمھ، لكن أحد معارفھا كان أیضاً منشقاً عن النظام السوري و
. قال لھا إنھ [أنور] سؤالھ عن سببھ توسأل P16 تتذكرفالخطیب.  لشخص فقالت ال. قال لھا أن تتذكرعّما إذا كانت تتذكر ذلك اتعرفھ 
 "].مرتینبلقائھ ھناك  سعدتفضول [كانت الترجمة "لدیھا كان إنھ  P16وھو في األردن. قالت  انشقّ 

أن  على رجم إنھ كان سریالیاً بعض الشيء. [كان ھناك ارتباك في ترجمة المصطلح. تُ  P16. قالت كیف كان اللقاء سألت القاضي كیربر
ً  أنور لم یبدُ  انھا. في الواقع، تحدثا عن العمومیات أكثر من  مع سجّ  شرب القھوةطبیعیاً. كانت ت لم یكن األمر P16قالت  .]طبیعیا
 الجتماع لم تره مرة أخرى. لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وبعد ذلك ا واستمر اللقاءالتفاصیل. 

 إنھ یمكننا االستمرار.  P16المضي قدماً. قالت  إلى استراحة أو یمكنھمإخبار المحكمة إذا كانت تحتاج  P16طلبت القاضي كیربر من 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر

إنھ عندما تولى    P16عن أنشطتھا في الحزب الشیوعي وما إذا كانت قد الحظت اعتقاالت أو مطاردات. قالت  P16سأل القاضي فیدنر 
. لذلك، كانت ھناك  2000بشار (األسد) القیادة، حاول أن یكون لدیھ انفتاح سیاسي في البدایة، والذي تزامن مع االنتفاضة الفلسطینیة عام 

أو  2002د أمریكا وكانت إسرائیل جزءاً من الدعایة السوریة العامة. لكن ابتداء من عام ومظاھرات ض ال بأس بھاحركة سیاسیة 
" حراكناالقلق]؟". تم اعتقال معظم النشطاء. أثناء "أشعر ب  أنبھذا [لماذا عليّ  شأنير [بشار األسد] رأیھ وقال في نفسھ: "ما ، غیّ 2003

حده یوماً و 30لمدة  منفردةذین كانوا یوزعون المنشورات. مكث أحدھم في زنزانة الشیوعي، اعتقلوا العدید من [األشخاص/األعضاء] ال
 عندما أطلق سراحھ.  ذلك "لنا" وقال

كان مھماً   2006إن الرفیق الذي تم اعتقالھ في عام  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت االعتقاالت نفذتھا أجھزة المخابرات. قالت 
جمیع المعلومات ولم یشارك اآلخرین  تحفّظ علىبناء على أوامر من الحزب، وقصتھ مھمة بالنسبة لھا.  لھا شخصیاً، وبالتالي، كانت
 رت ھذه المعلومات خاصة للقیادة. بِ ]. اعتُ التحقیقمعلومات في االعتقال/ بالمعلومات [لم یتحدث ویعطِ 

 إنھ لم یذكر أین. P16سأل القاضي فیدنر عن مكان اعتقالھ. قالت 

ما إذا كان القاضي فیدنر  P16 استوضحت. إذا كان یمكنھا وصف مكانھوسأل عّما  40في القسم  اعتُِقلت P16ذكر القاضي فیدنر أن 
 ، وھو شارع في منطقة تسمى الصالحیة.الجسر األبیض فيإنھ یقع  P16 قالت .ذلك أكد القاضي فیدنرف. 40یعني القسم 

من المظاھرة   اقتیدتإنھا عرفت ألنھ عندما تم  P16موجود ھناك وكیف. قالت  40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت تعرف أن القسم 
 . اتجھوا إلیھ مكان الذيفتمكنوا من رؤیة ال. ینما یكفي من عصابات العینولم یكن ھناك  إلى الفرع، كان عددھم كبیراً جداً 

اسم  ق علیھطلَ ا لم تكن تعلم أنھ كان یُ إنھ P16كان موجوداً ھناك. قالت  40سألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت تعلم قبل اعتقالھا أن القسم 
رؤیة نقاط التفتیش  كان بإمكان المرء، لكنھا كانت تعلم أنھ كان أحد فروع أجھزة المخابرات. في دمشق ومنذ بدایة المظاھرات، 40القسم 

 تمییزھا. كان بإمكان المرء والتحصینات حول الفروع، وبالتالي 

إن ھناك بوابة حدیدیة كبیرة وساحة محاطة بمبان  P16. قالت 40وصف مبنى القسم  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
المرتین تعرضوا للضرب في كلتا في وبعد ذلك، كان ھناك مبنى عادي (مثل الشقق السكنیة). وسكنیة. كانوا قادرین على رؤیة الشرفات. 

 الطابق الثالث.

وصولھا، وأین تم إحضارھا  لحظة ا إذا كانت تتذكر . سألھا القاضي فیدنر عمّ 40القاضي فیدنر أنھا ذھبت إلى الخطیب بعد القسم  أشار
ً إنھا رسمت  P16وأین كانت الزنازین. قالت   للفرع وسلمتھ، لكن یمكنھا محاولة تذكره مرة أخرى.  مخططاً توضیحیا

، وكذلك وصف الضرب والموقف.  الطابق السفلي إلى  نزلتقد وصفھ أوالً وما إذا كانت  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
نعرف  كنا نفرق بین النھار واللیل ھناك، لكن  ] لم نكننحن [المعتقالت "الصباح"مسموعة دائماً. كانت إن أصوات الضرب  P16قالت 

نفس  وصوت الضرب في  كان بإمكان المرء أن یسمع صوتھافیروز [مغنیة] و لون أغانيشغّ یكانوا ] یننافقط أنھ الصباح ألنھم [السجّ 
 وقت.ال

ذلك. وعندما وصلوا إلى باب الفرع  P16ذكرت الطابق السفلي وسأل عّما إذا كانت تعني القبو. فأكدت  P16قال القاضي فیدنر إن 
ند وبعد حفلة الترحیب على ید أبو شملة، نزلوا إلى الطابق السفلي (وھي ال تعرف عدد الدرجات، لكن المكان كان تحت األرض). وع

أنھا كانت  P16النزول إلى الطابق السفلي، كان ھناك ممر على الجانب اآلخر. وكانت ھناك ثالث أو أربع بوابات/مداخل تعتقد 
 .منفردات
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 تم عرض مخطط توضیحي.

 

 

غرفة التحقیق [المشار إلیھا بعالمة تعجب زرقاء] من رائحة المرحاض   وعرفت. 25و 23أنھا كانت في الزنزانتین رقم  P16ذكرت 
إن أصوات  P16إنھا تعرضت للضرب في طریقھا إلى المرحاض (ذھاباً وإیاباً). قالت  P16[في الغرفة] حیث تم استجوابھا. قالت 

أسفل المخطط كان ھناك أسّرة   إنھ في الممر في  P16[التعذیب] كانت تأتي من الزنزانة الجماعیة على الیسار. وقالت 
ت  منذ الثمانینیات. كان P16صدیقة  اعتقال، حیث تم 13رقم  المنفردةزنزانة الأنھ یوجد أسفل الباب  P16أضافت وللسّجانین/العناصر. 

ضون للضرب  وھم یتعر أبناءھاتركوا النافذة مفتوحة حتى ترى و]. P16 زنزانة[ P16المرأة التي تم إحضارھا إلى  ة ھيالصدیق ھذه
 ].P16 زنزانة[ P16، تم إحضارھا إلى عالمة تعجب حمراء]. عندما بكت كثیراً المشار إلیھا ب[ غرفة التحقیق في 

عاماً، لذلك ربما كان أبناؤھا في العشرین   60إنھا [المرأة] لم تقل. كانت تبلغ من العمر  P16سأل القاضي فیدنر عن عمر األبناء. قالت 
 من العمر. 

ولم تسمع عن اختالط بین الرجال   ھ كان ھناك فصل،إن P16. قالت عن بعضھم سأل القاضي فیدنر ما إذا كان الرجال والنساء مفصولین
 ا عن الخطیب.والنساء، على األقل بحسب ما سمعتھ من صدیقاتھ

 ، لم یكن ھناك ضوء أبداً.P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان القبو یعني عدم وجود ضوء. أجابت  

)، لكنھ حدث مرة ةمتأكد P16إن ذلك حدث مرتین أو ثالث مرات (لم تكن  P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كان یتم إشعال األنوار. قالت 
یرید أن یُطلق  كان كل شيء وب  ھمسیخبركان األنوار وانھار شخص ما. كان یقرع على الباب بجنون قائالً إنھ "واحدة على األقل. أطفأوا 

 التنفس. كن قادراً علىلفرع بأكملھ سماعھ. على ما یبدو، لم یا كان بإمكانسراحھ" و

نعم، إنھا تعتقد ذلك ألنھم كانوا  P16قالت فسأل القاضي فیدنر ما إذا كانت استجابة الرجل بھذه الطریقة بسبب صغر حجم الزنزانة. 
المرء أن  اسھ واالتصال بالعالم الخارجي. لم یكن بوسعكل حویفقد المرء  كانیعیشون بالفعل في حالة رعب وشعروا وكأنھم في قبر. 

لدیھم القدرة على  إنھا تعتقد أن بعض الناس لیس P16الناس. قالت ھو صوت الضرب الذي یتعرض لھ  ھیسمعكل ما و  ،یرى أي شيء
 التحمل وبالتالي ینھارون.



International Research and 
Documentation Center  
 

7 
 

نعم، كانت األرقام الواردة في المخطط التوضیحي كلھا تشیر إلى  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت المنفردات كما وصفتھا. قالت 
 منفردات.

ذلك وقالت إنھ تم إحضار المرأة إلى زنزانة  P16ثم سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك امرأة أخرى معھا في ھذه المنفردة. فأّكدت 
P16  .أثناء االعتقال األول 

ف كیف  إنھا ال تعر P16آلخرین. قالت ل P16  عن تصّورأشار القاضي فیدنر إلى أنھ كانت ھناك تحقیقات في غرف التحقیق وسأل 
سماع الكابالت وھي تضرب الجلد. وكانت أصوات المنفردات كنا نستطیع تصف ذلك. كانت األصوات مرعبة بالتأكید. "نحن" في 

ووعدھم بإخبارھم بكل   ط لیلتقط أنفاسھضوا للضرب غیر طبیعیة. كان ھناك شخص كذب علیھم لیجعلھم یتوقفون فق الشبان الذین تعرّ 
 فقال لیس لدیھ ما یقولھ. یریدكان شيء. سألوه ماذا 

 نعم. P16قالت فعّما إذا كان من الممكن أخذ استراحة. سألت القاضي كیربر كم المدة وما إذا كانت عشر دقائق كافیة.  P16سألت 

 دقائق***  10 لمدة ***استراحة

إن الرائحة كانت  P16أو الخطافات. قالت  مثل الحلقات سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أدوات لتعلیق األشخاص/األشیاء،
 شيء آخر].لللضرب [أو تُستخدم التفریق ما إذا كانت تلك الغرفة  تتمكن من بالخوف وبالتالي لم تشعر P16. كانت  ملحوظة

 ذلك. P16دت سألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت ال تستطیع التذكر بوضوح. فأكّ 

التي أجریت تحت  ھ في جمیع التحقیقاتإن P16، ولكن لیس مع أنور. قالت موقف تحقیق اعتیاديوصف  P16طلب القاضي فیدنر من 
. ومع ذلك،  م ، لكنھا ال تستطیع رؤیتھینالتمییز بین أصوات المحققوكان بوسعھا ن. یاألرض، كانت دائما معصوبة العینین ویداھا مقیدت

لمرء أن یدرك  وكان بوسع اھ یمكن للمرء أن یرى من تحت العصابة أن جمیعھم كانوا یرتدون أحذیة ریاضیة. كان من الالفت للنظر أن
شخص خلفھا مسؤول عن ضربھا عندما لم یكونوا راضین عن  / عنصرأن ھناك أكثر من شخص من خالل الصوت. كان ھناك دائماً 

عندما دخلت، لم تستطع رؤیة أي شيء وكان و. غرفة التحقیقتعذیب في إجابتھا. ذات مرة اقتیدت لالستجواب وسمعت شخصاً یتعرض لل
". ةه إلى الخارج. قالت لھ "أنا آسفض للتعذیب] وتم سحبھ/جرّ على الشخص [الذي كان یتعرّ  تأحدھم یسحبھا من ذراعھا، وبالتالي، داس

 .من تحت العصابة لخارجإلى ا رأتھ یُجرّ 

إن المحقق لم   P16. ھل قام المحقق بالضرب كذلك؟ قالت في جلسات التحقیق ھناك مشاركة في المھامسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 یقف وراءھا. كان مسؤولیة الشخص الذي تلك یضربھا قط. كانت 

الجواب،   إنھا ال تعرف، لكنھا شعرت أنھ عندما لم یعجبھ [المحقق] P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضرب یتم بموجب أمر. قالت 
 للضرب. ھي ضعرّ تتیتلقّى إشارة ف[الشخص الذي یقف خلفھا]  كان العنصر

، عدة مرات وفي الحقیقة  تم حجب االسم][إنھم سألوا عنھا وعن شقیقھا،  P16سأل القاضي فیدنر عّما أراد [المحققون] معرفتھ. قالت 
الحزب في  عضویتھاحتى یومنا ھذا. وكانت ھناك أسئلة حول الوضع المالي للعائلة وأین یعمل والدھا، وحول  2013كان قد اعتُقل في 

 المسؤول عن الحزب.كان أنشطة الحزب ومن ذا كانت ، وماالشیوعي

 ذلك. P16استوضح القاضي فیدنر أن مكتب أنور لم یكن في القبو. فأّكدت 

 P16تقدیر عدد الساللم/الطوابق التي كان علیھا أن تصعدھا عند ذھابھا إلى التحقیق. قالت  P16ان سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمك
صعد العدید من الساللم ولكن ھذا كان تقدیرھا الشخصي، ألنھا كانت معصوبة كانت تإنھا سبق أن ذكرت أنھ كان طابقاً ثانیاً أو ثالثاً. 

 . مرعلیھا األختلط  یكون قد االعینین ویمكن أن 

 وأنور].  P16فقط [ ا وحدھماال، كان P16شخص آخر. قالت  اسألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت بمفردھا مع أنور أو إذا كان معھم 

  P16[أنور] خلع العصابة. سأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك شخص آخر. قالت  طلب منھاأنھ في بدایة التحقیق إلى القاضي فیدنر  أشار
 .ھناكالطابق العلوي كان إلى ھا من الزنزانة المنفردة أحضر األمن الذي عنصر/العنصر إن

صحیح في بعض ال تتذكر األشیاء بشكل وإنھ في بعض األحیان تختلط الذكریات [ P16سأل القاضي فیدنر ماذا كان یرتدي أنور. قالت 
 األحیان]، لكن ربما كان یرتدي مالبس عسكریة رسمیة.
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إنھا ال تتذكر، لكنھا تعتقد أنھ كان  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك رموز/عالمات على الشارة الموجودة على كتفیھ. قالت 
 ھناك نسر ونجمتان أو ثالث نجوم.

 قالت "نسر ونجمتان" في استجواب الشرطة. P16قال القاضي فیدنر بأن 

 عرضت القاضي كیربر صورة لبعض الشارات. 

 

 

(c)   ویكیبیدیا-  https://en.wikipedia.org/wiki/Military_ranks_of_Syria 

كانت وقیاً. ، كما ذكرت سابقاً، إنھ مقارنة بالمكاتب األخرى كان فخماً/راP16وصف مكتب أنور. قالت  P16طلب القاضي فیدنر من 
 كتب] وبالطبع صورة بشار األسد. رفوفباھظ الثمن، ومكتبة [یبدو أنھ ھناك طاولة [مكتب] مصنوعة من خشب 

 ، بالطبع. P16كرسي بذراعین. قالت /كنبةسأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك  

 ذلك. P16دت المكتب]. فأكّ إحضارھا إلى  أن یتم ضت للضرب قبل [قد تعرّ  P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت 

إنھا ظھرت علیھا عالمات، حیث كان   P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان یمكن للمرء أن یالحظ أنھا قد تعّرضت للضرب. قالت 
 ضت للضرب].[كانت لدیھا مؤشرات جسدیة على أنھا تعرّ  غیر مھندموشعرھا   قد ُمّزققمیصھا 

 ، ال.P16أجابت ف. اتملدیھا عالمات على وجھھا أو إذا كان ھناك تورّ سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت 

 ال، أبداً.  P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كان بإمكان أي شخص سماع أصوات صراخ من المكتب. قالت 

. التحقیق، صحیح. إنھا ال تعرف أسباب P16والحظ أنھا وصفت أجواء ودیة. قالت  التحقیقعن الغرض من  P16 سأل القاضي فیدنر
 وظیفتھم. تلك بعض األحیان كانت األسئلة غبیة وفي بعض األحیان كانت عمیقة. كانت  في – متى شاءوا یحققون

سؤاالً  طرح علیھاإنھ [أنور]  P16 قالت عامة.أسئلة علیھا ح  رِ رید معلومات معینة منھا، أو إذا طُ یأنور  إذا كانسأل القاضي فیدنر عّما 
كانت  وفي المرتین من مظاھرة، ولیس بسبب اسمھا.  عتُقلت، ألنھا االسؤال ذلكطرح علیھا عندما  وشعرت بالخوفواحداً عن الغوطة. 

ً حذرة واستخدمت اسم (في الغوطة). ومع ذلك،   م كشفوا أمرھاأنھبعندما سألھا [أنور]، شعرت وخالل أنشطتھا في الغوطة.  اً مستعار ا
 ھناك وأنھا كانت ھناك. معارفنفت ذلك وقالت إن لدیھا 

أو كانون الثاني/ینایر   2013إن ذلك كان في كانون األول/دیسمبر  P16بأنور في األردن. قالت  P16 متى التقتسأل القاضي فیدنر 
 غادرت سوریا.  متى. إنھا ال تتذكر. إنھا ال تتذكر حتى 2014

عّما إذا كان القاضي فیدنر  P16تلك المحادثة ولماذا تحدث معھا أنور. سألت   القصد منتتذكر  P16سألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت  
 یقصد المرة األولى أم الثانیة. 

أنھ [أنور] لم یطلب رؤیتھا. كان ھناك وسیط سألھا إن كانت تود مقابلة أنور.  P16أوضح القاضي فیدنر أنھ یقصد في األردن. أجابت 
من خالل الوسیط]. وافقت وذھبت على  یتھاطلب رؤ[لم یكن من الواضح ما إذا كانت تشیر إلى أن الطلب جاء من الوسیط أم أن أنور  

 ان. الفور إلى مقھى عام في عمّ 

 إنھا تعتقد ذلك. P16رھا. قالت تذكّ قد  سأل القاضي فیدنر إذا كان أنور
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]، كان یبحث عن طریق  عتقلةإنھ [أنور] أخبرھا أنھ عندما سألھا عن الغوطة [عندما كانت م P16ا. قالت تحدثسأل القاضي فیدنر عّما 
 ؟!". المخابراتع وفرأحد تسألني عن الغوطة داخل  أنت: "قائلة أنور P16عائلتھ. أجابت  تھریبمن دمشق إلى الغوطة لتأمین وسیلة ل

لم یخوضا في التفاصیل. كانت ال   اإنھم P16فھ/رأیھ بشأن النظام. قالت أنور عن موق تقد سأل P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت  
 بشكل عام. متطفلةتزال متفاجئة من لقاء أنور وھي لیست 

 ال، لیس بطریقة مباشرة. كان االجتماع كما لو كانا صدیقین. P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان أنور قد اعتذر أو أظھر ندمھ. قالت 

 ، ال.P16. أجابت  2012-2011في  د شاھدت قتلى أثناء فترة اعتقالھاق P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت  

 بالطبع.  P16. قالت قتلىقد سمعت تقاریر/قصصاً عن  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت  

مع الشخص المعني  P16وتحدثت  ،أن ھناك قصة عن شيء حدث P16شرح بالتفصیل. ذكرت أن ت P16 طلب القاضي فیدنر من
ھذا الشخص] في شقیق تم اعتقال شقیقھ [حیث . معلومة واحدةشاركت فقد الذي طلب منھا عدم ذكر األسماء والتفاصیل. ومع ذلك، 

أن تخبر [التفاصیل]). بعد   P16لم یكن بوسع  ] (الشقیق إطالق سراحھ [للتفاوض حول كیفیة مباشر مع أنور الخطیب وكان على اتصال 
اسم  ال تعرف  P16فترة، اتصل بھ أنور وأخبره أن شقیقھ مات وطلب منھ أن یأتي ألخذ الجثة. ذھب [الشخص] إلى مشفى عسكري (

عترض [ھذا الشخص]، قالوا لھ أن یختار عندما اوشقیقھ.  . لم تكن أي منھا جثةأربع جثث علیھا آثار تعذیب عرضوا علیھ) والمشفى
 واحدة [من الجثث] ویأخذھا.

إنھ حسب قولھ [أنور]، لم تكن لدیھ فرصة لالنشقاق في   P16الرغبة في دعم النظام. قالت  فقدانسألت القاضي كیربر متى بدأ أنور في 
 وقت سابق ولم یكن قادراً على القیام بذلك قبل أن یتمكن من تأمین عائلتھ. 

نعم، لكنھا كانت محادثة سریعة وانتھت في دقیقتین دون  P16. قالت P16 عسألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تحّدث عن انشقاقھ م
 تفاصیل.

 ذلك. P16قالت "كان قد بدأ في دعم المعارضة عندما ألقى نظام األسد القنابل على المدنیین". فأّكدت  P16اضي كیربر أن ذكرت الق

 كلینجھاستجواب من قبل المدعي العام 

 ]:اقتباساتعدة  كلینجھم قدّ [ ما یليفي بدایة المحاكمة  إفادتھأن أنور قال في  كلینجھاسبر یذكر المدعي العام األقدم 

 ةمتأكد P16عّما إذا كانت  كلینجھإن ھذا لم یكن صحیحاً. سأل  P16". قالت 2011أبریل نیسان/في  P16"التقى [أنور] و •
 .2012أبریل نیسان/بنعم،  P16. أجابت 2012من أنھ كان في عام 

 إن ھذا لم یكن صحیحاً.  P16". قالت )بي بي سي( لدى"عملت  •
 إنھا تعتقد أن أنور كان یتحدث عن شخص آخر.  P16"كانت في مكتب بھ عدة أشخاص". قالت  •
 ، ال.P16مسیحیة". قالت  ھيو ،أنھا من معربا بدمشق وأمتار،  3×3 مساحتھ "مكتب •
كن  إن ھذا لم ی P16تحدثت فقط عن حریة الصحافة". قالت  ألنھامنھ إطالق سراحھا،  تبَ وطلَ  251برئیس الفرع  تتصلَ ا" •

 صحیحاً.

 قالت في تالع العلي في مقھى. والتقیا [تم حجب االسم]اتّصلت بھا  حیث في األردن. 2014عّما إذا كانا قد التقیا في عام  كلینجھسأل 
P16  تالع العلي. اسمھ نعم تعتقد أن المكان كان 

 إن مي سكاف لم تكن ھناك.  P16إذا كانت مي سكاف ھناك أیضاً. قالت  كلینجھسأل 

ً تعاشفقد ، بالطبع. P16تعرف مي سكاف. قالت  P16ما إذا كانت  كلینجھسأل   في األردن. ا معا

".  ل كلمة واحدة. كانت مي سكاف ھناكأن تشكره، لكن األمر لم یكن كذلك، لم تق تدارأفوراً واعتقد أنھا  ھافراقتباساً: "ع كلینجھقّدم 
 إن مي سكاف لم تكن ھناك. P16قالت 

 ذلك. P16قد تحّدثت إلى أنور شخصیاً. فأكدت  P16عّما إذا كانت  كلینجھسأل 

ل محامي الدفاع . تدخّ 2012أبریل نیسان/في مكتبھ في  إصدار األوامر سلطةانطباع بأن أنور لدیھ  P16ما إذا كان لدى  كلینجھسأل 
أي  إن یكون المرء في مثل ھذه الحالة، یتوقع األسوأ.  إنھ عندما قائلة  P16مایكل بوكیر متسائالً، "ماذا ترید أن تفعل باإلجابة؟" أجابت 
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ً ولم یكن . الصالحیةسلطة/یتمتع بالشخص یعمل في أجھزة المخابرات  ً ع السید أنور شخصا تمتع كان ی، لقد كان نائب الرئیس. بالتأكید ادیا
 إنھا ال تعرف نوع األوامر التي أصدرھا.  P16أوامره. قالت  عّما إذا كان قد تم تنفیذ كلینجھ سأل .الصالحیةسلطة/بقدر من ال

إن ھذا ھو األمر الوحید [الذي   P16قالت  ."أعینھمالعصابة عن  او ألف مرة أن تخلع  ملك قلتباقتباس: "[...]  P16ذاكرة  كلینجھأنعش 
 .عنصرأن یقول ذلك ألي  ضابطسمعتھ؟]. یمكن ألي 

  ایكررھعبارة أكثر  تكاندخل. یطرق الباب و كان ییتحّدث عادة.  لم یكنإن العنصر  P16كیف خاطب العناصُر أنور. قالت  كلینجھسأل 
 "حاضر سیدي" و"أمرك سیدي". يھ

وصفت الغرفة التي وإنھ ال یمكن للمرء أن یرى أي شيء.  P16عن الوضع العام في الخطیب وأسالیب التعذیب. قالت  كلینجھسأل 
اس فیھا ألن ھذا كان الشيء الوحید الذي رأتھ. كان بإمكانھا فقط وصف [التعذیب] من أصوات الن ت خلع مالبسھنالمعتقال توّجب على

 والشباب، السیما فیما یتعلق بحجم التعذیب. 

  بالسقفح" حیث یتم تعلیق الشخص من الیدین بْ بالطبع. ھناك "الشَّ  P16التعذیب. أجابت  واوصفقد  خروناأل عّما إذا كان كلینجھسأل 
 لكنھا سمعت أن المعتقل ،P16لم تره  الذي  دوالبالھناك وألرض مع ضرب عشوائي على الجسم والوجھ. بالكاد تالمس اأصابع القدم و

لمدة ثالثة أشھر وعندما تم اإلفراج عنھ، لم یكن قادراً على المشي لمدة  P16صدیق  حیث اعتُِقللألمام].  االنحناءإلى نصفین [ طیّھیتم 
] ثم عتقلالماء [على الم یسكبون لھا إنھم كانوا P16صدیق وقال ة قابلة للتعدیل. دّ توجد عصي كھربائیة بدرجات شِ وستة أشھر. 

استُخِدم استشھد بعض األصدقاء. كما حیث . بقوا على قید الحیاة ھؤالء ھم األشخاص الذین وكان الكھرباء، حتى یرتجف.  ونستخدمی
الذي یش اآلن في باریس ال یستطیع المشي بسبب الضرب یعھناك شخص . أجساد المعتقلینإطفاء السجائر على  التعذیب عن طریق

 .P16أحد أصدقاء  وھو. إطفاء السجائر على جسدهعلى ركبتیھ وتعّرض لھ 

أن أحدھما كان في الخطیب (الذي تعّرض للشَّْبح). وقد  P16تتحدث عن الخطیب أم بشكل عام. ذكرت  P16ما إذا كانت  كلینجھسأل 
 نھ طبیب وأسوأ ما تعّرض لھ ھو الشَّْبح. اعتُِقل مرتین في الخطیب. إ

وسأل عّما إذا كانت قد رأت الزنازین الجماعیة أیضاً. قالت  2012و 2011اعتُِقلت في زنزانة منفردة في  P16إلى أن  كلینجھأشار 
P16  (في بعض األحیان لم یضعوا العصابة على عینھا جیداً) ووفقاً للخریطة [المخطط  ذھاباً وإیاباً إنھا أثناء ذھابھا إلى المرحاض

فیھا الضرب  كان یتمداخل الغرفة التي وكان ھناك عدة أشخاص الذي رسمتھ]، سمعت أصوات شبان یتحدثون ویبكون. التوضیحي 
 (معظمھ تعذیب).

ھ غریباً] وسألتھ "أي نظافة؟" كانت البطانیات ملیئة بالحشرات ت[وجدسؤال الاستغربت إنھا  P16النظافة. قالت  أحوالعن  كلینجھسأل 
 صابون في المرحاض. مكان ولم یكن ھناك ال تمألالصراصیر كانت و

 بالطبع. عانت إحدى صدیقاتھا من ذلك لفترة طویلة. P16أمراض جلدیة. أجابت آخرون بأو   P16أصیبت عّما إذا  كلینجھسأل 

لكن في فرع  وعدة مرات. اعتُِقلت ] تھا[صدیق ن بسبب أنھاكا اعتقالإنھا ال تستطیع تحدید أي  P16متى كان ذلك. قالت  كلینجھسأل 
التفاصیل) وتعرضت ألذى نفسي لتحدث عن ] ال تحب اتھاللتعذیب (وھي [صدیق صدیقتھاالجویة في المزة، تعرضت  المخابرات

ً و. وجسدي ندبة تسبب فیھا تعّرضھا   P16  على وعرضتویتعفن.  فال أحد یعالجھ تحدثت عن قلة النظافة وكیف إذا كان الجرح مفتوحا
 . أثراً على جسمھا حیث ترك ذلك  ،بالسوط للضرب 

، لكنھا لم ترھا  ى الرعایة الطبیةھا لم تكن بحاجة إلإن P16قد تلقّت رعایة طبیة في الخطیب. قالت  P16عّما إذا كانت  كلینجھسأل 
 أیضاً.

القرفصاء  یةوضع یتّخذونفي كل مكان. في الممر، كان الشباب  تكان اءإن الدم P16عّما إذا كانت قد رأت جرحى. قالت  كلینجھسأل 
ً أجسادھم في مواجھة الحائط وكان الجزء العلوي من   أن ترى كل شيء.كان بإمكانھا و عاریا

في الممر،  الذین كانوا وصف طریقھا إلى المرحاض، مثل المدة التي استغرقتھا، وعدد األشخاص  P16عّما إذا كان بإمكان  كلینجھسأل 
من الزنزانة المنفردة إلى المرحاض والعودة برمتھا  عملیة الذھاب إن P16ھا. قالت نوتلقّ كانوا یونوع الضربات وعدد الضربات التي 

 كانت بلمحة])، بإحكام[ما إذا كانت موضوعة العین یعتمد على عصابة  األمر ستغرق ثالث دقائق. أثناء مرورھا عبر الممر (كانكانت ت
]؛ وبعضھم  حدیدیة ح قضبانبالحدید [على األرجوبعضھم تعّرض للضرب لد؛ ض للجَ مجموعات من الناس: بعضھم تعرّ  ىرتواحدة، 

 الجلداتأن تشعر بلسعات  كان بإمكانھا[بمعنى، كانت الضربة بھذا الكابل مثل اللسعة . [من أربعة أسالك] ض للضرب بكابل رباعيتعرّ 
 على أجساد اآلخرین].
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كانت مرتفعة،   2011إن أعداد المتظاھرین في  P16. قالت 2012و 2011عّما إذا كان ھناك فرق بین االعتقاالت في  كلینجھسأل 
كان ھناك  والعباسیین.  ملعباستخدموا الغرف في حتى أنھم  ،ن. واضطروا إلى وضع المعتقلین في المدارس كانت أعداد المعتقلیوكذلك 

كان لتخویف الناس حتى ال یخرجوا إلى الشوارع [للتظاھر]، لكن   2011أن االعتقال في عام  P16تعتقد والشوارع.  منآالف المعتقلین 
النشطاء السلمیین الذین ظھروا في بدایة الثورة. وفي وقت الحق، قُتل العدید من ھؤالء كذلك  تستھدفاالعتقاالت الممنھجة كانت 

ربعة  األثالثة أو ال  ن األشخاصقتلوكانوا یآالف شخص. لذلك  10، ألن النظام لم یتمكن من اعتقال 2011(النشطاء السلمیین) خالل عام 
(فزادت  انخفضت المظاھرات، زاد عدد القتلى، ألن المعتقلین كانوا أقل، عندما 2012المظاھرات. لكن في عام  ننظمو الذین كانوا ی
 . نسبة القتلى)

وسأل عّما إذا كانت أسالیب التعذیب قد تغیرت، وكذلك ما إذا  2012و 2011كانت في الخطیب في عامي  P16إلى أن  كلینجھأشار 
نفسھا ولم تتغیر: نفس الشدة واأللم والرعب والخوف.  إن األصوات كانت ھي  P16كانت الظروف قد تدھورت أو لم تتغیر. قالت 

 محظوظة ألنھا لم تتعرض لمثل ھذا النوع من التعذیب.  P16وكانت 

 بمزید من التفصیلوسأل عّما إذا كان یمكنھا وصف ذلك  40تعرضت للضرب في الطابق العلوي من القسم  P16إن  كلینجھقال 
راكباً   12 سعتھاصغیرة  ) في حافلةصبیةشاباً و 40إنھ في البدایة، تم وضعھم معاً ( P16وإخبارھم كیف ُضِربت ومدة الضرب. قالت 

، كان ھناك شخصان  40] الناس من الشارع. عندما وصلوا إلى القسم ین. كانوا یقومون بتحمیل [اعتقالولم تكن ھناك عصابات للعین
]، كان من الواضح  " [من الحافلة الصغیرةنزلنا". عندما  ومشوابور بعد ذلك، اصطفوا في طاو بندقیتین من نوع "بامب آكشن".یحمالن 

ً أدوات وعصیّ  یحملون  " فیھا. كانوانزلنا"بدأ الضرب والتعذیب في اللحظة التي وفي حالة تأھب.  العناصرأنھ تم وضع  ً وسیاط ا صغیرة   ا
شاب تعثر أثناء   الطابق العلوي. كان ھناك إلىحتى وصلوا ضوا للضرب على طول الطریق تعرّ ووبالطبع یضربون بأیدیھم وأرجلھم. 

(كان ھناك تحرش جنسي وضرب   "بیننا"ع ِض ب [المعتقل] من جدید ووُ حِ الذي كان أمامھ. عندما سُ  العنصرركلھ ف ، صعوده الدرج ووقع
 لمدة ساعة. كان سیموت. استمر ذلكأنھ  P16 تفي ضربھ. كان عاریاً تماماً بسبب الضرب وظن العناصر استمر ،)ةلفظی إساءةو

لم كانوا على األرض وتم الدوس علیھم.  المعتقلین إن P16كیف كان الوضع وما إذا كانوا یقفون في مواجھة الحائط. قالت  كلینجھسأل 
 في واباستخدام األدوات واألیدي وبصق ھمضربواستمروا في  لى األرض. عرف، ولكن بعد الضربة الثالثة، یسقط المرء عت P16تكن 

 .واحداً تلو اآلخر نا"وجوھ"

 ال، "كنا" قادرین على رؤیة كل شيء.  P16عّما إذا كانت وجوه [العناصر] ملثمة. قالت  كلینجھسأل 

لمرء رؤیة الوجوه، لكنھا ال تعرف ما إذا كان  كان بإمكان اإنھ  P16ف على وجوھھم. قالت التعرّ  قادرة علىعّما إذا كانت  كلینجھ سأل
 ف على أي شخص منھم.بإمكانھا التعرّ 

 إنھا ال تعرف أحداً.  P16قد تعّرفت على المتھم اآلخر، إیاد. قالت  P16عّما إذا كانت  كلینجھسأل 

 ، نعم.P16. أجابت عندما وصلت إلى الخطیب 40في القسم التي ُمّزقت مالبس العّما إذا كانت ال تزال ترتدي  كلینجھسأل 

 إنھا لم تفھم السؤال. P16عّما إذا كانت قد بقیت بتلك بالمالبس. قالت  كلینجھسأل 

أذھب كنت س"أین  أجابت قائلةطبع وبال P16نفس المالبس. فقالت  ةمكتب أنور مرتدی تدخلقد  P16ما إذا كانت  كلینجھسأل 
 لتغییرھا؟" 

من "ھنا". [كان من   جّرھا"ھنا" و"ھنا" ألنھ تم   اً منإنھ كان قمیصاً أبیض، ممزق P16كیف كانت تبدو المالبس. قالت  كلینجھسأل 
 ] كانت ترتدي نفس المالبس. .إلیھ من منصة الحضور تشیررؤیة المكان الذي كانت الصعب 

، ألن "ذلك" [التمزیق] بدأ الفتحة كانت أكبر بعض الشيء لكنذا" ك"ھ تبدوا ھا كانتإن P16كیف ُمّزقت المالبس. قالت  كلینجھسأل 
 في لحظة واحدة.التمزیق لم یحدث ومن الشارع. اعتقالھا عندما تم 

 استجواب من قبل المدعي العام ریتشر 

بقیت في نفس المالبس وما إذا كان یمكن للمرء أن یرى أنھا كانت ممزقة. فأكدت  P16سأل المدعي كریستیان ریتشر ما إذا كانت 
P16 .ذلك 
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على رقبتھا وظھرھا   تكان ھاإن P16ذكرت توّرمات استمرت لمدة عشرة أیام وسأل عن مكان وجودھا. قالت  P16أشار ریتشر إلى أن 
]. كانت لدیھا كدمات في مراقب المحاكمة لم یتمكن من رؤیة المكان الذي أشارت إلیھزمیلنا "ھنا" إلى ساقھا، لكن   و"ھنا" [تمت ترجمة

 جسدھا.  بعض األجزاء من

عّما حدث لھا.  وسأل مختلفةفي زنزانة معھا لفترة وجیزة] عوملت بوحشیة  P16ذكر ریتشر أن المرأة الفلسطینیة [المرأة التي تشاركت 
كان  إنھا [المرأة] فلسطینیة و P16لم تسألھا. قالت  P16توافق على ذكر اسمھا، ألن سإنھا ال تعرف ما إذا كانت [المرأة]  P16قالت 

نوا عنصریین ضدھا ألنھا فلسطینیة وتعتبر ضیفة [أو أجنبیة. تم  كاولدیھا ابن معتقل لمدة سبع أو ثماني سنوات وتم اعتقالھا ثالث مرات. 
 محجبة.كانت استخدام مصطلح "ضیفة" للداللة على أنھا یجب أن تتصرف "بأدب"]، وألنھا 

التحقیق نعم، إنھا ال تتذكر تماماً. تم  P16ھا عّما حدث لھا في الخطیب. قالت إن المرأة عوملت بوحشیة وسأل قالت P16ذكر ریتشر أن 
، كلب".  أبوھملعن ی"تشتم  P16 ھا، سمعتP16زنزانة بعندما مرت وستیري. ین وعندما عادت كانت تبكي بشكل ھ[المرأة] مرت  معھا

عن   P16 المرأة نفسھا. أخبرتمعاً في الزنزانة  "التقینا"في الخطیب، فقد  في الزنازین المنفردةثالث لیاٍل  ینا" قضكلتینابعد ذلك، ألن "و
 ضت للضرب.وكیف تعرّ التي مورست ضدھا  العنصریة 

ولم إنھا كانت عصا  P16تتذكر أنھ في التحقیق الثالث قالت إنھ كانت ھناك صدمات كھربائیة. قالت  P16سأل ریتشر عّما إذا كانت 
 وضع على الرقبة. ت ھاكبیرة. یبدو األمر وكأنتكن 

، فإنھا ال علق بالسؤال عن سبب استخدامھم للعصاإنھ فیما یت P16سأل ریتشر عن سبب استخدامھا وما الذي كانوا یریدون معرفتھ. قالت 
 تعرف. 

إن جسدھا ارتجف بعد مرة أو مرتین ولم تعرف عدد المرات التي   P16عدة مرات. قالت  متخدِ قد استُ  تسأل ریتشر عّما إذا كان
 أكثر من مرتین.  تمخدِ استُ  اأنھ ال تعتقد P16 لكنو  فیھا. ااستخدموھ

 ***استراحة الغداء*** 

إنھ حسب ذاكرتھا لم یذكر تفاصیل عن الموضوع، لكنھ قال إنھ أثناء   P16سأل القاضي فیدنر إذا كان أنور قد تحدث عن النظام. قالت 
ذلك   ذُِكرسابقاً، فقد  P16، كما ذكرت لذلكفي الخطیب، كان یحاول الحصول على معلومات عّما إذا كانت ذاھبة إلى الغوطة. و التحقیق
 . التقت بھعندما 

ذلك. لذلك برر [أنور] سؤالھ [عن الغوطة] موضحاً أنھ  P16دت األردن. فأكّ في تعني  P16عّما إذا كانت  وسألقاطع القاضي فیدنر 
 یرید مخرجاً آمناً من دمشق فیما یتعلق بانشقاقھ.كان ح لھا أنھ  كان یلمّ 

ً  P16 ذاكرةالقاضي فیدنر  أنعش  P16". قالت أصالً لدیھ خیار آخر  على ذلك ولم یكن قائالً "ال، لم یعتذر وال تعرف ما إذا كان نادما
 [محضر الشرطة]. ھذا صحیح. محضرذكرت ذلك في الكانت قد نعم، 

مرء مع النظام في  إنھ عندما یعمل ال P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت تقصد أنھ لم یكن لدیھ خیار وأنھ عمل مع المعارضة. قالت 
انشق  وأن الثورة أعطت الناس فرصة لالعتراض على ممارسات النظام.  P16عتقد تفلیس من السھل المغادرة. األمن]،  [مجال األمن

أرسل النظام بعض األشخاص إلى المعارضة فیما یتعلق بالسالح   لكن العدید من ضباط الجیش والمخابرات عندما سنحت لھم الفرصة. و
ذكرھا ھي أن األشخاص الذین  P16 تالتي أراد النقطة األخیرةوكانت أي فكرة عن نوایا السید أنور.  P16لدى  م تكنوأمور مماثلة. ل

لصالح الثورة من داخل   اعملوإنما و ،سوریا ولم یغادروا ظھروا في وسائل اإلعالم والفیدیو [أعلنوا نوایاھم بالفیدیو]، 2011انشقوا عام 
 سوریا. لكن السید أنور لم یفعل ذلك.

في تلك اللحظة ألن ھا كانت تشعر بالحماس إن P16ق انشقاق أنور. قالت انطباع بأنھا تصد P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كان لدى 
سمح للنظام  كانت تإلى الثورة. لم یكن الثوار بشكل عام مدعومین من الدول الكبرى في العالم التي  ننضمو یالنظام و نتركو كانوا یالناس 

 النظام، ألن ذلك من شأنھ تمكین الثورة.بقتل الناس لیل نھار. لذلك كانوا متحمسین ألي شخص یترك 

 ، بالطبع ال.P16رسمیاً باعتقالھا. أجابت  P16ریتشر عّما إذا كان قد تم إبالغ أقارب  سأل

، بالطبع ال. طلبت أثناء الضرب التحدث إلى والدتھا لتخبرھا أنھا لن تعود P16إبالغھم. قالت  P16سأل ریتشر عّما إذا كان بإمكان 
 ؟" نفسك"أین تظنین  ،سخروا من طلبھا قائلینفإلى المنزل. 
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إن األمور متضاربة بعض الشيء وال تتذكر.  P16تحدثت عن إصاباتھا وسألھا عّما إذا كانت تتذكر ذلك. قالت  P16قال ریتشر إن 
 عالوة على ذلك، فھي ال تحب الحدیث عن ھذا الموضوع ألنھا ال ترید أن تعیش األلم مرتین. 

، ُضِرب رأسھا  40"لقد تعرضت إلصابات في الخطیب. كانت لدیھا إصابات في رقبتھا. وفي القسم  ،قائالً  P16 أنعش ریتشر ذاكرة
أن  P16مستحیلة". أجابت واحتیاجات النساء الخاصة  العنایة الصحیةمرتین بالجدار وكان أنفھا ینزف. ولم یكن ھناك عالج. وكانت 

 .ةصحیح تكان اإلفادة

نسائیة،   صحیةإنھا طرقت الباب وطلبت منتجات  P16سأل ریتشر عّما إذا كانت العنایة الصحیة غیر متوفرة حتى أثناء الحیض. قالت 
 استخدمت جواربھا. فلكنھم سخروا منھا. 

 واإذا كانعّما  أیضاً أشخاصاً یقفون عند الحائط. سأل  رأت اكانت معصوبة العینین خارج الزنزانة، لكنھ P16أشار ریتشر إلى أن 
. كان بإمكانھا دائماً الرؤیة من  غیر محكمإنھا أشارت خالل األسئلة إلى أنھم أحیاناً یضعون العصابة بشكل  P16. قالت رجاالً  جمیعھم

 تحت العصابة. 

أو  إصابات رجاالً ة ألجسادھم عاریة وفیھا علویكانت األجزاء الما إذا كان األشخاص الذین  التمییز P16سأل ریتشر عّما إذا كان بإمكان 
 إنھم كانوا جمیعاً رجاالً في الممر.  P16إذا كان ھناك أیضاً نساء. قالت 

  أواإن الشخص الذي بدأ یطرق على الباب عندما أطف P16سأل ریتشر عّما إذا كان ھناك رجال ونساء في الزنازین المنفردة. قالت 
 الضوء كان رجالً في زنزانة منفردة.

 لم یكن لدى الدفاع أسئلة.

 استجواب من قبل محامي المدعین 

عن عواقب اغتصاب المرأة في  P16 سألمثل "أنتن عاھـ**ت".  ت باالغتصاب والشتائمذكر محامي المدعي سیباستیان شارمر التھدیدا
النساء اللواتي تعرضن للتحرش أو االغتصاب في السجون السوریة تعرضن   إن العدید من P16سوریا عند إبالغ العائلة بذلك. قالت 

االغتصاب یعني إن و ،شرف المرأة یعني الكثیر للعائلةوإن الشعب السوري محافظ بشكل عام. وإن أیضاً للنبذ االجتماعي بعد السجن.  
الحقاً بالصوت   نالحمالت [العسكریة] خالل فترات الثورة وظھر. ھناك فیلم شھیر عن نساء تعرضن لالغتصاب في السجون أو العار

ضت تعرّ تكون قد  زوجھا ألنھ اعتقد أنھا ربما   ، طلقھاالفلسطینیة P16عة. حتى صدیقة عن تجاربھن المروّ  "نانأخبر "والصورة و
االجتماعیة على إعالتھا [زوجتھ]. قالت  لالغتصاب. لم یكن یعرف [ما إذا كانت قد تعرضت لالغتصاب]. لم تكن لدیھ القدرة العقلیة أو 

P16  إنھا محظوظة ألنھا تنحدر من عائلة منفتحة. قالتP16 .إنھا ال تعرف ما إذا كان ذلك قد أجاب على السؤال 

. تالمعتقال أھاليإنھم سیبلغون العناصر ، كیف ینبغي تفسیر قول أال یتحدث المعتقلون بعد االعتقالقال شارمر إنھ مع العلم أنھ ینبغي  
 صدیقات لم یخبرن والدیھن بما حدث لھن في السجن. P16. كان لدى ع شكل من أشكال االبتزاز والمضایقةإن ھذا بالطب P16قالت 

 عّما إذا كان سؤالھ حول أجھزة المخابرات بشكل عام. P16شارمر عّما إذا كان العنف الجنسي وسیلة تعذیب. سألت  سأل

،  شاب من دیر الزور ،P16بالطبع. ھذا یتعلق بالرجال والنساء. أخبر صدیق  P16. أجابت  2011عم، منذ عام أكد شارمر ذلك قائالً، ن
ولم یكن قادراً على الدفاع عن  كان مربوطاً ومقیّداً وسائل اإلعالم كیف اعتادوا اغتصابھ وحجم العصا التي أدخلوھا في فتحة الشرج. 

 لتعذیب. نفسھ. بالطبع االغتصاب ھو أسوأ أنواع ا

إنھم  P16قد سمعت عن األربعین امرأة األخریات بعد القبض علیھن وما إذا كّن في الخطیب أیضاً. قالت  P16سأل شارمر ما إذا كانت 
عن   حتى النھایة. تحدثن نبقیاللواتي و] الفلسطینیة واألخرى   P16. كانت النساء ثماني ثم خمس ثم ثالث: [امرأة ورجالً  40كانوا 

 المزید من التفاصیل. یة والتھدید باالغتصاب ولم یذكرن المضایقات اللفظ

 ال، لم تسألھ. P16أنور عن شقیقھا عندما كانا في األردن. قالت  P16یجر عّما إذا سألت  اسأل محامي المدعي مانویل ر

في   معارفال یزال لدیھم كان أن األشخاص الذین غادروا النظام  تخّمنإنھا  P16لشرطة، قالت لدى افي جلسة االستماع  ھیجر إناقال ر
 إنھا ال تعرف.  P16عندما كان في األردن. قالت  معارفلدیھ  یجر عّما إذا كان أنور ال یزال االسجون. سأل ر

إن السبب ھو أنھا تعرف أشخاصاً انشقوا وظلوا على اتصال [لم تذكر التفاصیل]،   P16ھذا التخمین. قالت جاءت بیجر من أین اسأل ر
الشجاعة للمغادرة. في بعض األحیان، عندما    ملدیھ. لم یكن جمیعھم انشقوا المعارضة[یدعمون]  معجمیع األشخاص الذین لیس ألنھ 
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ً قاء وھم یعرفون أشخاصأن نسأل عن معلومات أو في وسائل اإلعالم، "نسأل" ھؤالء األصد "نرید"  P16لیس لدى  ولكن]. معارف[ ا
 معلومات عن السید أنور.

 P16تعتقد أن أنور قد انشّق بالفعل. قالت  P16إنھ لم یسمع إجابتھا من قبل وسأل عّما إذا كانت  تسقال محامي المدعي أندریاس شول
أن ذلك سیضعف النظام.   ر من الناس تركوا النظام واعتقدت. كانت تعتقد أنھ انشق ألن الكثیقاطعإنھا ال تستطیع اإلجابة بنعم أو ال بشكل 

ما إذا كان  P16موا معلومات لصالح الثورة. لذا، ال تعرف لذلك، كانت سعیدة ومتحمسة ألن شخصاً آخر ترك النظام، على أمل أن یقدّ 
 أعطى معلومات تدین النظام.أنور قد 

إنھا لم یكن لدیھا ھذا  P16عّما إذا كان أنور قد انشق فقط "ظاھریاً" لیتعقّب الثورة أو یتحّرى بشأنھا [كمخبر]. قالت  تسسأل شول
 تجاه الموضوع. االشعور. كان شعورھا إیجابی

 P16". أجابت  Le Cri Etouffé – Syrieسابقاً، والذي یحمل اسم " P16سأل محامي الدفاع مایكل بوكیر عن سنة الفیلم الذي ذكرتھ 
 .2011تحدث عن مصیر المرأة منذ عام ی لكنھ ،2018أو  2017أنھ ربما كان عام  

  تعرف في الحیاة [الحقیقیة]، لكنھا ال تتذكر اسمھا. P16إنھا كانت امرأة فرنسیة التقت بھا  P16الفیلم. قالت  قام بإعدادسأل بوكیر من 
P16  عّرفتھما ببعضھماالمرأة السوریة التي. 

 إن مخرجة الفیلم فرنسیة. P16سأل بوكیر عّما إذا كانت مخرجة الفیلم قد اعتُِقلت في سوریا أیضاً. قالت 

 إنھا لیس لدیھا معلومات عن ذلك. P16في سوریا قّط". قالت  أجاب بوكیر: "إذاً، لم تُعتقَل

إن على بوكیر أن یشاھد الفیلم للحصول على مزید من المعلومات   P16؟ قالت 2012؟ 2011سأل بوكیر متى انتھى وقت التوثیق 
المنصب. إنھن [النساء]  في السلطة/ األرض وكان "ھؤالء" [ضباط النظام ...إلخ] ال یزالون في مشتتاتولمعرفة كیف كانت ھؤالء النساء  

 بالتواریخ. ال یكترثن

كان لدیھا معلومات عن العنف الجنسي في أجھزة المخابرات العامة من مصادر مختلفة  P16تساءل شارمر عّما إذا كان صحیحاً أن 
 %.100 نعم ،P16(على سبیل المثال من خالل التحدث إلى نساء أخریات) ومن الفیلم. أجابت 

 ُسِمح للشاھدة باالنصراف. 

 ]. قالت القاضي كیربر إنھ تم إلغاء جلسة الیوم التالي [ألن االستجواب قد انتھى

 دقائق***  10***استراحة 

 للجمھور ألن الترجمة العربیة لم تكن متاحة للصحفیین السوریین.  23إلى  1الدفاع بتكرار األیام التماس قرأت القاضي كیربر رفض 

األسد"  ي یلتققالت القاضي كیربر إنھا عثرت على مقال إخباري عن زیارة كوفي عنان. قال شارمر إنھ وجد مقاالً بعنوان "كوفي عنان 
ارمر  قال شعّما إذا كانا نفس المقال.  تآذار/مارس وتساءل 10 ھو  مقالھاتاریخ قالت القاضي كیربر إن  .]2012آذار/مارس [ 11من 

 "إطالق سراح معتقلین سیاسیین". تحّدث عن إنھ قد یكون مقاالً مختلفاً، والذي

 بعد الظھر.  2:40ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 9:30، الساعة  2020تشرین األول/أكتوبر،  6المحاكمة القادمة في ستكون 
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 محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  15التقریر 

 2020، اكتوبر  8و7و  6تواریخ الجلسات: 

  
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 2020تشرین األول/أكتوبر،  6 –الیوم الخامس والثالثون للمحاكمة  

عاماً یعیش في ألمانیا، كشاھد أمام المحكمة. ووصف اعتقالھ من قبل المخابرات   52مثل أحد المدٍعین، وھو رجل یبلغ من العمر 
، والمفقود منذ  251، واقتید إلى الفرع 2012یو السوریة وكذلك البحث عن شقیقھ، الطبیب الذي اعتقلتھ المخابرات في تموز/یول 

جثة   251ذلك الحین. وأنفقت عائلتھ مبالغ طائلة من أجل الحصول على معلومات من المسؤولین عن مصیر شقیقھ. قّدم الفرع 
یثیرون الشجار  شخص غریب للعائلة، مدعیاً أنھا جثة شقیق الشاھد. وعندما رفضوا الجثة، تعّرضوا للتھدید. كما كان السّجانون 

 بین المعتقلین. 

 

 2020تشرین األول/أكتوبر،  7 –الیوم السادس والثالثون للمحاكمة  

ُسمح للشاھد بإخفاء اسمھ بسبب مخاوف بشأن سالمة عائلتھ في سوریا. غیر أن محامي الدفاع أشار إلى أنھ لم یُخِف ھویتھ  
لمحكمة مخالفاً أمر المحكمة. وأّكد شھادة ابن عمھ حول البحث عن  خارج قاعة المحكمة وذكر الحقاً اسم الشاھد بالكامل في ا

وترتیب لقاء مع    251أخیھ/ابن عمھ وقّدم مزیداً من المعلومات حول جھات االتصال التي استخدمتھا العائلة للوصول إلى الفرع 
جثة ووقف البحث. كما تحّدث الشاھد   . وخالل أحد اللقاءات، حثھ أنور على أخذ أي 251أنور رسالن. وتحّدث عن زیارتین للفرع 

عن عدد ال یحصى من الجثث في مشفیي تشرین وحرستا مع أرقام ورموز على صدورھم وتظھر علیھم عالمات التعذیب وكذلك  
 آثار طلقات ناریة في رؤوسھم. 

 

قرأ محامي أنور إفادة قصیرة، مؤكداً أنھ تم االتصال بأنور بشأن الشخص المفقود، لكنھ نفى أن یكون لدیھ أي معلومات تتعلق  
 بمكان وجوده أو أنھ التقى بالشاھد. 

 

 2020تشرین األول/أكتوبر،  8 – الیوم السابع والثالثون للمحاكمة 

عاماً، كشاھد وخبیر لتقدیم معلومات حول خلفیة التغییرات في المجتمع   52 ظھر كریستوف رویتر، صحفي ألماني یبلغ من العمر
. كما أدلى بشھادتھ حول سیاق ومحتوى مقابلتین أجراھما مع  2011المدني وكذلك داخل جھاز المخابرات في سوریا منذ عام 

ً 2015و  2012أنور رسالن في   فكرة عن دوافع أنور لالنشقاق ورأیھ  ، والذي قال إن لدیھ ذاكرة فوتوغرافیة. وقّدم رویتر أیضا
حول أجھزة المخابرات السوریة، بناًء على كیفیة ظھور أنور في ھذه المقابالت وكذلك بناًء على إفادات مؤیدة من مصادر أخرى.  

والمخابرات    جزءاً منھا) ھي أنھا كانت أقل وحشیة من المخابرات الجویة 251وقال إن سمعة المخابرات العامة (التي كان الفرع 
العسكریة سیئة السمعة. وأخبره أنور كیف شنّت الحكومة السوریة ھجمات ضد نفسھا وألقت باللوم فیھا على تنظیمات جھادیة  

 2020تشرین األول/أكتوبر  6 – لمحاكمة ل  الخامس والثالثون الیوم لتصویر نفسھا على أنھا الضحیة.
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 یجر.ار  ،عيومثل المحامي بیسلر محامي المدّ   1. وسائل اإلعالممن    ممثلینأشخاص و  ستة صباحاً بحضور    9:30بدأت الجلسة الساعة  

 [ُحجب االسم]   P17شھادة 

P17  ،تمت تالوة  و. بانزكان برفقتھ محامیھ السید  وعاماً ویعمل مؤلفاً ویعیش في ألمانیا،    52رجل یبلغ من العمر  ھو  ، أحد المدعین
 بحقوقھ كشاھد.  P17المواد الخاصة بتذكیر الشاھد 

 القاضي كیربر استجواب من قبل  

أنھ لیس شاھداً ولكنھ    P17. أوضح  وعالقتھ بالنظام  النظام السوري في  تقدیم معلومات عن شخصھ ومنصبھ    P17طلبت كیربر من  
المفقود] وعدم تقدیم أي معلومات عن مكان وجوده. وأضاف أنھ بحسب معلوماتھ، فإن    P17شقیقھ [شقیق    باعتقال  أنور ھم  . واتّ عٍ مدّ 

عالقتھ بالنظام    ستكونبالنظر إلى ذلك،    P17قال  وحتى الموت.  مسؤول عن قتل شقیقھ، بمعنى أن أنور مسؤول عن تعذیب شقیقھ    أنور
 اضحة. و

ھ تم اعتقالھ بشكل تعسفي مرتین، إن   P17قال  فح علیھ. طرَ تي تُ ة الأن یجیب على األسئل   ینبغي  شاھد،بصفتھ أنھ    P17أخبرت كیربر  
  اً على ھداشكان  قال إنھ في المرتین  و المخابرات العسكریة.    شعبةأخرى على ید "ما یسمى"  ومرة    إدارة المخابرات الجویة مرة على ید  

 تعذیب تعسفي وفظائع جسیمة لم یرھا من قبل. 

 وشارك في مظاھرات.  مؤلّف . قال ألنھ P17سألت كیربر لماذا تم القبض على  

حتى    2012  أیار/مایو  3المخابرات الجویة "التعسفیة" من    إدارةھ اعتقل للمرة األولى من  إن   P17قال  سألت كیربر متى تم اعتقالھ.  
 . 2012 تموز/یولیو،  29حتى  2012، تموز/یولیو ] 16[ 17، والمرة الثانیة من 2012 أیار/مایو 10

 ھ رأى جثثاً في الممرات. إن  P17قال كانت تجربتھ.  وكیفعّما حدث  P17أرادت كیربر التحدث عن االعتقال الثاني وسألت 

ب الماء  كِ یحدث أثناء اعتقالھ الثاني. وھناك رأى كیف سُ ھ كان في مطار حماة، لكن ھذا لم  إن   P17قال  سألت كیربر أین حدث ذلك.  
 دوب على ظھره. أثناء اعتقالھ األول، تعرض ھو نفسھ للتعذیب ورأى جمیع جیرانھ الّن والساخن على امرأة. 

ض للضرب  تعرّ و.  في المرة األولى ھ تعرض للتعذیب في سیارة أثناء اعتقالھ  إن   P17قال  فوصف اعتقالھ.    P17طلبت كیربر من  
م وبداخلھا  4x5  ھ ُوضع في غرفة مساحتھاإن   P17قال  و على یدیھ وظھره، فكان ظھره ینزف عند وصولھم إلى السجن.    بالكوابل
قدر قلیل جداً من  ھ لم یكن ھناك سوى  إن   P17قال  و.  یحتضرالبعض اآلخر  كان  بعضھم على قید الحیاة، وكان  شخصاً،    75حوالي  
ھ لم یُسمح لھم  إن  P17قال كافیة إلنسان.  لم تكن قال إن كمیة الطعام في المساء و، قطعة خبز وأربع حبات زیتون في الصباح. الطعام

 عتقلین إنھ ُسمح للم  قال و وھم في طریقھم إلى المرحاض.    وحشي لضرب    نضوتعرّ كانوا ی باستخدام المرحاض إال مرة واحدة في الیوم و
ي طریقھ إلى المرحاض رأى سبع  ھ فإن   P17قال  و .  كانت قذرة   ن المیاه حول المرحاضإثواٍن فقط، و  10باستخدام المرحاض لمدة  

حف الشرق األوسط" في لندن  تحت التعذیب وشخصین معلقین من السقف، ربما على وشك الموت. وقال إن "صُ   جثث ألشخاص قضوا 
 ً مراسلون  منظمة  فقد حصل اعتقالھ على تغطیة من قبل  ،  P17ضیتھ وقضیة الدكتور أحمد طالب الكردي. وبحسب  عن ق  تحدثت أیضا

 . بال حدود 

شھد   لكنھ ض للتعذیب خالل فترة اعتقالھ الثانیة، وھ لم یتعرّ إن  P17قال . أكبر قیمة ھي ذات   P17قالت كیربر إن الخبرات المباشرة لـ 
 . وِجز تعذیباً، ویمكنھ كتابة كتاب كامل حول ھذا الموضوع ولكنھ سی 

ً   ھو أكبرھمو  والدخمسة أ ُرِزق ب   والده   إن   P17قال  اء.  أشقّ أن لدیھ  عٍ بسبب أخیھ ومدّ   P17قالت كیربر إن   درس االقتصاد  و.  سنا
بسبب كل الفساد   2007األوبرا لكنھ استقال من وظیفتھ في عام  دار كان رئیس اإلدارة في ووحصل على ماجستیر في علوم اإلدارة. 

ً نشر كتابین ومقاالت وصحفوالمشاركة في الفساد.    غب في یر  ھ عاد إلى مسقط رأسھ ألنھ لم إن   P17قال  و ھناك.     ھ إن   P17قال  و.  ا
ووالدتھ سنیة وزوجتھ    اوالده إسماعیلی فقد كان  عیش تحت سقف واحد:  ت   عرقیاً وأن ثالثة أعراق مختلفة كانت   ة متنوع  عائلة ینحدر من  

ُحجب  ج شقیقھ [ تخرّ وعائلتھ متنوعة ثقافیاً وأنھم جمیعاً أطباء.  إن  P17قال .  زوجتھ من الطائفة العلویة  شقیقات إسماعیلیین و صھره و
 . دفعتھ وكان ترتیبھ األول في ] 2012مفقود منذ وھو ، االسم

  P17متنوعة سیاسیاً أیضاً وما إذا كان ھناك معارضون وكذلك مؤیدون للنظام. قال    P17أرادت كیربر معرفة ما إذا كانت عائلة  
 ر أن كل فرد في عائلتھ ضد النظام. إلى جانب النظام وكرّ لیقف  ھناك أي شخص لدیھ أدنى سبب  لیسنھ إنھم جمیعاً ضد النظام وأ

إن شقیقھ أراد الذھاب إلى الوالیات    P17یعمل. قال  كان  [المفقود] وأین    P17سألت كیربر عن المنصب الذي كان یشغلھ شقیق  
  95  بدرجةالمتحدة لمواصلة دراستھ، لذلك سافروا إلى األردن لیقوم شقیقھ بإجراء اختبار للذھاب إلى الوالیات المتحدة والذي اجتازه  

 
 لم یكن ھناك صحفي معتمد ناطق بالعربیة طلب الحصول على الترجمة.  1
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لقلب) في مشفى  الباطني (أمراض االطب  بدأ العمل في قسم  و رأیھ.    P17ر شقیق  قبل رحیلھ غّی   ،األثناء  تلك في    ولكن .  100من  
مع    تشاجر أنھ  إن شقیقھ أخبره ب   P17  لدى المخابرات السوریة. قال خبر  ، وھو طبیب ومُ في تلك الفترة عاش مع إیاد شباطوالمجتھد. 

في السكن إیاد شباط] ألن إیاد شباط كان یؤید   المفقود ورفیقھ   P17جادال [شقیق  ت   حیث رفیقھ في الشقة، وذلك قبل یومین من اعتقالھ. 
إنھم سمعوا من أطباء في نفس المستشفى أن    P17ذلك. قال  یعارض  المفقود]    P17"القضاء" على المتظاھرین السلمیین وكان [شقیق  

م اعتقال شقیقھ في الفرع  ت   وعندھالدیھ صالت مباشرة بأجھزة المخابرات، عن ھذا األمر.  كانت  إیاد شباط أخبر مدیر المستشفى، الذي  
251 . 

؛ حیث قُبض على  من قبیل المصادفة  إنھ تم القبض علیھ وعلى شقیقھ في نفس الیوم  P17عن ھذا. قال    P17سألت كیربر كیف عرف  
P17    القبض    في المرة األولى بعد إلقاءو أمن الدولة بدمشق.    إدارة من قبل المخابرات العسكریة في [ُحجبت المعلومات] وشقیقھ من قبل

إن شقیقھ    P17قال  و.  معتقالً   ألنھ ھو نفسھ كان] على معلوماتھ،  P17خوتھ یبحثون عنھ، ومن ھنا حصل [إ، كان  P17على شقیق  
من المحكمة االستماع إلى    P17طلب  و لمعلومات].  ُحجبت احالیاً في [ موجود  االسم] یمكنھ تقدیم المزید من المعلومات، وھو    جب [حُ 

ً ] طبیب P17[شقیق  وكان  .  عٍ شاھد ومدّ بصفتھ  أخیھ   یمكنھ    شقیقھ   إن   P17قال  و خدم في الجیش وشاھد الكثیر الكثیر من األشیاء.    ا
 التوضیح بشكل أفضل. 

  جب ن البحث عن أخیھما [حُ وسألتھ عّما إذا كان شقیقھ [ُحجب االسم] قد أخبره ع  ااآلن بصفتھ شاھد P17قالت كیربر إنھ تم استدعاء 
 ذلك.   P17فأكد االسم].  

البحث    عّما إذا كان أفراد العائلة اآلخرین مثل [ُحجب االسم] قد شاركوا أیضاً في البحث واإلبالغ عن  P17تدّخل القاضي فیدنیر وسأل  
 . برفقة شقیقھذلك، وأضاف أن ابن عمھ كان  P17أكد فالمفقود].  P17] عن جثة [شقیق P17[شقیق   الذي أجراه

 ذلك.  P17نفسھ قد حاول البحث عن شقیقھ. فأكد   P17سألت كیربر عّما إذا كان 

  P17على الفیسبوك الذي أخبر    2إنھ اتصل بأبي أكرم [اسم مستعار]   P17. قال  P17سألت كیربر عن نوع المحاوالت التي قام بھا  
 . 251وشقیقھ عن اللحظات األخیرة لشقیقھما [المفقود] في الفرع 

ذلك وقال إن شقیقھ [ُحجب االسم] كان جزءاً من    P17سألت كیربر عّما إذا كانت ھذه ھي الدردشة الموجودة في ملف القضیة. فأكد  
 . تالوتھا وسأل القضاة عّما إذا كان ینبغي علیھ ، الدردشة ألنھ طبیب

ُحجب  یُدعى [   عتقلمحیث قام  ض للضرب.  أكرم] أخبرھم أن شقیقھم قد تعرّ   ا إن [أب   P17أن یلّخص األمر. قال    P17  من   كیربر  طلبت 
أكرم] من قبل [ُحجب االسم]،    يثم تم استدعاء [أب   ،لتناول اإلفطار وضربھ  P17شقیق    بإیقاظ")]  D1"  اسم ب   یُشار إلیھ اختصاراً االسم (

.  ةطبیعی   یتةمات مقد  المفقود]    P17لتوقیع على إعالن بأن [شقیق  اأكرم]    ي[أب   الذي طلب منمن صافیتا،    251موظف في الفرع  
  P17اختفى. قال  قد  أكرم]    ا كذلك أنھ قیل لھ أن [أب   P17المفقود، تم تركیب أجھزة تھویة في السجن. وذكر    P17بعد وفاة شقیق  و

حول وفاة    مخابرات لتغطیة المعلومات الحقیقیة"لعبة" من قبل المجرد  إنھ غیر متأكد مما إذا كانت المعلومات موثوقة، فقد تكون كلھا  
ُحجب  [  معكان [أبو أكرم] قد اتصل  وض شقیقھ للتعذیب واإلیذاء.  كذلك إن العدید من [المعتقلین] شھدوا على تعرّ   P17  شقیقھ. وقال

[في األردن] عن طریق شخص آخر لسؤالھ عن شقیق    رسالن ")] الذي كان على اتصال مع أنور  C3"  باسم یُشار إلیھ اختصاراً  (  االسم
P17 ّى [. تلقC3  فید بأن شقیق  تُ رسالن  ] معلومات مباشرة من أنورP17    قال  وعلى األرجح تحت التعذیب.  ماتP17    إنھ رأى أحد

قال    . 251قائمة بأسماء القتلى وعدد جثثھم من الفرع    قام بتسریبوكان قد على شاشة التلفزیون.   251الفرع  الخدمة في  الفارین من  
P17    71إنھ غیر متأكد مما إذا كانت ھذه القائمة مصدراً موثوقاً بھ، لكنھا تحتوي أیضاً على اسم شقیقھ المفقود مدرجاً تحت الرقم  .

  P17لھم دائماً إن [شقیق    كان یقال  لكنو،  من خالل جھات االتصال الخاصة بھم  تالعائلة الحصول على مزید من المعلوماثم حاولت  
أخبرھم موظف في األمم المتحدة كان على اتصال  ووالتوقف عن السؤال عنھ.    إن علیھم [العائلة] التزام الھدوء،المفقود] قد مات، و

]،  ت جثتھ [إلى العائلةملّ المفقود] قائلة إنھ قُتل وسُ   P17مكان [شقیق    ھم إجابة عنی لإكومة السوریة أرسلت  أن الححینھا  بأصدقاء العائلة  
تبع ی ،  251، أخبره شقیقھ [ُحجب االسم] أنھ عندما ذھب إلى موظف في الفرع  في المقابلإنھ    P17قال    . لم یتم تسلیمھاالجثة    غیر أن

 ً الجثة، قیل لھ إنھ    P17عندما لم یقبل شقیق  و  شقیقھم.جثة    رھ جثة غی ، أخبره أن شقیقھم قُتل وحاول تسلیممباشرة  رسالنألنور    إداریا
عرف ما  كان سی وثانیاً،    ،ویعرف كیفیة التعرف على شخص میتفي المقام األول،  یجب أن یلقي نظرة فاحصة، لكنھ أجاب أنھ طبیب  

أن "العقید" أنور قال إنھ یجب أن یذھب    251للتھدید وأبلغھ موظفو الفرع    P17ض شقیق  شقیقھ المفقود. ثم تعرّ ل  ت الجثة تعود إذا كان 
طلبھ    P17ر  كرّ وفي النھایة،  مع ابن عمھم.    شقیقھمھذا ھو المكان الذي بحثوا فیھ عن  وتشرین.  حرستا ومشفیي  إلى غرف التبرید في  

 ". فائقة األھمیةمعلومات "من ال قدر أكبر   التفاصیل ولدیھألنھ یعرف المزید من عیا ومدّ  ا شاھدبصفتھ [ُحجب االسم]   شقیقھ باستدعاء

[عائلة   تواصلت  قال  P17سألت كیربر كیف  أنور رسالن.  البحث عن شقیقھم    P17] مع  إن شقیقھ [ُحجب االسم/الذي شارك في 
 المفقود] كان ضابطاً في الجیش. 

 
 الحقاً إن ھذا الشخص استخدم اسماً وھمیاً إلخفاء ھویتھ الحقیقیة.  P17مالحظة من مراقب المحاكمة: قال  2
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عّما إذا كان ھناك أفراد من العائلة من    تفي جھاز المخابرات، وسأل  قالت كیربر إن لیس كل فرد من أفراد الجیش ھو تلقائیاً عضو
، وقام شقیقھ وابن  د من العائلة من ذوي الرتب الرفیعةوجود أفرا  P17  ر. نفىأنواالتصال ب ممن قاموا ب   ب العسكریة الرفیعةذوي الرت 

ً  P17عمھ فقط بترتیب االتصال. قال  المخابرات العامة لسنوات عدیدة، ومع ذلك   إدارةفي  متقاعداً  إن أحد أبناء عم والده كان ضابطا
النظام وقال  التي یتبعھا سالیب األم لمحة عامة عن ومع ذلك، قدّ .  قد اتصلت بھعلى المساعدة، على الرغم من أن األسرة   لم یكن قادراً 

 إنھ من الشائع أن یحصل المعتقلون على أرقام ثم یتم نسیانھم لعقود. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

خصي وما إذا  لم یكن بحاجة إلى استراحة، طلب منھ القاضي فیدنیر تقدیم بعض المعلومات األساسیة عن تطوره الش   P17نظراً ألن  
المعارضة.   من  أنھ جزء  یشعر  عام    P17أكد  فكان  اعتقل  إنھ  وقال  المعارضة  إلى  ینتمي  المخابرات    1990أنھ  "جھاز  قبل  من 

 التعسفي". 

ذلك وقال إنھ عندما ترك عملھ، بدأ في المشاركة في المظاھرات    P17تحدیداً. فأكد    1991سأل فیدنیر عّما إذا كان ھذا قد حدث في عام  
 تابة التقاریر وتنسیق المظاھرات. وك

 . 2011في عام  P17سأل فیدنیر متى حدث ھذا. قال 

  تجربة   لدیھ إنھ    P17في المشاركة في المظاھرات وإذا كان األمر كذلك، فمتى وأین. قال    تجربة   P17سأل فیدنیر عّما إذا كان لدى  
في المشاركة في المظاھرات وأن المظاھرات كانت دائماً سلمیة. قال إنھ حتى "مجرم الحرب" األسد اعترف بعدم وجود أسلحة في  

إلى ركن من أركان العنف العرقي" بوسائل    بالمظاھرات دفع  ال في "  اً كبیر  اً دور  لعباألشھر الستة األولى. إال أن "الجھاز األمني"  
 ق النار على المتظاھرین. مختلفة، كان أحدھا إطال 

إن الجمیع في سوریا یعرف أن المتظاھرین السلمیین   P17قد شھد ھذا بنفسھ أو كیف عرف عنھ. قال  P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 
شھید"، قُتل في دمشق، كما تم إطالق النار على أشخاص  ال]، "ُحجب االسم، [ ةطفولال  اء صدقأحد أإن    P17. قال  تعّرضوا إلطالق نارقد  

 لحكومیة. تابعة لأثناء جنازتھ باستخدام أسلحة ناریة  

.  فعالً   إنھ شارك في المظاھرات   P17قد شارك في المظاھرات بنفسھ، وإذا كان األمر كذلك، فأین. قال    P17سأل فیدنیر عّما إذا كان  
وأراد النظام أن    ، ألقلیاتمن تنظیم ا] ألن تلك كانت مظاھرات  ُحجبت المعلومات ق" في [ومع ذلك، لم یكن ھناك "عنف واسع النطا

التي نظمتھا  مظاھرات  التجاه    ة(الحكومة) ودود   كانتھذا السبب  ولأن توقفھا.  [على الحكومة]  ة یقومون بثورة یجب  ّن ج أن السُ یروّ 
 . نفسھا األقلیات، حتى ال تناقض الحكومة 

 ذلك.  P17قد اعتُِقل بالقرب من مطار أثناء اعتقالھ األول. فأكد  P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 

إنھ تم استدعاء    P17قد رأى جثثاً في الزنزانة وطلب منھ التحدث عن اعتقالھ األول. قال    P17ثم أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
شخصاً. وعادة ما كانوا [المعتقلین] یتعرضون للتعذیب في الممرات.    70المعتقلین للتحقیق معھم وتم إخراجھم من غرفة تضم حوالي  

ً سمع صراخكان ی كذلك إنھ    P17". قال  بمعنى الكلمةكان وحشاً  وكان ھناك جالد یُدعى سومر "   وفي غرف التحقیق، ً وأصوات   ا ورأى    ا
 في طریقھ إلى المرحاض. جثثاً 

إنھ رأى العدید من األشخاص    P17حیث قال    2019من عام    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةلدى    P17أشار فیدنیر إلى إفادة  
ً   70ھناك ما یقرب من    ھ كان وأن یحتضرون   رك في الزنازین عن قصد  تُ ت كانت  وأن الجثث    م 4×4في زنزانة تبلغ مساحتھا    شخصا

تستند   انطباعاتھأراد التأكید على أن  ذلك، ولكنھ    P17أكد  فعّما إذا كان ھذا صحیحاً.    P17فیدنیر  سأل  و   .إلى ثالثة أیام  یومینلمدة  
ي طریقھ إلى  ركت فیھا الجثث التي رآھا فثواٍن في طریقھ إلى المرحاض، لذلك ال یمكنھ تحدید المدة التي تُ   10إلى إطار زمني یبلغ  

 المرحاض. 

تال في زنزانتھ ولم یأخذھما الحراس إال بعد  ذلك موضحاً أن شخصین قُ  P17سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك جثث في الزنزانة. فأكد 
 ساعة.  12

 ذلك.  P17. نفى رسالن معرفة شخصیةعّما إذا كان یعرف أنور  P17وسأل   P17أراد فیدنیر العودة إلى شقیق 

إنھ یتھم أنور ألنھ كان رئیس    P17أن یشرح سبب اتھامھ ألنور رسالن بالمسؤولیة عن مصیر أخیھ. قال    P17طلب فیدنیر من  
قال  و.  انشقاقھ   قبل وبعد  شقیقھم معلومات عن وفاة  الذي قدّ   ] كذلك ھو الشخصشقیقھ. وكان [أنور   اعتقالأثناء    251التحقیق في الفرع  

P17    :یُشار إلیھ اختصاراً باسم (  ُحجب االسم، [ 251أحد الموظفین في الفرع  قام  إنھ یستطیع تقدیم معلومات أكثر حساسیة  "C1  "
ً قراءة أفضل)]، الذي كان تیسیر ل ً  P17 ة عم ةألنور رسالن ومتزوجاً من ابن  یتبع إداریا  . 251بتھریب معلومات من الفرع  ، أیضا



  
 

5 
 

International Research and 
Documentation Center 

]، ضابط  C1إنھم حصلوا على ھذه المعلومات من [  P17تفصیل (تحدید) المعلومات الواردة من أنور. قال    P17طلب فیدنیر من  
أن ھذه المعلومات جاءت    P17أضاف  و.  سراً   P17بعائلة    إلفراج عنھم وكانوا على اتصالتم ا  معتقلین ، من  251في الفرع    تحقیق

 أیضاً من أنور نفسھ. 

بالضبط ما   قال  أراد فیدنیر أن یعرف  نفسھ.  أنور  الفرع    P17قالھ  أنور بصفتھ رئیس  بإعطاء    251إن    خطأال جثة  الأمر مباشرة 
[ُحجب االسم]  كان  في المستشفیات.    شقیقھمقال لھم أنور، عبر مدیر مكتبھ، أن یبحثوا عن جثة    رفضوا استالمھا،عندما  و.  لألسرة

المفقود] على األرجح مات بسبب    P17أخبره أنور أن [شقیق  وألردن،  التقى أنور في ا  قد  ])ُحجبت المعلومات[ في  (الموجود حالیاً  
 . المفرط التعذیب 

 إنھ ال یعرفھا إال معرفة سطحیة.  P17من الیوم الرابع والثالثین للمحاكمة]. قال  P16یعرف [ P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 

بأنور رسالن وأن    ُحجب االسم] التقت إن [   P17] التقت أیضاً بأنور. قال  من الیوم الرابع والثالثین  P16سأل فیدنیر عّما إذا كانت [
غیر أن ھذا  اتصل بھا للتواصل مع أنور ألنھا كانت في األردن.  حیث  ].  P16[  تواصل مع[ُحجب االسم] كان على    P17شقیق  

إنھا    P17. قال  ھامع  تواصل على    P17شقیق    یعدبعد ذلك، لم  ومنھا.   أي معلومات   حصلوا علىعدیم الفائدة ألنھم لم ی   التواصل كان
 . أحد أصدقائھ ، ھو عتقل]، صحفي ماالسم  جب ن شقیقھا [حُ إكانت جارتھ في دمشق و

إنھ تم استغالل عائلتھ للحصول على كل    P17. قال  P17أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان المال قد لعب دوراً في البحث عن شقیق  
 معلومة. 

]  P17ھ ھو [إن شقیقھ [ُحجب االسم] یمكنھ تقدیم إجابة أكثر تفصیالً على ھذا السؤال، ألن   P17سأل فیدنیر متى دفعوا المال ولمن. قال  
 . 2014سوریا في عام نفسھ غادر 

إن جمیع األشخاص الذین عرضوا المساعدة یطلبون    P17الشخصیة عن المبالغ المدفوعة. قال    P17أراد فیدنیر معرفة معلومات  
ال  إنھ ال یعرف لمن دفعوا الم  P17سوریة]. قال  اللیرة  بالدائماً مبلغاً معیناً من المال. ال یعرف أي تفاصیل لكن األسرة دفعت المالیین [

 طریق مسدود. تصطدم ب  وأن كل الجھود كانت  یینأو أي تفاصیل أخرى. ومع ذلك، فھو یعلم أن الوسطاء كانوا دائماً سر

 إنھ ال یعرف.   P17. قال 251سأل فیدنیر عّما إذا كانت العائلة قد دفعت مبالغ لموظفي الفرع 

إن ذلك حدث في    P17إلیھا. قال    الولوج   P17، ومتى حدثت وكیف ال یزال بإمكان  الفیسبوك  دردشةسأل فیدنیر عن كیفیة ظھور  
وأفرج عنھ. قال إنھ كان ثوریاً وكان من واجبھ    251في الفرع  أیضاً  [أبو أكرم]  اعتُقل  حیث  .  2012  دیسمبر،/كانون األول  17

بینھماأخرى بعد  إنھم لم یسمعوا شیئاً عنھ مرة    P17. قال  251في الفرع    األوضاع اإلبالغ عن   ، وُزعم أنھ  الدردشة التي دارت 
 ض للتعذیب حتى الموت. تعرّ 

فیسبوك  ال] على  ُحجب االسم اسم وھمي یستخدمھ [   " أكرم  اأب "ن  إ  P17الذین شاركوا في ھذه الدردشة. قال  عن    P17فیدنیر  سأل  
، ألنھ طبیب  P17[أبو أكرم] وكذلك شقیق  و نفسھ،    P17أن ثالثة أشخاص شاركوا في الدردشة،    P17  أضافھویتھ الحقیقیة.    إلخفاء

 الحكم على الوضع الصحي ألخیھ المفقود وفقاً لما قالھ لھم [أبو أكرم]. كان بإمكانھ وبالتالي 

] اتصل مع [أبو أكرم] بعد أن  P17ذلك، قائالً إنھ [  P17عّما إذا كان [أبو أكرم] ھو من بدأ االتصال بنفسھ. نفى    P17فیدنیر  سأل  
 [أبو أكرم].   أن ییّسر اتصالھ معالجبل  أّكاد إنھ طلب من  P17فیسبوك والتي نشرھا أّكاد الجبل. قال الشاھد إحدى منشوراتھ على 

ال    ھلو  2019مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في عام  من قبل    P17شة متاحة أثناء استجواب  سأل فیدنیر ما إذا كانت ھذه الدرد
 أول اتصال بشخص رأى شقیقھ.  بمثابة إنھ احتفظ بھذه الدردشة ألنھا كانت P17إلیھا. قال  الولوج  P17یزال بإمكان 

*** 

 3دقائق أثناء الجلسة]   10[استراحة لمدة 

*** 

 ا عّما إذا كان قد تم القبض علیھم  P17المفقود] وسأل    P17[شقیق    الحصول على إطار زمني أضیق لفترة اعتقال قال فیدنیر إنھ یرید  
 ن مختلفین. ی وأضاف أنھ تم القبض علیھم في مكانین مختلفین من قبل جھازَ ذلك،  P17أكد ففي نفس الیوم. 

 
ً وفق ،دقیقة 60 بعد فترة ال تتجاوزیُمنح المترجمون استراحة قصیرة  ، مالحظة من مراقب المحاكمة: عند ترجمة شھادة شاھد  3 للمعاییر الدولیة.   ا
عندما تتم  وبأكملھا.  المترجم خالل شھادتھ یرافق كل شاھد نفسُ  ، بھذه الطریقة ولكل شاھد.  وإنما یتناوبون حسب الوقتال یتناوب المترجمون بو

ً مسبق التقاریرترجمة على نسخة من  المترجمون  حصل، یطویلةتقاریر تالوة   دقیقة.  30-15ویتناوبون كل  ا
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 . 2012] تموز/یولیو، 16[  17في  P17 سأل فیدنیر متى تم القبض علیھما بالضبط. قال

إنھ وفقاً لمعلوماتھ،    P17حول ما حدث لشقیقھ بعد اعتقالھ وأنھ قد یموت بعد وقت قصیر من اعتقالھ. قال    P17سأل فیدنیر عّما سمعھ  
 فقد توفي شقیقھ بعد ثالثة أیام في االعتقال.

 إن صھره "فاجأه" بھذه المعلومات بعد اإلفراج عنھ من المعتقل.    P17أخبره بذلك. قال عّمن  P17فیدنیر سأل  

لمفقود] حدثت بعد یومین فقط من  إن [وفاة شقیقھ ا  P17أراد فیدنیر أن یعرف من أین جاء اإلطار الزمني یومین إلى ثالثة أیام. قال  
تم اإلفراج عنھ للتو  قد    251نفسھ كان ال یزال قید االحتجاز عندما تلقى صھره مكالمة من معتقل سابق في الفرع    P17اعتقالھ ألن  

للتعتیم  قة  إن ھذا [النقل] طری   P17ونُقل إلى [مقبرة] نجھا. قال    مفرطالمفقود] تعّرض لتعذیب    P17] أن [شقیق  P17وأخبره [صھر  
إن [  P17الجثث، فھناك مقابر جماعیة في نجھا. قال    على أثناء    P17  أشقاء أخبر    251في الفرع    4محقق ال/موظفال]  C1أیضاً 

 أن شقیقھم قد مات.  P17 اعتقال

ً تبع  ی مفتش  ھ موظف/إن   P17. قال  251خبر ال یزال في الفرع  عّما إذا كان المُ   P17فیدنیر  سأل   ال    P17ألنور رسالن، ولكن    إداریا
ً حالی  وجوده یعرف مكان   . ا

لھ عالقة  ھ  ت عم  ة إن زوج ابن   P17. قال  لھ عالقة بذلك]  C1كیف تم تیسیر اتصال العائلة بأنور رسالن وما إذا كان [  P17فیدنیر  سأل  
المفقود]، أخبرھم أنھ سیكون في الفرع   P17ھ] في المرة األولى لالستفسار عن [شقیق ت عم ة[زوج ابن  أشقاؤه بھبالفعل. عندما اتصل 

  P17  ة عم  ة بعد یومین من ھذه المكالمة الھاتفیة، أخبر زوج ابن وعلى ما یرام وسیتم إطالق سراحھ قریباً.    وضعھ كون  ی ، وس251
بضرورة التوقف عن السؤال    P17المفقود] توفي ویجب علیھم التوقف عن السؤال. ثم تم تھدید إخوة    P17أن [شقیق    P17  أشقاء

المفقود]، وفي المقابل لن یتم القبض على شقیقھم في المملكة العربیة السعودیة عند عودتھ إلى سوریا كما سیتم إطالق    P17عن [شقیق  
 في وقت أبكر.   P17سراح 

وقال إن أحد أبناء عمومتھ لھ صالت  ذلك،    P17وأنور رسالن. نفى    P17  ة عم  ة ن ھناك وسیط بین زوج ابن سأل فیدنیر عّما إذا كا
 ومقابلة موظفي أنور.   251للدخول إلى الفرع  عالقاتلدیھم  تكان ون أحد إخوتھ ضابط عسكري سابق أیضاً.  إبدمشق و

 ذلك.  P17. فأكد الفیسبوك عّما إذا كان تاریخ اعتقال شقیقھ مذكوراً أیضاً في الدردشة على  P17سأل فیدنیر 

المعتقل  أكرم] التقى بشقیقھ في    اإن [أب   P17أیضاً عن اعتقال شقیقھ. قال  یعرفھا    P17  المعلومات األخرى التي كان أراد فیدنیر معرفة  
وضربھ (ضربة واحدة).    P17شقیق  على  ]  D1[  فقد ھجم وفقا لھ،  و].  المفقود   P17  وأخبر األشقاء عن اللحظات األخیرة [لشقیق

. ثم  السّجانین  عتقلونالمفاستدعى  من فمھ،    خرج بد ی كان الزّ یتنفس ویكن  اإلفطار، لم  لتناول وجبة    P17شقیق    یقاظحاولوا إعندما  و
 . ةطبیعی   یتةأنھ مات مب أكرم] وأخبروه أن یؤكد  ا[أب   استدعواإلى الممر وبعد فترة وجیزة  P17شقیق  أخذ السجانون

إن ذلك حدث بعد یوم أو یومین من    P17عّما إذا كان شقیقھ قد كان معتقالً لبعض الوقت عندما حدث ذلك. قال    P17سأل فیدنیر  
 اعتقال شقیقھ. 

] على شاشة التلفزیون  C2نھ شاھد [ إ  P17")] وكیف تواصل معھ. قال  C2"  اً اختصاریُشار إلیھ  عن [ُحجب االسم (  P17سأل فیدنیر  
] للتحقق مما إذا كان اسم أخیھ مدرجاً  C2[  عندھا مع   تواصل إنھ    P17. قال  251حیث قال إن لدیھ أسماء أشخاص ماتوا في الفرع  

 . تلك سماءاأل في قائمة 

 عبر الواتساب.  P17]. قال C2[مع  P17معرفة كیف تواصل  أراد فیدنیر

 عبر الواتساب. القائمة ] أرسل صورة C2إن [ P17القائمة. قال ھذه من الوصول إلى  P17سأل فیدنیر كیف تمكن 

، ھذا  251] أخذھا معھ عندما ھرب من الفرع  C2إن [  P17إلى ھذه القائمة. قال من الوصول  ]  C2[تمكن   معرفة كیف  أراد فیدنیر
 ]. C2[  لھ كل ما قالھ 

*** 

 إعادة إنشاء لشكل قائمة األسماء المذكورة أعاله الذي تم عرضھ في قاعة المحكمة.] [یوجد أدناه 

*** 

 

 

 
ً ] عمل محققC1عدة مرات أن [ P17مالحظة من مراقب المحاكمة: ذكر  4 ً المترجم أحیان استخدمبینما  ، ا  "موظف". كلمة   ا
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] أخبره أنھ سجل لتوثیق  C2إن [  P17تقدیم بعض الشرح حول األرقام الموجودة في القائمة. قال    P17طلبت القاضي كیربر من  
 المعتقلین داخل الفرع في فترة معینة. 

 لوفاة. تواریخ ایوجد فیھا ِذكر لذلك، وقال إنھ ال  P17. فأكد 251سألت كیربر عّما إذا كانت ھذه قائمة المعتقلین في الفرع 

إن التواریخ الواردة في القائمة تشیر إلى وفاة مجموعة معینة من المعتقلین، من   P17توضیح ھذا اإلفادة. قال    P17طلبت كیربر من  
 بینھم شقیقھ.

 القائمة. طلبت كیربر من أحد مترجمي المحكمة ترجمة األسماء الواردة في القائمة. تال المترجم األسماء واألرقام الواردة في 

 . 2016كان حوالي عام  ذلك إن P17] وتاریخ إرسال القائمة. قال C2عن تاریخ تواصلھ مع [ P17سأل القاضي فیدنیر 

 ]. ُحجبت المعلومات وھو یعیش حالیاً في [   251إنھ فّر من الخدمة في الفرع  P17]. قال C2عن [  P17سأل فیدنیر عّما یعرفھ 

أن    P17] على استعداد لإلدالء بشھادتھ. وأشار  C2عّما إذا كان [  P17لجنائیة االتحادیة سأل  أشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة ا
]C2] قال إنھ لن یدلي بشھادتھ ألنھ یقف إلى جانب أنور وألنھ ُسنّي، لذلك فإن لدیھ أسباباً عرقیة لعدم اإلدالء بشھادتھ. وقال [C2  [

 من الخدمة، علیھ أن ینسى كل شيء و"ینھي" ماضیھ.  انشقاقھ كذلك إنھ بعد 

عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر أنھ أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كیف كان النظام یبرر موت المعتقلین. لم    P17سأل فیدنیر  
 السؤال.  P17یفھم 

تم التصریح بھا عند وفاة شخص [معتقل]، وربما  ی كان  سبق أن ذكر شیئاً عن مالبسات الوفاة/سبب الوفاة التي   P17أوضح فیدنیر أن 
الشخصیة وشھادة وفاة تفید بأنھ    شقیقھ] أخبره أنھ یمكنھ استالم متعلقات  C1إنھ یعلم من شقیقھ [ُحجب االسم] أن [  P17عند مقتلھ. قال  

 5. یةقلب  نوبة أو  وي كل فشل توفي بسبب 

 . ذلك  P17الشخصیة. نفى  شقیقھماقد أخذ متعلقات  شقیقھأو  P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 

ادة  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي قال إن شھلدى    P17وأشار إلى إفادة  قال فیدنیر إنھ أشار إلى شيء مختلف في سؤالھ السابق  
إن ھذا صحیح، والجمیع في سوریا    P17نتمون إلى جھاز المخابرات. قال  وأن األطباء ی غیر الصحیح  لوفاة  االوفاة تشیر إلى سبب  

 معروف للجمیع.  ھذا أمر  وفاة خاطئة]،ال شھادات بأن [ ذلكیعلم 

 االستجواب من قبل المدعي العام 

جیداً لدرجة    P17عّما إذا كان الشخص المحاور في الدردشة المذكورة سابقاً على الفیسبوك قد وصف شقیق    كلینجھ سأل المدعي العام  
 ذلك.  P17أنھ یمكن أن یفترض أنھ كان یتحدث عنھ بالفعل. فأكد 

وجھ  [  ھأكرم] وصف وجھ  ا، أب المحاورإن [  P17جسده أو شخصیتھ. قال  وتحدیداً  ؛  P17كیف وصف المحاور شقیق    كلینجھسأل  
 المفقود] وقال إنھ تحدث معھ.  P17شقیق 

[أبو أكرم] في  لھ   التي رواھاإنھ إذا كانت القصة [ P17. قال مشاجرة  جّراءمات  P17سأل كلینجھ عّما إذا كان من المؤكد أن شقیق 
نھ بعد أن تم أخذه من الزنزانة، لم یره أحد  المفقود] على قید الحیاة، أل P17الدردشة] صحیحة، فھناك احتمال ضئیل أن یكون [شقیق 

ونقلھ إلى  قد تم إنقاذه  المفقود]    P17[شقیق    بأن یكونإن ھناك فرصة    P17مرة أخرى، لذلك ربما ال یزال على قید الحیاة. قال  
] قد یكون وسیلة إلخفاء المصیر الحقیقي  ةطبیعی   میتة أنھ مات  ب   صّرحوان أن ی عتقلون اآلخروالم  أجِبراإلجبار على األقوال [إن  المشفى.  

 
 الحدیث عن سبب الوفاة المشار إلیھ في شھادة الوفاة.  "أو" عند P17: قال  مراقب المحاكمةمالحظة من  5
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ق، ال یوجد إنسان لدیھ القلیل من الفطرة السلیمة یعرف كیف یمكن للمرء أن یأتي بمثل ھذه أسالیب [الحكومة] ال تصدَّ إن  ألي شخص.  
 المافیا". تشبھ إن طریقة [النظام] في التفكیر كانت " P17األسالیب. قال 

وجھ    مالمحإنھ وصف    P17. قال  م مھنتھأ  P17شقیق  وجھ    مالمحإذا كان [أبو أكرم] قد وصف  المدعي العام بولتس عّما    تسأل
 ، وكان شقیقھ طبیب قلب. شقیقھ ومھنتھ

بین المعتقلین أمر   المشاجراتإن    P17ض للضرب. قال  شقیقھ ولماذا تعرّ   اي خاضھت ال  المشاجرةعن أسباب    P17بولتس    تسأل
 . ھائلة أجوراً ر على شقیقھ بالقول إن األطباء یتقاضون ] تنمّ D1طبیعي. قال [أبو أكرم] إن [

 أكرم] لم یذكر ذلك.  ا إن [أب  P17قد شاركوا في المشاجرة. قال   251تدّخل القاضي فیدنیر وسأل عّما إذا كان موظفو الفرع 

أكرم] وصف الظروف    ا[أب   إن  P17قال  .  251أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان [أبو أكرم] قد وصف ظروف االعتقال في الفرع  
ناعي بعد  طص اإنھ أخبره أیضاً أنھ تم تركیب جھاز تنفس    P17للغایة وكان ھناك الكثیر من المعتقلین. قال    اً ضیق  كان المكان  العامة: 

 في الزنزانة.  عتقلینم  7، توفي P17أمتار وأنھ باإلضافة إلى شقیق  7×4وأن حجم الزنزانة یبلغ  المفقود]،  P17وفاة [شقیق 

كانوا یتھامسون    251الشرطة الجنائیة االتحادیة أدلى بھا شاھد آخر وقال فیھا إن موظفي الفرع    لدى مكتب أشار فیدنیر إلى إفادة  
المفقود]. قال الشاھد إن النظام ھو من حّرض    P17] قلیالً قبل أن یضرب [شقیق  D1المفقود]. ثم انتظر [  P17ویشیرون إلى [شقیق  

إنھ لم یفھم السؤال السابق بشكل صحیح، لكن من وجھة    P17إن ھذا بالضبط ما قالھ لھ [أبو أكرم]. قال    P17. قال  على المشاجرة
 ، ولكن ھذا ما قالھ لھ [أبو أكرم]. للضرب  شقیقھیتعرض أراد أن  الخطیب فرع نظر موضوعیة، ال یستطیع أن یقول إن  

إن ھناك لغة معینة في السجن، یمكنك تسمیتھ رئیس    P17] وما إذا كان معتقالً أیضاً. قال  D1أراد فیدنیر أن یعرف ما ھو منصب [
األمور"، حتى یكره المعتقلون بعضھم   یدّبر"الزنزانة. حیث یمنحھ المسؤولون امتیازات معینة، فیخاطب المعتقلین اآلخرین باسمھم و

 معرفة عامة.  تلكإن   P17. قال یقوم ببعض المھام المعتادة للسجانینب ویضرب والبعض. كما أنھ یعذّ 

 ذلك.   P17] ذلك الشخص. فأكد D1سأل فیدنیر ما إذا كان [

*** 

 ] دقیقة 70لمدة  [استراحة غداء 

*** 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إن موكلھ  ،  P17محامي  ] ال یزال یعمل في الخطیب. قال السید بانز،  C1عّما إذا كان [  P17سأل بودنشتاین، محامي دفاع أنور،  
 ھذا السؤال. على أجاب سبق وأن 

إنھ كان ھو    P17]. قال  C1] وبدالً من ذلك تحّدثت إلى أنور عبر [C1] مباشرة مع [P17سأل بودنشتاین لماذا لم تتحدث [عائلة  
 المزید عن ھذا األمر. یعرف شقیقھ [ُحجب االسم]  و]،  C1[  مع نفسھ في السجن عندما اتصلت عائلتھ

] ال یزال یعمل في الخطیب  C1أن [  2019أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في أیلول/سبتمبر    P17أشار بودنشتاین إلى أن  
یحافظون على مسافة بینھم وبین األشخاص    251] وآخرین یعملون في الفرع  C1[  إن  P17وتساءل عّما إذا كان ھذا صحیحاً. قال  

] لكنھ سمع أنھ تقاعد، ولكن ال یمكنھ  C1إنھ لیس لدیھ تواصل مع [  P17بھم. قال    االمشتبھ بھم، حتى ال یصبحوا ھم أنفسھم مشتبھ
 الجزم بذلك. 

إنھ عرف ذلك من أخیھ الذي بدوره عرف    P17كیف حصل على المعلومات التي تفید بأن شقیقھما قد مات. قال    P17سأل بودنشتاین  
 ]. C1ذلك من [

إن عدة    P17]. قال  C3أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ حصل على ھذه المعلومات من [  P17أشار بودنشتاین إلى أن  
أنور    انشقاق بعد  بذلك  ]  C3أخبرھم [ و.  P17] األول، بعد أیام قلیلة فقط من اعتقال شقیق  C1مصادر أبلغتھم أن شقیقھم مات. كان [

 أنور رسالن.مع بعد ذلك  تواصل] الذي C3[ معالعائلة تواصلت كان ذلك عندما وإلى األردن.  ذھابھ رسالن و

إنھ كان یعمل في شركة نفط. عاش في مصر وعمل مع المنظمات السیاسیة المنبثقة    P17]. قال  C3عن وظیفة [   P17سأل بودنشتاین  
 عن الثورة. 

ً مسقط رأسھ    إذا كانعّما    P17سأل بودنشتاین   إنھ في البدایة [في بدایة الثورة في سوریا] كان    P17للنظام. قال    مؤیداً أو معارضا
 . في مظاھرات  15,000من السكان، وخرج منھم  100,000ھناك 
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عّما    P17. سأل  اً صحیح  ما إذا كان ذلكمنھ أن یقول    للنظام. وطلب لیا  إلى حد ما موا  كان  P17خلص بودنشتاین إلى أن مسقط رأس  
 محاضرة في علم االجتماع.  یُعطيإذا كان ینبغي أن 

من وجھة نظره، إن مسقط رأسھ كان   P17أن یجیب. قال  P17تدخلت القاضي كیربر قائلة إن سؤال بودنشتاین مقبول وینبغي على 
 باألحرى ضد النظام. 

 ذلك.  P17]. فأكد 2011عّما إذا كانت عائلتھ ضد النظام منذ البدایة [ P17سأل بودنشتاین 

كتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عّما إذا كان ھناك أفراد من العائلة یؤیدون النظام وكذلك  أكد عندما سألھ م  P17أشار بودنشتاین إلى أن  
مسقط  إنھ من المستحیل أن یكون بعض أفراد عائلتھ مع النظام. ومع ذلك، قد یكون ھذا ھو الحال في    P17البعض ضد النظام. قال  

 . رأسھ 

  عائلة السید بانز قائالً إن اقتباس بودنشتاین خارج عن السیاق ولیس من الواضح ما إذا كان بودنشتاین یتحدث عن ال  P17تدّخل محامي  
  اً ألحدإن عائلتھ بالمعنى الضیق كانت ضد النظام، ومع ذلك، كان ابن عم والده رئیس  P17وسع. قال  المعنى األ  الضیق أممعنى  الب 

 ع المخابرات. وفر

 ، فقد أِذن للشاھد باالنصراف. P17لدى محامي المّدعي أسئلة لـ وبما أنھ لم یكن

 مساء.  13:15ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 2020تشرین األول/أكتوبر  7 –الیوم السادس والثالثون للمحاكمة  

الشاھد من الیوم السابق،  ،  P17ل  ثَ ومَ   6اثنین من وسائل اإلعالم.   وممثلین  صباحاً بحضور ستة أشخاص   9:30بدأت الجلسة الساعة  
مدّ  بالنیابة عن    حضر .  یابصفتھ  بیسلر  المدعيالمحامي  إن شكوى  رایجر  محامي  القاضي كیربر  وقالت  أحد    اعتقال .  صدرت عن 

 فرصة للرد على ذلك.   االدعاء العامالمتھمین وأن أمام 

 P18شھادة 

یطلب رسمیاً عدم تقدیم اسمھ ومعلوماتھ الشخصیة في المحكمة    P18الذي أخبر المحكمة أن    ،السید بانز  ،برفقة محامیھ  P18  لثَ مَ 
  تم حجبھا ضت للتھدید. وأضاف بانز أنھ یمكن العثور على مزید من المعلومات التفصیلیة في ملف القضیة وألن عائلتھ في سوریا تعرّ 

 من السیاق العام. 

"دوائر المخابرات ذات الصلة"،    صدرت عن  ا. قال بانز إنھP18تدّخل محامي دفاع أنور، بوكر، وسأل من أین جاءت التھدیدات لعائلة  
 ھذا كل ما ھو معروف. 

بشأن سالمة  P18ووافق االدعاء على طلب   القاضیة كیربر أن المخاوف  بعدم    P18. وجدت  وعائلتھ معقولة ووافقت على طلبھ 
 ن اسمھ ومعلوماتھ الشخصیة في المحكمة. ع اإلفصاح 

على وشك اإلدالء بشھادتھ أمام المحكمة،    P18تدّخل بوكر مرة أخرى قائالً إنھ إذا كانت ھناك تھدیدات بالفعل، فمن المعروف مسبقاً أن  
وب  المخاطر  زیادة  یریدون  ال  القضاة  أن  كیربر  أجابت  لھا.  داعي  ال  االحترازیة  التدابیر  فإن  التدابیر  وبالتالي  ھذه  یتخذون  التالي 

 االحترازیة. 

 وتم إبالغھ بحقوقھ كشاھد وحقھ في عدم التعریف باسمھ ومعلوماتھ الشخصیة.  P18بعد خلعھ للقبعة، تمت تالوة اإلرشادات لـ

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

الشخصیة. قالت إنھ تم القبض على [شقیق    P18كان على القاضیة كیربر التفكیر في كیفیة طرح أسئلتھا دون الكشف عن معلومات  
P17  المفقود] ولم یكن لدى عائلتھ أي معلومات عن مكان وجوده وبدأوا في البحث عنھ. وتابعت كیربر بسؤالP18   عّما یعرفھ عن

وحاول التصرف بسرعة حتى ال یُقتل [شقیق    2012یولیو  تموز/المفقود] في    P17[شقیق    وقیف ت   نھ عرف عإن   P18قال  كل ھذا.  
P17    .[قال  المفقودP18   ُحجب االسم (تواصل مع ھ  إن] ًیشار إلیھ اختصارا  "C4 لدیھ اتصاالت بالضباط.  كن  الذي  و")] من الالذقیة
اآلخر معّیناً   P17وكان [ُحجب االسم]، شقیق   الجویة.   المخابرات لدى    عندئذالذي كان محتجزاً    P17ھ تحدث أیضاً إلى  إن   P18قال  

].  C4المساعدة من [  P18في الالذقیة كطبیب، لكن وضعھ في الجیش كان صعباً بسبب انخراطھ في قضیة شقیقھ. لھذا السبب طلب 

 
 لم یكن ھناك صحفي معتمد ناطق بالعربیة طلب الحصول على الترجمة.  6
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  إن  P18قال في القصر الحكومي (   "العمید")] عمید یشار إلیھ اختصاراً [ُحجب االسم (و  P18ھو حلقة الوصل بین الشخص  كان ھذا
المفقود]    P17م المعلومات بأن [شقیق  كذلك إن [العمید] حاول مساعدتھم وقدّ   P18). قال  من المقّدمھذا المنصب أعلى في الواقع  

] ھو أیضاً الشخص  P17وكان [شقیق    في دمشق.  2012  ،یولیوتموز/  26] في  P17مع [شقیق    P18موجود في الخطیب. التقى  
 P18قام ابن عم  [العمید] رتب أیضاً الوصول إلى الخطیب و  إن   P18قال  كل شيء، باإلضافة إلى [العمید].    P18نسق معھ  الذي  

  مركبتھ ] ذات صباح في دمشق واستخدموا  C4[  معبااللتقاء    7ھمقاموا  أیضاً كیف    P18أوضح  و]. C1[ُحجب االسم] بالتنسیق مع [
قال  في منطقة سكنیة.    ةصغیر  ةزجاجی   حجرةإلى الخطیب. لقد حاولوا الحصول على معلومات من مكتب معلومات یقع في    للذھاب
P18  وصول  المعلومات] أجروا عدة مكالمات لترتیب    مكتباس في  أنھم [الحرّ   جمیع الطرق مغلقة وأوضح  إنP18  إلى    من برفقتھ و

ً الخطیب، قبل السماح لھم بالذھاب إلى البوابة الثانیة.   البوابة الثانیة على بعد  كانت  ] مجمع كبیر جداً و251، فإن [الفرع  P18لـ  ووفقا
أیضاً، حیث طلبوا اإلذن بالدخول    مكتب معلومات زجاجي ھناك    وكانمتراً، وربما حتى كیلومتر واحد من البوابة األولى.    600-770

إلى البوابة األولى وتمكنوا من دخول الخطیب    من برفقتھ العودة و   P18  لكن ُطِلب من ى وأجرى الحراس أیضاً عدة مكالمات. ومرة أخر
   ساعات تقریباً. ثالثبعد 

ھم "صعدوا عدة درجات إلى الطابق العلوي" وكانوا في الطابق األرضي [نظراً لوجود صعوبات في الترجمة سابقاً فیما  إن   P18قال  
یعني الطابق األرضي بدالً من الطابق األول، كما تمت ترجمتھ] وأنھم لم    P18لق بالطوابق، سألت القاضي كیربر ما إذا كان  یتع

إلى  التي قادتھم  بعض الدرجات    إلى متر حیث وصلوا    300-200یتمكنوا من التحرك إلى الیمین أو الیسار، كان طول الممر حوالي  
  ، االنتظار على مقعد خشبي في منطقة انتظار  إلى   P18] وابن عم  C4و[  P18  اضطر ] كان دائماً معھم.  C1[  إن  P18قال  ممر آخر.  

ھناك ثالث    ت تخویفھم. على الجانب األیسر من ممر االنتظار كان یتم  ھم اضطروا إلى االنتظار لإن   P18قال  كانت باألحرى ممراً.  
لم یر الفعل   P18كب ماء على المعتقلین (، فقد سُ P18ـ. ووفقاً لمعصوبة  ھمعین أغرف جثا فیھا معتقلون على األرض وأیدیھم مقیدة و

 صراخاً.  P18نفسھ ولكنھ قال إن المعتقلین كانوا مبتلین لذا افترض أن ھذا ما حدث) وسمع 

دخلوا ممر االنتظار وسمعھم  عندما    إالالمعتقلین    رَ لم َی ھ  إن   P18قال  سألت كیربر عّما إذا كان المعتقلون قد تعّرضوا للضرب أیضاً.  
ھ دخل غرفة مع ابن عمھ، كان ینتظر فیھا  إن   P18قال  بالتحرك ورؤیة ما یدور حولھم.  من كان برفقتھ  لم یُسمح لھ و  لكنیصرخون. و

لـ  مدیر فقط بفضل    P18أوضح  ومكتب أنور.  ذلك  كان    P18المكتب (ربما مساعد أنور). وفقاً  كذلك أن ھذا االجتماع كان ممكناً 
]C1]و [C4 .[ُحجب االسم] شقیق [الشرح أدناه] المقتنیات الشخصیة [ل  إعطاؤھم  تمو] والعمید  P17    المحمول    حاسوبھالمفقود]، مثل

  P18المفقود] مات بسبب فشل كلوي، ولكن    P17أیضاً تقریراً یفید بأن [شقیق    قریبھو  P18  واستلم.  ھوھاتف  محفظتھو(الالبتوب)  
 ]. المفقود  P17شقیق ا رؤیة جثة [ ا وطلب لم یقتنع قریبھو

ھؤالء األشخاص كانوا ینتظرون في المكتب، ربما مكتب أنور، وكانوا    إن  P18قال  سألت كیربر إلى من یشیر ضمیر الغائب "ھم". 
 مساعدین ألنور، وربما كان أحدھم مدیر المكتب. 

] باإلضافة إلى ثالثة أشخاص آخرین. وكان من الواضح أن أحدھم كان  C4] و[C1ھم كانوا [إن   P18قال  بر عن عددھم.  سألت كیر
 مدیر المكتب. 

 یتذكر.  وال یستطیع أنذلك كان قبل ثماني سنوات،   إن  P18قال سألت كیربر عن اسم مدیر المكتب. 

 التأكد فیما إذا كان ال یستطیع التذكر.  P18قالت كیربر إنھ سیكون ھناك استراحة لمدة خمس دقائق لتقدیم المشورة وینبغي على 

 ***  

 [استراحة لخمس دقائق في الجلسة] 

*** 

في    اا بما قیل لھمیقتنعقریبھ لم  و  P18إن  و  ،سألت كیربر من كان في الغرفة [المكتب]. قال بانز، محامي الشاھد، إن ھناك سوء فھم
 [لیرة سوریة].   300,000مال، مبلغاً من ال] C4أیام. أراد [ 5-3إلى ھناك مرة أخرى بعد عاد األولى للخطیب، لذلك  ازیارتھم

  5,000,000  ما مجموعھ  ، مضیفاً أن عائلتھ دفعتP18د  أكّ ف[لیرة سوریة].    400,000عن احتمال أن یكون المبلغ    سألت كیربر
أعطوھا  األموال التي    إن  P18قال  ] أخذ أیضاً أمواالً من أشخاص آخرین.  C4المفقود] وأن [  P17ریة] للبحث عن [شقیق  [لیرة سو

] مع أنور  C4[بصحبة    P18التحقیق في شارع بغداد. ثم اجتمع  قسم  كانت لـ[العمید] لترتیب لقاء مع أنور، رئیس  یُزعم أنھا  ]  C4[لـ
] االنتظار في الخارج.  C4كان مرة أخرى في الطابق األول [الطابق األرضي] في منطقة انتظار مماثلة، وكان على [ وفي الخطیب.  

 
لكن االسم]. وُحِجب [ P18] وابن عم C4و[ P18 كان یشیر إلى أن ضمیر الغائب "ھم" : من الواضح من السیاق مراقب المحاكمةمالحظة من  7

ً ] قد رافقھم أیضC1إذا كان [لیس من الواضح ما  ً أو انضم إلیھم الحق ا . لم یسأل أي من األطراف المزید من األسئلة حول ھذا  251في الفرع  ا
 الموضوع. 
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، وكان متأكداً  ةغریب   یة رجالً كان جالساً ھناك في وضع  إن   P18قال  بالذھاب إلى غرفة معینة، وھو ما فعلھ.    P18  سّجانان ثم أمر  
الذي كان في    P17في المملكة العربیة السعودیة والمقیم    P18ابن عم  أتى على ِذكر  ور رسالن. سألھ أنور "ماذا ترید؟" وأنھ العقید أن 

ول إنھ یجب  أخذ أي جثة دون التسبب في مشاكل قبل أن یق  P18طلب أنور من   .تبشر بخیر أن األمور ال    P18السجن أیضاً وأخبر  
  اتصل أیضاً أنھ في وقت الحق،  P18أوضح وأن كل ھذا حدث على الرغم من جھود الوساطة السابقة.   P18 أن یغادر الغرفة. ذكر 

  P18صدیق    وقام   مساء في دمشق.   بھ  P18  التقى  ، على الرغم من أنھ في الواقع لم یكن على علم بذلك. قریبھبسبب    8صدیق   بھ
بصدیقھ وجار    P18عندما التقى  ووالوضع في زنزانة السجن.    المفقود]  P17أن أحد جیرانھ لدیھ معلومات حول [شقیق  بإخباره  

غیر  نار.  تتعرض إلطالق  المدینة  كانت  برامیل متفجرة في كل مكان وھناك  صدیقھ في حرستا، كان الوضع خطیراً جداً حیث كانت  
رجالً    التقى ھ  إن   P18قال  آمنین.    وا ا في منزل لیكون وعلى الذھاب على الرغم من ھذه الظروف الخطیرة، لكنھم التقأصر    P18  أن

كان    P18أكد لھ أن    P18نحیفاً للغایة بدت علیھ عالمات التعذیب والجوع. لم یرغب ھذا الشخص في التحدث في البدایة، لكن صدیق  
ھ لمعاقبتھ  عسكري في فم  بسطار. ثم أخبرھم الشخص، اسمھ [أبو أكرم]، بأشیاء غریبة، من بین أمور أخرى، أنھ تم وضع  أحد أصدقائھ 

 ... زعم قولھ أشیاء سیئة عن العلویینب 

ھم  إن   P18قال  .  قریبھ، فھي ترید أن تعرف ما إذا كانوا قد عثروا على جثة  P18قاطعتھ كیربر وقالت إنھا ترید تیسیر األمور على  
إضافة بعض األشیاء حول ما قالھ لھ [أبو أكرم] عن قریبھ: لقد    P18] حاولوا تسلیمھم الجثة الخطأ. أراد  251[األشخاص في الفرع  

أصیب بالجنون بسبب التعذیب الشدید وكاد أن یفقد وعیھ. قال للحراس إنھ أراد مفاتیح سیارتھ للذھاب لرؤیة والدتھ. وكان ھذا ھو  
  P18قال  ضرب حتى كاد أن یموت.  وفي نھایة المطاف، أخِرج من الزنزانة وتعّرض لل  ،السبب في تعرضھ للضرب بشكل مستمر

البحث عن جثة  إن  في  إلى أسرتھ واستمروا معاً  المعلومات  نقل ھذه  إلى  أو معلومات حول مصیره.    قریبھھ  مشفیي تشرین  وذھبوا 
إلى أنھم رأوا العدید من الجثث التي تشبھ األشخاص الموجودین في صور قیصر.    P18وأشار   ] من رتب ذلك.C4[وكان  ،  وحرستا

أشخاص    3أیام) جاء    4-3ھ بعد أسبوع ( إن   P18قال  لھم مرة أخرى أن یأخذوا أي جثة حتى "یتم تسویة األمر بشكل نھائي".    قیل 
اعتقالي،   م "إذا ُطلب منك  أجاب ھ  إن   P18قال  .  P18أن أنور رسالن یرید مقابلة    إدارة المخابرات العامة لزیارتھ وأخبروه أقویاء من  

أدرك    P18] لم یخبره بكل شيء، ولكن  P17وقال إن [شقیق    P18. تابع  " توقیف  دون وجود أمر فال بأس. لكنني لن أقابلھ [أنور]  
] لم یرغب في نقل كثیر من  P17[شقیق    إن   P18قال  ].  ُحِجبت المعلومات] إلى [P17قبل أسبوع فقط، عندما وصل [شقیق    ذلك

  . د المخاطرةرِ یُ   فإن شقیقھ لم  المفقود] ال یزال على قید الحیاة،  P17أن [شقیق    %1وجود احتمال بنسبة  المعلومات، على الرغم من  
  ھ یمكن   وبالتالي[ُحجبت المعلومات]،    انتقل إلى في خطر كبیر في سوریا، لكن ھذا تغیر اآلن بعد أن    ]P17كان [شقیق   P18لـ  وفقاً  

 الزمنیة.  األختاماآلن الكشف عن جمیع المعلومات؛ قام بتدوین مالحظات عن كل شيء بما في ذلك التواریخ و

،  ]2017[ 2011آب/أغسطس  في  تقریباً  كان    ذلك  إن  P18قال  .  P18سألت كیربر متى جاء األشخاص الثالثة من المخابرات إلى  
 لكنھ ال یتذكر التاریخ بالضبط. 

ذلك، مضیفاً أنھ قابلھ مرة واحدة فقط ألنھ كان یعلم    P18ذھب بعد ذلك للقاء أنور رسالن. نفى    P18أرادت كیربر معرفة ما إذا كان  
ینبغي أال یترك مكان عملھ   P18رئیسھ في العمل الذي كان یتمتع بعالقات جیدة أخبره أن    إن  P18قال  أنھ إذا ذھب، فلن یعود أبداً. 

 وینبغي أال یتحدث إلى أي شخص. 

  للقاء الذي قال لھ أال یذھب  في العمل  ھ تحدث إلى رئیسھ  إن   P18قال  ".  ھترك مكان عملی ال  أعّما یعنیھ بعبارة "   P18سألت كیربر  
 أنور رسالن. 

ودمشق اتصلت باستمرار   مسقط رأسھشعبة األمن السیاسي في   إن  P18قال  إذا حدث أي شيء غیر عادي.  فیما    P18سألت كیربر  
زوجتھ كانت خائفة، فجاء    إن   P18قال  تخبرھم دائماً أنھ كان في العمل.    P18. وكانت زوجة  P18واستفسرت عن    P18بزوجة  

  P18استمارات. كما أخبر  ویمأل    یذھب إلى ھناك، كان علیھ أن یدفع نقوداً في كل مرة  و مرة في األسبوع.    مسقط رأسھ لرؤیتھا في  
ھم  إن   P18قال  المحكمة أنھ یخضع للمراقبة المستمرة وأنھم [أفراد من المخابرات] التقطوا صوراً لسیارتھ وحاولوا التقاط صور لوالده.  

 الضغط علیھ. ممارسة فعلوا ذلك لخلق جو من المراقبة و

 بعد.  P18. قال P18رفة وقت حدوث المكالمات، قبل أو بعد البحث عن جثة قریب أرادت كیربر مع

*** 

 في الجلسة] دقیقة   15لمدة [استراحة 

*** 

 
]  ُحِجب االسم[  یُدعىومع ذلك أوضح بعد ذلك أنھ  ، في ذكر اسم صدیقھ لضمان سالمة صدیقھ   P18: لم یرغب مراقب المحاكمةمالحظة من  8

 المعلومات].  ت بجِ [حُ ویعیش اآلن في 
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ھ كتب ھذا بنفسھ  إن   P18قال  اآلن ورقة أمامھ.    عین أثناء االستراحة ولدیھ تحدث إلى أحد المدّ   P18قال محامي دفاع أنور، بوكر، إن  
 أفضل. أكد القاضي فیدنیر أن الورقة كانت موجودة بالفعل قبل االستراحة. من أجل توجیھ 

 القاضي فیدنیر   من قبل استجواب

سؤالھ األول متى تم القبض    وكان.  P18ر إنھ یرید استیضاح بعض األشیاء للحصول على توجیھ أفضل لذكریات  نی قال القاضي فید
؛ بعد أیام قلیلة  2012  ،تموز/یولیو  25التاریخ بالضبط، لكنھم بدأوا البحث عنھ في  ھ ال یعرف  إن   P18قال  بالضبط.    P18  قریب على  

  قریب كان طبیباً في مشفى المجتھد. قال إیاد شباط [رفیق    قریبھ  إن   P18قال  اعتقالھ.  /توقیفھفقط من حصولھم على معلومات عن  
P18  ن [شقیق  إ] لمدیر المشفى  في الشقةP17   ُأن یضعھم في    ینبغينقذ الجرحى ولكن لم یُسمح لھ بذلك، وبدالً من ذلك  المفقود] كان ی

 ألنھم جمیعاً إرھابیون. ثم أبلغ المستشفى الخطیب. المشرحة 

 . ذلك  P18تموز/یولیو. فأكد  25المفقود] قبل  P17وخلص فیدنیر إلى أنھ تم بعد ذلك إلقاء القبض على [شقیق 

ھ  إن   P18قال  .  251كان في الفرع    P18وعائلتھ على المعلومات التي تفید بأن قریب    P18من أین حصل    أراد فیدنیر أن یعرف 
 ]. C1] الذي عرف من [P17عرف من [شقیق 

 ویعمل في الخطیب. ابنة عمتھ   ھ زوجإن  P18قال   ].C1وعائلتھ [  P18سأل فیدنیر من أین عرف 

  ،یولیوتموز/  25بعد  ورتب ھذا االتصال.  ابن عمھ  ]، لكن C1ھ لم یكن یعرف [ إن   P18قال  أراد فیدنیر معرفة من تحدث إلى من.  
 ] والتقى بھ في منزلھ. C1لى [بتعریفھ ع P18 ابن عم قام ، 2012

المفقود] توفي بنوبة قلبیة، وأنھ كان موتاً    P17ھ أخبرھم أن [شقیق  إن   P18قال  ] في ھذا االجتماع.  C1عّما قالھ لھم [  فیدنیرسأل  
مشفیي تشرین  المفقود] قد یكون حیاً أو میتاً وعلیھم البحث عنھ في    P17طبیعیاً. غیر أنھ غیر أقوالھ بعد ھذا االجتماع قائالً إن [شقیق  

 . وحرستا

 كل ھذا حدث بعد الزیارة.  إن P18قال .  251م للفرع سأل فیدنیر عّما إذا كان ھذا [االجتماع] قبل أو بعد زیارتھ

]. سأل فیدنیر عّما  C1مع قریبھ و[ P18قال فیدنیر في ھذه الحالة، للحفاظ على الترتیب الصحیح لألحداث، فإنھ یرید العودة إلى لقاء 
]  C1[  إن  P18قال  .  251المفقود] في الفرع    P17] أخبرھم أنھ رأى [شقیق  C1] وما إذا كان [C1قد تحدث إلى [  P18إذا كان  

 .P18 ابن عم یوّجھ كالمھ إال إلى] لم C1حاضراً في االجتماع ولكن [ P18. كان مھ ابن عتحدث إلى 

] تفید  C4] و[C1لدیھم معلومات من [  ھ كانإن   P18قال  ولماذا أراد االتصال بھ.   الصورة أنور في    ظھرأراد فیدنیر أن یعرف كیف  
 . قریبھوالمسؤول عن ملف   251بأن أنور رسالن كان رئیس الفرع  

] و[العمید] أخبروھم أن أنور  C4جمیع معارفھم/وسطائھم، و[  إن  P18قال  من أین أتت المعلومات حول الصالحیات.    فیدنیرسأل  
 . 251رسالن كان رئیس قسم التحقیقات في الفرع 

ھ قد تم االدعاء  إن   P18قال  . سأل فیدنیر لماذا دفعوا لھ المال.  P18] تصرف بالتالي كوسیط وُدفِع لھ من قبل عائلة  C4فیدنیر إن [قال  
 بأن المال كان لصالح [العمید] لتنظیم لقاء مع أنور رسالن. 

انا على اتصال مع بعضھما البعض، مضیفاً  ھما كإن  P18قال ] على اتصال ببعضھما البعض.  C4سأل فیدنیر عّما إذا كان [العمید] و[ 
 كذلك أن عائلتھ كانت على استعداد لدفع الكثیر من المال.  P18ة قرابة. قال تربطھا صلأنھ 

أن    P18] نظمھا من خالل [العمید]. قیل لـC4أخبره أن [  قریبھ  إن  P18قال  م اللقاء/الزیارة مع أنور.  أراد فیدنیر معرفة من نظّ 
 . قریبھ أن أنور كان مسؤوالً عن ملف  P18أنور وأن االجتماع مع أنور قد یكون لھ نتیجة إیجابیة. كرر  [العمید] تحدث مع

  26مع قریبھ في    251إلى الفرع    P18. ذھب  2012أنھ كان نھایة تموز/یولیو    P18سأل فیدنیر متى التقیا بأنور بالضبط. ذكر  
 ]، تمكن من مقابلة أنور. [C4]أیام، بعد أن دفعوا المال [إلى   5-3بعد حوالي  P18تموز/یولیو حیث لم یكن أنور موجوداً. وفقاً لـ

. فأكد  251للفرع  أیام من الزیارة األولى    6-5تمكن من لقاء أنور بعد حوالي    P18لدى الشرطة قائالً إن    P18أشار فیدنیر إلى إفادة  
P18  .ذلك، مضیفاً أن ذلك كان ممكناً بعد أن دفعوا المال وأنھ یمكن للمرء الحصول على أي شيء في سوریا عن طریق دفع المال 

 السؤال.  P18سأل فیدنیر من كان ھناك في ذلك الیوم. لم یفھم 

  P18االجتماع، لكنھما [  ھو من یّسر عقد[العمید]    إن   P18قال  قال فیدنیر إنھ یرید أن یعرف كیف كان اللقاء مع أنور ومن كان ھناك.  
أنھ كان علیھم الذھاب  إلى    P18  أشار] كما حدث في الزیارة األولى للخطیب.  C4] لم یتمكنا من الذھاب إلى ھناك في سیارة [[C4]و
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أنور وأنھ كان علیھ   لقاء ب ] C4للمحكمة إنھ لم یُسمح لـ[ P18. قال غلقة بحواجزمكانت بأكملھا  السكنیةمنطقة السیراً على األقدام وأن 
 بمفرده.  دخل  P18فیدنیر أن  تأكدللغایة.  اً خطیركان مكان ال  ألن ] C4[ینتظره ھ أصر على أن إن  P18قال االنتظار في الخارج. 

 دقائق.  5االجتماع استغرق حوالي  إن P18قال سأل فیدنیر عّما حدث بعد ذلك.  

بأنھ اضطر إلى االنتظار لمدة ساعة على مقعد خشبي في    P18إلى االنتظار قبل االجتماع. فأكد    P18سأل فیدنیر عّما إذا اضطر  
 یشبھ التعذیب النفسي. كان منطقة انتظار، وھو ما 

اضطر    P18. أوضح المترجم أن  P18امي دفاع إیاد، واشتكى من أن الترجمة كانت مربكة وأنھ لم یفھم ما قالھ  تدّخل شوستر، مح
 إلى االنتظار لمدة ساعة على األقل، وربما أطول. 

المكتب  ھ كان في الطابق األرضي وأن  إن   P18قال  إلى االنتظار فیھ (في أي طابق).    P18أراد فیدنیر معرفة المكان الذي اضطر  
 الذي تم إرسالھ إلیھ كان مكتباً عادیاً وغیر ممیّز. یفترض أن ھذا كان مكتب عمل أنور وأنھ ربما كان لدیھ مكتب إضافي آخر. 

یحدث. سمع أصواتاً    اھناك معتقلین وتعذیب   إن  P18قال  .  إدانةعن سبب شعوره بأن فترة االنتظار كانت بمثابة    P18سأل فیدنیر  
 ھ كان ضغطاً نفسیاً كبیراً ولم یتوقع الخروج من ھذا المكان. ن إ P18قال وصراخاً.  

التي شاھدھا.    P18سأل فیدنیر   التعذیب  مقیدة خلف ظھورھم    أیدیھمھ رأى معتقلین جاثین على ركبھم وإن   P18قال  عن أسالیب 
إرسال تحذیر إلیھ    أرادوا ]  251. شعر كما لو أنھم [األشخاص في الفرع  مرتفعة أصواتاً    P18وأعینھم مغطاة. كانوا مبتلین وسمع  

كان أنور  وھ كان یتساءل لماذا التقى بأنور في ھذا المكتب بالذات، حیث یمكن للمرء أن یرى كل ھذا،  إن   P18قال  "أنت التالي".    مفاده
 تب بعینھ] مقصوداً. ، كان ھذا [االجتماع في ھذا المكP18قالھ  . وفقاً لما  على أي حالضابطاً 

ھ سمع أصوات ضرب لكنھ لم یكن بمقدوره سوى استراق  إن  P18قال عّما إذا كان المعتقلون قد تعرضوا للضرب.   P18سأل فیدنیر 
النظر، ولم َیَر ما یكفي ألنھ اضطر إلى الجلوس على مقعد خشبي مع توجیھ ظھره إلى الغرف التي یوجد بھا المعتقلون ولم یُسمح لھ  

 تدارة. باالس

 كل ما رآه.  سبق وأن شرحھ إن  P18قال بالضبط.  P18أراد فیدنیر معرفة ما شاھده 

إلى   ا اضطراللذین ] C4] و[C1[برفقة  كان  إن قریبھ التي قال فیھالدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  P18أشار فیدنیر إلى إفادة 
 بمفرده في الزیارة الثانیة.  ذھبوأنھ   251معھ فقط في الزیارة األولى للفرع  اھما ذھب لی ك  إن P18قال االنتظار في الخارج. 

] كانت ھناك 251أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ في ذلك المكان [منطقة االنتظار في الفرع  P18إلى أن فیدنیر   أشار كما 
الغرف. سأل    تلك في  ومحققین  لمرء أن یرى معتقلین عراة  ا  بإمكانكان  غرف على الجانب األیسر واألیمن مع أبواب مفتوحة، لذلك  

 . ذلك P18أكد فعّما إذا كانت ھذه العبارة صحیحة.   P18فیدنیر 

ھ كان متشابھاً تقریباً، فقد تم تقیید المعتقلین بنفس  إن   P18قال  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الوضع ھو نفسھ في اجتماعھ مع أنور.  
 كان شدید الحذر ألنھ لم یكن یرید الوقوع في مشاكل لذلك لم یجرؤ على النظر حولھ.  P18الطریقة، لكن 

 ھ كان مرتفعاً جداً. إن  P18قال سأل فیدنیر عّما إذا كان الصوت مرتفعاً. 

 كیف كان االجتماع مع أنور وما إذا كان سیعرفھ إن رآه.  P18سأل فیدنیر 

سیقف أیضاً أمام    P18أن یغطي وجھھ بملف. اشتكى بوكر من أنھ یمكن تخطي ھذه المھزلة، ألن    P18عرضت القاضي كیربر على  
بتغطیة    P18مختلفان وأنھ یُسمح لـ  أمرانالعام    والمیدانمبنى المحكمة دون أن یغطي وجھھ بملف. أجابت كیربر أن غرفة المحكمة  

یغطي وجھھ أیضاً خارج قاعة المحكمة. قال بوكر إنھ من    P18أن   P18وجھھ في ھذه الحالة بالذات في المحكمة. وأضاف محامي  
 . برزانة د عمل الدفاع عندما ال یتصرف الشھود شأنھ أن یعقّ 

 طرح سؤال. سمحت كیربر بذلك.   P18طلب 

 في ذكر معلومات شخصیة، عندما أوقفتھ كیربر لمنحھ فرصة للتحدث إلى محامیھ "إلنقاذ الموقف".  P18بدأ 

أنھ تعرف على    P18قد تعرف على أي شخص. أّكد    P18مع محامیھ، سأل فیدنیر مرة أخرى عّما إذا كان    P18بعد أن تحدث  
 البیج (أنور). ذات اللون األصفر الباھت/الرجل الذي كان یرتدي السترة  

  P18إنھا كانت قصیرة جداً لسوء الحظ وحدثت قبل ثماني سنوات. ذكر    P18أن یصف محادثتھ مع أنور. قال    P18طلب فیدنیر من  
 . ثم ُطِلب منھ المغادرة. P18أنھ طُلب منھ أخذ أي جثة والتزام الصمت، وكان ھذا ھو المحتوى الرئیسي لمحادثتھم، بحسب 
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مسكا بھ وأحضراه إلى الغرفة،  إن شخصین أ  P18وصف الوضع في ھذه الغرفة. قال  طلب منھ  الغرفة و   P18سأل فیدنیر كیف دخل  
 وتم إخراجھ من الغرفة بنفس الطریقة وتمت مرافقتھ عبر المبنى عند المغادرة. 

إنھ حصل على معلومات تفید بأنھ إذا كان قریبھ في الفرع    P18. قال  P18سأل فیدنیر عن محتوى االجتماع وما قیل عن قریب  
 ، فلم یعد ھناك اآلن. 251

 إن أنور أخبره أن یأخذ أي جثة.  P18تحدث مباشرة مع أنور. قال  P18إذا كان أراد فیدنیر معرفة ما 

 ] في ذلك الوقت... P17إن قریبھ [شقیق  P18سأل فیدنیر عن أي شروط أو اقتراحات تم ذكرھا خالل االجتماع. قال 

أنور أخبره أن كل شيء سیكون على    إن  P18قاطعھ فیدنیر موضحاً أنھ یرید أن یعرف ھل ذكر أنور شروطاً أم قدم اقتراحات. قال  
 من المملكة العربیة السعودیة.  P18ما یرام إذا عاد قریب 

أیضاً. تلك ھي كل    P17إن أنور أخبره أنھ سیتم إطالق سراح    P18أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان أنور قد ذكر أسماء أخرى. قال  
 األسماء التي ذكرھا أنور. 

إنھ كان على وشك المغادرة، عندما طلب منھ    P18قال فیھا    التيمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    لدى   P18أشار فیدنیر إلى إفادة  
لقضیة   شرطین  لدیھ  إن  وقال  العودة  [شقیق    P17شقیق  [أنور  یعود  أن  یجب  أوالً،  [شقیق  P17المفقود]:  ثانیاً  سوریا،  إلى   [

P17/  المشارك في البحث عن شقیقھم] الذي كان فاراً في ذلك الوقت، یجب أن یسلّم نفسھ وإذا حدث ذلك، فسیتم إطالق سراحP17  
وأضاف أن المترجم في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كان "فارسیاً" [إیرانیاً] ولم یفھم كل    P18. أكد  P18وسیتم حذف ملف  
 طوال الوقت. أن یناقش معھ   P18شيء، وكان على 

  P18أن یقول ما إذا كانت إفادتھ لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة التي تالھا فیدنیر للتو صحیحة أم ال. قال    P18طلب فیدنیر من  
ً متھم  كان  الشرطة الجنائیة االتحادیة استغرق سبع ساعات وشعر أنھ   لدى مكتبإنھا كانت صحیحة، مضیفاً أن االستجواب   ولیس    ا

 . شاھداً 

 ذلك.  P18صحیحة. فأكد  P18سأل فیدنیر مرة أخرى عّما إذا كانت إفادة 

ذلك. لكن أنور قال لھ أن    P18المفقود] أثناء اجتماعھ مع أنور. نفى    P17قد أعِطي جثة [شقیق    P18ثم سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 . مشفیي تشرین وحرستایفتش بین الجثث في 

 إنھ قال فقط إن علیھم أن یفتشوا بین الجثث.  P18أراد فیدنیر أن یعرف بالضبط ما قالھ أنور. قال 

إن أنور أرسلھم إلى مشفیي تشرین وحرستا وسأل    P18لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال    P18أشار فیدنیر إلى إفادة  
P18  عّما إذا كان ھذا صحیحاً. تذّكرP18 الجثث إما في تشرین أو حرستا. وكانت عن الجثة".   وا ل "ابحث أن أنور قا 

بعد أن تحدث إلى    ذلكإنھ افترض    P18افترض أن الجثث موجودة في ھذین المشفیین بالذات. قال    P18سأل فیدنیر عّما إذا كان  
]C1 .[ 

 على اإلطالق.  یكن مفیداً إنھ تمنى لو لم یذھب إلى ذلك اللقاء أبداً، فھذا لم  P18عن نتائج حدیثھ مع أنور. قال  P18سأل فیدنیر 

السابقة، قائالً إنھ ُطلب منھ أن یأخذ معھ متعلقات قریبھ الشخصیة مثل الكمبیوتر المحمول والھاتف وسأل    P18أشار فیدنیر إلى شھادة  
P18    عّما إذا كان قد رأى ھذه المتعلقات. قالP18  ا. قال إن [شقیق  إنھ لم یرھP17]و [C1]و [C4عندما ُطلب منھم    ] كانوا معھ

 المفقود] توفي بسبب فشل كلوي.  P17وشھادة وفاة تفید بأن [شقیق  أخذ ھذه المتعلقات

 ذلك.  P18سأل فیدنیر عّما إذا كانوا قد أخذوا ھذه المتعلقات معھم. نفى 

یقبلوا استالم المتعلقات. قال   إن قریبھ لم یرغب بأخذھا ألنھ ال یزال یأمل في العثور على شقیقھ ویرید    P18سأل فیدنیر لماذا لم 
مؤخراً عندما وصل قریبھ إلى [ُحِجبت    P18أن قریبھ [ُحجب االسم] لدیھ معلومات مھمة حیث اكتشف    P18مواصلة البحث. أضاف  

 بحیاة شقیقھ، في حال كان الزال على قید الحیاة. إن قریبھ لم یكشف عن ھذه المعلومات ألنھ لم یرد المخاطرة  P18المعلومات] قال 

في    P18أن أنور قال "خذ الجثة" ولم یكن    P18المفقود] قد مات. تذكر    P17أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان أنور قد قال إن [شقیق  
 وضع یسمح لھ بمناقشة ھذا األمر مع أنور. 

رؤیة الغرف التي یتم فیھا تعذیب   كان بإمكانھانتظر في الطابق األرضي حیث  P18الوضع العام بالقول إن  یستوضحأراد فیدنیر أن 
 إن كل شيء كان صحیحاً حتى اآلن.  P18المعتقلین، ثم ذھب إلى غرفة/مكتب أنور. قال 
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 ائالً إن الغرفة تبدو وكأنھا غرفة مراقبة. ذلك، ق  P18عّما إذا كان بإمكان المرء سماع الصراخ في غرفة أنور. فأكد    P18سأل فیدنیر  

. قال  P18وقریبھ یبحثان عن جثة قریب    P18طلب فیدنیر بعد ذلك وصف الوضع في مشفى تشرین في وقت الحق، عندما كان  
P18  .إن الجثث كانت كلھا عاریة ومرقمة 

إن األرقام كانت إما على صدر    P18لم یفھم) قال    P18سأل فیدنیر عن مكان ھذه األرقام. (كان علیھ أن یكرر السؤال حیث یبدو أن  
إن الجثث كانت سوداء وافترض أنھا تعرضت للتعذیب ربما قبل عشرة أیام ولكن كانت ھناك أیضاً    P18الجثة أو على جبھتھا. قال  

 جثث من نفس الیوم. 

، موضحاً أنھ یمكن أن یتذكر وجود جثث من نفس  P18رؤیة كیف مات ھؤالء األشخاص. فأكد    P18سأل فیدنیر عّما إذا كان بإمكان  
ً   ھا الیوم، بعضھا تظھر علیھا عالمات التعذیب، والبعض اآلخر ال. وكان لدى بعض أو أي شيء آخر. قیل    طلق ناري في رؤوسھا  أیضا

  9شقیقھ] ألنھ طبیب طوارئ.   التعّرف على ھویة ك التخاذ قرار [إن قریبھ كان ھنا  P18أن یأخذ واحدة من سبع جثث. قال    P18  لقریب
أي جثة. قال إنھم ما كانوا لیفعلوا ذلك إذا لم یكن لدیھم أوامر بقول ذلك.   واأخذوظفي المستشفى العادیین أخبروھم أن ی إن م P18قال 
 بھا في المشفى.  عوملواي للنظام ولكنھ شعر باالشمئزاز من الطریقة الت  موالٍ ] عادة C4ن [إكذلك  P18قال 

 المدعي العام   من قبل استجواب

إنھ یمكنھ    P18إلى ھناك وكیف عومل. قال    P18قال المدعي العام كلینجھ إن لدیھ سؤاالً بشأن الوضع في مكتب أنور: كیف وصل  
  P18وصف انطباعاتھ الشخصیة في ھذه الحالة. قال    P18شرح كیفیة معاملتھ وطلب من المدعي العام تحدید سؤالھ. طلب كلینجھ من  

 ". احذر إن الرسالة التي أرادوا إرسالھا إلیھ كانت " P18إنھ عومل بقسوة منذ البدایة. قال 

إن أنور كان قاسیاً كذلك. حیث ضرب الطاولة بقوة وطلب    P18لرسالة أیضاً. قال  سأل كلینجھ عّما إذا كان أنور ھو من أرسل ھذه ا
 أنھ كان یتمنى لو لم یقابل أنور أبداً.  P18كان من الواضح أن أنور أراد إنھاء االجتماع. أضاف  P18أن یأخذ الجثة. قال  P18من 

ع إلى الغرفة حیث خلع  فِ إنھ تقریباً تعّرض للركل ودُ   P18ث قال  لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حی   P18أشار كلینجھ إلى إفادة  
على السؤال الذي   P18. أراد كلینجھ أن یجیب إذا كان ھذا صحیحاً. تدخل بوكر وقال إن لدیھ سؤاال  P18أنور نظارتھ. سأل كلینجھ 

ً طرحھ للتو. قال بوكر إن كلینجھ استخدم كلمة " لم یقل في المحكمة نفس الشيء    P18" وطلب منھ أن یكون أكثر تحدیداً، ألن  تقریبا
 مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. لالذي قالھ 

جزئیاً.    ةصحیح   اإنھ  P18. قال  صحیحة   حادیة مكتب الشرطة الجنائیة االت لدى    ت إفادتھعّما إذا كان   P18كرر كلینجھ سؤالھ، وسأل  
 نظارتھ وضرب المنضدة بقوة.  ب إلى الغرفة حیث نزع أنورحِ كتفیھ وسُ  تم اإلمساك بھ منلم یتعرض للركل، لكن 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

ذلك، مضیفاً أن الفرع    P18عّما إذا كان بمفرده في الخطیب في الیوم الذي التقى فیھ أنور رسالن. فأكد    P18سأل محامي دفاع أنور  
] كان علیھ االنتظار عند البوابة الداخلیة للمجّمع وأنھ كان علیھم االنتظار عند نقطة المعلومات على الرغم من  C4كبیر جداً، وأن [

 معارفھم وعالقاتھم. 

، السید بانز، إن موكلھ قد سبق وأن أجاب على ھذا السؤال عدة  P18وحده في المبنى. قال محامي    P18كان    سأل بوكر عّما إذا 
 مرات. 

 أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بما أجاب للتو.  P18قال القاضي فیدنیر إن 

سبب استمراره في السؤال. قال بوكر إنھ    إن فیدنیر سأل أیضاً ھذا السؤال الذي أجاب علیھ موكلھ وسأل بوكر عن  P18قال محامي  
 یحتاج إلى ھذا من أجل مرافعتھ الختامیة.

إن موكلھ أشار أیضاً إلى أجزاء من حدیثھ مع أنور رسالن في المحكمة، بأن االجتماع كان قصیراً جداً وأجاب على    P18قال محامي  
 جمیع األسئلة األخرى حول محتوى االجتماع. 

إنھ ال توجد مثل ھذه الشروط، ذكر أنور فقط أنھ    P18أیضاً. قال محامي    P18قال بوكر إن أنور كان لدیھ شروط معینة أكد وجودھا  
 . P18سیحذف ملف 

 لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال كان ھناك شرطان.  P18تدخلت القاضي كیربر باإلشارة إلى إفادة 

 
 جداً عند ھذه اللحظة.  P18مالحظة من مراقب المحاكمة: انفعل  9
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إن موكلھ أكد    P18فقط یمكن أن یكون صحیحاً. قال محامي    خیار واحدأمر بأخذ الجثة،  أنھ  أو    انَشرطلدیھ  قال بوكر إنھ إما كان  
 وأمر بأخذ الجثة.  P18حذف ملف حیث عرض أن ی بالفعل كل ھذا: شرطان، 

 على السؤال. أعاد بوكر طرح سؤالھ.  P18شرط أو الجثة. فاعترض محامي قال بوكر إما ال

لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة التي قال فیھا إنھ في الیوم الخامس أو السادس،   P18تدخلت كیربر من خالل اإلشارة إلى إفادة 
ُطلب من  ومنھ أنور بعد ذلك أن یأخذ الجثة.    ض الناس للضرب، وأخذوه إلى غرفة حیث طلبكیف تعرّ   عرضوا علیھ التقى أنور، و

P18    مغادرة الغرفة عندما استدار لیسأل عن مكان جثة قریبھ. قال أنور إنھ سیخبره بمكان الجثة، ویفرج عنP17    ویحذف ملف
P18    قریبإذا عاد  P18  م [شقیق  المملكة العربیة السعودیة إلى سوریا وسلّ   منP17  [  للشرطة. سألت كیربر أي أجزاء من  نفسھ
وأن  إنھ من الصحیح أن قریبھ یجب أن یعود من المملكة العربیة السعودیة،    P18. قال  ة غیر صحیحكانت  كانت صحیحة وأیھا    اإلفادة
لى  أنھ قیل لھ إن ع  P18. وأضاف  بھ   ملف الخاص الوحذف    P17  ھ سیتم اإلفراج عن للشرطة، وأن نفسھ  م  ] أن یسلّ P17[شقیق  على  

 أسرتھ دفن الجثة بصمت. 

 سألت كیربر عّما إذا كان لدى بوكر أي أسئلة. قال بوكر لیس في الوقت الحالي. 

*** 

 دقیقة]  60[استراحة غداء لمدة 

*** 

 الشرطة الجنائیة االتحادیة.]  لدى مكتبأثناء مقابلتھ  P18[تم في قاعة المحكمة عرض مخطط توضیحي رسمھ 

 *** 

 

رسم  أنھ    P18رسم ھذا المخطط أثناء استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. أضاف   P18أوضحت القاضي كیربر أن  
 ره. تذكّ استطاع أن ی تحت الضغط فقط مما   ھذا المخطط 

أن أبواب الغرف على الجانب األیمن من    P18عن طبیعة الغرف المعروضة في الرسم التخطیطي. ذكر    P18سأل القاضي فیدنیر  
إنھ رأى محتجزین جاثمین على األرض في ھذه    P18منطقة االنتظار كانت مفتوحة وأن الناس تعرضوا للتعذیب في ھذه الغرف. قال  

 متعلقات الشخصیة لقریبھ. أن یأخذ ال P18الغرف. طلب األشخاص في غرفة السّجانین من 

 یجب أن یحضر إلى منصة القضاة من أجل تأكید توقیعھ.  P18تدخل بوكر، محامي دفاع أنور، قائالً إن 
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مكتب    من قبل توقیعھ على بروتوكول استجوابھ  ذلك  إذا كان    P18سألت القاضي كیربر بوكر عن الوثیقة التي یرید تقدیمھا. سأل بوكر  
 . ذلك P18د أكّ فدیة.  الشرطة الجنائیة االتحا

 أكد بالتالي من خالل التوقیع أنھ ُعرض علیھ ترجمة الستجوابھ وأكد محتواه.  P18خلص بوكر إلى أن 

تدخل شارمر، محامي المدعي، قائالً إن الجزء من الوثیقة الذي یشیر إلیھ بوكر لن یكون كافیاً وأن على بوكر تالوة الجمل الثالث  
 السابقة في ھذه الوثیقة. 

. أنا أحب السلطات األلمانیة وأثق  ي إلى معنى إفادتي انتباھ  تم لفت؛ تعلیق:  14الصفحة    12/09/2019  –  06304/18"ال بوكر: ت 
 ]. P18ـفي الدولة األلمانیة. لن أثق في الدولة السوریة. تمت الموافقة والتوقیع بواسطة [بوكر تال االسم الكامل ل

أغلقت كیربر المیكروفون الذي كان یتحدث منھ بوكر، وقالت إن ھذا كان "أسلوباً سیئاً للغایة" من جانب بوكر وأمرت باستراحة لمدة  
 دقائق في الجلسة.   5

*** 

 دقائق في الجلسة]   5[استراحة لمدة 

*** 

قال بوكر إنھ یجب على المرء أن یعترف بالخطأ الذي ارتكبھ، وقد ارتكب خطأ ویرید االعتذار عنھ. وأضاف أنھ انزعج من مقاطعات  
 بالخطأ، ولم یكن ینوي القیام بذلك ویرید االعتذار.  P18شارمر المستمرة وذكر اسم 

 ، ویمكن أن تستمر الجلسة. على حالھاشیاء األ قالت كیربر إنھا ستدع 

عّما إذا كان قد وقّع على بروتوكول استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، مؤكداً أنھ حصل على نسخة    P18سأل بوكر  
إنھ یثق بالدولة األلمانیة وأنھ ستكون لھ حقوق في ألمانیا لم یتمتع بھا  P18خطیة من البروتوكول وترجمتھ وأكد بالتوقیع علیھما. قال 

إن استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة استغرق أكثر من سبع    P18إن ھذه حقیقة. ومع ذلك، قال    P18في سوریا. قال  
باإلضافة إلى ذلك، تم حظر بعض الموضوعات  و.  P18على  ضغطاً  آلخر  مارس اساعات. كان ھناك ضابطان، أحدھما لم یتدخل عندما  

أراد   الضباط،  P18التي  یفھم  الذي   التحدث عنھا من قبل أحد  قال  ھ طریقة عمل  P18  لم   .P18    المترجم الذي كان  إنھ عانى من 
ً فارسی  ً إیرانی /ا ما قدّ   ا   P18یث كان على  بح  P18  فادات إل   موجزة م المترجم ملخصات  عندما حاول إیصال أفكاره من خاللھ. غالباً 

إنھ لم یفعل شیئاً    P18. ومع ذلك، فإن بروتوكول استجوابھ كان صحیحاً، فقط المترجم... قال  إفادتھالتدخل باللغة األلمانیة لتصحیح  
 البروتوكول. على صحة مجرم أثناء االستجواب. ومع ذلك فھو یؤكد وكأنھ سیئاً في ألمانیا لمدة خمس سنوات ولكنھ شعر 

ذلك، قائالً إنھ ُعرض علیھ إعادة الترجمة لكنھ رفض، ألن المترجم    P18عّما إذا تمت إعادة ترجمة إفادتھ لھ. نفى    P18سألت كیربر  
ً  P18. قال P18  بنظر لم یكن قادراً على القیام بذلك   .إنھ فھم كل ما كان یجري أثناء استجوابھ ورفض إعادة الترجمة. كان منھكا

].  C4ذكر بعض األسماء وسألھ عن مكان ھؤالء األشخاص الیوم. بدأ بـ[  P18حامي الدفاع اآلخر عن أنور، أن  أشار بودنشتاین، م
ً الده ضابطكان ] كان من الالذقیة وكان یعمل في دمشق تاجراً للمستلزمات الطبیة، وC4إن [ P18قال   . ا

، فھو  P18یعرفھ  حسب مایعیش في حرستا، وكان منصبھ ولكنھ وظیفتھ/ھ ال یعرف  إن  P18أكرم]. قال  يثم سأل بودنشتاین عن [أب 
 اآلن في أوروبا. 

في القصر    P18تابع بودنشتاین بسؤالھ عن العمید [ُحجب االسم]. قال   إنھ عندما غادر سوریا، كان [ُحجب االسم] ال یزال عمیداً 
 الرئاسي. 

 أیام وأنھ كان في خطر كبیر في سوریا.   9أو    8جبت المعلومات] قبل  إن قریبھ وصل [حُ   P18]. قال  P17سأل بودنشتاین عن [شقیق  

 إنھ ال یستطیع.   P18طلب منھ بودنشتاین تقدیم مزید من التفاصیل حول مكان وجود قریبھ الحالي. قال 

 ذلك.  P18خارج ھذه الجلسة العامة. فأكد بذلك  إخبار المحكمة بإمكانھ  سأل بودنشتاین عّما إذا كان 

 إنھ ال یزال في دمشق.  P18]. قال C1بودنشتاین أیضاً أن یعرف عن [أراد 

تقدیم    P18ذكر [ُحجب االسم] الذي یعیش اآلن في [ُحِجبت المعلومات] وسأل    P18أشار بودنشتاین إلى أن   بإمكانھ  عّما إذا كان 
ً إنھ یمكنھ إعطاء العنوان للمحكمة   P18عنوانھ الدقیق. قال   . خطیا

 . P18تم صرف الشاھد 
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 الذي أدلى بشھادتھ في الیوم السابق عّما إذا كان یمكنھ تالوة إفادة. فأكدت القاضي كیربر.  P17سأل 

"باسم أمي، أرید أن أسأل أنور رسالن ماذا حدث لشقیقي". قالت كیربر إنھا تسمح بالسؤال وطرحتھ على محامي الدفاع عن    P17قال  
 أنور. 

، لیس حول ھذا السؤال على وجھ الخصوص ولكن بشكل  إفادةسؤال، ولكن من المخطط تقدیم  قال بوكر إن موكلھ لن یجیب على ھذا ال
 التأخیر خطأ أنور ولكن بسبب استمرار المحادثات داخل فریق الدفاع. ولم یكن ، إلى مزید من الوقت لتقدیم اإلفادة عام. إنھم بحاجة 

*** 

 ] في الجلسة دقیقة   15 لمدة  استراحة[

*** 

القاضي كیربر فریق الدفاع عّما إذا كانوا یریدون تالوة إفادة موكلھم. قال بوكر إن لدیھم نسخة مختصرة منھ، ولكن لیست نسخة  سألت  
 مناسبة ولن یقوموا بتالوتھا الیوم. 

حوالي الساعة الثالثة  قالت كیربر إن ترجمة ألمانیة لتقریر ھیومن رایتس ووتش ستتم تالوتھا في المحكمة حتى نھایة جلسة الیوم في  
 بعد الظھر بعد استراحة قصیرة. 

*** 

 ] دقائق في الجلسة   5استراحة لمدة [

*** 

اإلجراءات  من قانون    249في المحكمة وفقاً للمادة    تالوتھاقالت القاضي كیربر إن الترجمة األلمانیة لتقریر ھیومن رایتس ووتش ستتم  
 10. ة األلمانيالجنائی 

حزیران/یونیو،  26القاضي كیربر ھذا االعتراض وأوضحت أن القاضي فیدنیر أمر بترجمة ھذا التقریر في اعترض بوكر. رفضت 
 من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني.  249وسیتم قراءتھ على أجزاء وفقاً للمادة   2020

بحجة أن  التثبت بما یكفي من أن أصل ھذا التقریر والترجمة    ھ ال اعترض بوكر رسمیاً  من قانون    249المادة  تحت    ایندرجلیمكن 
 من المحكمة إصدار قرار. طلب و ، اإلجراءات الجنائیة األلماني

 ***  

 ] دقائق في الجلسة   10استراحة لمدة [

*** 

 قرار المحكمة: 

من قانون اإلجراءات الجنائیة    249وترجمتھ كافیة لتندرج تحت المادة  تم رفض اعتراض بوكر بحجة أن أصل التقریر ومؤشراتھ  
 األلماني.

ً   ة كون جاھزت موكلھ س  إفادة ن  وإوافق بوكر على القرار، قائالً إنھ وجد للتو مؤشراً مناسباً ألصل التقریر في وثائقھ   بفضل    اآلن أیضا
 . الجلسة  األخیرة في  االستراحات 

ا إذا كان من الممكن تالوة ھذه اإلفادة الیوم، على الرغم من أن موكلھ لم یعد موجوداً. وافق بانز،  بانز عمّ   P18سألت كیربر محامي  
 قائالً إنھ لن یكون حاضراً في الیوم التالي أیضاً. 

 أنور رسالن:  إفادة قام محامي الدفاع، بودنشتاین، بتالوة 

،  P18"على الرغم من اإلفادات اإلضافیة التي سأدلي بھا خالل ھذه الجلسات، أود اإلدالء باإلفادة التالیة: لم یكن لدي اتصال بالشاھد 
] وال [اللواء]. فیما یتعلق بالشخص المفقود، ال یمكنني تقدیم أي معلومات. في نھایة تموز/یولیو  C4ولم یتصل بي اآلخرون، وال أعرف [

  . وكان الباحث تم اعتقالھ] إلى مكتبي لیخبرني أن رئیس نقابة األطباء [ُحجب االسم] قال إن طبیباً  C1ة آب/أغسطس، جاء [أو بدای 
 

 .تتم تالوتھا  عندما وثائقاإللكترونیة  الوثائقالوثائق في المحكمة لغرض أخذ األدلة المتعلقة بمحتواھا. تعتبر   تتم تالوة 10
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السجون، ولكن دون جدوى. [ُحجب االسم] من درعا   المعلومات] في  [ُحجبت  یعیش اآلن في  ویفتش ویسأل عن طبیب من منطقة 
 ". لشيءقلت لھ نفس اوالمشرفة.   فیما یتعلق بطبیب من  قيانشقا[ُحِجبت المعلومات]، اتصل بي بعد  

 سألت القاضي كیربر أنور إذا كانت تلك إفادتھ. فأكد أنور ذلك. 

 . 2011تال كیربر وفیدنیر أجزاء من تقریر ھیومن رایتس ووتش "لم نَر مثل ھذا الرعب من قبل" بتاریخ حزیران/یونیو 

 بعد الظھر.  2:15ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 

  



  
 

20 
 

International Research and 
Documentation Center 

 2020تشرین األول/أكتوبر  8 – الیوم السابع والثالثون للمحاكمة 

حضر المحامي بیسلر بالنیابة عن محامي    11. وسائل اإلعالممن    اثنینو  خمسة أشخاص صباحاً بحضور    9:30بدأت الجلسة في الساعة  
 . رایجر المدعي

 شھادة كریستوف رویتر

  تالوة اإلرشاداتتمت و. اشاھدبصفتھ عاماً یعیش في ألمانیا ولبنان،  52تم استدعاء كریستوف رویتر، صحفي ألماني یبلغ من العمر 
 الشھادة. اإلدالء ب د رویتر أنھ یرید بسبب عملھ كصحفي. وأكّ  اإلدالء بشھادتھ وتم إبالغ رویتر بحقھ في رفض 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

ھ عّما إذا كان یعرف أنور رسالن. أوضح  ت وسأل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أشارت القاضي كیربر إلى استجواب رویتر من قبل 
ا في البدایة عبور الحدود للذھاب إلى جنوب سوریا، لكن كانت  مع باحثھ في ذلك الوقت. أراد  2013رویتر أنھ كان في األردن عام  

دون أن یُسمح  من قبل القوات األردنیة ولم یُسمح إال ألعضاء المعارضة بعبور الحدود    الصارمة  اقبة الحدود نقاط مرھناك العدید من  
من بینھم [ُحجب االسم]،  كان  ا بضباط مختلفین،  ی . التقالمنشقین  . لھذا السبب بدأ رویتر وباحثھ في إجراء مقابالت معبذلك  للصحفیین

  أوصى بالتحدث إلى أنور للحصول على معلومات مفصلة عن شن ھجمات إرھابیة جھادیة. الشرطة السابق في حمص الذي    قسم  رئیس
ھم تحدثوا  قال رویتر إن [ُحجب االسم] ھو الذي اتصل بأنور لترتیب لقاء بینھ وبین رویتر وباحثھ في شقة أنور في عمان.    قال رویتر إن

بشأن    2011/2012وكذلك األحداث في شتاء    2004/2005ذ  عن كیف كانت النظرة للجھادیین والقاعدة عبر سوریا والعراق من 
الھجمات المزعومة من قبل جبھة النصرة التي لم تكن موجودة وقت    ھ سمع عن تناقضات بشأن قال رویتر إن ھجمات جبھة النصرة.  

التوالي ألن أنور لدیھ ذاكرة فوتوغرافیة  یومین على  على مدار  ھما التقیا  قال رویتر إن الھجمات وأراد التحدث مع أنور حول ھذا األمر.  
بالتفاصیل. كما طرح رویتر األسئلة التي ُط  أنور    أقوال  للتثّبت منرحت على أنور على أشخاص آخرین أیضاً  عندما یتعلق األمر 

المخابرات،    بنىم  استھدفكمثال: بعد انفجار    2012ذكر رویتر وقوع انفجار في دمشق في كانون األول/دیسمبر    ق من صحتھا.والتحقّ 
مملوك لمناقشة الوضع. طلب أنور إجراء تحقیق، لكن مملوك لم یرغب في  علي  التقى علي مملوك وأنور رسالن وبعض مساعدي  
ھ التقى بأنور مرة واحدة في ألمانیا  قال رویتر إن الحقاً ھذه القصة لرویتر. و   انشق إجراء تحقیقات. وأكد رئیس "طاقم التنظیف" الذي  

 ق على اتصال بھ. لكنھ لم یب 

وما أخبره أنور عن    2011/2012التطورات في    :لتقدیم معلومات حول مسألتین  اقالت كیربر إنھ تم استدعاء رویتر بصفتھ شاھد
الحدیث عنھ أوالً.    ت وسأل   ، منصبھ وأنشطتھ یرید  إن رویتر عّما  إلى األجزاء األكثر  قال رویتر  یأتي  ثم  العام  باألمر  یبدأ  یرید أن  ھ 

 یبدأ باإلدالء بشھادتھ حول الوضع العام في سوریا. وستفصیالً، 

ذھب ھناك إلجراء  كان ی ثم    1980/90ھ درس ھناك في  قال رویتر إن سألت كیربر رویتر عن عدد المرات التي زار فیھا سوریا.  
وحید  ، ألنھ كان الخبیر ال2011فبرایر  شباط/ ي. حصل على أول تأشیرة دخول للصحفیین في  ث من وقت آلخر بدون تأشیرة صحفوبح

أواخر عام  /في سوریا فقط حتى  السفر ھناك  المرء  بإمكان  بھا، لكن كان  یعمل  التي كان  المجلة  إفریقیا في  الشرق األوسط وشمال 
أغسطس  آب/، ثم في  2011یونیو  حزیران/كانت في    صحفي   رةبتأشی المرة األولى التي ذھب فیھا إلى سوریا    قال رویتر إن.  2011

أیام    3بین  كل زیارة  راوحت  ت مرة،    20قال إنھ زار سوریا حوالي    ومنذ ذلك الحین بدون تأشیرة.  2011دیسمبر  كانون األول/و
، على سبیل المثال من إحدى ضواحي  2011لمرء أن یسافر بین مناطق مختلفة في سوریا في عام  ا  كان بإمكانھ  قال رویتر إن وأسبوع.  

ضغطت  حیث قصصھ نُشرت دون اقتباس المؤلف   قال رویتر إن، إلى أجزاء أخرى من سوریا. منشقونجنود  یوجددمشق حیث كان 
أراد الذھاب إلى المناطق التي تسیطر  لطالما  ھ  ل رویتر إن قا د.  مغادرة البل ب الحكومة السوریة على صاحب العمل والصحفیین اآلخرین  

علیھا المعارضة، ولیس إلى المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة أبداً، فقد كان في حلب وإدلب والزبداني ودیر الزور ویبرود وضواحي  
  2014مدینة حلب عامي    رزا داعش. ثم  تنظیم  بسبب    2014حتى ربیع    2013سوریا من خریف    یزر ھ لم  قال رویتر إن حمص.  

 إلى دخول سوریا عبر العراق.  حینھا  لسفر واضطراالحكومة التركیة  تحظر قبل أن  2015و

ھ درس الدراسات اإلسالمیة والعلوم السیاسیة  قال رویتر إن شكرت كیربر رویتر على الشرح الذي قّدمھ. سألھ فیدنیر عن دراستھ.  
 والفلسفة األلمانیة. 

 رویتر عّما إذا كان یتحدث العربیة. فأكد رویتر ذلك. سألت كیربر  

یعتمد على الوضع. في الحاالت  كان  األمر    قال رویتر إنسألت كیربر عّما إذا كان رویتر قد أجرى مقابالتھ بمساعدة مترجم أم ال.  
تحدث اللغة العربیة  ی اً ألنھ ال  ستخدم مترجمكان ی ،  تقنیةمن األشخاص أو كان الموضوع یتعلق بتفاصیل    عدد أكبرالتي شارك فیھا  

 بطالقة. 

 
 . الترجمةلم یكن ھناك صحفي معتمد ناطق بالعربیة طلب الحصول على  11
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 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ذلك، وأشار إلى  أكد رویتر  فبسبب عالقات أسریة.    2004إلى    2002سأل القاضي فیدنیر رویتر عّما إذا كان قد ارتبط بسوریا من  
  2002سوریا عام   زار ھ قال رویتر إن . و2005عام سوریا ألسباب خاصة منذ یزور ، فكان 2003أنھ التقى بزوجتھ في سوریا عام 

زار  ھ  قال رویتر إن سوریا.  واردات األسلحة إلى العراق كانت تتم عبر  حسین، إذ كانت لدیھ معلومات تفید بأن  صدام  بعد إعادة انتخاب  
 كتابة قصة عن الالجئین.لألسباب خاصة و 2006و  2005في عامي بعد ذلك سوریا 

قال رویتر  ، ھل كانوا أعضاء في المعارضة أو في النظام.  2011/2012شخاص الذین تحدث معھم رویتر في  سأل فیدنیر عن نوع األ 
تحدث في الغالب مع أصدقاء من الجامعة، وبعض األعضاء  كان ی عندما كان بإمكانھ دخول سوریا بسھولة،    2011ھ في بدایة عام  إن 

ھ بعد ذلك أجرى اتصاالت متتالیة مع أشخاص  قال رویتر إن رة األمریكیة.  األقل شھرة في المعارضة ورئیس قسم التحلیل في السفا 
قال إنھ كان على اتصال بدوائر معارضة غیر عسكریة في حمص نظمت    .خاطفة على شكل حشود    نظموا مظاھرات واحتجاجات 

ھ تحدث بشكل أساسي إلى الجمیع في المتاجر وسألھم  قال رویتر إن .  2011  دیسمبر/حتى كانون األول   أغسطس /مظاھرات لیلیة من آب 
.  معھ   التحدث  رغب فيین وأطباء وكل من  وقادة عسكری ثوار  . قال إنھ تحدث أیضاً إلى  یبادرون بالتحدث إلیھ عن شعورھم وكان الناس  

في  ھ تلقى دعوة من أعضاء  قال رویتر إن .  المنشقینیعاملون  كانوا  د وكیف  تم تنظیمھم وخططھم لمستقبل البل  سألھم عّما حدث وكیف 
ث المتعلقة بالمجازر  لألحداد. قال إنھ أجرى كل ھذه المحادثات من أجل رسم صورة أفضل  ة للحدیث عن رؤیتھم لمستقبل البلالمعارض

محادثاتھ أصبحت بعد ذلك أكثر أھمیة حیث أصدرت الحكومة السوریة    قال رویتر إنن، وماذا حدث بالضبط. و ن قتل مَ واالغتیاالت؛ مَ 
ا تم  بیانات صحفیة تفید بعدم وجود معارضة وأن الھجمات شنتھا جماعات جھادیة بتمویل من دول أجنبیة. قال إن شاھدین أخبراه بم

الكشف عنھ الحقاً في ملفات قیصر الخاصة بدمشق: أن المستشفیات كانت نقطة إعادة تحمیل للجثث حیث تم تسجیل الجثث باألرقام  
ما  إلى  في بحثھم  ھم لم یصلوا أبداً  قال رویتر إن الجثث ونقلھا في شاحنات.    وأنھ كان یتم تحمیلوالصور التي تشیر إلى مكان قتلھم،  

 واألدلة).   في مستشفیات حمص (من حیث الرؤىت قیصر وصلت إلیھ ملفا

جراء  إ رویتر في    . ثم بدأ2013مطلع عام  شاھدین في    أول   ھ التقىقال رویتر إن حصل رویتر على ھذه المعلومات.    متىسأل فیدنیر  
عندما نشر قیصر  وبحثاً مفتوح المصدر.  أیضاً  أجرى  وأنھ قد تكون ھناك صور أقمار صناعیة تظھر مقابر جماعیة    معتبراً   البحث،

 صوره، بنى رویتر وفریقھ على ذلك.

حصل  ھ  قال رویتر إن سأل فیدنیر متى حصل رویتر على تلمیحات/معلومات ألول مرة حول مستشفیات ملیئة بالجثث ومقابر جماعیة. 
 . 2012 أبریل/ثم التقى بجندي في نیسان 2012  مارس/تلمیحات أولیة في آذار على

ً   18ھ قابل جندیا یبلغ من العمر  قال رویتر إن فیدنیر متى بدأت ھذه الممارسات.    سأل ھ اقترب من ھذا  قال رویتر إن في إدلب.    عاما
الشاب ألنھ بدا مصدوماً. ثم أخبر رویتر عن الكوابیس التي راودتھ حیث كان علیھ أن یسجل ویجّمع الجثث كل یوم. قال إنھ بدأ ھذا  

یا یوسف، لدي ذراع   أن تناولني تلك الساق،یصرخون باستمرار "یا محمد، ھل یمكنك  كان أشخاص، و2012مارس آذار/العمل في 
الجندي اضطر إلى التقاط صور    ذلك   قال رویتر إننصف متر في الفناء الخلفي للمشفى.  على ارتفاع  مكدسة  كانت  ھنا" وأن الجثث  

 منھ. كان علیھ أن یفعل ذلك في مشفى عسكري.  جاءت للجثث وإعطائھا أرقاماً تشیر إلى جھاز المخابرات الذي 

الفناء الخلفي لمشفى عسكري. كان لدیھم شاھدان یخبرانھما بھذه   قال رویتر إنسأل فیدنیر أین حدث ھذا بالضبط.   ذلك حدث في 
ھذه الممارسة، لكن لم    اً علىھداشكان  ھ التقى أیضا بطبیب أكد ذلك ألنھ كان في زیارة عمل إلى حمص حیث  إن   قال رویترالقصة.  

 یكن لدى رویتر وفریقھ أدلة أخرى. 

العدید من الجثث جاءت من بابا عمرو،    قال رویتر إن سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك مؤشرات على مصدر الجثث وأسباب الوفاة.  
أجھزة  من    ءت جا  ھاقال رویتر إن إلیھا.    التي تم إحضار المعتقلین"المراكز"    وكثیر منھا مما كان یُطلق علیھ   نقاط التفتیش،  بعضھا منو

،  حافالت صغیرةفي شاحنات، وأحیاناً في    الجثث  یتم نقلكان  . في بعض األحیان  400في الیوم، وأحیاناً    30ووكاالت مختلفة، أحیاناً  
 سیارات اإلسعاف. في  أخرى  وأحیاناً 

العسكریة    شعبة المخابرات  قال رویتر إن. إدارة المخابرات العامة  إضافة إلىسأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك أجھزة مخابرات أخرى  
 على نطاق واسع. كانوا یمارسون القتل المخابرات الجویة معروفة باسم "الجزارین". وأضاف أنھم إدارة و

 رویتر بحقوقھ وواجباتھ كخبیر حتى یتمكن من اإلدالء بشھادتھ كشاھد خبیر. أبلغت القاضي كیربر 

رد الفعل یعتمد على المدینة. في دمشق،    كان . قال رویتر  2011طلب فیدنیر من رویتر تحدید رد فعل النظام على المظاھرات في ربیع  
یُعتقلون "ببساطة". ومع ذلك، في المیدان، الحي الذي   ، كان من المرجح أن یستخدم  عرف بأنھ غیر مواٍل للنظامیُ كان الناس عموماً 

ھرات في وسط  المظا  قال رویتر إنتجري في وسط دمشق. و كانت  التي    مظاھرات ال  الذي كان یستخدمھ فيالعنف  قدراً أكبر من  النظام  
سرعان  فترة قصیرة جداً ثم  الفتات وما إلى ذلك لیظھرون وھم یحملون  الناس  كان  حیث  دمشق كانت منظمة على شكل حشود خاطفة،  

 المظاھرات في وسط دمشق.  ضد، ولھذا السبب لم یكن ھناك عنف بشكل عام  ما كانوا یتفرقون ویختفون
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مختلفة في حمص. كانت المظاھرات السلمیة ھناك عادة تجري في اللیل وكان جمیع المشاركین على علم    كانت  األمور   قال رویتر إن
المظاھرات بطریقة   المتظاھرین. ولھذا نظموا  النار على  العنف ویطلقون  المخابرات، فإنھم سیستخدمون  أو  الجیش  أنھ عند ظھور 

ا تسیر مجموعات أخرى على جانب الشارع، حتى یتمكنوا من الھروب  معینة: فكان الشبان یسیرون عادة في منتصف الشارع بینم
ھ یتذكر مظاھرة في حمص لم یحدث فیھا شيء، لمجرد أن الجیش اقتحم  قال رویتر إن بسرعة في حال فتح الجیش أو المخابرات النار. 

في    علم أنھ یمكن إطالق النار علیھی  مستشفیین في نفس وقت حدوث المظاھرة. وأوضح أن كل من شارك في المظاھرات السلمیة كان
ھذا الوعي كان حاضراً أیضاً خالل أشھر الشتاء وكان الناس یتوقعون دائماً أن یطلق الجیش النار علیھم أیضاً    قال رویتر إن أي وقت.  

م/ساعة في  ك  100ندفع بسرعة  ی   باص صغیر یسمى بـ "تاكسي الموت"، وھي    عمابمساعدة القناصین. وأخبر رویتر المحكمة كذلك  
ھذه كانت    قال رویتر إنمن الھروب بسرعة دون إطالق النار علیھم من قبل القناصین.    باص تى یتمكن المتظاھرون داخل الالشارع ح

انفصامي" في ذلك الوقت فیما یتعلق باستخدام العنف  انقسام  ممارسة تستخدم بشكل رئیسي في أحیاء المعارضة وإن المدینة كان بھا "
 ت. مع المظاھرا

قال رویتر  فتطور في مرحلة ما.  /سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك فترات مختلفة في رد فعل النظام وما إذا كان رد الفعل ھذا قد تغیر
رد فعل النظام تغیر بالفعل، قائال إنھ في كل مرة أطلقوا النار على المظاھرات كان ھناك مئات القتلى وأن الوضع تطور إلى   إن

ي بابا عمرو حیث لم تطلق (القوات الحكومیة) النار بین الحین واآلخر، لكنھا استخدمت طائرات الھلیكوبتر  "حرب مفتوحة" ف
 إلطالق النار على المتظاھرین. 

، وسأل رویتر عّما یعرفھ عن  2012فبرایر /قال فیدنیر إن تركیز المحكمة سیكون على رد الفعل العام للنظام على مظاھرات شباط 
ھ خالل األشھر األولى، كلما تم إطالق النار على المتظاھرین، قیل [من قبل الحكومة] أن ھؤالء كانوا جھادیین  رویتر إن قال ذلك. ف

أسلحة یُزعم أنھا تخص ھؤالء الجھادیین ُعرضت على التلفزیون وأن عملیات إطالق   قال رویتر إنیطلقون النار على أي شخص. 
على   ة مركزی  استجابة وجد ت . وأوضح رویتر كذلك أنھ ال ھي من یقف وراءھا الحكومة كانت ھا والنار التي یُزعم أن الجھادیین نفذ

المظاھرات، حیث تعرض المشاركون للضرب أحیاناً، وأحیاناً لم یتعرضوا للضرب. قال إنھ لم یتضح بالنسبة لھ ولفریقھ ما الذي  
األحداث المعتادة كانت: مظاھرات یوم الجمعة تتسبب في   . إال أن دائرة2012وأواخر صیف  2012مارس /حدث بالضبط بین آذار 

 زداد باطراد. ا"ذلك"  قال رویتر إن وفاة وجنازات یوم السبت وصمت وسالم من األحد إلى الخمیس وثم تبدأ الدائرة مرة أخرى.  

  قال إنالمظاھرات أصبحت أكبر وازدادت أعدادھا أیضاً.   قال رویتر إنفاد باطراد". دزایعنیھ بعبارة "عّما  رویتر فیدنیرسأل  
المظاھرات كان یحرسھا "حماة التظاھر"، ورافقھم رجال بالسكاكین. أوضح رویتر كذلك أن عقلیة المشاركین في المظاھرات  

 ت السكاكینمَ خدِ استُ و  ،أسلحةھ لم تكن ھناك قال إن للدفاع عن أنفسھم.  إالن أجھزة المخابرات م االحتماءلم یعودوا یریدون فتغیرت. 
 فقط في المظاھرات. 

ھ سمع ھو وفریقھ إطالق  قال رویتر إن فأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان قد تم إخبار رویتر بھذا األمر أو ما إذا كان لدیھ خبرة مباشرة.  
ار. قال ھذا كان في  نار في المساء في حمص وذھبوا إلى مستشفیات تحت األرض حیث رأوا أشخاصاً تعرضوا إلطالق الن 

 . 2011أغسطس آب/

ھناك منافسة   ھ كانقال رویتر إن فومن المسؤول عن ماذا.   2011سأل فیدنیر رویتر عن وظائف أجھزة المخابرات ابتداء من ربیع 
دل أوامر  . قال إنھم بدأوا التعاون من خالل تبا2011داخلیة بین الخدمات المختلفة في وقت سابق، لكن ھذا تغیر منذ أوائل عام 

سالح الجو كان أكثر وحشیة وأن جھاز المخابرات العسكریة متورط   قال رویتر إن االعتقال. وبشأن وحشیة أجھزة المخابرات،  
كانت أقل خطورة، لكن نقل   بشكل كبیر في تدبیر الخالیا الجھادیة التي اعتبرت "الشر الرسمي". وأوضح أن إدارة المخابرات العامة 

المعتقلین بین األجھزة المختلفة كان ممكناً. قال رویتر أیضا إن ھناك خالفات بین السجون فیما یتعلق بـ "الخطر" الذي یعتمد على  
كانت   شعبة األمن السیاسيرئیس السجن. لخص رویتر أن استخبارات القوات الجویة واالستخبارات العسكریة كانت وحشیة، وأن  

 في مكان ما بین الجھازین الوحشیین واألكثر حضارة.   إدارة المخابرات العامةو"متحضرة إلى حد ما"  

لكن المحتجزین   251الناس كانوا یخافون من الفرع  قال رویتر إنوالخطیب.   إدارة المخابرات العامةسأل فیدنیر رویتر عن مھام 
ھ  قال رویتر إن ن حقیقة قیام الحكومة بتعذیب وقتل الناس لم تكن شیئاً جدیداً. عادة ال یضطرون إلى البقاء ھناك لفترة طویلة. كما أ

وفریقھ مھتمون بالتطورات الجدیدة مثل استخدام المستشفیات كنقاط نقل للجثث وتنظیم اإلرھاب الجھادي وكذلك دور علي مملوك في  
 ذلك كقائد "ذكي للغایة". 

ھ  قال رویتر إن مملوك عمل في المخابرات العسكریة مع آصف شوكت.  ال رویتر إنقفسأل فیدنیر رویتر عن دور مملوك ومكانتھ. 
كان مملوك متورطا أیضا في تنظیم مرور الجھادیین عبر سوریا إلى العراق. وأجرى مملوك محادثات مع المخابرات   2011قبل 

مملوك أجرى محادثات أخرى مع حزب   تر إنقال روی في جھاز المخابرات فثبت تورط مملوك في ذلك.   الوشاة العراقیة سجلھا أحد 
حول كیفیة "التعامل" مع المظاھرات، والتي تضمنت أیضاً دورة تدریبیة حول كیفیة  (الحرس الثوري اإلیراني) باسداران الهللا و

  قال رویتر إنه. جھاز المخابرات وھو أكثر ذكاء من غیرل " المدّبر عقل العلي مملوك كان " قال رویتر إنتصنیع السیارات المفخخة.  
 ً ً  وزیراً  مملوك استقبل أیضا عبوة ناسفة في حقائبھ، أمره مملوك   21وھو یحمل في سوریا اعتقل على الحدود السوریة اللبنانیة  لبنانیا
 بتفجیرھا في لبنان.
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یتذكر بشكل صحیح فھو  وإذا كان   إدارة المخابرات العامةھ كان رئیس قال رویتر إن فسأل فیدنیر رویتر عن منصب مملوك الرسمي. 
 برتبة لواء. 

 ً ھ شھد ذات مرة اعتقاالً تعسفیاً  قال رویتر إن ف. سأل فیدنیر رویتر عن المكان الذي تم إحضار األشخاص إلیھ عند احتجازھم تعسفیا
یف تم إخراج  أى كعندما وصلوا إلى نقطة تفتیش، روغالباً ما كان ھو وفریقھ یسافرون بالحافلة ألنھم اعتبروھا أقل ریبة. فبنفسھ.  

 . باص صغیر على رأسھ واقتید في كیس  عِض رجل من الحشد. ووُ 

أكد رویتر أنھا حدثت في كل مكان. في المظاھرات  فإذا كان قد سمع أیضاً بتقاریر حول االعتقاالت التعسفیة.  عّما  سأل فیدنیر رویتر
للتعذیب أو الضرب. عادة ما یُطلق سراح   إما یتعرضان ك  ،بناًء على الوضع االجتماعي للشخصأو نقاط التفتیش أو في المنزل. 

  ال وبعد ذلك  ، الناس لم یأخذوا ھذا األمر على محمل الجد بما فیھ الكفایة قال رویتر إن الناس ویطلب منھم عدم إھانة الرئیس وعائلتھ.  
 یتم إطالق سراحھم. 

الناس إذا كانوا   سراح طلق كان یُ  2011ھ في قال رویتر إن فأن یعرف متى تغیرت ممارسة عدم اإلفراج عن المحتجزین.   فیدنیرأراد 
بتغطیة   وحظیتشخص   200حیث اختفى   2011مایو /أیارأبریل أو  /نیسانبشكل تعسفي. وأشار إلى مظاھرة كبیرة في  قد اعتُِقلوا

أصیب شخص برصاصة في رأسھ عند نقطة تفتیش، وتمكنت   2011دیسمبر/األولي كل مكان. ثم في كانون ف  إعالمیة واسعة
إلى حد ما. ثم في   اعتیادیةفي كل مكان ألنھا كانت غیر   الواقعة حظیت بتغطیة إعالمیة واسعةاألسرة من الحصول على الجثة ولكن 

من الطبیعي  أصبح ،2013عام  مطلع و  2012علیھم وفي أواخر عام  ، لم یعد یتم اإلفراج عن األشخاص عند القبض 2012عام 
 إطالق النار على األشخاص. 

أنھ ُسمح لھ   ) أخبره رویتر أن شاھداً (رجل أعمال ثريأكد  فإذا كان على درایة بمستشفیات تشرین وحرستا. عّما  سأل فیدنیر رویتر
 الجثث.  البحث بینبرفقة جنود ساعدوه في  مشفى عن جثة شقیقھ في  بالبحث

مایو، لكنھ  /أیار 31ذلك كان في  قال رویتر إنوقوع المجازر في الحولة وماذا حدث ھناك بالضبط. ف تاریخسأل فیدنیر رویتر عن 
  المرتفعاتغیر متأكد تماماً. قال إن ممثالً لألمم المتحدة جاء إلى حمص في الیوم التالي قائالً إن األدلة تشیر إلى أن الجیش جاء من 

ي  مقا�ً  ھ لم یكن في سوریا في ذلك الوقت لكنھ قرأقال رویتر إن العلویة إلى القرى السنیة وقتل الناس في منازلھم. 
 المان�ة صح�فة �ف

من حمص مسؤولون عن ھذا الھجوم. ومع ذلك، كانت المصادر والمقال نفسھ   ثواراً بعد حوالي ثالثة أسابیع جاء فیھ أن  معروفة 
ھ وفریقھ أرادوا الذھاب إلى  قال رویتر إن شارة أخرى للروایة الثانیة التي نشرتھا الحكومة السوریة. وإ  إلى حٍد كبیر، موضع شك 

باإلضافة إلى الخلفیة   قوال الحولة (استغرق األمر ثالثة أسابیع للوصول إلى ھناك) حیث تحدثوا مع شھود عیان لمدة یومین. ھذه األ
زرة شنتھا میلیشیات مدعومة من الحكومة السوریة، حیث لم تقتل سوى أشخاصاً في  الطبوغرافیة دفعت رویتر إلى استنتاج أن المج

جمیع التقاریر التي أدلى بھا    قال رویتر إنالتل. في أعلى منازل كانت على خط نیران القاعدة العسكریة التي تسیطر علیھا الحكومة 
الشارع الوحید الذي یُفضي   عبرالتل  حدرت منان  فضي ون  ب) صغیرة ذات لآ  (بكالشيء نفسھ: إن شاحنة  أشارت إلىشھود العیان 

لقاعدة العسكریة (تذكر رویتر شھوداً قالوا إنھم اضطروا إلى االختباء في كثیر من  لالقریة، والذي كان أیضاً في خط إطالق النار  إلى
المھاجمون كل من وجدوه داخل منازلھم  األحیان خلف شاحنات كبیرة عند دخول القریة حتى ال یطلق الجیش النار علیھم)، وقتل 

(ذكر رویتر شھود عیان قالوا إنھم اعتقدوا أن المھاجمین كانوا یبحثون عن شبان، لذلك اختبأ جمیع الشبان في اسطبالت، وحجرات  
االسطبالت وما   وما إلى ذلك، لكن المھاجمین قتلوا كل شخص وجدوه، لذا قُتلت جمیع العائالت، باستثناء الشباب الذین اختبأوا في 

 إلى ذلك). 

الحكومة تحملت ذلك على األقل   قال رویتر إن توصل إلى نتائج تفید بأن الھجوم تم بأمر من الحكومة.   كان رویترإذا عّما  سأل فیدنیر
 كبیرة للتستر علیھ. وأضاف أن المیلیشیات ربما لم تكن لتدخل القرى لوال دعم الجیش.  وإن ھناك جھوداً 

لدیھ سؤاالن بخصوص أجھزة المخابرات. ھل یستطیع رویتر أن یقول كیف تغیرت أنشطة أجھزة المخابرات منذ  قال فیدنیر إن 
وال عالقة لھا عادة باألنشطة   المعلومات الداللة العامة ألجھزة المخابرات ھي جمع  قال إنو  ذلك، أكد رویترففصاعداً؟   2011

الناس   قال رویتر إنوتصرفت بطریقة عسكریة.   المعلوماترات دائماً بجمع العسكریة. ومع ذلك، في سوریا، قامت أجھزة المخاب 
البنیة التحتیة   قال رویتر إنلكن لم یكن ھناك سوى أماكن قلیلة تعرض فیھا المعتقلون للتعذیب.   2011كانوا یتعرضون للتعذیب قبل 

تغیر بشكل ملحوظ فقط في  ات العامة إدارة المخابر، لكن سلوك 2004لتعذیب األشخاص كانت موجودة بالفعل في عام 
 موت" بشكل رئیسي لتعذیب وقتل الناس.  حطاتھم تطوروا إلى "مقال إن . 2011/2012

ھ ال یتذكر أنشطتھم بالضبط، لكنھ سمع عنھا في ذلك الوقت، ومع  قال رویتر إن .  40إذا كان یعرف القسم عّما  رویتر فیدنیرسأل  
 ما فعلوه، حیث ركز على جوانب أخرى. ذلك، لم یجر مزیداً من البحث حول 

 على حد علمھ ھو رئیس جھاز المخابرات السوریة. دیب أكد رویتر أن فإذا كان یعرف اسم دیب زیتون. عّما  سأل فیدنیر رویتر

 ھ یعرف االسم ولكن ال یمكنھ تذكر التفاصیل. قال رویتر إن فعن توفیق یونس.   فیدنیر لسؤال رویتر تابعثم 

ھ  قال رویتر إن فظ مخلوف وسأل رویتر عّما إذا كان یعرفھ. فأكد رویتر أنھ في دمشق اشتھر حافظ بالوحشیة والقسوة.  ذكر فیدنیر حا 
كان رئیس فرقة داخل إدارة المخابرات العامة وشقیق رامي مخلوف. وعلى الرغم من أن حافظ مخلوف كان ذا رتبة متدنیة نسبیاً، 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-eine-ausloeschung-11784434.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-eine-ausloeschung-11784434.html
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من المغضوب علیھم من  كان الحقاً و". ا"غریب  ا لحافظ دور قال رویتر إنتھ األسریة بالرئیس.  إال أنھ ال یمكن المساس بھ بسبب عالق
 النظام وذھب إلى بیالروسیا. قبل 

*** 

 ] الجلسة دقائق في   10[استراحة لمدة 

*** 

في    تم تعّرضت النفجاري  ت "ال ي ھ هھذ ت إذا كان عّما  ]. سأل رویترخلیة إدارة األزمة[إذا كان على درایة بـعّما  رویتر فیدنیرسأل  
 ؟" 2012یونیو /حزیران

خلیة إدارة  ، إذا كانت ھم یتحدثون عن نفس الشيءقال رویتر إن فإذا كان متأكداً من أنھم یتحدثون عن نفس الشيء. عّما  سألھ فیدنیر
 . 2012یونیو /نحزیرا ھي التي تضم آصف شوكت ورؤساء أجھزة المخابرات األخرى، فھي التي تم تفجیرھا في   األزمة

ھ تم تأسیسھا لتقدیم إجابات أمنیة متعلقة بكیفیة التعامل مع  قال رویتر إن .  خلیة إدارة األزمة عن وظائف   رویتر سأل فیدنیر
 االحتجاجات. 

لكنھ وفریقھ كانوا مھتمین باالنفجار. ومع ذلك، یعتقد أنھ تم   اھ ال یعرف متى تم إنشاؤھ قال رویتر إن سأل فیدنیر عن تاریخ التأسیس. 
 ]. 2011مبكر نسبیاً في [ربیع  ا في وقت إنشاؤھ

ھ غیر قادر على التفریق بین ما تقرر  قال رویتر إن سأل فیدنیر عن نوع القرارات التي تتخذھا الخلیة وما ھي األنشطة التي اتبعتھا. 
 . الخلیةوما تقرره  الخلیة خارج 

انفجار  عد حدوث ب  2012ھ یعتقد أن األمر انتھى في عام قال رویتر إن .  خلیة إدارة األزمة عمل  عن تاریخ انتھاء رویتر  سأل فیدنیر
أي معلومات عن   تدبیر االنفجار، لكن لم یكن لدیھب  أقّرت  الثوارمجموعة من  قال رویتر إن. الخلیةفي غرفة اجتماعات داخل مجمع 

  قال إن . خلیة إدارة األزمةفي االنفجار، وكالھما ضابطان یعمالن في مبنى  معنیین ھ التقى بالصدفة شخصینقال رویتر إن الھجوم. 
حیث لم یكن   حراسة الالمجمع لم یكن یخضع لقدر كبیر من  قال رویتر إنووثائق من الغرفة التي وقع فیھا االنفجار.  صوراً  الدیھم

حیث لم   الخلیة ھ ال توجد مشكلة في أن یرافق ھؤالء الجنود أشخاص آخرون ال یعملون في قال إن ھناك سوى عدد قلیل من الموظفین. 
إلى المبنى ووضعھا في السقف  تكن ھناك أي عملیات تفتیش. وبھذه الطریقة تمكنوا من تھریب كمیات صغیرة من المواد المتفجرة 

  خلیة إدارة األزمة القنبلة كانت جاھزة قبل االنفجار الفعلي بوقت طویل، لكن أعضاء   قال رویتر إنحیث لم تكن ھناك كامیرات. 
لة عبر  قبل أن یعودوا إلى ھذه الغرفة حیث تم تفجیر القنب  بضعة أسابیعكانوا یجتمعون دائماً في غرف مختلفة، لذلك استغرق األمر 

اشتبھوا في البدایة في أن االنفجار قد نشأ من البوفیھ، لذا "كان أول شيء فعلوه ھو   خلیة إدارة األزمة موظفي   قال رویتر إن الھاتف.  
وضربھم". وبعد سنوات، انتشرت شائعات بأن االنفجار كان بأمر من   ] فور سیزونز[إلقاء القبض على طاقم تقدیم الطعام في فندق  

   ھ وفریقھ لم ینشروا قصتھم بشأن ھذا األمر.قال رویتر إن لكن ال یوجد ما یدعم ھذه الروایة.  و، األسد نفسھ

وھو یھز    أنور. قال رویتر "نعم، ھو" [نظر رویتر مباشرة إلى تھامأي شخص على مقعد االعرف قد إذا كان عّما  سأل فیدنیر رویتر
 رأسھ في اتجاھھ، دون أن یشیر إلیھ]. 

كان   أنور  قال رویتر إنفعلى استعداد لتقدیم معلومات.  أنورللتحدث معھ وما إذا كان  أنور طلب فیدنیر من رویتر التحدث عن دوافع 
التحدث إلى الصحفیین   قال رویتر إنعلى اإلطالق.   أنور ھ ربما كان أول صحفي تحدث إلیھ قال إن في البدایة.   ومتردداً  شدید االنتباه
 ً بالنسبة لجمیع كبار المسؤولین السابقین. كان الصحفیون الغربیون یُعتبرون في السابق العدو، وربما لم یخبرھم   اً جدید  كان وضعا

المحادثة    قال رویتر إن  المسؤولون حتى بالوقت، واآلن یقدمون لھم تفاصیل حول عملھم، والتي كانت ستمثل نھایة حیاتھم المھنیة.
 ً أو "ماذا تفعل وكالة المخابرات؟"،   12"ھل ھو نظام غیر عادل؟" أنھ لم یطرح أسئلة غبیة مثل  نورأعندما أدرك   أصبحت أكثر انفتاحا

من القاعدة حقاً في بیت ضیافة تابع للحكومة   عنصر"ماذا عن تلك المجموعة؟"، "ماذا عن ھذا الھجوم؟"، "ھل أقام    سأل بل
زمیلھ كان لدیھ  /باحثھ قال رویتر إنعي، أناس مفتونون بالتفاصیل.  ھا كانت محادثة بین خبراء الطب الشرقال رویتر إن السوریة؟" 

كیف اعتقل ذات مرة جھادیین، ثم طلبوا منھ "االتصال بآصف   أنورأیضاً "ذاكرة فوتوغرافیة للحصول على التفاصیل". وروى لھم 
لوك [بصفتھ الشخص الذي ینفذ  مع علي مم 2011شوكت" واتضح أنھم من تدبیر النظام فقط. حدث الشيء نفسھ في أوائل عام 

ھجمات جھادیة] عندما تم عرض أسلحة الجھادیین المزعومة التي صادرتھا القوات السوریة على شاشة التلفزیون. لم تكن ھذه  
 

نقیض   ا" كما قال رویتر لھ داللة سلبیة للغایة في اللغة األلمانیة حیث أنھنظام الظلم /غیر دستوریة  دولة: مصطلح " مراقب المحاكمةمالحظة من  12
المدعي األلماني عندما استخدمھ  1952" في عام غیر دستوریة  دولة " (دولة دیمقراطیة تحكمھا سیادة القانون). نشأ مصطلح " دولة دستوریة لـ" 

ستخدم المصطلح بشكل شائع لوصف النظام النازي وكذلك النظام  یُ   ، حتى یومنا ھذاوألول مرة لوصف النظام النازي.  الشھیر فریتز باور
 یا الدیمقراطیة السابقة. الشیوعي في جمھوریة ألمان

  
 

https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
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إنھم  الممارسة معروفة جیداً ولكنھا مع ذلك وسیلة شائعة لألسد لتقدیم نفسھ للمجتمع الدولي على أنھ أھون الشرین. ووفقاً لرویتر، ف
ھ وفریقھ مھتمون بشكل أساسي بتنظیم قال رویتر إن لجعل احتالل العراق أكثر تكلفة.   2005[الحكومة] فعلوا ذلك أیضاً في عام  

كما ھو الحال مع مسؤولین سوریین سابقین آخرین حول حقیقة أن   أنورھ أدرك نفس االشمئزاز من قال رویتر إن اإلرھاب الجھادي.  
االعتقاالت طریقة مشروعة لمنع التظاھرات   أنور األشخاص لم یعد یتم اعتقالھم وأن التحقیقات لم تعد تجري لسبب محتمل (اعتبر 

لم یؤید أسباب االعتقال التعسفي ھذه (یتم   أنور  قال رویتر إنالسلمیة) ولكن بدالً من ذلك المئات من األشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي.  
ً قال رویتر إن القبض على األشخاص واحتجازھم فقط لتخویفھم) وشعر أن عملھ یتم التقلیل من شأنھ.   ً و  طویالً  ھما أجریا نقاشا   صریحا

 على تقدیم نفسھ كمفتش محترف.  لدیھ ذاكرة وعقلیة تحلیلیة وكان قادراً  أنورألن 

في    شعبة األمن السیاسيل أیضا بالرئیس السابق  إنھما التقیا قائال  أكد رویترف. أنورإذا كان یصدق ما قالھ لھ ا عمّ  سأل فیدنیر رویتر
 سیرتھ الذاتیة المھنیة.   نقضدون  موقفھأراد ھذا الشخص أیضاً تغییر حیث الالذقیة. 

معھ وأن   للتحدثنفى رویتر، قائال إنھ لم یكن أمامھم سوى یومین فعن عملھ الیومي.  أنور إذا كان تحدث إلى عّما  سأل فیدنیر رویتر
  قال رویتر إن تركیزھم ینصب على الھجمات اإلرھابیة المدبرة من قبل النظام الذي قدم نفسھ بعد ذلك على أنھ ضحیة لھذا اإلرھاب.  

كان أحد األشخاص القالئل الذین یمكنھم إخبارھم بھجمات   أنورلكن  لدیھم الكثیر من الشھود یخبرونھم بالتعذیب في مراكز االحتجاز،
 إرھابیة مدبرة. 

ھم تحدثوا عن  قال رویتر إن .  أنور إذا كان ھو نفسھ ال یزال لدیھ انطباع بحدوث التعذیب خالل محادثتھ مع عّما  رویتر فیدنیرسأل  
ً  خرج عن نطاق السیطرةفي البدایة والذي   امالنظ أنور أسباب انشقاقھ ولماذا انشق في وقت متأخر نسبیاً: دعم  ھ  قال رویتر إن .  الحقا

 لالختفاء. لیس  لكنو  ،الخطیبضوا للضرب في من المعروف أن الناس تعرّ 

زعج  ن كان ی  أنورھ كان لدیھ انطباع بأن قال إن حیث  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدى أشار فیدنیر إلى تصریح رویتر 
تذكر فیدنیر أن رویتر قدم مثاالً على محاٍم تعرض للتعذیب في الخطیب  ف  .جدٍ التعذیب غیر مُ أن االفتقار إلى السلوك المھني وبشأن 

 ھ یتذكر. قال رویتر إن دون سبب واضح. 

على  أكد رویتر فنھا.  منزعجاً من معاملة المعتقلین أو حقیقة أن مھنتھ كمحقق قد تم التقلیل من شأ  أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 . النقطة الثانیة

القتل الجماعي والتعذیب على نطاق واسع.   عملیات  ال یؤید أنور  قال رویتر إن.  أنور إذا كان ھذا ھو سبب انشقاق فیدنیر عّما سأل  
ھذا  مثل في   ھقال رویتر إن .  ثوریة نیاً وكان یتعرض لضغوط ألنھ جاء من منطقة ذات خلفیة كان "ضابطاً مھنیاً" سُ  أنور  قال إن

لم یتحدثا بعمق   افإنھمأو یضطر إلى المغادرة. ومع ذلك، وفقاً لرویتر،  % 150وبسبب مذبحة عائلتھ، إما أن یعطي الشخص الوضع 
 نشقاق. التي دعت أنور لالسباب األعن 

نفى رویتر ذلك موضحا أنھ علم بذلك من أشخاص آخرین  فأو ارحل].   ي ّن سُ ك %150 قال ذلك [أعطِ   أنوران إذا كعّما  تساءل فیدنیر
 معروف على نطاق واسع في مجتمع الضباط المنشقین في المنفى.  أنور أثناء إجرائھم تحلیال للبیئة وأن 

ال یؤید "ھذا". وبحسب رویتر،  أنور . وأكد رویتر موضحا أن األمر نفسھ قد قال أي شيء عن ھذا  أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
ھذا سیقلل   شعر أن أنور قال رویتر إن.  فوق ذلك  حقیقة اعتقال مئات األشخاص وأنھ كان من المفترض أن یقوم بتعذیبھم أنور لم یؤید 
 . المھنیةءتھ كفا من شأن

من الممارسات الشائعة ضمان   قال رویتر إنعن ذلك.  أنوریتر سأل روما  وإذا  ،في وقت سابق أنور  ینشقلماذا لم  ،سأل فیدنیر
أشخاصاً   قال رویتر إن. ومع ذلك، أنورالمخاطرة. یعتقد رویتر أن ھذه كانت مشكلة في حالة  لتجنب  نشقاقاالسالمة األسرة قبل 

االنھیار على أي حال. وأشار رویتر   كان النظام على وشك   2012كان انتھازیاً، ففي نھایة عام  أنورآخرین في المنفى اعتقدوا أن 
في أوائل عام   انشقواكانوا یعتبرون أبطاالً، وأن األشخاص الذین  2011إلى أن األشخاص الذین انشقوا عن الخدمة في أواخر عام 

وا  كان ألنھم  التیارمع ساروا یُنظر إلیھم على أنھم  2012" وكان األشخاص الذین انشقوا في أواخر عام ال بأس بھماعتبروا " 2012
 على أي حال.  سیُقتَلون

 مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدىرویتر  أشار إلى إفادة ، وفرارمحاوالت فاشلة لل أنور لدى  إذا كانعّما  سأل فیدنیر رویتر
ً  أنور قائالً إن  أكد رویتر  ف. للفرار ولكن لم یكن لدیھ محاولة فاشلة  ، الوقتبعض  نشقاقلال هسبب استغرق استعدادلھذا ال ،كان مراقبا

حالة القبض على   ففي  "،فاشلة  فرار "محاولة   ما یسمى قائالً إنھ ببساطة ال یوجد  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إفادتھ لدى
   محاولة ثانیة. الشروع فيولن یتمكن من  سیُقتَل،، كان فرارأحدھم أثناء محاولتھ ال

تحدثا عن ھذا لفترة وجیزة فقط لكنھ   اھمقال رویتر إن نیاً. ل فیدنیر رویتر عّما إذا كانا قد تحدثا أیضاً عن خلفیة أنور باعتباره سُ سأ
نة.  تحدث عن الخلفیات السنیة مع آخرین بمزید من التفصیل. أخبروه ھؤالء الناس عن ارتیاب عام من قبل القیادة العلویة تجاه السُ 

نة المتقاعدین افترض العلویون خاللھا أنھ ال ینبغي ھناك اجتماعات یُزعم أنھا عقدت بشأن حظر السفر للمسؤولین السُ  نقال رویتر إ
 تجاه السنة.  اعام اھناك ارتیاب  قال رویتر إند.  نة من مغادرة البلأبداً أن یتمكن السُ 
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نیة لفترة  السُ  أنورا فقط عن خلفیة تحدث  ا. نفى رویتر ذلك، وكرر أنھمالصدد قد ذكر أي شيء في ھذا   أنورسأل فیدنیر ما إذا كان 
 . وجیزة جداً 

ً كان   أنورالذي قال فیھ رویتر إن  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدى مكتبأشار فیدنیر إلى تصریح رویتر  للغایة من حقیقة   قلقا
 في الملف فسیكون صحیحاً.  ذلك  ھ إذا تم تدوینقال رویتر إن كلة. أن خلفیتھ كسنّي كانت مش

بعد ھجوم   تحقیقأن یُجرى رغب في  أنور أكد رویتر أن فقد أخبره عن التوترات مع رؤسائھ.   أنور إذا كان عّما  سأل فیدنیر رویتر
 كفر سوسة لكن علي مملوك رفض. 

وحافظ مخلوف بسبب مجموعة    أنورشعر بالتھدید بسبب خلفیتھ السنیة وأن ھناك توترات بین  أنور إن  رویتر قول إلى  فیدنیر  أشار
  لدى رویتر  إفادة لكن بحسب وأطلق سراحھم.  أنوروالذین یُزعم أن   ،2012عام  مطلع من األشخاص الذین تم اعتقالھم وضربھم في 

، مضیفا أنھا تستند إلى  أقوالھ أكد رویتر فیونس في ھذا الشأن.  اً منتلقى دعم أنور، فإن االتحادیة بألمانیامكتب الشرطة الجنائیة 
 مالحظات أخذھا خالل المقابلة لكنھا لم تستخدم ألغراض النشر وأن المقابلة تمت منذ فترة طویلة. 

أنھ عدیم الفائدة ألن الناس لم   أنور حقیقة المزعوم الذي اعتقد عن مصل ال أنور إذا كان صحیحاً أنھ سأل عّما  كذلك رویتر فیدنیرسأل  
 . فادةاإل هأكد رویتر ھذفیكونوا قادرین على قول أي شيء، ألنھم لم یعرفوا شیئاً.  

  ھ یتذكر أن المجموعةقال رویتر إن فعن اإلفراج المزعوم عن مجموعة المعتقلین المذكورة سابقاً.  أنورأراد فیدنیر معرفة ما قالھ  
ھذه المجموعة أو ما إذا    سراح   إذا كان قد أطلقعّما  بالتحدید أنور تعرضت للضرب بأنابیب معدنیة، لكنھ ال یتذكر ما إذا كان سأل 

 كان یتذكر ھذه الحالة من سیاق آخر. 

 . ذلك أكد رویترفلكنھ أكد بشكل غیر مباشر أنھ أطلق سراحھم.  أنورخلص فیدنیر إلى أن التعذیب لم یحدث في فرع 

ھم لم یتحدثوا عن ھذا بالتفصیل ألنھم  قال رویتر إن أنور إنھ تم تحییده وسأل رویتر عن معرفتھ بھذا االدعاء. فقول فیدنیر  حضر است 
 مرة أخرى.  2012األنابیب المعدنیة من عام  ة حادث  یأتي ذكر كانوا یركزون على قضایا أخرى ولم تكن ھناك فرصة ل

نفى رویتر ذلك، مضیفاً أنھ ال یتذكر كل تفاصیل  فإذا كانوا یتحدثون على وجھ التحدید عن معاملة المعتقلین. فیدنیر عّما سأل  
 المحادثة، ألنھ لم یستخدم أبداً المالحظات التي دونھا خالل ھذه المقابلة في أي منشور. 

 . ذلك  أكد رویترفتستند إلى مالحظاتھ.   بألمانیاالشرطة الجنائیة االتحادیة  لدى مكتب رویتر  أقوال إذا كانت فیدنیر عّما سأل  

ستكون  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاإذا كانت العبارة التالیة التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل عّما  سأل فیدنیر رویتر
 . إفادتھأكد رویتر فإطالق سراح بعض المعتقلین".  أنورصحیحة بالتالي: "تحدثنا عن تعذیب وضرب المعتقلین فیما یتعلق بمحاوالت 

كان یأمل في القیام   أنور قال رویتر إن. في صفوف المعارضة نور ا أیضاً عن الدور المحتمل ألقد تحدث أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانا 
لم یكن أحد یعتقد أن األسد   2012األمر قد یبدو غریباً في الوقت الحاضر، لكن في عام  قال رویتر إنولة سوریة جدیدة. بدور في د

ھ كلما كانت  توقع الناس أال یتمكن األسد من تأمین سلطتھ "بالعلویین فقط وبعض االنتھازیین". وأضاف رویتر أن وسیبقى في السلطة. 
ھم  و الرتب العالیة وذ، حیث كان ھؤالء المسؤولون السابقون أكثر حرارةترحیب المعارضة  كان النظام،  في  عالیةً  المنشقینرتب 

 مفتاح اإلطاحة بالنظام. 

نفى رویتر ذلك، قائالً إنھم علموا من اآلخرین أنھم ینتظرون قائمة  ف.  انشق یحمل وثائق معھ عندما  أنورإذا كان  عّما  سأل فیدنیر
 ، كانت ذاكرتھ الفوتوغرافیة واعدة لھم أكثر من الوثائق. أنورن، لكن فیما یتعلق ب المحتجزین المفقودی ب 

ھم تحدثوا عن ھذا  قال رویتر إن أو أشخاص آخرین حول التعاون مع المعارضة.  أنور أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان رویتر تحدث مع 
أجروا   حیث] كان تحالف المعارضة على وشك الظھور.  2012مع الجمیع. وأشار رویتر إلى أنھ في ذلك الوقت [أواخر عام 

 محادثات مع المملكة العربیة السعودیة أو األردن في محاولة لمعرفة الحكومة التي یمكن أن تدعمھم وما ھو دور الوالیات المتحدة. 

قال رویتر ].  251قد أخبره عن االتصال بالمعارضة خالل فترة نشاطھ [أثناء عملھ في الفرع  أنور إذا كان عّما  یترسأل فیدنیر رو
أخبره فقط بالمراقبة المزعومة مما جعل من الصعب علیھ المغادرة. كما قال لرویتر إن الشك العام تجاه السنة كان سیشكل   أنور إن

 ضة. خطورة كبیرة علیھ لالتصال بالمعار

أسابیع لمغادرة   أنور  األمر استغرق قائالً إن الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدى مكتبوأشار فیدنیر إلى أجزاء من تصریح رویتر 
 أكد رویتر أن األمر استغرق شھوراً ولیس أسابیع. فسوریا. 

أراد مواصلة العمل في مجال عملھ   أنور  قال رویتر إنإلى سوریا.  أنور إذا كانوا تحدثوا أیضاً عن إمكانیة عودة عّما  سأل فیدنیر
 رحیل األسد.  بعد(كمحقق أو رئیس لقوات الشرطة) سواء في سوریا أو في مكان آخر، ولكن 
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تطّرقا إلى   اھمقال رویتر إن عندما التقیا في ألمانیا.  حول خططھ للمستقبل   أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان رویتر تحدث أیضاً مع 
كانت على اتصال أكثر   13،المعھد األلماني للشؤون الدولیة واألمنیة ذلك، مضیفاً أن بترا بیكر، التي كانت تعمل في ذلك الوقت لصالح 

والمخابرات األلمانیة، لذا   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاوقع أن یتم استجوابھ من قبل كان یت  أنور. وذكر رویتر أن أنورمع 
 فإن مھاراتھ ستكون مفیدة. 

لدیھ الكثیر من األشخاص للتحدث معھم   قال رویتر إن في ألمانیا لم تكن مثمرة للغایة.   أنورخلص فیدنیر إلى أن محادثة رویتر مع 
  أنور دور  قال رویتر إنما زال یركز على نفس القضایا لكنھ لم یقدم الكثیر من المعلومات الجدیدة.   أنورفي ألمانیا وأن اھتمامھم ب 

كانوا  بل بأي طریقة.  داخل المعارضة لم یكن مثیرا لالھتمام بالنسبة لھم في محادثتھم حیث یمكن للمرء أن یسمع عنھا في النھایة
 . أنور مھتمین باألحرى بالمعلومات التي یصعب الوصول إلیھا والتي ال یستطیع توفیرھا إال 

 ھ یعتقد ذلك. قال رویتر إن فعلى اتصال بأي شخص آخر.  أنور إذا كان عّما  تتدخلت القاضي كیربر وسأل 

ھ یعلم أن بعض األشخاص  قال رویتر إن مات أو وثائق لشخص ما.  سمع أن أنور یرید تقدیم معلوقد  سألت كیربر عّما إذا كان رویتر 
فریقھ حول اإلضرار  مع  كانوا ینتظرون قائمة بالمعتقلین لكنھ لم یتابع ذلك. أشار رویتر أنھ افترض، بما أن أنور تحدث معھ و

 اص آخرین. باألشیاء [للحكومة السوریة] بتفصیل كبیر، فقد توقع أن یشارك أنور المعلومات أیضاً مع أشخ

لدیھ ذاكرة فوتوغرافیة فعلیة   أنور قال إن ؛ سواء نورعنیھ رویتر عند الحدیث عن "الذاكرة الفوتوغرافیة" ألی أرادت كیربر معرفة ما 
التقى بمحاورین تمكنوا من تقدیم الكثیر من   نادراً ماھ قال رویتر إن لتفاصیل. حفظ ل ممتازةبالمعنى العلمي الضیق أو مجرد ذاكرة 

 یومین متتالیین.ل أنورالتفاصیل دون أي ملف أو مالحظات. ولھذا أیضاً التقى ھو وباحثھ ب 

خالل ھذین الیومین. قال رویتر من الصباح إلى وقت متأخر   أنور سأل القاضي فیدنیر رویتر عن عدد الساعات التي تحدثوا فیھا مع 
 األول ولمدة نصف یوم في الیوم الثاني.من مساء الیوم 

المترجم یمتلك ذاكرة ممتازة  /الباحث  قال رویتر إن أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان رویتر تحدث إلى أنور بنفسھ أم بمساعدة مترجم.  
 ثالثة أشخاص. المحادثة بین تفاصیل والمعرفة الھائلة لذلك طرح األسئلة أیضاً. لقد كانت اللحفظ 

*** 

 ] دقیقة 65احة غداء لمدة استر[

*** 

 المدعي العام   من قبل استجواب

قال  في درعا ودوما أیضاً.   2011نیسان/أبریل  –  كلینجھ رویتر عّما إذا كان لدیھ نتائج بشأن أحداث آذار/مارس  العام سأل المدعي 
 یعرف عن االعتقاالت في دوما وتزاید العنف. ھ لم یسبق لھ أن كان ھناك من قبل، لذا فلیس لدیھ معرفة مباشرة، ولكنھ رویتر إن 

  2011لكنھ تغیر من حیث النوعیة والكمیة منذ عام  2011الى قول رویتر بإن الناس تعرضوا للتعذیب حتى قبل عام   ھ أشار كیلنج
مع استمرار وجود التعذیب. یقول رویتر إنھ یعرف   2011عن كیفیة النھوض [صنع مستقبل وظیفي] في عام  ھ ینجلفصاعداً. سأل ك

من العراق أنھ إذا كانت الطریقة الوحیدة للترقیة ھي التكیف مع الدیكتاتوریة، فال توجد مقاومة (ال من قبل الجیش وال الطیارین وال  
تغیرت مواقف الناس وأصبح الناس على استعداد للتسامح مع أولئك   2011ط. منذ عام من قبل الشرطة)؛ إذن ھناك طریقة واحدة فق

  قال رویتر إن واالنضمام إلیھم.    خالل مظاھرة لتغییر موقفھ  جندي ركض باتجاه المحتجینإلى رویتر  أشارالذین غیروا مواقفھم. 
 ً یس كل من في المعارضة بطل كأنور البني الذي كان دائما  كصدیق. وأضاف رویتر أنھ ل  وسلموا علیھحاراً  الناس رحبوا بھ ترحیبا
 في الطرف الصحیح. 

 . 2011األولى. قال رویتر في وقت ما في عام  نشقاقمتى حدثت حاالت اال كلینجھسأل 

  فرّ ردن و ھ ال یعرف األسماء لكنھ یعرف طیاراً سافر بطائرتھ إلى األقال رویتر إن . اإلدالء بأسماء األشخاصمن رویتر  كلینجھ طلب 
قال  . و2011من القوات الجویة فروا بالفعل في عام ضباط من دائرة المخابرات بھذه الطریقة. وأضاف رویتر أنھ ال یعرف عن أي 

األمر كلھ یتعلق   قال رویتر إن.  2011في صیف  فر ، وربما یكون شخص واحد قد 2012في عام  فرّ دندل ربما یكون قد النبیل  إن
 . 2011منذ  بدأوا باالنشقاق ضباط الجیش  قال رویتر إن دولة مختلفة.   حیث أراد الناس ، الوالءاتبتغییر 

 
عمل كمستشار في المسائل المتعلقة باألمن والشؤون الخارجیة للبرلمان ی ألماني أبحاثمركز /: مؤسسةالمعھد األلماني للشؤون الدولیة واألمنیة 13

 األلماني والحكومة واالتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي واألمم المتحدة. 
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ھم انضموا إلى الجیش  قال رویتر إن .  االنشقاق معرفة ما إذا كان ھؤالء األشخاص قد انضموا إلى أي مجموعة بعد  كلینجھ أراد 
تتغیر باستمرار.  والسوري الحر بمجرد تأسیسھ. ومع ذلك، وفقاً لرویتر، كانت المعارضة عبارة عن تراكم لمجموعات مختلفة تنمو  

  قال رویتر].  2011/12كانوا یھتمون بتركیا في ذلك الوقت [  نھمإو – اإلطاحة باألسد  وھو –ھناك أمراً ثابتاً واحداً  قال رویتر إن
یریدون دولة مختلفة فقط. وھذا ھو السبب أیضاً في أنھم سجلوا مقاطع فیدیو   فھمالفارین كانوا فخورین برتبتھم داخل النظام،   إن

   ویقولون "یسقط النظام". ھمانشقاق  على المأل(كطقوس ابتدائیة) یظھرون فیھا بزیھم الرسمي ویعلنون 

طلب كلینجھ من رویتر إبداء رأیھ في أنور، سواء كان مھتماً بشكل عام ببیئتھ أم أنھ ال یدرك ما كان یحدث من حولھ. فأنكر رویتر  
، حیث أدرك رویتر ذلك من حدیثھ وأخبره آخرون أیضاً. وأضاف رویتر أنھ ال  دقیق المالحظةالنقطة الثانیة قائالً إن أنور إنسان 

 طوعاً.   تجاھلھا أنور یعرف األشیاء التي 

  قال رویتر إنقد وضع خططاً بخصوص ألمانیا في الوقت الذي قابلھ فیھ رویتر في األردن.   أنورأن یعرف ما إذا كان  كلینجھ أراد 
 بشكل عام لكنھ مھتم باالتصال بالحكومة األلمانیة بشأن تغییر النظام في سوریا.  متفائالً  كان أنور

  ینالصحفی إلى [  ھ تحدث إلیھمقال رویتر إن معھم. ودوافعھ الرئیسیة للتحدث  ینالغربی  ینبالصحفی   أنور رویتر عن عالقة  كلینجھسأل 
ً  30التحدث على اإلطالق لمدة وآخرین لم یتمكنوا من  أنور  قال رویتر إن] لمجرد أنھ كان قادراً على ذلك. ینالغربی   . عاما

. نفى رویتر ذلك قائال إن ما فعلھ ھو وفریقھ كان غیر عادي  أنور إذا كان یعرف صحفیین آخرین تحدثوا مع عّما  رویتر كلینجھسأل 
  أنور من تحدث  مع یجرون مقابالت ھناك. ومع ذلك، فھو ال یعرف 2012كان معظم الصحفیین في إدلب في عام  حیث  إلى حد ما. 

 فیما بعد. 

 محامي الدفاع  من قبل استجواب

وفقاً للمعاییر الصحفیة. ثم ذكر بوكر    أنورإلى أن رویتر راجع جمیع المعلومات المتعلقة ب  ،أنورمحامي الدفاع عن  ، خلص بوكر
سواء بالمعارضة أو  تقول إن الناس في سوریا انخرطوا [الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  لدى مكتب جملة من شھادة رویتر 

ً ن األمر أصبح على ھوامش الدیكتاتوریة ولك التظاھر] في مرحلة ما وأصبح قاتالً، ال سیما في الثمانینیات وكان ھادئاً إلى حد    صعبا
ال نھایة لھا في نھایة السبعینیات وبدایة الثمانینیات عندما كانت حلب   ثورات ھناك  كانت. قال رویتر فصاعداً   2000ما منذ عام 

ً شخص   15,000إلى  10,000بعنف وقتل ما بین محاصرة لمدة عام. تم إنھاء انتفاضة اإلخوان المسلمین    فبات.  المدینة  داخل ا
سیرة شخص فُقد والده في سالح  إلى  رویتر  أشارالحكومة وأن الطیارین اعتُقلوا وفُقدوا.  وا أنھم سیُقتلون إذا عارض ونالجمیع یدرك

ورتب مع النظام    موافقاً على كل شيءكان . لقد 2011ھذا الشخص أراد معرفة ما حدث وبدأ البحث في عام  قال رویتر إنالجو. 
ھ عندما كان ھو نفسھ في  قال رویتر إن . لوالدهعّما حدث  أن النظام ال یقدم شیئاً، لذلك بدأ یتساءل 2011سابقاً، لكنھ أدرك في عام 

، لكنھم كانوا أحراراً إلى حد ما حیث لم  المنشقینسوریا في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرین، كان ھناك بالفعل بعض 
 للحكومة.  مؤذیین بالنسبةغیر  ونیكن ھناك سوى عدد قلیل منھم یعتبر

واالحتجاجات ھي السبب الرئیسي لقمع أقل   المنشقینان مجرد عدد قلیل من أراد بوكر من رویتر أن یوضح ما إذا كانت حقیقة أنھ ك
نسبیاً لذا لم یكن ھناك سوى   قلیالً الشروط المسبقة للقمع كانت موجودة داخل النظام لكن عدد التظاھرات كان   قال رویتر إن نسبیاً. 

 عدد قلیل من عملیات القتل. 

یجب  عّما  مع النظام وقواعده وسأل رویتر التنسیق المرء أن یحصل على ترقیة، فعلیھ  ذكر بوكر أن رویتر قال سابقاً إنھ إذا أراد
، فماذا ستكون العواقب؟ وما ھي الخیارات  2012في أواخر عام  انشق عندما  أنور على المرء فعلھ لترك المنصب الذي كان علیھ 

ان في الحولة... لن یكون من السھل تقدیم إجابة  ك أنورعائلة أصل   قال رویتر إنالترقیة بل المغادرة.  في یرغب  ال المتاحة إذا كان 
ھناك شكوكاً لدى الجانبین (الحكومة والمعارضة) ومن المؤكد أنھ لن یكون بمقدور أحدھما   قال رویتر إنواضحة على ھذا السؤال. 

 . تقاعدي معاش ببساطة االستقالة وطلب 

ھناك بالتأكید ظالل   قال رویتر إنكون صحیحة.  ی (للحكومة والمعارضة) س األسود  وأاألبیض خیار إما  إذا كانتساءل بوكر عّما 
الكثیر من الناس تعرضوا للتعذیب من الجانبین، من قبل   قال رویتر إنرمادیة في شخصیة المرء ولكن لیس في السیاق العام.  

 المعارضة والحكومة عندما تخلى الناس عن والئھم. 

 . ذلك نفى رویترفالمقابلة.   لقاء نور أل أجراً  دفعوا  إذا كانوا قدعّما  سأل بوكر 

 . ذلك نفى رویترف] مھتمون بالمال (إلجراء المقابالت).  المنشقونإذا كان اآلخرون [عّما  سأل بوكر 

 . ذلك  نفى رویترفطلب المال.   أنورقد سمع من أشخاص آخرین أن   كان رویترأراد بوكر معرفة ما إذا 

أنور مترابطة ومدعومة بمصادر أو   أقوال أراد بوكر التحدث عن األسالیب الصحفیة للتحقق من مصدر وسأل رویتر عّما إذا كانت 
أنور وشخصھ على النحو الموصوف سابقاً.   أقوال ھ تحقق من قال رویتر إن ھ. أقوال مواد أخرى أو إذا كانت ھناك حدود لترابط 

د أدلة مساندة جدیدة لبعض األشیاء التي أخبرھم بھا ألنھ كان الوحید الذي أخبرھم عنھا ولكن ھذه  وأضاف رویتر أنھ كان علیھم إیجا
 المعلومات كانت معقولة ألن لدیھم أوجھ تشابھ مع القصص األخرى ذات الصلة. 
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أو باألحرى رسم  صورتھ  بتبییضقد حدد أو وضع قیوداً فیما یتعلق بمنصبھ أو قام  أنور إذا كان یعتقد أن عّما  سأل رویتر بوكر 
قال رویتر  ] بإیجاز شدید. 2011ھ ال یستطیع تأكید أي منھما ألنھما تحدثا فقط عن دوره منذ االنتفاضة [قال رویتر إن صورة مناسبة. 

قال رویتر  ثانویاً.  أنورا مھتمین بھ بشكل أساسي كشاھد فیما یتعلق بتدبیر الھجمات اإلرھابیة وما إلى ذلك. لذلك كان دور كان  اھمإن 
لكنھم لم یعطوھا األولویة ألن تركیزھم البحثي كان مختلفاً. وفقاً لرویتر، قد یكون من   والئھلتغییر  أنور تحدثا بالفعل عن أسباب  اھإن 

للحدیث عن تنظیم   افضال استخدام وقتھم اه عن ذلك ألنھملم یسأال الكنھم صورتھ إلى حٍد ما، تبییضب قد قام   أنورالممكن أن یكون 
 اإلرھاب وما إلى ذلك. 

بالتوقف عن   نور إذا كان لدى رویتر أو بترا بیكر معلومات تفید بأن السلطات األلمانیة قد أصدرت تعلیمات ألعّما  تساءل بوكر 
 ذلك.  نفى رویترفالتحدث إلى الصحفیین. 

 . ذلك  نفى رویترفلومات حول ھذا الموضوع. إذا كان لدى بیكر المزید من المععّما  سأل بوكر 

تواصلت مع   دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةإذا كان لدى رویتر معلومات تفید بأن وزارة الخارجیة األلمانیة أو عّما  سأل بوكر 
ً  نفى رویترف.  أنور في ألمانیا أكثر من االجتماع الذي   ور أن كتبھ ومقاالتھ لیرى أنھ لم یعد لدیھ اتصال ب  المرء یمكنھ أن یقرأ أنب  مضیفا

إلى الشرطة األلمانیة زاعماً أن المخابرات السوریة كانت   أنور سمع عن ذھاب بالطبع قد  ھ قال رویتر إن ذكره سابقاً ولم یتابعھ.  
 في خطر كبیر.   أنورتراقبھ: قال رویتر إذا كان ھذا صحیحاً لكان 

 ن محامي المدعی من قبل استجواب 

لى ذكر رویتر للھجمات التي تقودھا الحكومة على التجمعات المفاجئة، وسألھ عمن أطلق النار  إ، شارمر، نمحامي المدعی أشار 
المرء ال یستطیع معرفة ذلك ألنھم [األشخاص الذین أطلقوا النار] كانوا یرتدون أحذیة ریاضیة ومالبس   قال رویتر إنبالضبط.  

األحیان كانوا جمیعاً [الجیش والشرطة والمخابرات] مختلطین في كثیر من األحیان، حتى عند   ھ في كثیر من قال رویتر إن .  التمویھ
نقاط التفتیش. الحالة الوحیدة التي یمكن للمرء أن یعرف فیھا من یطلق النار ھي الحاالت التي كانت فیھا الدبابات تتجول في  

 الشوارع، لذلك البد أن یكون الجیش. 

ھ إذا فر المرء من نقطة تفتیش، فسیُطلق  قال رویتر إن بین الوكاالت المختلفة.  توزیع االختصاصات ید عن أراد شارمر معرفة المز
توزیع  ختلف وی نة.  النار علیھ من قبل جھاز المخابرات، وغالبا ما یكون األشخاص الذین رفضوا [فروا من نقاط التفتیش] من السُ 

 المختلفة من مدینة إلى أخرى. بین أجھزة المخابرات االختصاصات 

المتظاھرین حملوا السكاكین  قال رویتر إن ن المتظاھرین دافعوا عن أنفسھم بالسكاكین وما إلى ذلك.  بأقول رویتر إلى شارمر  أشار
ھذه  حة، وقد شھد رویتر نفسھ مثل ی معھم في بدایة االحتجاجات حیث تعرضوا في كثیر من األحیان للھجوم والضرب من قبل الشّب 

 في حمص.   2011أغسطس /آب  الحالة في 

ھ قیل لھ بعد ذلك إن المتظاھرین بدأوا في حمل  قال رویتر إن أراد شارمر معرفة ما إذا كان ھذا قد حدث أیضاً في أماكن أخرى.  
 السالح والدفاع عن أنفسھم. 

  ھ على األرجح بدأولكن  2011أغسطس /آب ي ھ ربما بدأ في دوما بالفعل فقال رویتر إن أراد شارمر أن یعرف متى بدأ ھذا التطور. 
ویھاجمون من  المتظاھرین الذین یحملون السكاكین  قال إن في أماكن أخرى في وقت الحق، اعتماداً على الوضع في المدینة المعینة. 

ص. وأضاف  حالة حرب في حم ھ ھناكنفسالوقت في  كانبینما  2012یونیو /حزیرانالشبیحة كان ال یزال شائعا في حلب في  قبل
غادر الناس وتوجھوا إلى مكان   نزوحھ وبعد  ، سلمي محافظبسبب  2012رویتر أنھ كانت ھناك مظاھرات كبیرة في درعا حتى عام 

 آخر. 

  أكد رویترفللسالح.  موھل من الصحیح القول أنھ كلما زاد رسوخ المعارضة زاد احتمال حملھ ممیزةسأل شارمر ما إذا كانت حماة 
یموت بالفعل معلقاً على السیاج". قال  كان لإنھ معجب بالمھاتما غاندي لكنھ " أخبره أحد أعضاء المعارضة أن  مشیراً الى  ذلك،

 . ذلك رویتر  أكد فشارمر إن ھذا قد یكون صحیحاً لیس فقط بالنسبة لسوریا. 

إذا كان   ات كان یؤید االعتقاالت واالحتجاز أنور  قال رویتر إن.  ة المزعوم ات عارض االعتقاالت واالحتجاز أنور قال شارمر إن 
 . أنور ھناك سبب محتمل النتھاك أحدھم للقانون، لكن یُزعم أنھ تم القبض على األشخاص بالمئات وھو ما عارضھ 

، أن تكون بعض مؤسسات الدولة متورطة في التعذیب وما  2011ذا كان من المرجح، قبل عام كروكر عّما إ مدعینسأل محامي ال
بسبب وحشیتھما، إال أن    ةسیئ  ذلك جھاز المخابرات العسكریة كانت جھاز مخابرات القوات الجویة وكسمعة   قال رویتر إنإلى ذلك. 

  ینوكانوا یستھدفون األجانب بشكل أساسي. وأضاف رویتر أنھ فیما یتعلق بالوحشیة، فإن ھذ ، ذلك یعتمد على الحالة بالضبط
 دارة المخابرات العامة، وشعبة األمن السیاسي والشرطة. كان الجیش أقل میالً الستخدام التعذیب.إل تابعین ینزاالجھ

 ھذا ممكن بالطبع.  قال رویتر إنإذا كانت ھناك احتماالت للترقیة داخل ھذا النظام في وكالة أقل وحشیة.   عّما  سأل كروكر

الفروع التي یرأسھا  /األجھزةأخرى وسأل رویتر عن  أجھزةوعلي مملوك ورؤساء  أنورأن رویتر ذكر لقاًء بین إلى كروكر  أشار
 . إدارة المخابرات العامةفي وعاً فر  یرأسونھم كانوا قال رویتر إن ھؤالء األشخاص.  
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قال  . هحضور منخفضة رتبة ب أراد كروكر معرفة نوع األشخاص الذین حضروا ھذا االجتماع وما إذا كان من الممكن لجندي عادي 
إدارة  ھ لم یُسمح للجمیع بلقاء علي مملوك. وأوضح رویتر أن االنفجار [سبب االجتماع] حدث بعیداً نسبیاً عن مركز رویتر إن 

 حضر اللقاء رؤساء المباني المستھدفة. تبعأ لذلك  . والمرافق، في بعض المخابرات العامة

لكنھ ال یعرف بالضبط دوافع  وكان رئیس التحقیق،  أنور  إن ذلك، قائال أكد رویترفأیضاً.  أنور إذا كان ذلك سیشمل عّما  سأل كروكر
 لحضور االجتماع.  أنور

ھا  قال رویتر إن إذا كان من الواقعي أن یحضر مثل ھذا االجتماع شخص یُزعم أنھ تم تحییده وأدار ظھره للحكومة. عّما  سأل كروكر
ھذا االجتماع. ومع ذلك، فإن كال  مثل الھجوم سیحضر قسمھ وما إلى ذلك ب / كانت ظروفاً استثنائیة، لذا فإن كل شخص تأثر فرعھ

 كان قادراً على حضور االجتماع ألنھ لم یتم تحییده في الواقع].  أنورستكونان ممكنتین [بمعنى أن  الروایتین

ھم  رویتر إن قال . 2012إذا كان رویتر وفریقھ قد حصلوا على معلومات ألول مرة بشأن المقابر الجماعیة في عام عّما  سأل كروكر
. وكان الشاھد على اتصال بأجھزة المخابرات وافترضوا أن ھناك قبوراً في تشرین.  2013في عام  بھذا الشأن التقوا الشاھد األول 

 فقط وبعد ذلك في دمشق.  قبل ھذه المحادثة، افترضوا أن ھناك مقابر جماعیة في حمص و

أنور شعر    قال رویتر إنور یشعر بالمرارة بسبب الشكوك العامة تجاه السّنة.  رویتر عّما إذا كان أن  ،أومیشین ،نالمدعی  ةمحامی  تسأل
 تتزاید. كانت والخلفیات العرقیة  الحیاتیةبإھانة مھنیة ألنھ لم یعد یحقق بل كان یعذب وأن االشتباكات بین السیر  

التي قال فیھا: "لقد اتخذوا حیاتھم المھنیة في ظل   رو��ت  مقاالت إحدى، شارمر، بمقطع واحد من ناستشھد محامي المدعی 
لم یعد األمر یتعلق بالتحقیقات ضد المعارضین الفعلیین للنظام، بل یتعلق بقتل المدنیین  2012توریة، لكن منذ بدایة عام الدیكتا

ھ غیر متأكد مما إذا كانوا قد تحدثوا عن نقطة زمنیة  قال رویتر إن ]. 2012ذا كان أنور قد قال ذلك [بدایة إما األبریاء"، وسأل رویتر 
 ھ من المحتمل أنھ لم یسأل أنور عن نقطة زمنیة محددة. قال رویتر إن یع على علم بالعنف.  محددة حیث كان الجم

ھ ال یتذكر ما إذا كانوا قد تحدثوا صراحة عن النقطة  قال رویتر إن سأل شارمر ما إذا كان المقطع الذي قرأه للتو اقتباساً غیر مباشر.  
 ا ضمنیاً على ذلك. الزمنیة المحددة التي زاد فیھا العنف أم أنھم وافقو

ھ یتذكر الحدیث عن مذبحة الحولة، مسقط رأس  قال رویتر إن بالفعل.  أنور ھذا ما قالھ  ما إذا كان ال یتذكر بأن سأل شارمر رویتر
 . أنور  انشقاق، وأن االعتقاالت بدأت قبل أنور

 .یة وقوعھاتحدثا عنھا ولكن لیس كیف اھ یتذكر أنھمقال رویتر إن أراد شارمر أن یعرف كیف تحدثا عن ھذا. 

معھ   تفي متناول الید، وكان   مالحظاتھ أھم تكون ھ عادة ما قال رویتر إن دائماً.  معھ  مالحظاتھ  رویتر یحمل  إذا كانعّما  سأل شارمر 
بھا أثناء ھذا االستجواب تستند   ، لذا فإن األقوال التي تم اإلدالء مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاأیضاً أثناء استجوابھ من قبل 

 . أنورإلى المالحظات التي سجلھا خالل مقابلتھ مع 

المعارضة   اعتقاللم یكن مھتماً في السابق ب  أخبره أنھ  أنور بأنالتي قالھا  االقتباسات إذا كان رویتر متأكداً من عّما  سأل شارمر 
عندما بدأت األمور تحدث مما دفعھ في   2012أخبره أنھ لم یكن لدیھ أي نزاع على الوالء قبل عام  أنور  قال رویتر إنالسلمیة. 

 النھایة إلى المغادرة. 

خلص شارمر إلى أن أنور لم ینزعج من عملیات القتل. فأكد رویتر أن أنور بقي بعد ھذا كلھ. وأضاف رویتر أن أنور أوضح أنھ  
 الثورة عندما حدثت أشیاء أزعجتھ ودفعتھ في النھایة إلى الرحیل. یام قكان دائماً مخلصاً للحكومة حتى 

ھ كان استنتاجاً توصل  قال رویتر إن فاستنتاج رویتر. أنھ من أو  أنور اأدلى بھ إلفادة إذا كان ھذا اقتباساً مباشراً  عّما  تساءل شارمر
 . إلیھ

ھ فقط یعلم أنھ  قال رویتر إن بھذا األمر أیضاً.  ت االتحادیة األلمانیة دائرة االستخبارا قد أخبر  أنورأراد شارمر أن یعرف ما إذا كان 
 أخبر الجمیع. 

 ھ ال یرید الرد لحمایة مصدره. قال رویتر إن كیف عرف رویتر.  یعلمأن  أراد شارمر 

أكد  ف]. ھ انشقاقحدث منذ بدایة الثورة وأسباب عّما  تحدث للجمیع أنورمن صحة ذلك [أن  إذا كان رویتر متأكداً عّما  تساءل شارمر
 . ذلك رویتر

 . ذلك أكد رویترفألھمیة السلبیة المتزایدة لعرقھ. شعوره بالمرارة تجاه اقد أخبر رویتر عن   أنور إذا كان عّما  تساءل شارمر

ھم سمعوا نفس القصص من غیرھم من  إن  نفى رویتر ذلك قائالً ف.  فادة اإل  هكان لدى رویتر سبب للتشكیك في ھذإذا عّما  وسأل شارمر 
 نة. السُ 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/koblenz-prozess-gegen-geheimdienstoffizier-anwar-raslan-aus-syrien-des-teufels-oberst-a-f2127ff5-99ea-4fe0-8ccd-a2c1edaa7fc6
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جابة لحمایة مصدره،  اإلإن اإلجابة على ھذا السؤال تندرج تحت حق رویتر في رفض   قائالً  ،أنورعن دفاع المحامي بوكر، ل تدخّ 
دائرة  كان في  أنوریقول إن  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةإذا كان ھناك مصدر داخل عّما  لكنھ على األقل یرید أن یسأل

 . ذلك  أكد رویترف.  االستخبارات االتحادیة األلمانیة

 محمد عّما إذا كان لدى رویتر مالحظات مكتوبة بخط الید من مقابلتھ مع أنور. فأكد رویتر ذلك.  نسأل محامي المدعی 

 .ذلك . نفى رویترایھعل حصولكان بإمكان المحكمة ال إذا عّما  سأل محمد

حاول دحض أقوال أنور. فأكد رویتر ذلك، مضیفاَ بأنھ سیكون أول من یقول إن  قد رویتر عّما إذا كان    تسشول نمحامي المدعی سأل 
 األمور كانت أكثر وحشیة وأنھ قد قتل المزید من الناس. 

أجھزة المخابرات ال یزال  توزیع االختصاصات بین  قال رویتر إنمعرفة المزید عن التفاعالت بین أجھزة المخابرات.   تسأراد شول
رتبتھ   المثال، سیكون حافظ مخلوف أقوى مما تسمح بھ غیر واضح وھناك شجار حول من یحق لھ القیام بأشیاء معینة. فعلى سبیل 

 فحسب. 

أن یعرف ما إذا كان صحیحاً أن بشار األسد یتخذ كل القرارات بنفسھ. نفى رویتر ذلك، موضحاً أن قرارات بشار   تسأراد شول
  قال رویتر إن لسابقة كانت تستند إلى حد كبیر إلى اقتراحات لجنراالت خدموا لفترة طویلة، وأصبحت والدتھ فیما بعد أكثر أھمیة.  ا

 لنظام. المدبّر لعقل الأحد مصادره أكد أن بشار األسد اعتمد بشدة على ما قالتھ والدتھ. وخلص رویتر إلى أن بشار األسد لیس  

مفھوم المنافسة الداخلیة داخل أجھزة المخابرات   قال رویتر إنأجھزة المخابرات السوریة.   ھیكلیةمن رویتر أن یصف   تسطلب شول
 كما نراه في سوریا ھو مفھوم شائع نسبیاً كما یمكن للمرء أن یرى من النظام النازي والعراق في عھد صدام. 

" عند الحدیث عن إدارة المخابرات  أمن الدولةموا باستمرار مصطلح "إن مترجمي المحكمة وكذلك رویتر نفسھ استخد تسقال شول
الترجمة صحیحة ولكن   قال رویتر إنمتشابھین فیما یتعلق بالكفاءات والھیكل وما إلى ذلك.    إذا كان الجھازان العامة وسأل عّما 

[بمعنى أن أمن الدولة، جھاز المخابرات في    سوف یتقلب في قبره وھو یرى الكثیر من المنافسة بین مختلف األجھزة" ه م�ل� إر�ك"
 ة]. جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة السابقة، كان یتمتع بكفاءات بعیدة المدى أكثر من إدارة المخابرات العامة السوری 

 رویتر كشاھد وخبیر.  ف رِ صُ 

 بعد الظھر.  2:15عت الجلسة الساعة فِ رُ 

https://www.ddr-museum.de/en/blog/archive/i-love-i-love-all-all-humans-erich-mielke-biography


International Research and 
Documentation Center   

 

1 
 

 
 رسالن   أنور محاكمة 

 كوبلنتس، ألمانیا  –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 16التقریر 

 2020األول/أكتوبر  –من المحاكمة  38,40,39الیوم 
 

ً  الشھادات  بعض  تتضمن   تحذیر:   .للتعذیب  أوصافا
  

 
 

 2020األول/أكتوبر  تشرین 27 –من المحاكمة  38الیوم 

ً  11صباحاً بحضور   9:45بدأت الجلسة في الساعة  وعملت السیدة كولر مترجمة من الفرنسیة   1  من الصحافة. ممثلین  5و شخصا
 بالفرنسیة.  ابشھادتھ ، غارونس لو كین، التي أدلتةإلى األلمانیة للشاھد

في    بتضار ] للمرة الثانیة. ولم یستطع اإلدالء بشھاداتھ أمام المحكمة بسبب ُحجب االسمقالت القاضي كیربر إن المحكمة استدعت [ 
موكلھ لعدم الحضور ھذه المرة. قال بانز إنھ واجھ  التي دعت سباب  األ ]، بانز، عن ُحجب االسم[  محامي. سألت كیربر المواعید

في السوید.  أنھ  یُزعم  الذيود مكان إقامتھ حالیاً، لم یرغب موكلھ في تحدی ورقمھ.  ر ی قام بتغی صعوبات في الوصول إلى موكلھ الذي  
  بأالألنھ یخاطر  نوفمبر/تشرین الثاني  12و  11قال بانز كذلك إنھ طلب من موكلھ الرد على االستدعاء والمثول أمام المحكمة یومي 

 د لھ جلسة استماع على االطالق. عقَ تُ 

جائحة  نوفمبر ستُلغى بالتالي ألن الشاھد لن یحضر، وكذلك بسبب ال 12و  11قالت كیربر إن جلسات االستماع المقرر عقدھا في 
 الحالیة. 

 

 لو كین غارونسشھادة 

" حول  في قلب آلة الموت السوریةكتاب "عملیة قیصر:    كاتبة لو كین ةالفرنسی  ةعلى الصحفی  تذكرة من باب النصحتمت تالوة 
 .حقھا في رفض تقدیم أدلة لحمایة مصادرھا الصحفیة ب بحقوقھا كشاھدة خبیرة و حیث أُبلغت"ملفات قیصر". 

 القاضي كیربر استجواب من قبل  

طلبت منھا  ف بملفات قیصر، وقیصر نفسھ، وأصدقاء قیصر.  كانت على اتصال  لو كین، وكیف أرادت القاضي كیربر معرفة من ھي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. سألت عن  عملت دائماً في أنھا ھا صحفیة مستقلة وقالت لو كین إن كیربر أن تحكي قصتھا.  

 .أن تقدمھا ینبغيالتفاصیل التي  مقدار

ھا  قالت لو كین إن عملھا.   محور ، وما إذا كانت تتحدث العربیة، وعن األوسطسألتھا كیربر عن عدد المرات التي زارت فیھا الشرق 
مع زوجھا المستقبلي. قالت إنھا عاشت في مصر وفلسطین   ،بعد أن أنھت تعلیمھا  1992ذھبت إلى مصر كصحفیة مستقلة في عام 

ھا قامت بجولة  قالت لو كین إن . وسطألنھا كانت دائماً مھتمة بالشرق األ   ،لكنھا تحدثت بالفعل بعض العربیة قبل ذلك األوسطوالشرق 
بدأت   2012في عام وسنوات.  10وكتبت عن األطفال المھاجرین في الضواحي الفرنسیة لمدة   2000 في الشرق األدنى في عام 

وذھبت إلى تونس "بعد محمد البوعزیزي" الذي بدأ الربیع العربي في تونس ولیبیا الفرنسیة   ""دیمانش دو  جورنال صحیفة العمل في 
باسم مزیف على جواز   2012من باریس وذھبت إلى دمشق في عام  2011ھا شاھدت الثورة في عام قالت لو كین إن وسوریا. 
.  2014/2013ت إلى حلب عدة مرات في توجھت إلى "المناطق المحررة" شمال سوریا كما أطلق علیھا الثوار. ثم سافر وسفرھا.  

 "ثم جاء قیصر". 

ھا كانت ھناك في  قالت لو كین إن . 2011/2012خاللھا لو كین إلى سوریا في   تأراد القاضي فیدنیر معرفة األشھر التي سافر 
د كصحفیة غربیة لكنھا تمكنت من الدخول باسم مزیف  كان من الصعب دخول البلو. 2012 في عام فبرایرشباط/ ینایر وكانون الثّاني/

 .جواز سفرھا  على
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تم فیھ   2014في أیار/مایو   دولي صحفي ھ كان ھناك مؤتمرقالت لو كین إن سألت القاضي كیربر كیف تواصلت لو كین مع قیصر.  
اتصل بھا ناشرھا في الیوم التالي  ولو كین مقابلة في تلك المناسبة.   ت أجر وأعضاء مجموعة ملفات قیصر وعرضوا الصور.   تقدیم

الذي كان على األرجح خطأ في   ،"ثانیةقیصر "مرة   ةقابلم : ةالمترجم  ت إذا كانت على استعداد لمقابلة قیصر [قالعّما  لیسألھا
مع قیصر یمكن أن یكون  ٍء لقاإجراء بدا لھا أن و حتى اآلنبالوضع في سوریا لعدة سنوات  ھا كانت مھتمةقالت لو كین إن فالترجمة].  

 ً ھذا   سبب  مدمرة فقط أثناء زیاراتھا إلى سوریا، وبمساعدة قیصر، أرادت أن تفھم دلیالً على ما یحدث ھناك. قالت إنھا شاھدت مدنا
ما  مدمرة، لكن ھذه الصور   دن ائل اإلعالم ألشخاص یعانون ومھ كان ھناك الكثیر من الصور المتداولة في وسقالت لو كین إن الدمار.  

لما كان یحدث بالفعل. قالت إنھ لم تكن ھناك صور ألشخاص یتعرضون للتعذیب على اإلطالق.    ر الیسیرزسوى الن كانت في الواقع 
تحت األرض   مخابز  ھا شاھدتإلى حلب مع مصور حیث شاھدت أشخاصاً غیر مسلحین في أحیاء مدنیة ولكن  ةزیار وأشارت الى 

ھ إذا رأى المرء كیف تمزق  قالت لو كین إن دقیقة انفجرت بالقرب منھا.  30قنابل في غضون  3  سقوط  (وإال سیتم قصفھا) وشھدت
كل ذكرى من ھذه الفظائع. وأضافت  بادة إفھم المرء أن ھذه سیاسة إبادة الناس ودفنھم، عندھا ی دون أن تُتاح لھم إمكانیة القنابل الناس 

"كانت    2014تدمیر اإلنسان. قالت إن إقامتھا في حلب عام   ھو بمثابةوأن تدمیر المدینة غیر ظاھر للعیان  أنھ ال یزال ھناك الكثیر
 2. مما ساعدھا في العثور على قیصر بداخلھاشعرت بغضب شدید وأساسیة".  

ھا أجرت المقابلة مع قیصر في حلب. قاطعت كیربر موضحة أنھا  قالت لو كین إن لو كین المقابلة. ف أجریتسألت كیربر مع من 
] في ھذا المؤتمر  ُحجب االسمھا أجرت مقابلة مع [ قالت لو كین إن قصدت المؤتمر الصحفي الذي ذكرتھ لو كین في بدایة شھادتھا.  

 الصحفي. 

عرف كیف سارت األمور بعد تكلیف لو كین [بمقابلة قیصر]. أكدت لو كین أنھا كلفت بمقابلة قیصر وأنھا بدأت  ت أرادت كیربر أن 
  عرضالذي وسوریة. الحركة ال كان أھم جھة اتصال لھا ورئیس  الذي] ُحجب االسم . سألت [2014البحث عنھ في خریف عام 

وقامت  ھا تعلم أن العدید من الصحفیین اآلخرین یریدون مقابلة قیصر. ھا التقت بالرجلین وأن قالت لو كین إن الملفات مع قیصر. 
] أخبرھا أنھ بكى وھو یقرأ مقاالتھا وأنھ  ُحجب االسمإلى العربیة حتى یتمكن قیصر من رؤیة عملھا. قالت إن [ ثالثة مقاالت بترجمة

ھا  قالت لو كین إن في غضون أسبوع واحد.   تصال بھاوف یعاود اال. كما أخبر لو كین أنھ سسینسجمان جیداً یعتقد أن لو كین وقیصر  
في سوریا. قالت إن الكتاب لن یكون بدون قیصر،   مرافق االعتقالعن  وإنماأوضحت أنھا ال ترید كتابة كتاب عن قیصر نفسھ،  

ثم عملت لبعض   2014أكتوبر  األول/ تشرین – سبتمبرأیلول/ قرابةفقط. قالت إنھا حصلت على إذن لمقابلتھ   ھ لن یكون عنھولكن 
] بخصوص المملكة العربیة السعودیة  ُحجب االسم [  معھا التقت بعد ذلك قالت لو كین إن الوقت دون أن تطلب لقاء قیصر مرة أخرى. 

ھا  قالت لو كین إن ]. ُحجب االسم] و[ُحجب االسم[  معفي تركیا، التقت و وذھبت إلى تركیا لزیارة أرشیف صور مجموعة قیصر. 
لكن كان ھناك صمت ألسابیع. في البدایة، لم تفھم السبب، لكنھا أدركت  و ]، 2015ینایر [كانون الثّاني/بعد ذلك لقاء قیصر في  طلبت

ً أ ] لم یعودا على اتصال. قالت إنھ في الواقع لم یكن قیصر فقط، بل شخصانُحجب االسمبعد ذلك أن قیصر و[  . قالت إن سامي  یضا
]  ُحجب االسم [ كانا، 2015  في عام ینایركانون الثاني/ن قیصر لم یتمكن من فعل ما فعلھ إال بمساعدة سامي. في إاسم مستعار و

] لم یكن قادراً على تنظیم لقاء مع قیصر. ومع  ُحجب االسم أدركت أن [و] من جھة وقیصر وسامي من جھة أخرى. ُحجب االسم و[
ھا كانت على اتصال مباشر مع  قالت لو كین إن یا كان على اتصال بسامي.  ذلك، حصلت على مساعدة من شخص التقت بھ في سور

 ي التقت بھ أیضاً عدة مرات مع مترجم. ذسامي ال

تشغیل  ا عبر سكایب بدون ی التق اھمقالت لو كین إن لو كین قد قابلت سامي وجھاً لوجھ أو عبر سكایب.   ت إذا كان عّما  سألت كیربر
المالحظات فقط بدالً من التسجیل ألسباب أمنیة. قالت كذلك إنھ بعد أسبوعین، اتصل بھا سامي لیخبرھا أن  نھا دوّنت إالكامیرا و

  3قیصر كان قلقاً ألن ھناك الكثیر من األشخاص والمدعین العامین الذین جعلوه یشعر بالقلق.

قیصر كان قلقاً من   قالت لو كین إنالمحكمة بذلك.  أخبرت كیربر لو كین أنھ ال بأس إذا لم تتذكر أشیاء معینة، ولكن یجب أن تخبر
أشیاء معینة وأنھا أخبرتھم   ھ عجب ت لم قیصر   قالت لو كین إنوأنھ كان صادقاً جداً مع سامي بشأن ذلك.   اإلدالء بشھادتھأنھ كان علیھ 

 إنھا سمعت صوت قیصر خلف سامي.  أن الشرطة لن تأتي العتقالھ ولكن ربما في یوم من األیام سیضطر إلى اإلدالء بشھادتھ. قالت

لو كین أنھم تحدثوا عبر سكایب منذ   ت. أوضح مفتوحةعبر سكایب والكامیرا مغلقة أم  أجروا المحادثةإذا كانوا عّما  سألت كیربر
 كانوا یعتقدون أن سكایب آمن. وذلك الحین 

تذكرت أنھ  و. 2015 في عام مارس آذار/ذلك حدث في  قالت لو كین إنسألت كیربر متى سمعت لو كین صوت قیصر ألول مرة. 
التقیا في وقت متأخر من ذلك الیوم وكانت مع  و. قیصر قیصر شكرھا وأكد أنھ   قالت لو كین إنالذكرى السنویة للثورة.   قرابة كان 

 

  . ومن2012و  2011امي  األحداث عدة مرات واستمر في الخلط بین عمالحظة من مراقب المحاكمة: یبدو أن المترجم قد خلط بین ترتیب    2
 ن ھذه الجملة ھي خطأ في الترجمة.المحتمل أ

ة  مالحظة من مراقب المحاكمة: كانت ھناك بعض المشاكل الخطیرة في الترجمة التي دفعت المحكمة في البدایة إلى افتراض أن لو كین كانت قلق 3
 ت تقتبس مباشرة أقوال قیصر. نفسھا، ولكن اتضح أنھا كان  ھي
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فقاعة. كانت تدرك أن ھذا    داخلھا كانت  قالت لو كین إن تعرف ماذا تفعل.  مكون مخطئة ول[مترجم]. قالت إنھا كانت تخشى أن ت 
كثیراً كیف یجب أن تكون على درایة باألسئلة التي یجب أن تطرحھا على قیصر حتى ال   سبق وأخبرھااالجتماع مھم، لكن سامي 

كانت مع مترجمھا،   لى أنھاإوأشارت ر الكثیر من األسئلة مسبقاً. ھا لم تحضّ قالت لو كین إن .  أنھ یتم استجوابھتخیفھ وتعطیھ شعور ب 
قصتھ. ومع ذلك، لم یعجبھ ذلك  ب  ارھمخب ی وتحدث ی قیصر أن یتركا وحاوال   اھمی فسن قدما  اا خائفین بعض الشيء. قالت إنھما كان وأنھم

. شعر قیصر كما لو أنھ تم استجوابھ، وكانت  ھا حاولت بسرعة طرح األسئلة وسألتھ كثیراً قالت لو كین إن وطلب منھا طرح األسئلة. 
.  عجبھاھما التقیا لعدة أیام، كل یوم أو یومین، ووصفت قیصر بأنھ رجل بسیط وصادق، وھو ما أقالت لو كین إن ھذه نھایة مكالمتھم. 

ھي قامت  تحدث وھو عمل، ھ كان جو قالت لو كین إن .  لیس كذلك لكن قیصر وأنفسھم كأبطال،  إظھارقالت إن الناس یحاولون أحیاناً 
ھا  دی یرد أن یكون ل ملكنھ ل على ورقة المالحظات. قالت إنھا شعرت في بعض األحیان بخوفھ. من وقت آلخر، كان یرسم  بتدوین
 . ناجین وواصلت بحثھامع خط یده. ثم التقت تحمل  ورقة 

قیصر أخبرھا أنھ    قالت لو كین إنلو كین عن عملھ، وكیف حصل على الصور وما ھو موقف سامي.  ـ قالھ قیصر لعّما  سألت كیربر
الثورة. كانت وظیفتھ إنشاء ملفات لجنود ماتوا في حوادث سیارات أو  سبقت  الفترة التي كان مصوراً عسكریاً في وسط دمشق منذ

جریمة" أو مكان األحداث قبل أن یعود إلى مكتبھ حیث یطبع الصور  غرقوا أو انتحروا. كان على قیصر أن یلتقط صوراً لـ "مسرح ال 
ھ عندما بدأت الثورة، كان  قالت لو كین إن  4  خدم العدالة.ی ألنھ   عملھقیصر أحب  قالت لو كین إنویكتب محضراً للشرطة العسكریة.  

على أحد المصورین التقاط صور للجثث، وتحدیداً المدنیین الذین تم إطالق النار علیھم. عندما جاء المصور إلى مكتب قیصر وأخبره  
  ن المصور كان غاضباً جداً قبل أن یصبحإھذا حدث في درعا و قالت لو كین إنمتظاھرین.  لعن ذلك، أدرك قیصر أن الجثث كانت 

جثث المدنیین كانت علیھا    قالت لو كین إنتشرین، مقر الشرطة العسكریة.  مشفىتم استدعاء المصورین إلى وروتینھم الجدید.  ھذا
 باألرقام فقط.  تحدید ھویاتھمأسماء. في وقت الحق، تم 

الجثث باألرقام بدالً من األسماء]. فلم تستطع لو   تحدید ھویاتإذا كان قیصر قد أخبر لو كین متى تغیرت [سیاسة  عّما  تساءلت كیربر
الذي كان یعمل فیھ بشار   مشفىتشرین، ال مشفى كین أن تتذكر. وأضافت أن [قیصر والمصور اآلخر] كانا یعمالن كل صباح في 

، حیث التقط  ثثمستودعات الج حیث تم تخزینھا في ثالجات في المشافي ھ تم نقل العدید من الجثث إلى قالت لو كین إن األسد. 
ھ  قالت لو كین إن صغیرة جداً، لذلك تم تخزین الجثث في الممرات. مستودعات الجثث  ، كانت في بعض االحیانالمصورون صورھم.  

رقم   المعتقل یوجد أسفل رقم و.  المعتقل رقم الرقم األول ھو ن. كان من المفترض أن یكون عندما وصلت الجثث، كانت تحمل رقمی 
من الجیش رقماً   ُخبراء الطب الشرعيلو كین، خصص  ـ لفقاً و ). و251، 225، 215، 248ى سبیل المثال  فرع المخابرات (عل

الشخص   صفاتدفتر مالحظات یدّون فیھ ھذه األرقام، باإلضافة إلى خبیر الطب الشرعي الجثث. كان لدى   من أجل تصنیفثالثاً 
المیت، مثل الطول ولون الشعر والندوب وسبب الوفاة. قد تشیر أسباب الوفاة، على سبیل المثال، إلى نوبة قلبیة على الرغم من  

كانت تظھر علیھا  ھا عیون أو دی بعض الجثث لم یكن ل قالت لو كین إنأسباب مختلفة للوفاة. تشیر إلى ظھور عالمات على الجثث 
الجثث أطفال   ھ كان ضمنوالحروق الكیمیائیة. وقالت إن  الشدید ظھرت على البعض عالمات الجوعو حلق. عالمات حمراء على ال 

المزة حیث كان ھناك الكثیر من   مشفى تشرین إلى  مشفىمن  نُِقلوالو كین أنھ في مرحلة ما  توكبار السن على حد سواء. وأوضح 
القدیم   مشفى المزة عملیاً بشكل أكبر ألنھ كان بھ جناح من ال مشفىكان و  تشرین. مشفى كن ھناك مساحة كافیة في أروقة ی لم والجثث  

بدأ الناس الذین یعیشون في المزة   2012لكن في عام و،  كراجاتالھ كان من األسھل إخفاء الجثث في ھذه قالت لو كین إن . وكراجات 
یشتكون من الرائحة ألن ھناك الكثیر من الجثث. كانت الجثث مكدسة وكان قیصر وزمالؤه یلتقطون كل صباح صوراً لھم دون  

،  بعد ذلكوكامل الجسم. لصدر ولل وجھ ولل): 4-3قد التقطوا عدة صور لكل جثة (و واحد.  سّجانطرح أي أسئلة. كانوا دائما برفقة  
إما  ُخبراء الطب الشرعي . قام خطیطالجثث برقمین كتبوا على شریط الصق رديء الجودة بقلم ت  التأشیر على تم وعادوا إلى مكتبھم.  

تم عرض رقم خبیر الطب الشرعي دائماً في  وبإرفاق بطاقة برقم آخر بالجثة، أو وضع البطاقة على الجثة أو حملھا للصورة.  
ً وفي الیوم األول واستمر في الیوم الثاني.   10إلى  1من الصورة، وانتقل نظام العد  العد كما  ستمر ی ثم  5,000 إلى كان یصل دائما

 العربیة. ب  5,000العربیة حتى ب  1، لذلك تم احتسابھ دائماً من ب5,000 إلى... ب 1/3، ب1/2 یلي:

 لكل جثة.  كان ھقالت لو كین إن أراد القاضي فیدنیر معرفة ما إذا كان الرقم من خبراء الطب الشرعي لكل جثة أم لكل صورة. 

مضیفة أنھ كان مدوناً أیضاً في دفتر مالحظات تم حفظھ  ذلك . فأكدت لو كین ةمكتوباً على ورق الرقم  إذا كان عّما  سأل فیدنیر كذلك
في مكتب خبیر الطب الشرعي. وأوضحت أنھ بعد التقاط الصور، عاد المصورون إلى مكاتبھم لطباعة الصور. حیث كان ھناك  

ارات بالضبط، ولكن  ستماال ھا ال تستطیع تذكر الشكل الذي تبدو علیھ ھذه قالت لو كین إن استمارة تم ملؤھا وإرفاق الصور بھا. 
 یمكنھا التحقق من مالحظاتھا. 

 االستمارات كانت مرقمة والصور مرفقة.   قالت لو كین إنستمارات المستخدمة.  ال سألت القاضي كیربر عن نوع ا

 

مالحظة من مراقب المحاكمة: كانت ھناك مرة أخرى بعض مشكالت الترجمة من الفرنسیة إلى األلمانیة حول ما إذا كان الشاھد قال "تحقیق    4
 القضاء".   تحقیقالعدالة" أو " 
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 ستمارات. فأكدت لو كین ذلك. ال إذا كان بإمكان المحكمة إلقاء نظرة على أحد ھذه اعّما  سألت كیربر

ً  یانضالقا صَ حَ فَ   .  من كتاب لو كین 3و 1الملحقین  بصریا

 

 

 طلبت القاضي كیربر من أحد مترجمي المحكمة ترجمة الوثیقة: 

 
 

 الجمھوریة العربیة السوریة 

https://www.lejdd.fr/
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 للجیش  ةالعام القیادة

 الشرطة العسكریة  فرع

[…] 

 قسم التصویر الجنائي

 البروتوكول 

 [مكتوبة بخط الید]   وفاة/سجل مصور الحادث 

 وفاة [أرقام ومختصرات] حادث  العسكریة لتصویر العامة النیابة  استدعاء من قبلبناء على 

بتاریخ  العسكري 601وقد تم تصویر الجثث في مشرحة مشفى   227الفرع الموقوفین لصالح شعبة المخابرات 
 حسب األصول والطلب.   2013/[الشھر] /[الیوم] 

 سم] قام بمھمة التصویر [اال

 المكلف بتیسیر أمور قسم األدلة القضائیة

 

 أحد الملحقین فقط.  فحص  یكفيقررت كیربر أنھ كان 

 سأل فیدنیر من أین حصلت لو كین على ھذه الوثیقة وما إذا كانت حصلت علیھا من قیصر. فأكدت لو كین قائلةً إنھا رأت صورة لھا. 

كان بإمكانھ طرح سؤال بخصوص الوثیقة التي ُعرضت للتو في المحكمة. فأكدت  إذا عّما  تدخل محامي دفاع أنور بوكر متسائالً 
 القاضي كیربر ذلك. 

 إذا كانت قد حصلت على الصورة [الوثیقة] من قیصر. فأكدت لو كین ذلك. عّما  سأل بوكر لو كین

 .ذلك لو كین ت أكدفإذا كان قیصر قد التقط صورة للوثیقة.  عّما  سأل بوكر كذلك

 أراد بوكر معرفة ما إذا كانت لو كین قد حصلت على صورة الوثیقة التي التقطھا قیصر. فأكدت لو كین ذلك. ثم 

أم النیابة   ،227الفرع  أم  ،كان لدى بوكر سؤال لمترجمي المحكمة ألنھ لم یكن متأكداً مّمن أمر بتوثیق الجثث: النیابة العامة
 العسكریة.  العامة النیابةقبل من   بناء على استدعاءألول من الوثیقة: العسكریة. فقرأ أحد مترجمي المحكمة السطر ا

تدخلت لو كین قائلة إنھ من الصعب قراءة الوثیقة، ولكن كان لدیھا ترجمة معھا. قالت القاضي كیربر إن على لو كین قراءة الترجمة  
 ب على مترجمي المحكمة التحقق من صحتھا. بصوت مرتفع [المترجمة من الفرنسیة إلى األلمانیة بواسطة السیدة كولر] ویج

 قراءة لو كین: 

بناء على استدعاء من قبل النیابة العامة العسكریة لتصویر حادث وفاة المعتقل رقم#. الموقوف  : إیضاحات عن الحادث
(تم كتابة   2013العسكري بتاریخ  601وقد تم تصویر الجثث في مشرحة مشفى  227لصالح شعبة المخابرات الفرع 

،  (ُحِجب االسم) یوجد توقیع المكلف بتیسیر أمور قسم األدلة القضائیة  التاریخ كامالً بخط الید) حسب األصول والطلب. 
 مظلي في الشرطة العسكریة. 

علي" على الجانب األیسر. وأضاف مترجم  المظلي مقدم" قبل التوقیع و"اللواء ال" ذكرت وأضاف أحد مترجمي المحكمة أن الوثیقة 
 حفظ الجثث كما ھو مترجم].   مكان[ولیس  مشفى ال مشرحة المحكمة اآلخر أن الوثیقة ذكرت إن الصور التقطت في 

إن الترجمة ستكون معقدة للغایة وعرضة لألخطاء. قالت القاضي كیربر إن القضاة أجروا   د. أومیشین قائلة  نة المدعی محامی  تتدخل
دام ھذه التقنیة [السیدة. كولر بصفتھا  اً شامالً إلیجابیات وسلبیات تقنیات الترجمة المختلفة وأنھ كان أكثرھم منطقیة ھو استختقییم

 من الفرنسیة إلى األلمانیة والعكس، ومترجم المحكمة للترجمة من األلمانیة إلى العربیة].  ةمترجمة للشاھد
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  ةً لو كین موضح  ت أكدف.  بالضبط التاریخ  كتابة) موجوداً في الوثیقة وما إذا كان یجب 2013إذا كان العام (عّما  لو كین سأل بوكر 
لو كین أیضاً أنھ في السطر   تأضاف واستمر ھذا الروتین ببساطة. وقبل الثورة.   تم خدِ مسبقاً واستُ عت ِب قد طُ   االستماراتأن ھذه 

 .المحددینالتاریخ واالسم  جبتم حولكن سی  2013 كر عامذُ  وثیقة،الرابع من ال

قدر اإلمكان موضحین أنھ في الوقت    حاولوا الحجب  سامي]و ھم [ھي وناشرھا وقیصر قالت لو كین إن .  بالحجب سأل بوكر عمن قام 
الحاضر إذا تعرف شخص ما في سوریا على قریب في ملفات قیصر، فھذا یعني أن الشخص الموجود في الصورة ھو إرھابي 

العدید من األشخاص تعرفوا على أقاربھم لكنھم لم یجرؤوا على إخبار   قالت لو كین إن كذلك.  ینإرھابی  ونعتبری وجمیع أفراد عائلتھ 
أي أحد. قالت إن ابنة عم صدیقة سوریة لھا تعرفت على زوجھا في إحدى الصور. ولم یشارك زوجھا مطلقاً في المظاھرات، ولكن  

ابنة عم صدیقتھا تعیش في درعا وعندما تعرفت على زوجھا في ملفات قیصر، اتصلت بصدیقتھا    قالت لو كین إنتم اعتقالھ وتعذیبھ. 
 تف أردنیة. في فرنسا باستخدام شریحة ھا

  أرقاموخبراء الطب الشرعي   أرقامشمل ی  میتین. فأكدت لو كین أن الحجبشیر إلى أشخاص أراد بوكر معرفة ما إذا كان الحجب ی 
 . وأضافت أنھ في مكان ما في أرشیفات النظام یمكن للمرء أن یجد األسماء المرتبطة بھذه األرقام. المعتقلین

 كین "نحن" ھي وناشرھا.  . قالت لوم بالحجب سأل بوكر عمن قا

إلى   ن دووعی صوراً كل یوم، ثم   كانوا یلتقطونه یصر. أوضحت لو كین أن قیصر وزمالءطلب فیدنیر من لو كین شرح نھج عمل ق
، زاد عدد الجثث، لذلك  2012لكل جثة، ولكن منذ بدایة عام  ةواحد وثیقة مكتبھم حیث كان علیھم ملء الوثائق. في البدایة، كان ھناك 

إلى الشرطة   االستماراتتم إرسال ھذه ی للعدید من الجثث مع إرفاق الصور ذات الصلة. ثم  ةواحد استمارة كان علیھم استخدام 
ھزة المخابرات. قالت إن الجثث  تم فرز الصور من قبل الفرع المختص ألجوزداد باستمرار. اعبء العمل  قالت لو كین إنالعسكریة. 

ترتیب معین في  ب دائماً  ونواكی التقط المصورون الصور بسرعة، لذا لم وولم یتم فرزھا دائماً.   كانت متضررةتشرین  مشفى في 
لى  . عالبدایة. ثم تم ترتیب الصور بناًء على الفرع المختص بأجھزة المخابرات، باإلضافة إلى الرقم الذي قدمھ خبراء الطب الشرعي 

 . 251الفرع لھا رقم) و (لیس] المخابرات الجویة، [248، 225، 215 سبیل المثال، كان ھناك كومة للفروع

كل فرع من فروع أجھزة المخابرات لدیھ رقم، ومع ذلك،   قالت لو كین إنر أحد األرقام.  قال فیدنیر إنھ سمع أن لو كین ال یمكنھا تذكّ 
   .فإن المخابرات الجویة تسمى ببساطة "الجویة" 

قیصر في البدایة لم یصدق ما قالھ اآلخرون لھ [عن   قالت لو كین إنعرف كیف كان رد فعل قیصر على عملھ.  ت أرادت كیربر أن 
كان من الصعب حقاً على قیصر أن یظھر  فقد كون الجثث لمدنیین]. قالت إن قیصر بعد ذلك رأى الجثث بأم عینیھ. ومما فھمتھ، 

ً رھابی إمشاعره ألنھ كان نظاماً  ھذا   تصور ل ال تستطیع ھا عملت في سوریا لفترة طویلة وال تزاقالت لو كین إن ضد كل الناس.  ا
ھ عندما  قالت لو كین إن .  یشعر بالخوف والضیاع الرعب. قالت إن المرء یشعر بالقلق باستمرار على عائلتھ وتعتقد أن قیصر كان 

بالثورة وكان   ن مھندساً لھ صلة ] كان خائفا وأراد التحدث إلى سامي. قالت إن سامي كاجثث المدنیینقیصر ألول مرة صور [  شاھد
كان قیصر  وعلى الفور، لكن سامي أقنعھ بالبقاء.  االنشقاق لو كین كذلك أن قیصر أراد  ت انخراطاً في الثورة من قیصر. أوضح أكثر

ھا تعتقد أن سامي دفع قیصر لنشر  قالت لو كین إن سیكون متواطئاً، وإذا غادر، فستكون عائلتھ في خطر. ف إذا بقي، ففي مأزق: 
في   نی الموجود راد مساعدة جمیع العائالت، وھو جانب مھم من ملفات قیصر. قالت إن األشخاص سامي أ قالت لو كین إنالصور.  

. قالت إن الناس یشعرون بالعجز عندما المغّیبینبلد ھي سوریا  قالت لو كین إنقد اختفوا ببساطة.  والصور لدیھم أرقام وأسماء فقط.  
یكون أحد أفراد أسرتھم مفقوداً. إنھ مثل الثقب األسود الذي یشمل أكثر من مجرد الخوف. قالت إن الكثیر من الناس ال یتحدثون عن  

صور من ملفات  لو كین كذلك أن ال تعتبر إرھابیاً. وأوضح عندما یتم القبض على شخص ما، یُ ف.  بسبب الخوف أقاربھم المفقودین 
إلى سجن، فھو   اعتقال مرفق إذا تمت إحالة شخص من فھي عبارة عن ثقوب سوداء.  التي ، ومرافق االعتقالقیصر جاءت من 

سجن، فال یزال لدیھ اسم ویمكن لعائلتھ طلب زیارة أو شھادة  الإذا كان أحدھم في  حیث  محظوظ ألنھ یعني أنھ سیظھر مرة أخرى.
سامي وقیصر أرادا عرض الصور على   قالت لو كین إنشيء ببساطة.    أي ، ال یوجداالعتقالة. في مرفق وفاة من الشرطة العسكری 

في الصور محظوظة ألنھا تشیر إلى أن   أحد األقارب العائالت القادرة على التعرف على وإن   العالم وإظھار ما حدث للعائالت.
في البدایة، طلب  وف على األشخاص.  ، یصبح من الصعب التعرّ عتقالاال مرفقبعد شھور أو سنوات في وبسرعة.   قد توفي الشخص 

في عھد حافظ  وق النظام فظائعھ.  بھذه الصور وثّ فللصور. القیمة اإلثباتیة تعتقد أن سامي كان على علم ب وسامي من قیصر البقاء. 
ھذا الظرف   قالت لو كین إنصور.    وجدت  ،في عھد بشار األسد ا مأ. لھم  صورلكن بدون واألسد، كان ھناك أیضاً الكثیر من القتلى، 

 دفع سامي إلى إقناع قیصر بالبقاء لمدة عامین آخرین. 

بھا نسخ من   ذاكرة تخزین (فالشة)ھ كان ھناك قالت لو كین إن أرادت كیربر أن تعرف بالضبط ما فعلھ سامي وقیصر بالصور. 
قالت لو  جوربھ.    في  في حزامھ أو  الفالشةأخفى والوصول إلى الكمبیوتر حیث تم تخزین الصور.   مكانیةإكان لدى قیصر والصور. 

قالت  سامي كان قادراً على العودة إلى المنزل بعد العمل كل مساء وكان یسافر ذھاباً وإیاباً بین منزلھ ومكان عملھ كل یوم.  كین إن
لمدة عام ونصف. وأضافت أنھ على    العادةلسامي الذي قام بعد ذلك بأرشفة الصور. استمرت ھذه  الفالشة قیصر أعطى   لو كین إن

االحتجاجات بعنف. أصبحت   ت ي البدایة، كانت ھناك مظاھرة سلمیة، ثم سحقفالمرء أن یفھم أن سوریا تغیرت بشكل كبیر. ف
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كانت ھناك مجموعات مختلفة في  فقد ناك جبھة واحدة،  المظاھرات عنیفة أكثر فأكثر. على عكس ما حدث في لیبیا حیث كانت ھ
بینما كانت الجماعات اإلسالمیة تسیطر على   5بعض المناطق كانت تحت سیطرة الجیش السوري الحر،  قالت لو كین إن سوریا. و
 بعضھا.

ھا تعني الجیش السوري الحر.  قالت لو كین إن عني الجیش السوري الحر أم الجیش السوري.  ت لو كین  ت إذا كان عّما  سألت كیربر
ـ  لقیصر الیومي إلى المنزل من العمل كان صعباً عندما كانت بعض المناطق تسیطر علیھا المعارضة. وفقاً  تنقّلوأوضحت كذلك أن 

. وأضافت أن  انشقّوا بعض األشخاص من مكتب قیصر  كین إنقالت لو الشيء الصحیح.   من أجل كین، شعر قیصر أنھ كان یعمل   لو
] العدید من أفراد الجیش الذین كانوا ینتمون فرّ [  6  .باألصل العرقي الثورة كانت تتعلق أكثر بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة ولیس 

السّنة  یصر بالوحدة أكثر فأكثر وكان عدد إلى جماعات عرقیة، وكانت غالبیة أفراد الشرطة العسكریة المتبقین من العلویین. شعر ق
األمور أصبحت أكثر صعوبة لقیصر. كانت   قالت لو كین إنفي مرحلة ما، ُطلب من قیصر تدریب شخص علوي. و . یقل أكثر فأكثر 

 الفكرة ھي الموازنة بین عدد الصور والتھدید الذي تشكلھ. كلما زاد عدد الصور، زاد التھدید. 

 سامي أو قیصر. فلم تعرف لو كین.  قد راودت  ت فكرة الرحیلإذا كان عّما  سألت كیربر

د.  ل الصور. وتم إخراج قیصر من البلسامي كان لدیھ ك  قالت لو كین إنسألت كیربر أین كانت الصور عندما غادر سامي وقیصر. 
د.  مختبئاً في شاحنة، ثم غادر البل شھراً،كیلومتراً، ونُقل إلى جنوب سوریا حیث انتظر  50كل أعضاء المعارضة  ھد بھ إلىوعُ 

 د بواسطة شخص ثالث.  سمیة وأن الصور أخرجھا خارج البلوقالت إن سامي غادر البالد عبر قنوات ر

*** 

 [أثناء الجلسة یقة قد  15استراحة لمدة ]

*** 

 القاضي فیدنیر استجواب من قبل  

. فأكدت  2011مدنیین في آذار/مارس في عام ل أصبحت تعودلو كین بأن الجثث  إفادةأراد فیدنیر تضییق اإلطار الزمني وأشار إلى 
 لو كین ذلك. 

ھا ال تعرف الیوم بالضبط ولكن  قالت لو كین إن قیصر إلى سامي ومن ثم بدأ "عملھ" [نسخ الصور وأرشفتھا].   لجأ سأل فیدنیر متى 
 . 2011ربیع عام كان ذلك في 

قالت  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانوا قد بدأوا في نسخ الصور على ذاكرة التخزین (الفالشة) على الفور أم أنھم بدأوا القیام بذلك الحقاً. 
  الخوف ولم تكن ھناك خطة  جو منتمت العملیة برمتھا في  وھا ال تعرف. وأضافت أن النسخ لم تكن منظمة بشكل جید. لو كین إن 

" ولیسوا  ھواة ھا تعتقد أن بعض الصور مكررة مضیفة أنھ یجب على المرء أن یعرف أنھم "قالت لو كین إن لموعد نسخ صور معینة.  
 عمل احترافي. على محترفین، لذلك لم تتوقع الحصول على نسخة دقیقة أو 

 . فأكدت لو كین ذلك. 2011بالتالي في نسخ الصور في عام  ا شرعاص فیدنیر أنھملخّ 

 . 2011لكنھ كان عام وعرف، ت كن لو كین ت الصیف. لم  في الربیع أم في ذلك  راد فیدنیر معرفة ما إذا كان أ

 . 2013إذا كان قد استمر لمدة عامین تقریباً. فأكدت لو كین أنھ استمر حتى صیف عام عّما  سأل فیدنیر

 ھا تعتقد ذلك ولكن لیس لدیھا دلیل. قالت لو كین إن قیصر.   انشقّ إذا كان ھذا حدث عندما عّما  سأل فیدنیر

صوراً في الصباح ثم یعود إلى مكتبھ.   كان یلتقط إذا كان قیصر قد أخبر لو كین عن روتینھ الیومي. فذكرت أنھ عّما  سأل فیدنیر
دد قلیل  اللتقاط صور للجثث. في البدایة، كان ھناك ع مشفىللحضور إلى ال 9مكالمة كل صباح حوالي الساعة یتلقى قیصر كان و

  ذھبكان ی ونسبیاً من الجثث، لذا كان ینتھي عملھ بسرعة. ولكن، ازداد عدد الجثث، لذلك استغرق األمر وقتاً أطول اللتقاط الصور.  
 تشرین في الشمال قرب الشرطة العسكریة. بشكل عام، كان یلتقط الصور في الصباح ثم یعود إلى المكتب.  مشفىالمزة و مشفىإلى 

لكنھا لم تكن متأكدة مما إذا كان في الربیع أم في   2012ذلك كان في عام  قالت لو كین إنأراد فیدنیر معرفة متى زاد عدد الجثث.  
 .الزنازین الصیف. وأضافت أن النظام أصدر مراسیم بإخالء

 

حول  ري الحر" كما قال الشاھد. أدى ذلك إلى بعض االلتباس،  مالحظة من مراقب المحاكمة: المترجم قال "الجیش السوري" بدالً من "الجیش السو  5
 كیربر.  محكمة، ال ةسبب تدخل رئیس

 المختلفة.  ثنیات حیث مضى الشاھد للحدیث عن اإل" وكانت خطأ على ما یبدو، أیدولوجیاتمالحظة من مراقب المحاكمة: قال المترجم "  6
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 ھا علمت بالمراسیم من مصادر أخرى [لیس من قیصر أو سامي]. قالت لو كین إن عن نوع المراسیم.   فیدنیرسأل  

 . 2012أراد فیدنیر أن یعرف متى صدرت ھذه المراسیم. قالت لو كین في عام  

 دمشق. ، أحد أحیاء في منطقة المزة مشفى ھو رمز لل 601لو كین أن   ت أوضحف. 601 مشفىأراد فیدنیر أن یعرف ما یرمز إلیھ ال

الصور تم التقاطھا بواسطة كامیرا رقمیة لكنھا لم تتذكر الطراز، ربما كانت   قالت لو كین إنسأل فیدنیر كیف تم التقاط الصور.  
"DX50امھ أو جواربھ. ثم عاد قیصر إلى مسقط  ". ثم نُقلت الصور إلى جھاز كمبیوتر حیث نسخھا قیصر إلى فالشة أخفاھا في حز

 رأسھ حیث عاش سامي أیضاً. وأعطى الفالشة لسامي الذي قام بعد ذلك بمعالجة الصور. 

صوراً عالیة الوضوح    قالت لو كین إنوأراد معرفة ما إذا كانت مضغوطة أم كاملة.  فیدنیر عن حجم الملفات كل على حدة سأل  
)HDواألخرى أقل جودة لنقلھا للخارج عبر اإلنترنت. ولكنھا لم تكن    عالیة الوضوحتین: واحدة ) أعطیت لسامي. وقام بعمل نسخ

 إلى خارج سوریا. عالیة الوضوح متأكدة إلى أین تم نقل الصور. ثم قام شخص ثالث بتھریب قرص صلب بھ نسخ 

الصور األقل جودة تم إرسالھا   قالت لو كین إنأثناء عمل قیصر.  أصالً أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت الصور ذات جودة منخفضة 
 عبر اإلنترنت.

 سأل فیدنیر متى حدث ذلك. فلم تكن لو كین تعرف. 

أیضاً إلى  سامي احتفظ بالصور، ولكن تم إرسالھا  قالت لو كین إنالصور بعد ھروب قیصر.   على واصلوا العمل سأل فیدنیر كیف  
المجلس الوطني  لو كین كذلك أن سامي وقیصر لم یكونا على اتصال مطلقاً ب  ت ضح]. أوُحجب االسمعبر [المجلس الوطني السوري 

ذھب سامي وقیصر إلى قطر.  و. ومع ذلك، كان من المفترض أن یعرض السیاسیون المرتبطون بالمعارضة الصور للعالم. السوري 
   . 2014 مطلع/2013دث ذلك في نھایة لفات. حروك) لكتابة تقریر عن الم -  كارتر شركة محاماةمّولت الدولة لجنة تحقیق (

لو كین أن االثنین كانا في   تأكد فبالنسبة لھا.  ینمألوف یبدوان] مشفّران اسمان سما عمران وزكریا [ا  لو كین ما إذا كان سألت فیدنیر
تركیا مع   إلىطرق مختلفة لكنھما عادا ب تركیا حیث یوجد مقر المجلس الوطني السوري. وأضافت أن سامي وقیصر غادرا سوریا 

سبیل   صورة بتصنیفھا من أجل تحدید عدد المعتقلین من كل فرع، على 53,000عمران وزكریا. حاول عمران وزكریا توثیق 
 . 225 المثال:

طبیب أطفال وحاول فرز الصور  كأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانوا قد نظروا أیضاً في أسباب الوفاة. فأوضحت لو كین أن زكریا عمل 
 حسب اإلصابة وتصنیفھا حسب أنواع اإلصابات. 

  عمران وزكریا كانا على اتصال مع  قالت لو كین إنأراد فیدنیر معرفة المزید عن العالقة بین عمران وزكریا وسامي وقیصر.  
 [ُحجب االسم] والتقیا بالمجلس الوطني السوري. ولم تكن متأكدة مما إذا كان قیصر قد التقى بالمجلس الوطني السوري. 

في    2015نوفمبر تشرین الثاني/أنھ كان في مضیفةً لو كین  ت أكدفعمران وزكریا.  ب  تقد التق  لو كین تأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 تركیا.

ا لھا أشیاء ال  على مدار یومین. أظھرالتقیا وجھاً لوجھ. فأكدت لو كین موضحةً أنھما التقیا في مكتب قد إذا كانا  عّما  سأل فیدنیر
، مثل طریقة عمل النظام، وما تعنیھ األرقام (على الجثث)  المدة یومین. قالت إنھا تعلمت الكثیر منھم اتصدق واستطاعت العمل معھم

 اءت الصور بالضبط. ومن أین ج

ھا تفترض أن الصور تم  قالت لو كین إن . بذلك سأل فیدنیر كیف عرفت لو كین من أین أتت الصور وإذا أخبرھا عمران وزكریا
ثنان أول من استجوبتھما حول الملفات وقیصر، وحول استخدام أوراق إكسل ألغراض التصنیف وحول  نشرھا في مكان ما. كان اال

 واضحة لھا اآلن.  باتت. قالت إنھا ستطرح أسئلة الیوم، ولكنھا في ذلك الوقت لم تفكر في أشیاء معینة اقصتھم

األمر لیس   قالت لو كین إنصوراً للجثث في المقام األول. إذا كان قیصر قد أخبر لو كین عن دوافعھ ولماذا التقط عّما  سأل فیدنیر 
أو ما الذي كان یفعلھ الشخص   ،سببالواضحاً تماماً لھا، وأوضحت أنھ في سوریا، قام الجمیع بعملھ وأصدروا تقاریر دون معرفة 

كان نوعاً من  أنھ تملة لذلك. أوالً، الذي بجانبھ. قالت إن قیصر قام بعملھ دون معرفة السبب بالضبط ولكن لدیھا ثالثة تفسیرات مح
كما التقط صورا لجثث المدنیین. ثانیاً، إنھا حقیقة أن   اً مستمر ذلك  ما زالوالتقط صورا لقتلى من الجنود قبل ذلك حیث الروتین. 

لو كین أن النظام   تأوضح  7". شتازي" الدولة  أمنجھاز یمكن للمرء أن یقارن النظام السوري ب و.  یقوم باألرشفة بكثرةالنظام 

 

تمتع بصالحیات بعیدة المدى فیما یتعلق بمراقبة المجتمع المدني  ی جھاز المخابرات في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة، و  و" ھشتازي "   كان 7
 والتوثیق التفصیلي. 
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لو كین أنھ   ت رؤسائھم. وأضافل بعمل جید  قیامھم  . ثالثاً، سمحت صور الجثث للمرؤوسین بإظھاركل شيء تقریباالسوري تعلم أرشفة 
الجثث    إلى أننظراً وعلى اإلطالق. واضحاً ذلك  لم یكنمن المذھل مدى وضوح الفظائع التي ارتكبھا النظام، ولكن في نفس الوقت 

عي أن الناس لیسوا سوریین في الواقع. قام النظام بأرشفة كل شيء  أرقام فقط بدالً من األسماء، فمن السھل على النظام أن یدّ  اعلیھ
 بینما كان یخفي كل شيء في نفس الوقت. 

الملفات تتكون من   قالت لو كین إنصورة. سأل لو كین عن عدد القتلى بینھم.  53,000أشار فیدنیر إلى أن ملفات قیصر تتضمن 
 صورة لمعتقلین.  25,000، ولكن لم یتم اعتقالھم. وھناك حوالي لقوا حتفھممن األشخاص]: معتقلون وجنود ومدنیون [ثالث فئات 

 . باللغة الفرنسیة كین للو ة من الشھادة األولی فھم رقماً مختلفاً ل محامي المدعي كروكر قائالً إنھ تدخّ 

)  المعتقلونطلبت القاضي كیربر انتظار توضیح بین المترجم ولو كین. دققت لو كین مالحظاتھا وأوضحت أن المجموعة األولى (
 .معتقالً   6,786صورة لـ  28,707تضم 

المجموعة الثانیة (الجنود) تضم   إنقالت لو كین أراد القاضي فیدنیر معرفة عدد الجثث التي تتكون منھا المجموعات األخرى.  
 شخصاً.  4,025شخصاً والمجموعة الثالثة (مدنیون غیر معتقلین) تضم  1,036

الصور قبل نشرھا، وما الذي حدث في قطر ولماذا تم ربط الصور بقطر في المقام األول.   سلكتھأراد فیدنیر معرفة الطریق الذي  
  حقق من ت للت لجنة تحقیق، بالتحدید دیفید م. كرین ودیزموند دي سیلفا، لا وموّ قطر دعمت المعارضة في سوری  قالت لو كین إن

 الصور. 

ھما مدعیان سابقان في المحكمة الخاصة  قالت لو كین إن الصور.   تلقي ھؤالء األشخاص أجوراً للتحقق من سأل فیدنیر عن سبب 
قیصر" والتحقق من صحة   تضرر طب الشرعي لفحص "عدم كانا برفقة خبراء ال  افي تقییم األدلة. قالت إنھم بیرانبسیرالیون وخ

 . 2014 في عام ینایركانون الثاني/في  اا تقریرھما أصدرھمقالت لو كین إن الصور.  

دیفید إم كرین   تعاقدت معشركة المحاماة ھذه  قالت لو كین إن.  ك وكارتر رشركة المحاماة البریطانیة  لو كین عن محامي سأل فیدنیر
 ودیزموند دي سیلفا ودفعت مقابل كل شيء مع قطر. 

ھ كان ھناك اجتماع في وزارة الخارجیة الفرنسیة في كانون الثاني/ینایر قالت لو كین إن سأل فیدنیر كیف تم تقدیم الصور للجمھور. 
فرنسا وألمانیا والوالیات المتحدة   حضرتھ "مجموعة أساسیة" دعمت المعارضة السوریة وحوالي عشرة وزراء خارجیة من 2014

فیدیو یعرض الصور.   المجلس الوطني السوري ضمنمت مجموعة  وتركیا واألردن وإیطالیا والمملكة العربیة السعودیة ومصر. قدّ 
ً لو كین أن لوران فابیوس [وزیر الخارجیة الفرنسي في ذلك الوقت] وافق على إتاحة الصور لبعض السلطات. وقالت أی  توأضاف    ضا

سي إن    وقامت شبكةكارتر روك.  شركة  أحمد الجربا وممثلي من قبل سالم في جنیفال أثناء محادثات  للنقاش طرحھا تم  إن الصور 
 .  بتوفیر تغطیة إعالمیة للموضوعالجاردیان وغیرھما صحیفة إن و

أشار إلى أنھا، كصحفیة، لھا الحق في عدم  سأل فیدنیر متى كانت آخر مرة اتصلت بھا لو كین مع سامي وقیصر (شخصیاً)، لكنھ 
 ھا تفضل عدم اإلجابة. قالت لو كین إن   8اإلجابة.

یشعر  سامي " قالت لو كین إنن في حالة خوف. إذا كانا ال یزاالعّما  ذكر فیدنیر قول لو كین إن قیصر وسامي كانا خائفین. سأل 
 أیضاً".  بالخوف 

 . فھمھا، فإنھما یشعران بالخوف  حسب إذا كانت لو كین قادرةً على سؤال سامي وقیصر عن مخاوفھما. عّما  سأل فیدنیر

نھم  أ ةح وضّ م ،بوكر ،بناًء على طلب محامي الدفاع نظر في مجموعة مختارة من الصور ت سھیئة المحكمة قالت القاضي كیربر إن 
 سیفحصون مجموعة عشوائیة من الصور 

*** 

 ] دقیقة 65استراحة غداء لمدة [

*** 

 

ى  مالحظة من مراقب المحاكمة: كانت ھناك بعض الصعوبات الجدیة الناجمة عن الترجمة من الفرنسیة إلى األلمانیة. واضطرت القاضي كیربر إل  8
 التدخل، وطلبت من المترجم ترجمة ما یقولھ القضاة فقط وعدم مقاطعة أي شخص. 
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كیربر إنھم سیفحصون اآلن بعض الصور، مضیفة أنھا ال تتوقع أن تتعرف لو كین على أي منھا، لكنھا طلبت منھا أن   قالت القاضي 
 تقول ما إذا كانت تبدو مشابھة للصور من ملفات قیصر وما إذا كان من المحتمل أنھا تنتمي إلى ملفات قیصر. 

*** 

 ] تم عرض ما مجموعھ ثماني صور دون مزید من التوضیح[

*** 

الصور الثماني، قالت كیربر إن الصورة مختلفة قلیالً عن الصور السابقة حیث أن الشخص ملفوف في كیس   صورة من  في آخر
قالت لو  فت على أي منھا. تعرّ كانت قد إذا كانت تعتقد أن ھذه الصور من ملفات قیصر أو إذا عّما   بالستیكي. ثم سألت كیربر لو كین

 الصور تبدو مشابھة جداً للصور من ملفات قیصر.  كین إن

الفرع.  إلى رقم شارة اإل بسبب األرقام الموجودة على الجثث و ا متشابھة بدوت  ھاقالت لو كین إن .  ا متشابھة بدوت سألت كیربر لماذا 
ملفوفة فیھا بعض الجثث.   أیضاً بطاقات بیضاء مكتوب علیھا أرقام من خبیر الطب الشرعي باإلضافة إلى أكیاس بالستیكیة وعلیھا

ضوا لنفس الفظائع مثل األشخاص الموجودین في الصور من ملفات  قالت إن األشخاص في الصور المعروضة في المحكمة تعرّ 
  قیصر. 

 المدعي العام استجواب من قبل  

ً   قالت لو كین إنإذا كان قیصر قد أخبرھا بما یتوقعھ من نشر الملفات.  عّما  سأل كلینجھ لو كین لالعتقاد بأن نشر   9قیصر كان ساذجا
الصور سیوقف الجرائم من الحدوث. وقالت إن قیصر افترض أنھ عندما تكون الجرائم مرئیة بوضوح، فإن المجتمع الدولي سیوقف  

 الجرائم. 

 أكدت لو كین ذلك. فحقق بعد. خلص كلینجھ إلى أن توقعات قیصر لم تت 

أنھ على مدار السنوات    ةً ھ من الصعب علیھا التحدث نیابة عنھ، مضیفقالت لو كین إن سأل كلینجھ لو كین عن شعور قیصر الیوم. 
 . شخص مفعم باألمل الى شخص یائس من  تراجعالخمس، 

ً  قیصر ومعلوماتھ معقولة. [بعد استراحة طویلة أقوال إذا كانت عّما  سأل كلینجھ ] أوضحت لو كین أنھا شاھدت الصور قبل أن  نسبیا
لعت على عمل الزمالء والخبراء في الموضوع الذین اعتمدوا على المنظمات السوریة غیر الحكومیة. عندما  تقابل قیصر. كما اطّ 

. نظراً ألنھا التقت بالفعل بشخصین كانا یعرفان قیصر قبل أن  یةأجزاء األحج جمیع ھا عثرت على قابلت قیصر، شعرت كما لو أن 
 شكوكھا.   وتضاءلت بسرعة  تھما ببعض تقابلھ بالفعل، فقد طورت ھي وقیصر ثق

. فأكدت لو  601المزة  مشفىقبل أن تتحول إلى  607تشرین   مشفىأشار كلینجھ إلى أن الجثث تم تخزینھا وتصویرھا ألول مرة في 
كان    ببساطة  ھاعدد المزة ألن مشفى تشرین، لكن في مرحلة ما، تم نقل الجثث إلى  مشفىا صوراً ألول مرة في كین أنھم التقطو

 مشفىتشرین بینما لم یكن  مشفىتشرین. كان ھناك الكثیر من الناس في  مشفىمساحة كافیة لتخزینھا في لم تكن ھناك و جداً  اً كبیر
 . للعامةالمزة مفتوحاً  

 . فلم تتمكن لو كین من التذكر.  المشافي أراد كلینجھ أن یعرف متى تم تغییر 

، مضیفة  حرستا  مشفىفي الصور التقطت أیضاً  قالت لو كین إنإذا كانت الصور قد التقطت في أماكن أخرى أیضاً. عّما  سأل كلینجھ
 بالذات.  مشفىأنھ لیس لدیھا مزید من المعلومات حول ھذا ال

 ھا ال تعرف. قالت لو كین إن إذا كانت الصور من ملفات قیصر قد تم تعدیلھا. فعّما  كلینجھسأل 

ھم فعلوا ذلك لمساعدة األطراف الخارجیة  قالت لو كین إن لصور.  بتبویب ازكریا وعمران وسامي  قیام أراد كلینجھ أن یعرف سبب 
 الصور. على فھم الصور بشكل أفضل، بما في ذلك إصابات الجثث وأصل 

 ھا ال تعرف. قالت لو كین إن إذا تم تغییر أسماء الملفات. فعّما  سأل كلینجھ

 

"على نحو غیر جاد" على الرغم من أن كل شخص    ”frivolously“ مالحظة من مراقب المحاكمة: قالت المترجمة بین اللغتین األلمانیة والفرنسیة    9
الفرنسیة   الكلمة  استخدمت  كین  لو  أن  سماع  من  تمّكن  المحكمة  باأللمانیة    ”naïve“في  مباشر  مرادف  لھا  یوجد  والتي  "ساذج"  تعني  التي 

 واإلنجلیزیة. 
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ھا لیست متأكدة تماماً من الشخص الذي  قالت لو كین إن قیصر الصور.    أرسلأراد كلینجھ أن یعرف لمن تم تمریر الصور ولمن 
 ً سخ إلى وحدات جرائم حرب مختلفة: في فرنسا،  لھا، حصل [ُحجب االسم] على نسخة وتم تسلیم عدة ن  حصل على الصور. وفقا

 وواحدة لك (مكتب المدعي العام االتحادي األلماني) و(بعضھا) إلى مكتب التحقیقات الفدرالي. 

لحمایة  ] أرسل نسخة إلى لیختنشتاین ُحجب االسم  إن [ةً لو كین قائل ت أكدفإذا كانت لیختنشتاین قد تلقت أیضاً نسخة.  عّما  وسأل كلینجھ 
 نفسھ. 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

(فرع). فأوضحت لو كین أن ھناك  بكلمة  والسجون. أراد أن یعرف ما الذي تعنیھ   االعتقالأشار بوكر إلى حدیث لو كین عن مرافق 
دة فقط.  بعضھا مخصص لمناطق محدوفي كل مكان.   مثیل البعض منھاع. یتم ت وفي سوریا مقسمة إلى فر  مخابراتأربعة أجھزة 

یصدر  داخل فرع معین ویختفي. یمكن أن  اعتقالوإذا تم القبض على شخص من قبل أحد أجھزة المخابرات، فإنھ یتم نقلھ إلى مرفق 
ھ بمجرد دخول أحدھم إلى السجن،  قالت لو كین إن الشخص وینقل إلى "سجن"، إما مدني (عدرا) أو عسكري (صیدنایا).  "حكم" بحق

عاد إلى الساحة ویمكن إطالق سراحھ من السجن. ویمكن للمحكمة تبرئة شخص ما، حیث یمكن بعد ذلك أن یتم القبض  فیكون قد 
 علیھ مرة أخرى من قبل جھاز مخابرات مختلف ویختفي مرة أخرى. 

یرة ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن، فإن ھذا الشخص محظوظ.  لفترة قص اعتقالأراد بوكر توضیح أنھ إذا ذھب شخص ما إلى مرفق 
 المخابرات العامة.  إدارةكذلك إذا تم القبض على شخص ما من قبل  ن یكونأن األمر ل  قائلة  فأكدت لو كین

 . 2013غادرا في صیف  اھمقالت لو كین إن سأل القاضي فیدنیر متى غادر سامي وقیصر سوریا. 

 ن المدعی محامي استجواب من قبل 

المزة حیث تم تخزین الجثث واشتكى سكان المنطقة من   مشفى ن قیصر كان یعمل في ألو كین ب   لالمحامي كروكر إلى قو  أشار
قالت لو  المزة وقصر الرئیس.  مشفىقیصر، المسافة بین   وصفإذا كانت تعرف، من خالل معرفتھا أو من  عّما  الرائحة. ثم سألھا

ً جوی  اً خط  رسمناإذا العسكري مباشرة  فىمشال  أعلىالقصر یقع  كین إن . وأضافت أنھ في العدید من الصور من ملفات قیصر،  بینھما ا
 یمكن رؤیة الجثث في المقدمة والتلة التي یقع علیھا القصر في الخلفیة. 

أشار إلى أن سامي  وأراد كروكر أن یعرف متى بدأ سامي في نسخ الصور ومتى اتصل بھ قیصر لیقول لھ إن علیھ أن یبدأ النسخ. 
 ھذا یبدو معقوالً.  قالت لو كین إن . 2011إنھ بدأ في نسخ الصور في عام  قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا

كیفیة إرسال الصور عندما تم حفظھا في سوریا. قال إنھ سمع لو  ب  فیما یتعلقة الصحیحة  كان لدى كروكر سؤال بخصوص الترجم
تم  ما إذا تم إرسالھا عبر اإلنترنت أو ع ألسی  كان. " partir sur l’Internet"ثم   ساميقول إنھ تم حفظھما على كمبیوتر ت كین 

 . إلكترونیة  سحابة على ھ ربما تم تحمیلھا قالت لو كین إن . الكترونیة سحابة  علىتحمیلھا 

 ھا ال تستطیع القول. قالت لو كین إن حدث ذلك.   متى سأل كروكر 

 تبویبھاوقاموا ب  2012أن سامي قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھم بدأوا في تحمیل الصور في عام إلى كروكر  أشار
 . فأكدت لو كین ذلك. معقولة أراد كروكر معرفة ما إذا كان ھذه اإلفادة مرة واحدة فقط في تركیا.

ن الصور تم التحقق منھا  أحیث أشار إلى قولھا ب الصور أصلیة.  ، من أن متأكدة ما زالتھل دھا، وسأل كروكر لو كین عن مدى تأكّ 
فوا  فوا على األقارب وما إلى ذلك أو شاھدوا الجثث بأنفسھم. سأل كروكر لو كین عن عدد األشخاص الذین تعرّ من قبل أشخاص تعرّ 

ً عتقلي الرأي السوریة للمفقودین وم الجمعیةھ قبل عامین، أطلقت قالت لو كین إن على األشخاص من الصور.   إلكترونیاً   موقعا
عائلة   700منذ عامین، تلقوا مكالمات من أكثر من و.  تعرفت على أشخاص تلقوا مكالمات من عائالت حیث مخصصاً لملفات قیصر.  

 فوا على أقاربھم في الصور. تعرّ 

 إلى نجاح البقاعي. فأكدت لو كین ذلك.  تتحدث قد إذا كانت لو كین عّما  سأل كروكر

اعتقل مرتین. أوضحت أن عملھ یبدو غریباً، رسام  نجاح قالت لو كین إن یشیر إلیھ عملھ. الذي سألھا كروكر لماذا تحدثت معھ وما  
ھا عندما شاھدت ألول مرة  قالت لو كین إن لتجارب. اواقعیة تعكس  مدى إلى أي ، فإنھ یدرك نجاحلكن إذا رأى المرء رسومات 

ً ویحملون جثث  بأجساد ھزیلة،سوى سراویل داخلیة، ویرتدون ال ألشخاص  نجاح رسومات  ، اعتقدت أنھا مخطئة، حیث بدا األمر  ا
. [بدأت لو كین بالبكاء] قالت إن رسوماتھ واألشخاص  أنھا تدّب فیھا الحیاةأحیث . قالت إن رسوماتھ مھمة للغایة  غیر قابل للتصدیق

من   صور قد ال یكون ھناكلو كین أنھ  ت أضافوماتوا بالفعل. قد فالناس في صور قیصر  أما . كانوا أحیاءالذین ظھروا في الصورة 
 وھم ال یزالون على قید الحیاة.  عتقلینمھمة ألنھا تظھر الم نجاحداخل الزنزانة، وبالتالي فإن رسومات 
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ً رابطقال كروكر إن ھناك  إذا أرادت المحكمة فحصھا. قالت القاضي كیربر   الفرنسیة التي نشرت رسومات نجاح حدى الصحف إل ا
 في ھذه المرحلة.  بفحصھاإنھم لن یقوموا 

واالتھام". طلبت منھ كیربر أن یمنح لو كین   ،االسموتحدید  ، لو كین عن مقطع الفیدیو "كشف النقاب ، شولتس  ،عيسأل محامي المدّ 
فترات راحة. أوضحت كیربر أن شولتس كان یتحدث عن مقطع مدتھ  السماح ب استخدام جمل قصیرة وب یراعي المترجم دقیقتین وأن 

 . 2014 ،ینایركانون الثاني/ 12دقائق في ملفات قیصر والذي تم عرضھ في وزارة الخارجیة الفرنسیة في  8

 . ذلك لو كین تأكد فإذا كانت تعرف محتوى المقطع. عّما  شولتس لو كین  سأل

 الصور من ملفات قیصر واألرقام الثالثة المختلفة.  كان یشرح ھ قالت لو كین إن . ماذا كان مقطع الفیدیو شولتس عنسألھا 

 المقطع.  علیھا عرضالسوري الوطني المجلس  قالت لو كین إنسأل شولتس من كان بحوزتھ المقطع. 

 إذا كان لدى أي من األطراف أسئلة أخرى. عّما  سألت كیربر

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

قیصر الملفات. أراد بوكر معرفة المزید، مثل كیف حصل مكتب المدعي العام    أعطىلمن سؤال االدعاء العام  أشار بوكر إلى  
 ھم حصلوا على الصور من سامي. قالت لو كین إن االتحادي األلماني على الصور. 

 ھا تحدثت مع سامي عن ذلك مرة واحدة. قالت لو كین إن عن ذلك مع سامي.  تإذا كانت لو كین تحدث عّما  سأل بوكر 

أراد بوكر معرفة ما إذا كان سامي قد أخبر لو كین إذا [أضاف أنھ ال یحب مصطلح "ملفات" ألنھا في الواقع صور] كانت ملفات  
 ھا ال تعرف. قالت لو كین إن المدعي العام األلماني ھي الملفات األصلیة أو تم تعدیلھا. 

إن نسخة الملفات التي یمكن لمكتب الشرطة   امانیا الذي قال فیھمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بأللسامي   إفادةأشار بوكر إلى 
بنفس الطریقة التي تم بھا تحمیل الصور  مرتبة  ة األصلی كانت النسخة الجنائیة االتحادیة بألمانیا الوصول إلیھا ھي النسخة األصلیة. 

لة للملفات األصلیة. سأل بوكر لو كین عن  . قد یكون بعضھا مزدوجاً، وستكون جمیع األسماء واألرقام مماث درایف"  جوجل"على 
 ھا لم تفھم السؤال. قالت لو كین إن .  درایف  جوجل

إذا كان بإمكان لو  عّما  . ثم سألدرایف أوضح بوكر أنھ وفقاً لما قالتھ لو كین للمحكمة للتو، فقد تم تحمیل الملفات ونقلھا عبر جوجل 
سامي لم یخبرھا بموقع   قالت لو كین إن.  درایف  حفظ الصور بالضبط على جوجل كین تقدیم مزید من التفاصیل حول كیفیة ومكان 

 الملفات بالضبط.  

ھ بما  قالت لو كین إن أراد بوكر معرفة ما إذا كان سامي قد أخبر لو كین أي شيء حول ما إذا كان قد تم تعدیل أسماء وأرقام الملفات. 
حول الجوانب التقنیة. حیث یمكنھا فقط التمییز بین الصور عالیة الوضوح  نھا لیست خبیرة، فمن الصعب علیھا تقدیم معلومات  أ

 والصور غیر عالیة الوضوح. 

سامي لم یخبرھا بكیفیة تسلیم الملفات إلى    قالت لو كین إناستنتج بوكر أن لو كین ال یمكنھا تذكر أي شيء بخصوص سؤالھ السابق. 
 مكتب المدعي العام االتحادي األلماني. 

نفس   ي ھ تلك تإذا كان عّما  وسأل لو كیندرایف عبر جوجل إلكترونیة اضي فیدنیر إلى أنھ تم تحمیل الملفات في سحابة أشار الق
ھا ال تعرف كیف تم نقل الملفات. ومما فھمتھ، فقد تم تحمیل الملفات  قالت لو كین إن ھناك نسختان مختلفتان.  تأو ما إذا كان  نسخة ال

 االتصال باإلنترنت في سوریا كان "عشوائیاً"، لذلك كان من األسھل نقل الملفات بدقة منخفضة. ة منخفضة ألن بدقّ 

إذا كان فیدنیر یشیر إلى االتصال باإلنترنت أو إلى نقل الملفات. قال  عّما  لو كین من الذي أخبرھا بذلك. سألت لو كین سأل فیدنیر
أخبرھا سامي أن االتصال  فلعدید من الناس حول حالة البالد خالل الثورة. ھا تحدثت إلى اقالت لو كین إن فیدنیر "اإلنترنت". 

 بالنسبة لھا.  معقوالً ، وھو ما بدا غیر منتظمباإلنترنت كان 

 . ذلك لو كین تأكدف خلص فیدنیر إلى أن الملفات تم نقلھا إلى خارج سوریا بدقة منخفضة. 

سامي    قالت لو كین إنقد حصل بالتالي على الصور منخفضة الدقة. األلماني   مكتب المدعي العام االتحاديإذا كان عّما  تساءل بوكر 
 إلى مكتب المدعي العام االتحادي األلماني. في ملفات مضغوطة قدم صوراً 

ھ  إن قالت لو كین .  وطة غفي ملفات مضلماني تلقى صوراً إذا كانت تعتقد أن مكتب المدعي العام االتحادي األعّما  سألت كیربر لو كین
 . مضغوطة تكن  لم  على األغلبمن وجھة نظرھا، حصل مكتب المدعي العام االتحادي األلماني على صور عالیة الدقة، لذلك 

https://www.liberation.fr/photographie/2018/08/13/damas-la-bureaucratie-de-la-mort_1672305
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   ولو كین. كیربرشكر بوكر 

إن [سامي وقیصر]   اي قال فیھالجنائیة االتحادیة بألمانیا الت  سامي في مكتب الشرطة  إفادةإیاد، إلى  عن أشار شوستر، محامي الدفاع
افترضا أن الثورة ستستمر لمدة شھرین أو ثالثة أشھر أخرى قبل سقوط األسد، لذلك أرادا جمع أكبر قدر ممكن من األدلة من أجل  

كل من الجیش السوري والجیش  ض للخطر من قبل في المحاكمات المقبلة. كما قال سامي إن قیصر شعر بأنھ معرّ  ااستخدامھ
ً قیصر كان   قالت لو كین إنكین.  للو منطقیة  بدوت  ت ھذه اإلفادة إذا كان عّما  السوري الحر. سأل شوستر  لجیش السوري  ل منتمیا

 النظامي. 

  نقالت لو كین إ] ھو ما قالھ سامي عن قیصر.  الجیش السوري الحروالجیش السوري النظامي أوضح شوستر أن [خوف قیصر من 
لكن  وضد النظام.   قرر نسخ صور من النظام، مما یعني أنھ عمل سراً وقیصر كان جزءاً من النظام وكان دائماً یعمل لصالح النظام. 
 قیصر كان محاصراً.  قالت لو كین إنفي نظر الجیش السوري الحر كان رجالً من رجال النظام.  

ً إذا كان قیصر قد أخبر لو كین من عّما  سأل شوستر  ھ كان خائفاً من شیئین. أوالً، أنھ سینتھي بھ الحال  قالت لو كین إن .  ماذا كان خائفا
مثل األشخاص الموجودین في صوره إذا اكتشف النظام ما كان یفعلھ واعتقلھ. ثانیاً، كان یخشى أن تعتقلھ المعارضة ألنھ كان رسمیاً  

 من النظام.  اً جزء

ھ رجل  قالت لو كین إن [من حیث شخصیتھ].   أي نوع من األشخاص ھو مع قیصر وسألھا على اتصال  تقال فراتسكي إن لو كین كان 
 ینظر إلى المستقبل. قالت إنھ كان صادقاً.  لم و – عسكري و"بسیط" 

ً  قالت لو كین إن .  الشخصي إذا كان ھذا ھو انطباعھا عّما  سأل فراتسكي   .كل ما یتعلق بسؤالھ سیكون شخصیا

إذا كان قیصر على اتصال بقوات  عّما  بین النظام والمعارضة. سأل لو كینكان محاصراً ن قیصر أإلى قول لو كین ب  فراتسكي  أشار
 كان على اتصال بسامي فقط.  إن قیصر نفت لو كین ذلك قائلةً  المعارضة.

بالناشط المنخرط   یُدعىكان  إذا كان سامي على اتصال بالجیش السوري الحر. فأكدت لو كین مضیفةً أن سامي عّما  سأل فراتسكي 
 في الثورة. 

ً كان یعمل  – سامي كان مدنیاً  قالت لو كین إن . انشقأراد فراتسكي معرفة خلفیة سامي وما إذا كان قد   . مھندسا

الترجمة وسؤال فراتسكي  في  إذا كان من الممكن لشخص ما أن یغادر. تدخلت القاضي كیربر [بسبب مشكالت  عّما  فراتسكي سأل  
إنھ إذا أراد  نفت لو كین، قائلةً إذا كان من الممكن االستقالة إذا لم یعد شخص ما یرید العمل لصالح النظام. عّما   ] وسألتمبھمال

شخص  ن أن عائلتھ في أمان. وأوضحت أن النظام السوري ال یحب المنشقین، وإذا كان والتأكد م  االنشقاق شخص ما المغادرة، فعلیھ 
   بأسرتھ، فإنھ یضمن عدم وصول النظام إلى عائلتھ. یھتم

قالت  حدث مع عائلة قیصر قبل ذلك.  عّما  كیلومتراً جنوباً، وسألھا  50 نقلھ إلى مسافةلو كین بأن قیصر تم  إفادة  إلى  فراتسكي  أشار
 ھا ال تستطیع اإلجابة. إن لو كین 

یشمل أكثر من   10حیث قالت إن "التقریر"  2015كانون األول/دیسمبر،  4لفرنسیة في لو كین أمام الشرطة ا إفادةإلى شولتس  أشار
إذا كان قیصر قد أخبرھا بأي شيء عن الضحایا الفرنسیین.  عّما  ضحیة، معظمھم من السوریین. ثم سألتھا الشرطة الفرنسیة  1,000

تذكر لو كین بالضبط ولكن عندما تلقت فرنسا نسخة من  ت أرادت شولتس معرفة ما إذا كانت لو كین تتذكر إجابتھا على ھذا السؤال. لم 
ا فرنسیون. لم تعرف لو كین ما إذا  في الملفات. وقالت إن ھناك شائعة بأن بعض الضحای  مواطنیھمملفات قیصر، كانوا یبحثون عن 

تحدثت مع الشرطة حول ھذا الموضوع لكنھا تذكرت أنھم كانوا یبحثون عن مواطنین فرنسیین من بین الضحایا في ملفات   قد  كانت
 قیصر. 

رنسیین من  إجابة لو كین على سؤال الشرطة الفرنسیة حیث قالت إنھ لم یخبرھا أي شاھد في أي وقت عن ضحایا فإلى شولتس  أشار
  ت لو كین سؤال شولتس. تدخلت القاضي كیربر وسأل تفھم بین األشخاص في ملفات قیصر أو ضحایا یحملون الجنسیة الفرنسیة. لم

تذكر ما حدث قبل خمس سنوات،  تستطیع ھا ال قالت لو كین إن إذا كانت لو كین تذكر أنھا أعطت اإلجابة التي قرأھا شولتس للتو.  عّما 
 ت أسئلة كثیرة. لَ ِئ قال شولتس ذلك، فقد یكون ذلك صحیحاً. قالت إنھا سُ ولكن إذا  

 

لك في الترجمة العامة. اضطرت القاضي كیربر إلى  مالحظة من مراقب المحاكمة: كان ھناك بعض االلتباس فیما یتعلق بكلمة "تقریر" وكذ  10
 التدخل وأوضح شولتس بناًء على طلب لو كین أن "التقریر" یعني "ملفات قیصر"
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إذا  عّما  ھاطة الفرنسیة وسألشولتس إلى أن السؤال عن الضحایا الفرنسیین لم یخطر ببال لو كین وقت استجوابھا من قبل الشر  خلص
ل على الشرطة الفرنسیة التي قالت لھا إنھ ال  ھا طرحت السؤاقالت لو كین إن .  حتى اآلنكانت قد طرحت ھذا السؤال على نفسھا 

 یوجد ضحایا فرنسیون. 

 لو كین.  ت الشاھدةف رِ صُ 

 بعد الظھر.  2:45عت الجلسة الساعة فِ رُ 

 

 2020 ،تشرین األول/أكتوبر 28 –من المحاكمة  39الیوم 

وكان    12االعتقال. شكوىلمتھم إیاد  سحب ا 11من الصحافة.أعضاء  4و أشخاص  7صباحاً بحضور   9:30بدأت الجلسة الساعة 
 . حاضراً  ،كالیك ،محامي المدعي

من قبل شركة المحاماة   2014صدر التقریر في عام   . ملفات قیصر كدلیل  لتقریر عن استخدامالترجمة األلمانیة  تالوةتمت 
صفحة.    30یبلغ طول التقریر والبریطانیة كارتر روك، وقام بتجمیعھ خبراء في الطب الشرعي ومدعون عامون دولیون ذوو خبرة. 

لبیانات  (ا  التقنیةحتوي على صور ومرفقات وجدول محتویات. یصف التقریر الصور وال یقدم أي تفاصیل حول الجوانب ی و
 الوصفیة) أو التحلیل. 

ً  10:30عت الجلسة الساعة فِ رُ   . صباحا

 

 2020 ،تشرین األول/أكتوبر 29 –من المحاكمة  40الیوم 

 . حاضراً  ،كالیك ،. وكان محامي المدعيأعضاء من الصحافة 3و أشخاص  8صباحاً بحضور   9:30بدأت الجلسة في الساعة 

 الجنائیین دویسنج بشأن تحلیل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لملفات قیصر شھادة رئیس المفتشین 

ً  37  ین،دویسنج، رئیس المفتشین الجنائی لتمت تالوة تذكرة من باب النصح  سبق  من الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا الذي  ،عاما
في سوریا. بدأ   التحقیق الھیكلي، حول خلفیة "باوربوینت"م عرضاً تقدیمیاً باستخدام  أدلى بشھادتھ في المحكمة عدة مرات. قدّ وأن 

كارتر روك. كان تقریر كارتر  الصادر عن تقریر ال، وشمل مقابالت مع شھود وفحص للتقاریر العامة، مثل 2019التحقیق في عام 
وفیدنیر، وكذلك إلى أطراف    كیربر م دویسنج عرضھ إلى القاضيھا دویسنج لملفات قیصر. قدّ فی   تعّرضروك ھو المرة األولى التي 

مكتب  مع  اميسشاھد المھ، أدلى دویسنج بشھادتھ حول مقابلة بعد العرض الذي قدّ وسئلة للتوضیح. األ ونطرح الذین ی القضیة 
 ، والتي قادھا دویسنج. الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا

قُدمت الملفات  وبشأن ملفات قیصر في لیختنشتاین. عي العام االتحادي األلماني مكتب المدّ السفیر ستیفن راب أبلغ  یسنج إن قال دوو
 م دویسنج الجدول الزمني التالي: ] من خالل كارتر روك والحركة الوطنیة السوریة. قدّ ُحجب االسم إلى لیختنشتاین عبر [

 ) إلى لیختنشتاین. MLA(المساعــدة القانونیة المتبادلــة  طلب    2015نوفمبر تشرین الثّاني/ 13

والمدعي العام   (BKA)مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا تسلیم قرصین صلبین إلى    2016فبرایر شباط/ 4
 االتحادي األلماني في فادوز. 

 مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا.من قبل  وتجدید البیانات التقنیةالحمایة     2016فبرایر شباط/ 11

 تم تسلیم المجلد المسمى "سامي" إلى قسم الطب الشرعي بجامعة كولونیا.    2017مایو أیّار/ 22

صلبة بھما صور. فأكد دویسنج ذلك،  القراص األ اثنین منتساءلت كیربر عّما إذا كان لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 
 Samsungسجالً. و" 1,238ملفاً في  56,185 جیجا بایت، ویتضمن  16,75" كان حجمھ Samsung Disk 1موضحاً أن "

Disk 2 ملفاً في المجموع، منھا 97,693سجالً. كان ھناك  1,971ملفاً في  41,508ل جیجابایت، وشم  14,18" كان حجمھ 

 

 الحصول على الترجمة.   ن بالعربیةمالحظة من مراقب المحاكمة: لم یطلب أي صحفیون ناطقو 11
 دقیقة بسبب حركة المرور. 15 متأخراً  ، المحامي كاجبین  ، أحد محامي الدفاع عن إیاد مثل 12
 

https://static.guim.co.uk/ni/1390226674736/syria-report-execution-tort.pdf
https://www.ecchr.eu/en/glossary/structural-investigation/
https://www.ecchr.eu/en/glossary/structural-investigation/
https://www.ecchr.eu/en/glossary/structural-investigation/
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م دویسنج لمحة عامة عن ھیكل المجلدات داخل مجلد  ملفاً مكرراً. وبشكل عام، كان ھناك عدد كبیر من التكرارات. قدّ  54,689
 "سامي": 

 الصور /عدد الملفات  االسم بالعربیة 
 178 الشرطة العسكریة 
 13,803 215 فرع المخابرات  
 216 220   فرع المخابرات 
 206 248   فرع المخابرات 
 1,108 216   فرع المخابرات 

 391 منّوع
 1,115 المخابرات الجویة 

 601 غیر معروف 
 482 235   فرع المخابرات 
 446 251   فرع المخابرات 
 8,003 227   فرع المخابرات 

 

ھذا كان أیضاً الملف الذي تم تسلیمھ إلى جامعة كولونیا. وأضاف أن ھناك عدة جداول حسابیة (اكسل) أیضاً، وأحدھا   قال دویسنج إن
 ": 251ال یمكن فتحھ. ثم قدم دویسنج مثاالً على الھیكل داخل المجلدات باستخدام المجلد "

 الحصة من مجموع الصور  عدد األشخاص  عدد الصور  الفرع 
251 446 99 1,49% 

 

لدویسنج مخططاً   حیث عرض سامي  2017ھم علموا بھذا الھیكل خالل مقابلتھم مع سامي في تشرین الثّاني/نوفمبر قال دویسنج إن 
یشبھ المخطط الذي رسمھ دویسنج. بعد ذلك أكد سامي الھیكل ووصف كیفیة ھیكلة الصور. قالت القاضي كیربر إن على دویسنج  

 التحدث عن مقابلة الشاھد مع سامي. أوالً إنھاء عرضھ قبل 

تابع دویسنج موضحاً أن سامي قام بفرز جمیع الصور. أوالً، نظر إلى الصور قبل أن یتم فرزھا. ثم قام بتغییر أسماء الملفات  
الملفات   ووضعھا في مجلدات مختلفة وأنشأ الجدول. شرح دویسنج ھذه الطریقة بمساعدة شریحتین وقال إنھ ھو نفسھ أدرك أن أسماء

  ورقم الفرع رقم المعتقلتتبع نمطاً معیناً ویسمح بالتوصل إلى استنتاجات بشأن محتوى الملف. تشمل األرقام المعروضة في الصور: 
 مماثالً:. وتتبع أسماء الملفات نمطاً ورقم الفحص 

 ) 1(462013-رقم المعتقل(محجوب) -227

 52011السنة: /الشھر أحیاناً بصیغة ، وكان یُكتباأوضح دویسنج أن ھذا الرمز یشبھ تاریخ

ھ لیس كذلك، موضحاً  قال دویسنج إن تساءلت كیربر عّما إذا كان الرقم األخیر ھو رقم الفحص الذي خصصھ خبراء الطب الشرعي.  
 أن رقم المعتقل فقط ھو الموجود في اسم الملف. 

) في نھایة بعض أسماء الملفات. فكر دویسنج  00000األصفار (سأل فیدنیر عّما إذا كان دویسنج قد سأل سامي عن معنى سلسلة من 
في ھیكل ومعنى أسماء الملفات قبل أن یسمع من سامي. ثم سأل سامي عنھا. وأكد سامي أن أسماء الملفات تشمل رقم الفرع ورقم  

مجلدات معینة ثم قام بتغییر أسماء   المعتقل والتاریخ. قام سامي بفرز الملفات وفقاً ألسماء المجلدات ألنھ حصل علیھا من قیصر في 
الملفات وفقاً لذلك. سأل دویسنج سامي عن سلسلة األصفار. قال سامي إنھا موجودة أصالً ولیس ھو من أضافھا، لكنھ أدرك أنھ  

 سلة األصفار في نھایة اسم الملف. عندما لم یكن ھناك تاریخ وفاة أو تسجیل، ُوِضعت سل 

للتواریخ المفقودة. فأكد دویسنج ذلك، قائالً إنھ تم تضمین األصفار عندما لم یكن ھناك   كانت تشیراستنتج فیدنیر أن سلسلة األصفار 
سامي افترض أوالً أن التواریخ في أسماء الملفات األولیة تمثل تواریخ الوفاة.    قال دویسنج إنأدلة حول تاریخ الوفاة أو التسجیل.  

قطت فیھا الصورة (تاریخ  أسماء المجلدات األولیة، أدرك سامي بعد ذلك أن ھذه التواریخ ھي في الواقع التواریخ التي التُ بالنظر إلى 
التسجیل). ومع ذلك، فإن تواریخ الوفاة وتواریخ التسجیل كانت قریبة من بعضھا البعض. وأوضح دویسنج كذلك أنھ كلما كان ھناك  

 لملف، فھذا یعني إنھ یوجد صور متعددة لنفس الشخص. رقم بین قوسین في نھایة اسم ا
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المثال،   سأل فیدنیر لماذا یتكون رقم الفحص المخصص من قبل خبراء الطب الشرعي من رقم و"ب" في النھایة [على سبیل
الصور. عندما وصلت  دویسنج، قال سامي إن رقم خبراء الطب الشرعي تم تخصیصھ فقط عند إعطاء أمر التقاط ب]. وفقاً ل/123

رقمان فقط. بعد وصول خبراء الطب الشرعي، تم تخصیص الرقم الثالث وكتابتھ في دفتر مالحظات.   علیھا، كان مشفىالجثث إلى ال
وأوضح أنھ یجب أن یكون ھناك ما ال    /ب"26: " الرقم  علىم دویسنج مثاالً  ثم تحولت إلى األحرف. قدّ  5,000 إلى األرقام  وصلت 

 . ھذه النقطةم دویسنج أمثلة من مجلدات مختلفة لتوضیح قدّ و جثة قبل ھذه الجثة.  5,025یقل عن 

"كویت" تضمن ما مجموعھ  اسمھ  لتقاریر. وضرب مثاالً من ملف صوراً لللجثث و  اً صور  الصلبةاألقراص  وفقاً لدویسنج، تتضمن
 م دویسنج ترجمة للوثیقة. قدّ و خمس صور للتقاریر. 

اه مراقب المحكمة في المحكمة.  غة غیر كاملة للوثیقة التي قدمھا دویسنج بناًء على ما استطاع أن یسمعھ ویر[یوجد أدناه إعادة صیا
 األجزاء المفقودة من الوثیقة بعالمة [...].]  تمت اإلشارة إلى 

 
 الجمھوریة العربیة السوریة 

 للقوات العسكریة والمسلحة   ةالعام القیادة

 العسكریة شعبة الشرطة 

 [...] 

 642/358التقریر: رقم 

 سجل مصور الحادث 

 وفاة دث:  االح

باألرقام   215العسكریة، تم تصویر جثث المعتقلین من فرع جھاز المخابرات العامة النیابة بناء على استدعاء من قبل دث: اشرح الح
 التالیة:

ب،  / 2623ب، / 2622ب، / 2621ب، /2620ب، / 2619ب، /2618ب، / 2617ب، /2616ب، / 2615ب،  /2614
 ب /2624

 العسكري بواسطة الرقیب [ُحجب االسم].  601 مشفى مشرحة في قاعة  2013 ،أیار/مایو 24بتاریخ 

 

 . 601المزة  مشفىھ قدم ھذه الوثیقة كمعلومات أساسیة عن عملیة التوثیق في قال دویسنج إن 

دویسنج أنھ موجود في مجلد "كویت". كما تم العثور على بعض صور التقاریر في  أراد فیدنیر تأكید مكان العثور على المستند. فأكد 
 ملف "سامي". 

 د دویسنج ذلك. ى الیمین الدستوریة. فأكّ إذا كان المترجم من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قد أدّ عّما  سأل فیدنیر

مكتب  ات العسكریة والتي لم تكن موجودة في الملف الذي حصل علیھ م دویسنج معلومات أساسیة عن تقاریر مماثلة من المخابرقدّ 
العدالة  لجنة من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا من لیختنشتاین، ولكن تم تسلیمھ إلى  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  رجمتھا بواسطة وتم ت  2020 في عام  أغسطس/آب  –  یولیوتموز/) في CIJA(الدولیة  والمساءلة 
 . بألمانیا

اه مراقب المحكمة في المحكمة.  [یوجد أدناه إعادة صیاغة غیر كاملة للوثیقة التي قدمھا دویسنج بناًء على ما استطاع أن یسمعھ ویر
 األجزاء المفقودة من الوثیقة بعالمة [...].] تمت اإلشارة إلى 
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 الجمھوریة العربیة السوریة 

 [...] 

 [...] 

 227الفرع  – جھاز المخابرات 

 22-120460الرقم 

 2013 ،آب/أغسطس 05التاریخ: 

 […] حسن سعید. 

  1988]، موالید ُحجب االسماألم [ اسم . (مات في السجن: طلب إنھاء اإلجراءات القضائیة بخصوص [ُحجب االسم] الذي الموضوع 
 . بدمشق  شرطة العسكریةالدى في مكان معروف للجنازة  اإدلب) /في حي الناعورة 

حیث    601 مشفى ساءت حالتھ الصحیة وھذا ھو سبب نقلھ إلى ال 2013 ،تموز/یولیو 31. وفي 2013 ،آذار/مارس 23قل في اعتُ 
في   2655/0 جثة الإیداع وتوفي في النھایة في نفس الیوم بسبب صعوبات في التنفس وقصور في القلب. وتم أكثر ساءت حالتھ 
 غرفة تبرید.

 

  مشفىلتخصیص اسم ورقم  المعتقلھ یمكن للمرء أن یرى من الوثیقة كیف استخدمت المخابرات العسكریة رقم قال دویسنج إن 
إلى شخص   ھذه "شھادة الوفاة"  قبل ھذه الوثیقة تم استخدامھا داخلیاً بینما تم تسلیم  أبرزھاللشخص. وقال كذلك إن "شھادة الوفاة" التي 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  إلى كھذه م شھادة ف على المتوفى في إحدى صور قیصر قدّ ما. أوضح دویسنج أن الشاھد الذي تعرّ 
  ،مایوأیار/ 30 –). تاریخ الوفاة 607تشرین ( مشفى  – مثل: مكان الوفاة عند ترجمة الوثیقة، تعّرفوا على عدة خصائص، و. بألمانیا
تاریخ الوفاة، وأن تاریخ  /ل ی سجت كتاریخ لل 2013 ،یونیوحزیران/ 4 مع اسم الملف، الذي جاء فیھ:تناسب ھذه المؤشرات وت .  2013

 ً  . في نفس الوقت  التسجیل وتاریخ الوفاة الفعلي سیكونان تقریبا

  قال دویسنج إن شھادة الوفاة لصورة من ملفات قیصر.   تعیینمن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا مكن سأل فیدنیر كیف ت 
ف  . یبدو أنھ وجدھا على اإلنترنت وتعرّ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا] جلب الصورة إلى مقابلتھ مع ُحجب االسمالشاھد [ 

 یعرف الشخص من الصورة وتم تسلیم شھادة وفاة ألحد أقاربھ في سوریا. على الشخص. ثم أكد الشاھد أنھ 

لجنة  ال. سأل كیف حصلت الدولیة لعدالة والمساءلةاوثائق من لجنة  ىأشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا تلقّ 
ھي جمع  لجنة ال. وأوضح أن مھمة لجنائیة االتحادیة بألمانیامكتب الشرطة ا سأللم تخبرھم ولم ی لجنة ال قال دویسنج إنعلى الوثائق. 

  يالقلب  الَوَھط فإن . حقیقیةوتحلیل الوثائق المتعلقة بسوریا. لم یكن یعرف بالضبط كیف حصلوا على ھذه الوثائق، لكن الوثائق بدت 
 ملفات قیصر. من  للوثائق وصعوبة التنفس كسبب للوفاة مطابقالوعائي 

أن الشاھد قال إنھ   دویسنجدویسنج تشیر إلى وثیقة تُعطى عادة لألقارب. فأكد  ا كانت ترجمة الوثیقة التي أبرزھاإذعّما  سأل فیدنیر
 تشرین.  مشفى حصل على الشھادة لكن لم یتمكن من رؤیة الجثة في 

 شرح دویسنج ھیكلة مجلد "كویت". 

 عدد الملفات/الصور  المجلدات 
6-2011 […] 
8-2011 […] 
9-2011 […] 

[…] […] 
14.8.2013 […] 

 

، لكن األسماء األخرى كانت أقل وضوحاً. تضمن ھذا المجلد أیضاً نسخاً  2013أوضح دویسنج أن اسم أحد المجلدات یشیر إلى عام 
لفات  استخدم التواریخ من ھذه المجلدات كتواریخ لتسمیة الم ساميمكررة موجودة في مجلد "سامي". أوضح دویسنج كذلك أن  

 مجلداً فرعیاً.  287إلى   80 من " تضمن كویت "سامي" ألن "مجلد  ھیكلة" أكثر تفصیالً من كویت "  ھیكلة مجلدكان والفردیة. 
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أشار دویسنج إلى أن قیصر اتصل بسامي بعد شھر أو شھرین من بدء الثورة وأخبر سامي  ف ،"كویتسأل فیدنیر من الذي أنشأ مجلد "
  2011مایو أیار/معاً. حدث ھذا في  استعرضاھابجثث المدنیین وأسباب وفاتھم. ثم أحضر قیصر بعض الصور إلى شقة سامي حیث 

ونقلھا إلى مكان سامي حیث نقل    فالشةخ الصور على  تقریباً. كان قیصر رئیساً لمجموعة من سبعة مصورین في القابون، وقام بنس
لم یتم فرز الصور. وتضمنت أسماء الملفات التي خصصتھا الشرطة العسكریة  وسامي نسخاً إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بھ.  

ً تواریخ -J  في "سامي" ھو  أسماء الملفات. على سبیل المثال، قد یكون االسممن خالل "سامي" و"كویت" مجلد یمكن التمییز بین و.  ا
للصور الملتقطة  عادة یُستخدم اسم الملف في "كویت" وإن [رقم مستمر].  -  DSCMبینما االسم في "كویت" ھو  ،201-05211

محفوظة في مجلد   ذكرھا الصورة السابق كانت بكامیرا رقمیة، لذا فإن أسماء الملفات ھذه ھي على األرجح االسم األولي للصور. 
إلى  ھذه العوامل أفضت و". المخابرات الجویةوُكتبت علیھا كلمة " 201كان للجثة التي في الصورة رقم و. " في "كویت" 5-2011"

 منھجیة سامي في الفرز. 

لى أسماء وھیكل  " للقوات الجویة یدویاً. فافترض دویسنج أن سامي أضاف ذلك استناداً إJإذا كان قد تمت إضافة " عّما  سألت كیربر
 المجلدات في "كویت". 

إذا كانت المجلدات وتسمیة  عّما  " للصور من الكامیرات الرقمیة. وتساءلت DSCMقالت كیربر إنھا كانت على درایة برمز "
یت" ھي  أكد دویسنج أنھ لم یتم من قبل سامي، ولكن من قبل الشرطة العسكریة. لذا فإن أسماء المجلدات في "كوفالصور یتم یدویاً.  

قام بتحمیلھا بشكل عشوائي قبل أن  وفي البدایة، لم یغیر سامي ھذه األسماء.  واألسماء األولیة التي قدمتھا الشرطة العسكریة.  
 رھا ویبدأ بفرزھا في تركیا. یصدّ 

العسكري في المزة. استخدم ھذه الصور أثناء مقابلتھ مع   مشفىتابع دویسنج عرضھ قائالً إن بعض الصور ھي صور "مراقبة" لل
وأنھ   601بعد تدریبھ األساسي. وأكد أن الصورة التقطت في  601 مشفى[ُحجب االسم]. كان الشاھد یعمل مع الجیش ونقل إلى 

ذي أكد أن الشخص  أیضاً صورة أخرى، وقد كانت متاحة للجمھور، للشاھد ال  عرض ھ قال دویسنج إن شاھد الجثث بنفسھ ھناك. 
مكتب الشرطة  ھا ا، [ُحجب االسم]. لیس من الواضح من أین أتت ھذه الصورة، لذلك أعط601الموجود في الصورة ھو موظف في 

استخدموا صور األقمار الصناعیة وحددوا  ف) لتحلیل مكان التقاط الصورة. DLRلمركز الفضاء األلماني ( الجنائیة االتحادیة بألمانیا
العسكري في المزة بدمشق. تمت مقارنة الخصائص األخرى، مثل   مشفى الجثث في مباني المن من الغسیل أو إما  أكوام وجود 

. واصل  601 مشفىاألشجار والمركبات، على صور األقمار الصناعیة بالصورة وتم التأكید على أن الصورة تم التقاطھا في ال
. ھذا مؤشر على أن الصور األصلیة تم تعدیلھا بطریقة  اإلنشاءمن تاریخ  دویسنج شرح سبب كون التاریخ المعدل على الصور أحدث 

 أكد سامي وجود أربعة إصدارات من ملفات قیصر: فما، ویمكن أن یحدث ذلك عن طریق النسخ والتحمیل وما إلى ذلك.  

 جوجل درایف بیانات مضغوطة على  .1
 لفرز الصور: مجلد "سامي". استخدم سامي الحقاً ھذه النسخة  •

 . جوجل درایف بیانات غیر مضغوطة، تم تحمیلھا الحقاً على   .2
كارتر روك طلبت الحصول على صور بجودة أفضل، لذلك تم تحمیل نسخة  شركة أخبر سامي دویسنج أن   •

 . جوجل درایف بوضوح عالي على 
 بیانات مضغوطة  .3

 سامي إلى قرص صلب ثم إلى كمبیوتر محمول. وتم إخراجھا من سوریا بواسطة  نسخة آمنة من كمبیوتر  •
 وسیط. 

 بیانات غیر مضغوطة  .4
 تم نسخھا من كمبیوتر سامي إلى قرص صلب، ال یزال في سوریا.  •

، فإن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدیھ النسخة المضغوطة التي تم تحمیلھا باإلضافة إلى النسخة المحملة  لدویسنجوفقاً 
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  بوضوح عال، والتي قدمھا سامي إلى مكتب المدعي العام االتحادي األلماني الذي قدمھ بدوره إلى 

 . مكتبالتقریر لعمل ولبتقییم ما إذا كانت الجودة األعلى تكون مفیدة ل التقنيحیث قام القسم بألمانیا 

خلصت كیربر إلى أن البیانات الوصفیة موجودة ولكنھا ستكون عدیمة الفائدة. أكد دویسنج أن البیانات الوصفیة موجودة للملفات غیر  
الملفات بسبب عملیات النسخ والتحمیل التي أدت إلى تغییر  المضغوطة. تعد تواریخ آخر تعدیل للملفات أحدث مما تشیر إلیھ أسماء 

،  2013دویسنج مخطط یحتوي على جمیع تواریخ التعدیل مما یوضح أنھ كلما اقتربنا من عام  یوجد لدىالبیانات الوصفیة األصلیة. 
 : 227حدثت المزید من التغییرات في البیانات األولیة. وضرب مثاالً من الفرع 

 2012یونیو حزیران/یر: تاریخ آخر تغی  •
 2011التاریخ في اسم الملف: حزیران/یونیو  •
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[سامي وقیصر] بدآ في  أن و 2011-6ھذا قد یكون خطأً إمالئیاً، ولكن حقیقة أن الملف قد تم حفظھ في المجلد  قال دویسنج إن
   .2011 یونیوحزیران/التاریخ الفعلي لإلنشاء من المعقول أن یكون جعل ت  2012ا في عام تحمیلھ

ھ ال  قال دویسنج إن .  2012أو  2011یشیر إلى أن الصورة تعود إلى عام  2013 ،یونیوحزیران/  4خلصت كیربر إلى أن تاریخ 
 ." 052012، ھناك عدة صور لشخص واحد تم تصنیفھا كملف "2012بالنسبة لعام و.  2011توجد صور من عام 

ھ یعتمد على  قال دویسنج إن یشیر إلیھ تاریخ التعدیل أیضاً.  عّما   تاریخ. سأل دویسنجقال فیدنیر أن تاریخ آخر تعدیل للملف ھو أحدث 
ھذا الملف.  ب یشیر بشكل عام إلى آخر مرة حدث فیھا شيء و التاریخ على الكمبیوتر الذي تمت معالجة الملف علیھ. /الوقت اتإعداد

 كمبیوتر األصلي. ومع ذلك، ال یمكن للمرء تأكید التاریخ والوقت دون الوصول إلى ال

ھ لم یر  قال دویسنج إن .  2012أو  2011تشیر إلى  251أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت تواریخ آخر تعدیل لصور الجثث من الفرع 
) والذي تم تغییره آخر  052012(  2012یُزعم أنھ من أیار/مایو  251الملف. ومع ذلك، ھناك ملف للفرع /ھذا الجمع بین التاریخ

تشرین والمزة، ولكن ھناك   يشفی نوا مسؤولین عن التقاط الصور في مه كاأن قیصر وزمالء دویسنجقال سامي ل  .2013مرة في عام 
اآللیة  مكتب دویسنج معلومات من  یوجد فيحیث لم یلتقط قیصر فیھ أي صور.   ،إحدى ضواحي دمشق ،في حرستا  مشفىأیضاً 

  مشفىالجثث إلى /قالوا إن الخطیب ینقل األشخاص السجانینتشیر إلى أن  سوریا والتيبشأن ) IIIMالدولیة المحایدة والمستقلة (
قال إن جثث الفرع   إیادحرستا. أشار دویسنج إلى أن   مشفىمن ھناك یتم نقل الجثث إلى والھالل األحمر حیث یتم تحدید سبب الوفاة. 

إذا ظھرت علیھم عالمات التعذیب، یتم نقلھم مباشرة إلى  ف یب.  المجتھد عندما لم تظھر علیھا عالمات التعذمشفى نُقلت إلى  251
 مقبرة جماعیة في نجھا. 

إذا كانت السلطات األلمانیة قد حصلت على ملفات مضغوطة بعد طلب المساعدة القانونیة المتبادلة من لیختنشتاین. عّما  فیدنیر  سأل
 د دویسنج ذلك. فأكّ 

 د دویسنج ذلك.نیة قد حصلت فیما بعد على ملفات غیر مضغوطة. فأكّ إذا كانت السلطات األلماعّما  سأل فیدنیر

  2011مایو أیار/في المزة وتشرین بین وعرضھ قائالً إن الملفات تم إنشاؤھا من قبل الشرطة العسكریة في القابون   دویسنجتابع 
تم استخدامھا من قبل  وقد . وأضاف أن الصور تم التقاطھا ألغراض التوثیق فیما یتعلق بالمعتقلین المتوفین. 2013أغسطس آب/و

 السلطات األمنیة للتقاریر ولعملیات صنع القرار الخاصة بھم. 

ا مكتب التحقیقات  تدخل بوكر قائالً إنھ ال یفھم كیف ضاعت البیانات الوصفیة عند نسخ الملفات. أشار دویسنج إلى دراسة أجراھ
الفیدرالي والتي تنص على أنھ یمكن للمرء أن یتوصل إلى استنتاجات حول نوع الكامیرا المستخدمة من خالل النظر إلى بیانات  

EXIF .البیانات   اقتطاع تم  حیث  (صیغة ملف صوري متبادل). ومع ذلك، لم تحمل ملفات قیصر سوى كمیة صغیرة من البیانات
في الملفات غیر   EXIFات. أخبره قسم الصور الفنیة في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ ال توجد بیانات عند تحمیل الملف

 المضغوطة. 

إذا كان یمكن للمرء أن یعرف من إجمالي البیانات المتاحة متى تم إنشاء الملفات األولى. أوضح دویسنج أنھ  عّما  سأل كلینجھ دویسنج
من ملف في "سامي"   ] الموجود في "كویت". كما یمكن أن یعرف ذلك2011" [أیار/مایو 052011المجلد "یمكنھ معرفة ذلك من 

 ) یتكون من جثث من درعا. 2011” (نیسان/أبریل 042011ویوجد أیضاً ملف اسمھ “ ." 2011الجویة  بعنوان "المخابرات 

من إدارة المخابرات   ھاقال دویسنج إن ومن أي فرع جاءت الجثث.   2011سأل كلینجھ عن عدد الملفات المضمنة في مجلد أیار/مایو 
 الجویة، ولكن علیھ التحقق من عدد الصور التي تتضمنھا.

*** 

 ] دقیقة أثناء الجلسة  15 استراحة لمدة [

*** 

، كتبھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بخصوص المستندات الواردة  2020 ،أیلول/سبتمبر 11أشار فیدنیر إلى مالحظة من 
  اللجنةمن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سأل دویسنج عن عدد المستندات التي تلقاھا و.  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة من 

ھ متأكد من أنھم تلقوا أربع وثائق متطابقة تقریباً فیما یتعلق بالمحتوى. تشیر  قال دویسنج إن وكیف كانت متشابھة في المحتوى.  
متطابقة، لكن البعض أشار إلى   الترویسة. كانت 2013في  ات العسكریة  شعبة المخابرمن قبل  المعتقلینجمیعھا إلى األشخاص 

  تھتدھورت حال. ووصفت جمیع الوثائق أسباب الوفاة باستخدام صیاغة مماثلة: "215والبعض اآلخر إلى الفرع   227الفرع 
ت اتخاذ القرار وراء الوفیات. وفقاً  عملیاإلى ". كما أشاروا إلى مواقع الجثث ومشفىفي ال  ي"توف "،مشفى إلى ال الصحیة"، "تم نقلھ

 في مكان معروف للشرطة العسكریة.  ع الجثث إلى األقارب. بل تم دفنھاجمی   ثالثة أرباع ، لم یتم تسلیملدویسنج
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والذي جاء فیھ أن قیصر   2020 آب/أغسطس شكر فیدنیر دویسنج على شرحھ وأشار إلى خالصة تقریر الشرطة العسكریة بتاریخ 
ھ یستند  قال دویسنج إن عمل في الشرطة العسكریة في مشفیي تشرین والمزة. أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي استند إلیھ ھذا االستنتاج.  

 ] وشھادات الوفاة. ُحجب االسم[  الشاھد وشھادة سامي وشھادة إلى تقاریر الشرطة العسكریة  

أشار فیدنیر إلى الجزء الثاني من االستنتاج الذي جاء فیھ أن عملیة التقاط الصور وتعبئة المستندات كانت من إجراءات الشرطة  
شھادات  ضاء العسكري إلصدار . قال سامي إن التقاریر استُخدمت من قبل الق2011واستمرت بعد عام   2011العسكریة قبل عام 

، من المفترض أنھ تم استخدام نموذج واحد لكل شخص، ولكن الحقاً، تم استخدام نموذج  في البدایةوألغراض توثیق أخرى.   وفاة
 واحد لعدة أشخاص. 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

  28. فأكد دویسنج أن ھناك أربع صور تضمنت 2012بتاریخ  251الصور من الفرع  استعرضإذا كان دویسنج قد عّما  سأل بوكر 
في اسم الملف. وكل الصور أظھرت نفس الشخص. كان نظام الترقیم غیر معروف وكان الرقم الوحید المقروء    2020 ،أیار/مایو

 . 432أو  433ھو 

 ة لكنھ لم یستطع تفسیر خلفیة ھذه اإلصابات أو أسبابھا. ھ رأى إصابات على الجث قال دویسنج إن سأل بوكر عن آثار التعذیب.  

 إذا كان دویسنج قد توصل إلى أي استنتاجات. قال دویسنج ال، وإنھ لیس خبیراً في الطب الشرعي. عّما  سأل بوكر 

ت في لیختنشتاین ثقو[ُحجب االسم] و ة السوری  الحركة الوطنیة قال دویسنج إن سأل بوكر كیف ولماذا وصلت الملفات إلى لیختنشتاین. 
 ألسباب حیادیة.  واختارتھا

كارتر  ھ لم ینظر إلى التقریر، ومع ذلك، لم یكن لدى قال دویسنج إن دویسنج عن الملفات التي یتضمنھا تقریر كارتر روك.   سأل بوكر 
الوصول   بألمانیا إمكانیةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  سوى إمكانیة الوصول إلى مقتطفات من ملفات قیصر بینما كان لدى  روك

 إلى المزید من الملفات. 

ھ عندما غادر قیصر وسامي سوریا، كانا  قال دویسنج إن تساءل بوكر عن سبب وصول كارتر روك إلى الملفات في المقام األول.  
 یبحثان عن دعم. لم یكن دویسنج متأكداً من سبب حصول كارتر روك على الملفات بالضبط. 

المكتب لم یجر أي تحقیق محدد فیما یتعلق بتقریر كارتر    قال دویسنج إنسأل بوكر دویسنج عن العالقة بین قطر وكارتر روك.  
، علموا بھذا التقریر ألنھ متاح على اإلنترنت واستخدموه كنقطة انطالق أولى لتحلیلھم وتحقیقاتھم في ملفات  لدویسنجروك. وفقاً 

 قیصر. 

 المدعي العام استجواب من قبل  

أشار كلینجھ إلى طلب المساعدة القانونیة المتبادلة المقدم من مكتب المدعي العام االتحادي األلماني إلى اآللیة الدولیة المحایدة  
 . 251من الفرع  سّجانوالمستقلة بخصوص 

یسمعھ ویراه مراقب  استطاع أن بألمانیا بناًء على ما [یوجد أدناه مقتطف غیر مكتمل من مالحظة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة 
 [...].]   عالمةالمفقودة من المالحظة ب  تمت اإلشارة إلى األجزاء المحكمة. 

  ،أیار/مایو 9بتاریخ  251من الفرع  سّجان وتم تسلیم محضر استجواب ال 2019 ،شباط/فبرایر 15صدر الطلب بتاریخ 
تم نقل  ی . ثم السّجانین ، یتم إبالغمعتقلإنھ كلما مات  سّجان. وأشار االستجواب إلى حاالت وفاة داخل الفرع. قال ال 2019

تم تدوینھا في شھادة الوفاة وفي  ی نوبة قلبیة، واإلصابة ب  تم اإلعالن رسمیاً عنی الھالل األحمر [...] حیث  مشفى الجثة إلى 
إدارة   إلى رئیس سلیمھاالشھادة، یتم ت  التخلص من في حالة عدم و  التخلص من شھادة الوفاة.ملف المعتقل. غالباً ما یتم 

تم نقل الجثث إلى حرستا حیث كان لدى الخبیر الشرعي المسؤول دفتر سجل یتتبع عدد الجثث  وی . المخابرات العامة
فصاعداً، لم   2013اعتباراً من عام وصیل. والفرع المعني الذي أتت منھ الجثث، باإلضافة إلى الرموز الخاصة بھذه التفا

ممتلئاً تماماً، لذلك اتصلوا   مشفىجثة، كان ال 60إلى  50حوالي كانت ھناك تعد الرموز مكتوبة مباشرة على الجثث. 
تم دفن الجثث في حرستا   2013بعد ذلك بنقل الجثث إلى مقابر جماعیة. في بدایة عام  مشفى ال واأخبر  نبالمخابرات الذی 

 على الفور بسبب شكاوى من الرائحة. 

الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن  مكتبإیاد  أخبرھ مصدر جدیر بالثقة. قال دویسنج إن .  سّجان سأل كلینجھ دویسنج من ھو ال 
نفس  اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة اھد دویسنج مقطع فیدیو یعرض فیھ [ُحجب االسم] وثائق. قدمت اسمھ [ُحجب االسم]. ش سّجان

اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة  المصدر. توصل دویسنج ومكتبھ إلى استنتاج مفاده أن المستندات من  شفرة المستندات إلى جانب  
 والفیدیو متطابقة. 
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. لقد  ذلك أكد دویسنجفحرستا.   مشفىكان لدى دویسنج معلومات عن األشخاص الذین شاھدوا الجثث في أراد كلینجھ معرفة ما إذا 
وتصف   251. تشیر إحدى الوثائق إلى الفرع اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة حصلوا على ھذه المعلومات من الوثائق التي قدمتھا 

المخابرات   فروعإلى وجود جثث من  ھذا رفض قبول الجثث. ویشیر   مشفىموظف من ال/إجراًء داخلیاً بخصوص شكوى ضد شخص
  .ھناك جثث  ھ كان، [ُحجب االسم]، قال إن مشفىإذا كان التقریر صحیحاً. وأضاف دویسنج أن الرئیس السابق لل 2013في بدایة عام 

 . مشفىفي ال اذا كانتكر من أین أتت الجثث ولمولم یذ

أن دویسنج ذكر سابقاً شاھداً تعرف على شخص من ملفات قیصر وأراد معرفة ما إذا كان ھناك المزید من  إلى كلینجھ  أشار
  هعدة أشخاص كانوا زمالء  تعرف علىأكد دویسنج أن المحامي [ُحجب االسم] فمن الملفات.  أي شخصاألشخاص الذین تعرفوا على 

المحامي تعرف أیضاً على أشخاص   قال دویسنج إن تشارات قانونیة لمتظاھرین. سابقین. قال إن أحدھم اعتقل أثناء قیامھ بتقدیم اسال
من عائلتھ. وأوضح دویسنج كذلك أن جمیع الشھود الذین تعرفوا على األشخاص من الملفات قالوا إن أیاً منھم لم یكن على صلة  

 بالمعارضة المسلحة. 

وسأل دویسنج  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا نیا نیابة عن أشار كلینجھ إلى تقریر الطب الشرعي الصادر عن جامعة كولو
 لكنھ ال یتذكر بالضبط. وفي مالحظة،    ةمذكور ھاقال دویسنج إن عن أسباب الوفاة المدرجة. 

 . ذلك  أكد دویسنجفإذا كان تقریر الطب الشرعي قد ذكر أیضاً أسباباً غیر معروفة للوفاة. عّما  سأل كلینجھ

لجنة  من خلیة ال مكتبھ یعرف عن  قال دویسنج إنومھامھا وھیكلھا.  خلیة إدارة األزمة دویسنج عن التقاریر المتعلقة ب  سأل كلینجھ
بشكل أساسي مستوى   خلیة إدارة األزمة تعندما أعلن  2011أبریل نیسان/ 20تقاریر من  اللجنة. قدمت العدالة والمساءلة الدولیة

 . لجنة من أجھزة المخابرات، وفقاً ل رتٍب عالیة و ذوھم مسؤولون خلیة ال أعضاء  قال دویسنج إن.  نزاع في التعامل مع ال اجدید

" یشیر بالفعل إلى أن مھمة الخلیة ھي  خلیة إدارة األزمة   اسم "  قال دویسنج إن. خلیة إدارة األزمةسأل كلینجھ عن تاریخ تأسیس 
   .2011مارس آذار/، تم تأسیسھا في لدویسنجإدارة األزمة نیابة عن الدولة السوریة. وفقاً 

ھ ذكر  قال دویسنج إن كارتر روك ومكتب التحقیقات الفیدرالي.  شركة ھا ت أراد كلینجھ معرفة المزید عن تحلیالت الملفات التي أجر
قیقات الفیدرالي فحص الملفات واختبر بیاناتھا الوصفیة وصحتھا. فحص مكتب التحقیقات الفیدرالي بیانات  بالفعل أن مكتب التح

EXIF  (صیغة ملف صوري متبادل)  (خبیر الطب الشرعي)   رقموخلص إلى أن محتوى الملفات لم یتم التالعب بھ. ومع ذلك، فإن
صور. لم یكن لھذه التغییرات أي صلة بالجثة، ولم یر دویسنج سوى صور  المكتوب على البطاقات أصبح أكثر وضوحاً في بعض ال

 دون أي تغییرات. 

إذا كان لدیھ أي شكوك حول عمل قیصر وصحة  عّما  على ملفات قیصر، أراد أن یسأل دویسنجعمل أن دویسنج  بماقال كلینجھ 
ھناك تقاریر مطابقة أخرى وصور  والملفات. قال دویسنج ال، وأكدت إفادات شھود آخرین الطابع الزمني المتعلق بأسماء الملفات. 

 . صحیحةت . خلص دویسنج إلى أنھ حتى اآلن، ال توجد حقائق تشیر إلى أن الملفات لیس601المزة   مشفىأقمار صناعیة خاصة ل

 ن محامي المدعی استجواب من قبل 

أشار كروكر إلى شھادة الوفاة التي قدمھا شاھد وتم عرضھا أثناء عرض دویسنج التقدیمي. أراد كروكر معرفة ما إذا كان من  
فردیة،   ھ یحدث في حاالت قال دویسنج إن الممارسات المعتادة إعطاء شھادات الوفاة أو ما إذا كان ذلك یحدث فقط في حاالت فردیة.  

اھد رشوة للحصول على الشھادة. وأضاف دویسنج أنھ لم یكن من الممكن دائماً التعرف على الضحایا،  ولكن في ھذه الحالة دفع الش
أقاربھا من خالل ملفات  علمت بأمر لذلك في كثیر من الحاالت، لم یتم إصدار شھادة وفاة. وتابع موضحاً أن العدید من العائالت 

 نھار.  لیل  اإللكتروني لموقعا تصفحقیصر فقط أثناء 

 ھ ال یستطیع تقدیم إجابة بسبب التحقیقات الجاریة. قال دویسنج إن سأل كروكر دویسنج عن عدد شھادات الوفاة التي رآھا. 

ھ تم إصدار عدد قلیل فقط من شھادات الوفاة،  قال دویسنج إن أراد كروكر معرفة ما إذا كانت شھادات الوفاة ھي القاعدة أم االستثناء.  
 لذا فھي استثناء.

ھ یعلم عن التقاریر  قال دویسنج إن إذا كانت ھناك نقطة زمنیة معینة تم فیھا إصدار عدد كبیر من شھادات الوفاة. عّما  سأل كروكر
 العامة ذات الصلة؛ ومع ذلك، لم یر أي مستند للتحقق من ھذا االفتراض. 

 ھذا مجرد تكھنات.  ال دویسنج إنقسأل كروكر عن النقطة الزمنیة المحددة المذكورة في ھذه التقاریر العامة. 

سبتمبر تناول عملیات صنع القرار [داخل أجھزة المخابرات] وسأل من شارك في ھذه العملیات وما  أیلول/ وأشار بانز إلى تقریر من 
إذا كان   لكنھ غیر متأكد مما ،شعبة المخابرات العسكریةحتى إلى رئیس   تقدیمھاالمعلومات تم  قال دویسنج إن الذي تقرر بالضبط. 

 ع بالفعل على أي وثیقة. ھذا الشخص قد وقّ 
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إذا كانت ھذه القرارات تتعلق بإعادة الجثث. قال دویسنج كان ھناك اقتراح في الوثائق [في أمر الدفن، على سبیل  عّما  تساءل بانز
 بناًء على الوثائق فقط. المثال]. ومع ذلك، لیس من الممكن تقییم ما إذا كانت ھذه المقترحات قد تحققت بالفعل 

*** 

 ] دقیقة 65استراحة غداء لمدة [

*** 

 شھادة رئیس المفتشین الجنائیین دویسنج بشأن شھادة سامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 

 ال. كالھما أي أخبار بخصوص مثول سامي في المحكمة. قال ك اإذا كان لدیھمعّما  سألت كیربر المدعي العام ومحامي المدعي

طلب فیدنیر من دویسنج أن یصف الظروف العامة لشھادة سامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قبل أن یحاول القضاة  
مقابلة   قال دویسنج إن "إنعاش " ذاكرتھ فیما یتعلق بجوانب معینة من خالل االستشھاد بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  

إذا كان یفھم كل شيء وفي  عّما  . سئل سامي في البدایةمكتبالمكتب في برلین بحضور مترجم من السامي كشاھد جرت في مقر 
 التحقق من المحضر. كان علیھ أن یوقع على كل صفحة من المحضر ولم یجد صعوبة في فھم كل شيء.  منھ لب نھایة المقابلة طُ 

 . ك ذل أكد دویسنجفإذا تمت إعادة ترجمة المحضر.  عّما  ری سأل فیدن 

 لمدة یومین.  االستماع إلیھھ تم قال دویسنج إن . ساميإلى ماع ت سسأل فیدنیر عن مدة اال 

إنھ عاش في ضواحي دمشق التي كان یسیطر علیھا الجیش السوري الحر.   دویسنجأراد فیدنیر معرفة الخلفیة الشخصیة لسامي. قال 
 ً  من االعتقال. وقد غادر قبل قیصر.  وغادر سوریا خوفا

 . 2014ھ غادر قبل  قال دویسنج إن سأل فیدنیر متى غادر سامي سوریا.  

 . فأكد دویسنج ذلك. 2013قول سامي إنھ غادر في [ُحجبت المعلومات]  إلى فیدنیر  أشار

 ھ یعتقد أنھ ذھب إلى األردن. قال دویسنج إن أراد فیدنیر أن یعرف إلى أین ذھب سامي بعد مغادرتھ سوریا.  

 . التذكر دویسنجلم یستطع فسأل فیدنیر إلى أین ذھب قبل أن یذھب إلى األردن. 

 . فأكد دویسنج ذلك. 2013یو تموز/یول 22أشار فیدنیر إلى أن سامي قال إنھ دخل لبنان بشكل قانوني ثم غادر إلى األردن في 

 ھ ذھب إلى تركیا وھو حالیاً في دولة أوروبیة. قال دویسنج إن ان. سأل فیدنیر إلى أین ذھب سامي بعد أن غادر عمّ 

ان  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا حیث قال إنھ بعد إقامتھ في عمّ  لدىسامي   إفادةأشار فیدنیر مرة أخرى إلى أجزاء من 
ذھب إلى قطر حیث مكث حوالي   2014 ،كانون الثاني/ینایر 12ثم في  2013 ،تشرین الثاني/نوفمبر 14في   إسطنبولذھب إلى 

 . فأكد دویسنج ذلك. إسطنبولثالثة أسابیع قبل العودة إلى 

ن  نزاع ویعرفاا على اتصال بالفعل قبل بدایة الا كان ھمقال دویسنج إن زید عن العالقة بین سامي وقیصر. أراد فیدنیر معرفة الم
الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كیف اتصل   لمكتب. قال سامي نزاععلى اتصال بعد بدایة ال . وبقیا1997ا البعض منذ عام بعضھم

 . 2011ذلك في أیار/مایو  بھ قیصر لیخبره عن الجثث وأنھما التقیا بعد

. قال دویسنج، وفقاً  نزاعالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا فیما یتعلق بموقف قیصر قبل بدایة ال لمكتبسأل فیدنیر ما الذي قالھ سامي 
 [ُحجبت المعلومات] حیث كان رئیساً لسبعة مصورین. في لسامي، فإن قیصر عمل مصوراً مع الشرطة العسكریة 

 أكد دویسنجفقیصر كان علیھ أن یلتقط صوراً للجنود والحوادث وحاالت االنتحار وما إلى ذلك.   نأب سامي  قولدنیر إلى  وأشار فی 
 . ذلك

مایو، اتصل قیصر بسامي لزیارتھ ألنھ رأى  أیار/، في نھایة 2011 ، مارسآذار/ 18بعد شھرین من  نھإلى قول سامي بأ فیدنیرأشار  
التي   المشافي واكتشف تناقضات بین ظروف الجثث والتقاریر الرسمیة لخبراء الطب الشرعي. سأل فیدنیر دویسنج عن  نجثث مدنی 

 إن قیصر عمل في تشرین والمزة.  دویسنجیعمل فیھا قیصر. قال 

 موجود بالفعل، لكن قیصر لم یعمل ھناك.  مشفى ھذا ال قال دویسنج إنحرستا.   مشفىسأل فیدنیر عن 

عندما طلب  وقیصر أخبر سامي عن الجثث.   قال دویسنج إنأراد فیدنیر معرفة ما حدث بعد لقاء سامي وقیصر بخصوص الصور.  
األدلة   سامي الصور، قدمھا قیصر. قال دویسنج أیضاً إنھ وفقاً لسامي، أراد قیصر االنشقاق لكنھما قررا معاً أنھ من المھم جمع
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ثم تم حفظ الصور على   على بطاقة الذاكرة أو  فالشةلھذا السبب، قام قیصر بتھریب الصور على  واإلطاحة بالنظام.   وجود احتمال ل
 كمبیوتر سامي.

نج  قال دویسواحدة جدیدة في كل حالة.  ھناك بالضبط في تھریب الصور وما إذا كانت  الفالشة تابع فیدنیر متسائالً عن كیفیة استخدام 
  فالشة  . قام سامي بنسخ الملفات الموجودة على أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھ حیث تم حفظھا على الفالشة قیصر یستخدم دائماً نفس  إن

 مرة أخرى.  واستخدامھا   الفالشةتم بعد ذلك حذف البیانات الموجودة على ی كان والمجلد).  ھیكل (نفس 

.  سامي فیدنیر متسائالً كیف تعامل سامي مع الملفات. قال دویسنج في البدایة، تم حفظ الصور بطریقة غیر منظمة على كمبیوتر  تابع
جوجل  ، قرروا حمایة البیانات من الحكومة (عملیات بحث محتملة) وبالتالي قاموا بتحمیل نسخة مضغوطة على 2012في عام و

 إضافیة.  نسخ ثثالفي وقت الحق تم إنشاء و . درایف

قد تكرر عدة مرات وسأل دویسنج عن عدد الملفات التي تم التعامل معھا بھذه   سامي خلص فیدنیر إلى أن اإلجراء الذي وصفھ 
 النھایة.  حتى  70-50و  30إلى  20فقط، ثم  عدة ملفات اد یومیاً. في البدایة، كان ھناك دزاعدد الملفات  قال دویسنج إنالطریقة.  

تم حفظ الصور  وقد المجلدات لم یكن مھماً.  /الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن ھیكل الملفات لمكتبلى أن سامي قال أشار فیدنیر إ
ألن خدمة اإلنترنت كانت سیئة ویمكنھم فقط   جوجل درایف، ثم تم تحمیل نسخة مضغوطة من الملفات على دائمعلى جھاز كمبیوتر 

 لم یرغبا في إثارة الشكوك عن طریق تحمیل كمیات كبیرة من البیانات. أنھم باإلضافة إلىتحمیل نسخة مضغوطة. 

 سامي بدأ في فرزھا في تركیا.  قال دویسنج إن إذا كانت الصور قد تم ترتیبھا أوالً.  عّما  سأل فیدنیر

في  في الیوم   3في البدایة، قال إن ھناك فبشكل صحیح.   یُذكرسامي بشأن العدد المتزاید للصور في الیوم لم  إفادة تدخل بوكر قائالً إن 
 في الیوم".  ملفات " إلى "عدة 3غّیر أقوالھ من " ساميأكد دویسنج أن ففي الیوم".   ملفات ، قبل أن یغیرھا إلى "عدة بادئ األمر

[بالملفات] وكیف تم نقلھا إلى أشخاص في الخارج. قال دویسنج وفقاً لسامي، تم إرسال الملفات إلى  حدث بعد ذلك عّما  سأل فیدنیر
 [ُحجب االسم] الذي سلمھا بعد ذلك إلى لیختنشتاین.

] نسخة مضغوطة إلى  ُحجب االسم [ سلم الملفات المضغوطة في األردن و حّملوا إنھم  اسامي الذي قال فیھ  إفادةوأشار فیدنیر إلى 
أنھ  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سامي أخبر  قال دویسنج إن. ةكامل تم ضغطھا وأیھا  النسخ ختنشتاین. سأل فیدنیر أي لی 

من أجل تقلیل حجم البیانات بسبب االتصال البطيء باإلنترنت والسماح بنقل غیر مشكوك فیھ للبیانات، قاموا بتحمیل نسخة مضغوطة  
 من الملفات إلیھم.  الوضوح فقط بعد مغادرتھم سوریا، تم إرسال نسخة عالیة و ا. من الملفات في سوری 

میجا بایت على   1.3-1كیلو بایت تحتوي على بیانات مضغوطة بینما تحتوي ملفات  250أوضح فیدنیر أن الملفات ذات حجم  
سیطرة الجیش   بعدة الوضوح غیر المضغوطة إال البیانات األصلیة، بما في ذلك أسماء الملفات األصلیة، ولم یتم تحمیل ملفات عالی 

السوري الحر [على المنطقة التي تم تحمیل الصور منھا]. ثم سأل فیدنیر كیف شارك خبراء الطب الشرعي [بتفویض من كارتر  
سامي لم یقدم أي تفاصیل حول كیفیة تدخل خبراء الطب الشرعي بالضبط،   قال دویسنج إنروك] وما ھي النسخة التي یعملون بھا. 

  ملفات "أكبر"السماح ب ولكنھم كانوا على اتصال مع كارتر روك وأجروا محادثات معھم حول جودة الصور وطلبوا في النھایة 
 أفضل. لمعاینة 

 نسخة غیر مضغوطة.  حصل على المّدعي العام االتحادي  قال دویسنج إنعن العالقة بین الملفات واإلجراءات في ألمانیا.  فیدنیرسأل  

دویسنج   . سأل فیدنیر2017في أیلول/سبتمبر  على حق الوصول إلى ھذا النسخة  حصل  المّدعي العام االتحاديأشار فیدنیر إلى أن 
 نسخ:  ھناك أربع سنج إنقال دوی عن نسخ الملفات الموجودة. 

النسخة المضغوطة التي تم تحمیلھا واستخدامھا من قبل سامي في تركیا لفرز الملفات وتم تقدیمھا إلى لیختنشتاین بواسطة   .1
 [ُحجب االسم]. 

 من قبل سامي.  المّدعي العام االتحاديوقُدمت إلى إلكترونیة،  نسخة غیر مضغوطة تم تحمیلھا على سحابة  .2
مضغوطة تم نسخھا من كمبیوتر سوري إلى قرص صلب خارجي، وتم تھریبھا من سوریا من قبل الجیش السوري  نسخة  .3

 نقلھا إلى جھاز كمبیوتر محمول.  تم الحر، ثم
 على قرص صلب خارجي وال تزال في سوریا  محفوظة نسخة غیر مضغوطة  .4

مانیا إنھم یخشون عدم تمكنھم من الوصول إلى الملفات [على  الشرطة الجنائیة االتحادیة بأل لمكتبأشار فیدنیر إلى أن سامي قال 
من   %98تم تحمیل وقد السحابة] بمجرد مغادرتھم سوریا. ولھذا قام الجیش السوري الحر بتھریب الملفات إلى خارج سوریا. 

من الملفات كنسخة غیر مضغوطة. قال سامي إنھ حّملھا وعّدلھا من   %100الملفات على جھاز كمبیوتر دائم. وتم تحمیل 
  5,100، كان لدیھم 2013 أغسطسآب/قیصر من سوریا في نھایة  ◌ّ عندما فرو. 2013 آب/اغسطس یولیو حتى نھایة تموز/

 صورة. 



International Research and 
Documentation Center   

 

24 
 

ھ لیس من اآلمن إظھار المشاعر، لكن  قال دویسنج إن عندما التقى مع سامي ألول مرة.   دویسنج عن حالة قیصر العاطفیة  سأل فیدنیر
 األسباب الكاذبة للوفاة. ومن تسجیل قیصر كان منزعجاً من الجثث  

فرزھا عندما مات الناس تحت التعذیب بحسب فرع  تم   المّدعي العام االتحاديالنسخة التي سلمت إلى  نأإلى قول سامي ب  ر فیدنیرأشا
االسم]، لذا فھو ال   ُحجبفقط. قال سامي كذلك إنھ لم یعد یعمل مع [ المخابرات الجویة قام بفرز الملفات من الجیش ووأنھ المخابرات. 

ل ھیكل المجلد ذي  الذي یفصّ  لجدول ا. أشار فیدنیر إلى المّدعي العام االتحادياالسم] بالصور قبل تسلیمھا إلى  ُحجبیعرف ما فعلھ [ 
أنھ أجرى ھذه التغییرات بإضافة رقم الفرع   لدویسنجد سامي في عرضھ التقدیمي. أكّ   ھ قدم بالفعل ھذا الجدولقال دویسنج إن الصلة.  

 وكذلك التاریخ إلى اسم الملف. 

اء وإرھابیون. وبحسب سامي، كانت ھذه ھي  ن ھناك ثالثة أنواع مختلفة من الصور: معتقلون وشھدأأشار فیدنیر إلى قول سامي ب 
بواسطة قیصر نفسھ ألنھا كانت وظیفتھ. قال سامي إنھ عمل فقط على صور المعتقلین، والطریقة التي تم فرزھم بھا من قبل النظام، 

یكون قد ارتكب   عجلة من أمره، لذلك ربما على  إنھ كانلكنھ رأى أیضاً بعض صور الشھداء التي تضمنت أسماء القتلى. قال سامي 
م لسامي نموذجاً السم  قدّ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بعض األخطاء الصغیرة في تسمیة الملفات وفرزھا. قال فیدنیر إن 

 ملف لشرح كیفیة تسمیة الملفات: 

jpg.(1)xxxxxx-xxxx-xxx 

 التاریخ-المعتقل رقم -رقم الفرع

سامي أكد لھ ما أدركھ دویسنج بالفعل: الرقم األول یشیر إلى رقم الفرع الذي جاءت منھ الجثة، والرقم الثاني یشیر    قال دویسنج إن
"] بین قوسین تم إدخالھ تلقائیاً بواسطة الكمبیوتر ویشیر إلى  1والرقم الثالث یشیر إلى تاریخ. الرقم [في ھذه الحالة "   المعتقلإلى رقم 

 وجود صور متعددة لشخص واحد. 

تاریخ التقاط الصورة، والذي سیكون بعد وقت قصیر من   م إلى تاریخ الوفاة أ یرمز الىكان لدى فیدنیر سؤال حول التاریخ: ھل 
. أراد فیدنیر أیضاً معرفة ما  بعد تاریخ الوفاة تم تسمیة المجلدات ی ریخ الوفاة كما أوضح دویسنج سابقاً. عالوة على ذلك، غالباً ما تا

عندما لم یُعرف تاریخ الوفاة وال   ا " تم إدخالھ000"  سلسلةسامي أخبره أن  قال دویسنج إن" في نھایة اسم الملف. 000تعنیھ سلسلة "
 ط الصورة. تاریخ التقا

إنھ یعرف أكثر  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  لمكتب سامي قال  قال دویسنج إنأسماء وأرقام الفروع.  تعیینسأل فیدنیر كیف تم 
الصور   إحالة في الحاالت التي ال یوجد فیھا رقم، تم و األرقام وفقاً لذلك.  عیّنع الصور ثم وقام بمواءمتھا مفرعاً مختلفاً،  29من 

 "الجویة". إدارة المخابرات الجویة " لإلشارة إلى JA" أو "Jباستخدام حرف "  یة الجو للمخابرات

أشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قدم المزید من الصور لسامي لیسألھ عن األرقام الموجودة على الجثث  
ورقم فرع المخابرات [من أین   المعتقلوشرح نظام الترقیم المكون من ثالثة أجزاء والذي یتضمن رقم  ذلك  أكد دویسنجفوالبطاقات. 

رقمین في  أول  تعیینھ وفقاً لسامي، تم قال دویسنج إن المعتقل] والرقم الذي قدمھ خبیر الطب الشرعي.   اعتقالن تم أتت الجثة ومن أی 
ف  تعرّ والرقم الثالث من قبل خبیر الطب الشرعي بمجرد إعطاء األمر اللتقاط صور للجثة.  تم تعیینوبمجرد وصول الجثث.  مشفىال

 ] في إحدى الصور. سم ُحجب االسامي على خبیر الطب الشرعي [

ن أعداد المعتقلین تحددھا أجھزة  أسأل فیدنیر ماذا قال سامي أیضاً فیما یتعلق بأعداد المعتقلین. فأشار دویسنج إلى قول سامي ب 
 . على الفور أو بعد وفاة المعتقلین المخابرات. ومع ذلك، لم یستطع دویسنج تحدید ما إذا تم تخصیص األرقام

في البدایة. فأوضح دویسنج أن   مانیا حیث قال إن رقم الفرع یُعیَّنسامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بأل ادة إفأشار فیدنیر إلى 
 رقم الفرع یشیر إلى الفرع الذي توفي فیھ المعتقل. 

]  ُحجب االسم ، حیث قال سامي إن [مع ساميمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  التي أجراھاشاھد ال أشار فیدنیر مرة أخرى إلى مقابلة 
. لقد كان في  2014المزة] كخبیر في الطب الشرعي في دمشق حتى عام  مشفى " [601تشرین وكان مسؤوالً عن " مشفى عاش في 

عد  من بُ  ات اللقطإن قیصر قال إن التقاط ھذه  والتي كانت محظورة بالفعل. قال دویسنج وفقاً لسامي، بعد،اللقطات المأخوذة عن إحدى 
للحصول على رؤیة   عدلقطات من بُ أخذ احتاج قیصر إلى  بحیثھناك الكثیر من الجثث  تكان  عند مرحلة معینةمحظور. ومع ذلك، 

 أفضل. 

 . المزة  601ھا صورة تم التقاطھا في قال دویسنج إن سامي.   عرضوھا علىدویسنج عن الصورة التي  سأل فیدنیر

قام بتغییر  سامي ھ یعتقد أن قال دویسنج إن قد أجرى أي تغییرات أخرى باستثناء تغییر أسماء الملفات.    ساميإذا كان  عّما  سأل فیدنیر
 . جدولال  وأنشأأسماء الملفات ونقل الملفات إلى مجلدات معینة  
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قال دویسنج  رقم خبیر الطب الشرعي.   خلف" الذي تم استخدامھ bلومات عن الحرف "قد قدم أي مع  ساميإذا كان  عّما  سأل فیدنیر
. لم  5000من قبل خبیر الطب الشرعي ینتھي دائماً بـ  المعیَّنأن الرقم  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لمكتب سامي أوضح  إن

 لمواصلة العد.  "حرف " یكن أعلى من ذلك أبداً، وبدالً من ذلك تم استخدام 

إذا كان لھذا عالقة باعتقال قیصر. فأكد دویسنج ذلك،  عّما  أشار فیدنیر إلى وجود فجوة في األرقام الواردة في ملفات قیصر وسأل 
ً  استدركوا ھ ال یعرف ما إذا كانوا قد قال دویسنج إن لفترة قصیرة ولھذا السبب ھناك فجوة في األرقام.   اعتُقلمضیفاً أن قیصر    الحقا

 استمرار العد. و/األرقام  بشأن

 ھ ال یعتقد ذلك، لكن سامي ال یعرف ما إذا كان قیصر قد حذف بعضھا. قال دویسنج إن تم حذف الملفات. قد إذا  عّما  سأل فیدنیر

ا إذا كان  التي قال خاللھا إنھ غیر متأكد مممكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا مقابلة سامي مع  إلى فیدنیر مرة أخرى   أشار
ھم أطلعوه  قال دویسنج إن المزید من الصور لسامي. مكتب الیوماً. ثم قدم   25قیصر لدیھ المزید من الصور وأن قیصر احتُجز لمدة 

 على صور من الشرطة العسكریة تم إرسالھا إلى القضاء العسكري حیث أصدروا شھادات وفاة. 

 ھ ال یستطیع التذكر. قال دویسنج إن أي صور أخرى لسامي.   قد قدم مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  ا إذا كانعمّ  ری سأل فیدن 

تطابق مع محضر مقابلة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. ثم أشار فیدنیر إلى عملیة توثیق وفاة  ت دویسنج  إفادةأكد فیدنیر أن 
] ھو من التقط  ُحجب االسم [كان ملف واحد لكل شخص، ثم تم استخدام "الملفات الجماعیة" فیما بعد. المعتقلین. في البدایة كان ھناك 

رقماً، ثم التقط المصور الصور التي نسخھا قیصر إلى  . في البدایة جاء الخبیر الشرعي وعیّن الصور [لشھادات الوفاة] ولیس قیصر
ھذا   قال دویسنج إنإذا كان دویسنج قد سأل سامي عن أسباب إجراء التوثیق ھذا.   عّما جھاز كمبیوتر. ثم تم إنشاء الملف. سأل فیدنیر

 اإلجراء تم وضعھ بالفعل [قبل الثورة] وكان روتینیاً.

توثیق الجثث ھو أیضاً وسیلة إلظھار مكان وجود الجثث لضمان عدم إطالق   قال دویسنج إنإذا كان ھناك فساد. عّما  فیدنیرسأل  
 . آنفا ماتوا  قد  أنھم مع زعم المال، شخاص مقابل أ إطالق سراح   أو قد توفوا بالفعلأشخاص  أ سراح 

حیث قال إن بعض األشخاص أخبروا   سامي بشأن ھذا األمر مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  إفادةسریعاً إلى فیدنیر   أشار
حدث للجثث [بعد التقاط  عّما  رفیدنی إطالق سراح الشخص مقابل المال. سأل   في الواقع تمی  بینما كانمات  معتقالً قدھم بأن ءرؤسا

 ن الجثث نُقلت إلى مقابر جماعیة. إقال سامي  ، ھ إذا لم تخنھ الذاكرةقال دویسنج إن الصور]. 

النشطاء والعائالت الذین  عن البحث عن المفقودین وكذلك عن أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان سامي قد قال أي شيء عن الفساد و
تم التعرف على  وھناك منظمة حاولت التعرف على األشخاص من الملفات،  قال دویسنج إنتعرفوا على األشخاص من الملفات. 

ً طبیب وكان   –، تعرف سامي أیضاً على شخص  لدویسنجشخص. وفقاً  300حوالي   .ا

بعض الجثث. كانت ھناك قائمة بالھویات وعرض لالتصال [بالمنظمة التي قدمت   ھ لم یكن باإلمكان تحدید ھویة وأشار فیدنیر إلى أن 
تعرف علیھ على  سامي   قال دویسنج إنیتحدث في الھاتف.  و   اسیجار یحملعبر اإلنترنت]. ثم عرض فیدنیر صورة لرجل الصور 

 خبیر الطب الشرعي في جمیع الصور]. /خبیر في الطب الشرعي. كان دائماً نفس [الشخص أنھ 

قال  إذا كان قد شھد جرائم دولیة بنفسھ. عّما  بألمانیا سأل سامي ن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إ ر في نھایة المقابلة قال فیدنی 
إنھ في بدایة [الثورة] شاھد بنفسھ أشخاصاً یُقتلون بالرصاص في   لمكتب لھ ال یستطیع التذكر. قال فیدنیر إن سامي قال دویسنج إن 

شخصاً في وقت واحد.   40مرة تم اعتقال  المظاھرات دون وجود إمكانیة لجمع جثثھم. كما شھد اعتقال أشخاص في مظاھرات، ذات 
 . حاسوبلحسن الحظ، لم یكن لدیھ أي ملفات محفوظة على ھذا الو ذات مرة وصودر حاسوبھ.  لمداھمةقال سامي إن منزلھ تعرض 

قال  دة. وما إذا كانت [النسخة المحملة من الملفات] ال تزال موجو جوجل درایف إذا كان قد سأل سامي عن  عّما  دویسنج سأل فیدنیر
 ھ یعتقد أنھ تم حذفھا، لكنھ ال یعرف متى. دویسنج إن 

ھ تم تحمیل  قال دویسنج إن أراد فیدنیر معرفة المزید من التفاصیل حول كیفیة تحمیل الملفات وماذا حدث للمجلدات التي تم تحمیلھا. 
الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  بواسطة وسیط. وأضاف فیدنیر أن سامي أخبر مكتب 2012نسخة مضغوطة من الملفات في عام 

 أیضاً أنھ ُطلب منھ التحقق من حساب آخر تم تحمیل الملفات علیھ حتى یمكن حذفھ. 

ھ كان ھادئاً.  قال دویسنج إن دویسنج عن الجو السائد خالل مقابلة سامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا.  سأل فیدنیر
ر المعلومات التي  مكتب یقدّ اللھذا سمعوه لمدة یومین. أخبره سامي خالل فترة االستراحة أنھ ممتن ألن  سامي كان راغباً بالتحدث.

 مھا. قدّ 

 ھا كانت "طبیعیة". اتبعت البروتوكول وكان سامي منظماً ومرّكزاً. قال دویسنج إن أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت المقابلة منظمة. 
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اتخذ قراراً بشأن   المّدعي العام االتحادي قال دویسنج إنإذا كان سامي خائفاً وكیف تعاملوا مع اسمھ الرمزي.  عّما  سأل فیدنیر
 استخدام اسم رمزي لذلك لم یتحدثوا عنھ في المقابلة. 

ة، ولھذا السبب  ھ كان خائفاً من تقدیم معلومات شخصی قال دویسنج إن إذا كان سامي قد ظھرت علیھ عالمات الخوف.  عّما  سأل فیدنیر
 أبقوا ھذا الجزء قصیراً قدر اإلمكان. 

  المدعي العاماستجواب من قبل  

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا   قال دویسنج إنن. اطبیباألولى  صورة ظھر في القدم كلینجھ صورتین من ملفات قیصر. 
. قال سامي، مشیراً إلى الختم  ایستطع سامي التعرف علیھمسامي للتعرف على الشخصین. ومع ذلك، لم على  ھذه الصورة  عرض

 تشرین.  مشفى التقطت في قد ، إن الصورة اعلى زیھمالموجود 

بھ جثث بالستیكیة في الخلفیة. ذكر كلینجھ اسم الملف:   مشفىبدا أنھ لما  رّ ممكلینجھ الصورة الثانیة التي تظھر طبیبین في  عرض
 . 2011ھ یمكن للمرء أن یرى من اسم الملف أنھ من نیسان/أبریل إن قال دویسنج [ُحجبت المعلومات].  

دویسنج انطباع بأن الشخص الذي یتحدث معھ لیس سامي. قال دویسنج ال. فقد أخبره الشخص أنھ   لدى إذا كانعّما  سأل كلینجھ
 دویسنج أي شكوك. م الكثیر من التفاصیل خاصة فیما یتعلق بأسماء الملفات لذا لم یكن لدى  سامي وقدّ 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

 [أجرى فریق الدفاع مشاورات قبل طرح السؤال األول.] 

ھ أخبر المحكمة بالفعل  قال دویسنج إن أراد فراتسكي أن یعرف "أي نوع من الرجال" ھو سامي وما ھو االنطباع الذي تركھ لدویسنج. 
ً  وانیاً أبداً وبدا دائماً متحمساً. وقد أن سامي كان صلباً وھادئاً ومنظماً. ولم یكن عد   . كان دائما متعاونا

  بالنظر إلى ، لكنھ ال یعرف، ربما لم یتحدثا عن ذلك ألسباب أمنیة. وقال دویسنج إن سأل فراتسكي عن المستوى التعلیمي لسامي. 
 إجابة سامي ورد فعلھ على األسئلة، كان لدى دویسنج انطباع بأن سامي متعلم.

كارتر  التقریر العام [تقریر أساس فقط على قاموا بالبناء ومكتبھ  ھو  ھقال دویسنج إن ي أن یعرف العالقة بین قطر ولندن.  أراد فراتسك
لكنھم أرادوا الحصول على انطباعھم الخاص عن الصور والتوصل إلى نتائجھم الخاصة.  و الذي تمت تالوتھ في الیوم السابق]،  روك

 بدایة ولم یحاولوا االتصال بأي شخص مشارك في إعداد ھذا التقریر. وقال إن التقریر كان مجرد 

مكتبھ لم یجر أي   قال دویسنج إننفسھم عن العالقة [بین قطر وكارتر روك] على أي حال. أعلموا ب است إذا كانوا قد عّما  سأل فراتسكي 
كانت من سوریا. وسُمع الشاھد األول [ُحجب   روك. أرادوا أن یؤكد شھودھم أن ھذه الصور كارترشركة المحاماة تحقیق مالي مع  

 . 2015االسم] بعد تشرین األول/أكتوبر 

سأل فراتسكي لماذا لم یمثل سامي [أمام المحكمة]. قال دویسنج ربما ھو خائف. ومع ذلك، یمكنھ التخمین فقط ألنھ لیس على اتصال  
 بسامي.  

إذا  عّما  البدایة إلى فئات مختلفة (معتقلون وشھداء وإرھابیون) وتساءل وأشار محامي دفاع إیاد، شوستر إلى أن الملفات قسمت في 
سامي عمل فقط على صور المعتقلین. وفیما یتعلق بأسباب   قال دویسنج إنكان ھناك المزید من التقسیمات (مثل أسباب االعتقال). 

االعتقال، أوضح دویسنج ومكتبھ ذلك بمساعدة شھود مثل [ُحجب االسم] و[ُحجب االسم]. وبشكل عام، تم القبض على أشخاص على  
 صلة بالمظاھرات. 

یئاً عن ھذا. إال أن "كویت" تضمن صوراً  سامي لم یقل ش قال دویسنج إن الشھداء".  /أراد شوستر معرفة المزید عن فئة "النظام
رقم    المتوفى، بینما لم یكن ھناك سوى/لمسرح جرائم وانتحار داخل الجیش السوري. في ھذه الحاالت، غالباً ما كان ھناك اسم القتیل 

الجنائیة االتحادیة   الشرطة لمكتبھ من المعروف  قال دویسنج إن الحكومة السوریة.  من قبل  للمعتقلین. وتم إضافة مصطلح "إرھابي"
 أن مصطلح "إرھابي" لھ معنى واسع بالنسبة للحكومة السوریة ویستخدم للمتظاھرین وأي شخص یعارض الحكومة. بألمانیا 

ھم استمعوا إلى العدید من الشھود حول  قال دویسنج إن ھؤالء الشھود.  یتذكر أي شيء آخر عن إذا كان دویسنج عّما  سأل شوستر 
 ما فیما یتعلق باألموات، فال یمكنھ اإلجابة على ھذا السؤال. أسباب االعتقال. أ

 ن محامي المدعی استجواب من قبل 

سامي أخبر مكتب   قال دویسنج إنإذا كان بإمكانھ تقییم ما إذا كان اسم قیصر الحقیقي معروفاً للسوریین. عّما  سأل شولتس دویسنج
 الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھ من السھل على ما یبدو الكشف عن األسماء الحقیقیة. 
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ھ ومكتبھ لم یحاولوا  قال دویسنج إن أراد شولتس معرفة ما إذا كانت أجھزة المخابرات األخرى قد قدمت معلومات تتعلق بھویة قیصر.  
 األخرى مع ھذا األمر.  األجھزةال یعرف كیف تعاملت .  اسمیھما الحقیقیینأبداً الكشف عن 

ھذا ھو السبب في أنھم لم یسألوا أي أسئلة حول   قال دویسنج إنخلص شولتس إلى أنھ من السھل الكشف عن اسم سامي الحقیقي.  
 ھویتھ. 

یھا الشھود عن اتھامات  أشار كروكر إلى سؤال شوستر بشأن المعلومات التي قدمھا الشھود وسأل عن عدد المرات التي تحدث ف
ھ یجب أن یضع ھذا في سیاق: بالطبع، أخبرھم الشھود عن مثل ھذه االتھامات ألنھم جاءوا  قال دویسنج إن باإلرھاب من قبل النظام. 

من مناطق معینة، وینتمون إلى أعراق معینة أو شاركوا في المظاھرات. كما حدث أن أحدھم أخبر أجھزة المخابرات بشيء من ھذا  
 قبیل دون أن یكون لدیھ دلیل على اتھاماتھم. ال

خلص كروكر إلى أن مصطلح "إرھابي" استُخدم مثل استخدام مصطلح "نوبة قلبیة". فأكد دویسنج أن الحكومة السوریة غالباً ما  
 ذلك أیضاً. ت ) أكد BNDتستخدم مصطلح "إرھابي"، وأضاف أن دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة (

البروفیسور   قال دویسنج إنتشیر غالباً إلى التعذیب.  251إذا كانت اإلصابات في الصور المتعلقة بالفرع عّما  دویسنج رایجرسأل  
 روتشیلد یمكنھ تقدیم المزید من المعلومات حول ذلك. 

أكد  فخابرات السوریة.  إلى أن ھویة قیصر أو سامي معروفة ألجھزة الم ◌ً أشار شولتس مرة أخرى إلى قضیة تحدید الھویة، مشیرا 
اآلن، فھم   حتىاألمر   اقیصر وسامي، مضیفاً أن سامي قال "إذا لم یكتشفوھویة دویسنج أنھ سیكون من السھل علیھم التعرف على 

 ال یقومون بعملھم بشكل صحیح". وأغبیاء 

رطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  مكتب الش، مضیفاً أن 2014المعلومات]  ُحجبت قال فراتسكي إن سامي حصل على حق اللجوء في [
قال دویسنج . المكتب االتحادي للھجرة والالجئینوكذلك مكاتب الشرطة الجنائیة في الوالیات الفیدرالیة غالباً ما یطلعون على ملفات 

 ھ ال یمكنھ تقدیم معلومات حول ھذه المسألة. إن 

قال دویسنج  قد أجرى تحقیقات داخلیة بشأن ھویة سامي وقیصر.  ألمانیامكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة ب إذا كان عّما  سأل فراتسكي 
 ھم لم یتحققوا من أي شيء یتعلق بإجراءات طلب اللجوء. إن 

 قدمت القاضي كیربر معلومات إداریة عن جلسات االستماع األسبوع المقبل. 

 بعد الظھر.  2:15عت الجلسة الساعة فِ رُ 

 . 2020 ،نوفمبرشرین الثّاني/ت  3ستعقد جلسات االستماع القادمة في  
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 الغریب  وإیاد محاكمة أنور رسالن   

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  17التقریر 

 2020، تشرین الثاني/نوفمبر 4و  3تواریخ الجلسات: 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  3 –واألربعون للمحاكمة  الیوم الواحد  

الشرعي  الطب  تحلیل  عاماً من جامعة كولونیا، بشھادتھ بشأن    58أدلى األستاذ الدكتور روتشیلد، خبیر الطب الشرعي البالغ من العمر  
اً مفصالً حول اإلصابات المختلفة، وآثار  لملفات قیصر الذي أجراه ھو وزمالؤه نیابة عن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. وقّدم شرح

التعذیب المحتملة، والتجویع، حیث حّدد ھو وزمالؤه وجود إحدى ھذه اآلثار في كل جثة تقریباً في ملفات قیصر. وقد أولت شھادتھ  
تقال العامة في  وقّدمت فكرة مفصلة حول التعذیب، فضالً عن الظروف الصحیة المتدھورة وظروف االع  251اھتماماً خاصاً للفرع  

مرافق االعتقال السوریة. ومن خالل مقارنة شھادات الشھود اآلخرین، شارك الدكتور روتشیلد األدلة حول آلیات تعذیب معینة بناًء  
 على الفحوصات الطبیة التي تََمّكن من القیام بھا ھو وفریقھ من خالل الصور. 

 2020وفمبر، تشرین الثاني/ن  4 – الیوم الثاني واألربعون للمحاكمة 

عاماً، شھادة قصیرة بشأن نسخة إلكترونیة    22قّدم السید ھورل، المفتش الجنائي لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، البالغ من العمر  
في ألمانیا. وحّدد االسم والخبرات المدرجة في السیرة الذاتیة، والتي تم تأكیدھا    أنور من سیرة ذاتیة تم العثور علیھا أثناء تفتیش شقة  

من قبل مترجمي المحكمة. وقرأ القضاة أیضاً تقریراً صادراً عن دائرة المخابرات االتحادیة األلمانیة حول ھیكل أجھزة المخابرات  
 لتالي لكنھ اختار عدم اإلدالء بشھادتھ بسبب عالقتھ بأحد المتھمین.لیوم الالسوریة ومھامھا وتسلسلھا الھرمي. وتم استدعاء شاھد 

 

  

 
في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1

إنما  كمة؛ واقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحا
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2020تشرین الثاني/نوفمبر  3 –الیوم الواحد واألربعون للمحاكمة  

متأخرة   الجلسة  الساعة    15بدأت  تمام  في  بحضور    9:45دقیقة  یطلب   3و  أشخاص   8صباحاً  ولم  الصحافة.  أي من    أعضاء من 
ل قبل بدء الجلسة كما ھي العادة. وحضر المحامي  ر یسجّ لى الترجمة العربیة. ولم یكن ھناك مصوّ الصحفیین المعتمدین الحصول ع

  ة المحامی   ت حضر و  ھ ریتشر وكلینجالعامان  المدعیان  العام  ل االدعاء  لمحامي دفاع أنور الثاني فراتسكي. ومثّ   بودنشتاین كبدیل آرني  
 محمد. نوس كبدیل لمحامي المدعی فورستر بالدینی 

 شھادة األستاذ الدكتور روتشیلد 

تناول جمیع الجوانب في   تُلیت المواد الخاصة بحقوق الشاھد على األستاذ الدكتور ماركوس روتشیلد، على الرغم من أنھ سبق أن 
. وھو رئیس قسم الطب الشرعي  الطب الشرعي  مورفولوجیا عاماً، وھو متخصص في    58مقدمتھ. یبلغ أستاذ الطب الشرعي روتشیلد  

ً ملف  26,938[ ، قام ھو وزمالؤه بتحلیل ملفات قیصر  تب الشرطة الجنائیة االتحادیةمكفي جامعة كولونیا. ونیابة عن   ووضعھا في    ]ا
سیاق إفادات شھوٍد وصفوا التعذیب والظروف الصحیة وإمدادات الغذاء والماء والوضع العام في مراكز االعتقال التابعة للمخابرات  

 السوریة. 

 القاضي كیربر من قبل  استجواب 

  اذا للقیام بذلك، ولم  ، وما الذي یجعلھ مؤھالً رھو وزمالؤه لملفات قیص  الذي قام بھ   تحلیل السألت القاضي كیربر روتشیلد عن سبب  
ھ درس الطب في برلین وحصل على درجة الدكتوراه في الطب الباطني. وتخصَّص في  قال روتشیلد إن عن التحلیل.    اً كتبوا تقریر

لم السموم  وع  المورفولوجیاأستاذ في  حصل على درجة  في جامعة فرانكفورت قبل أن ی   أ كأستاذ مساعدالمقذوفات واألسلحة حیث بد
 الطب الشرعي في جامعة كولونیا.  ورفولوجیام  ركیزه على والحمض النووي مع ت 

الشرعي الكالسیكي الذي  ھ یتضمن "كل ما یمكن لمسھ. إنھ الطب قال روتشیلد إن سألت كیربر عن معنى مورفولوجیا الطب الشرعي و 
 تعرفینھ من المسلسالت التلفزیونیة". 

ما عرضھ روتشیلد سیتم طباعتھ وإرفاقھ بملف القضیة. ومضت تسألھ كیف حصل على التفویض لتحلیل ملفات قیصر    قالت كیربر إنو
 وكیف حصل على معلومات ووثائق معینة. أوضح روتشیلد أنھ نظم عرضھ في ثالثة أجزاء: 

 حصل ھو وزمالؤه على تفویض تحلیل ملفات قیصر وتقدیم تقریر عنھا؛كیف  .1
مكتب  بالتعذیب وظروف االعتقال باإلضافة إلى األعمال القتالیة (یشیر إلى تقریر صادر عن  المتعلق  المعقولیة  مدى  تقریر   .2

 )؛2017 تشرین الثاني/نوفمبر 22بتاریخ  الشرطة الجنائیة االتحادیة 
الفرع   .3 في  االعتقال  باألمراض وظروف  المرتبطة  الوفیات  تقریر صادر عن    251مؤشرات  إلى  الشرطة  (یشیر  مكتب 

 )2019 سبتمبر/أیلول  11بتاریخ  الجنائیة االتحادیة

 تكلیف وتحلیل ملفات قیصر ال .1

عن سبب اختیاره،  ھ  قیصر. وعندما سأل روتشیلد كلینجه بإجراء تحلیل جنائي لملفات  ء أمره وزمال  ھ المدعي العام كلینج  قال روتشیلد إن 
یعلم من    ھقال كلینج الجنائیة االتحادیةإنھ  الشرطة  الشرعي في عدة مناس  مكتب  الطب  تحلیالت وتقاریر  لھم  قدم  بات.  أن روتشیلد 

  مارس /آذار  22. وفي  2017  مایو /أیار  22وا الملفات في  . وقد تلقّ 2017  مایو /أیار  3ھو وزمالؤه في    ُكلِّف وأوضح روتشیلد أنھ  
وا عینات من الملفات  وفریقھ تلقّ   إنھوا ملفات إضافیة وُطلب منھم تقدیم [تحلیل] موجز عن كل شخص في الملفات. وقال  ، تلقّ 2018

ً مسبق ھ وفریقھ قاموا بإنشاء تقریر عن كل مجلد من الملفات باإلضافة  قال روتشیلد إن حیث سلمھا كبیر المفتشین الجنائیین كروجر. و  ا
 لكل شخص. شمل تفویضھم جمع التالي:  تحلیلٍ إلى 

 وصف موجز لكل شخص.  ●
 .الحالة العامة للجثة  ●
 مؤشرات لسوء المعاملة والتعذیب والعنف.  ●
 سبب الوفاة المحتمل.  ●
 إنشاء قاعدة بیانات.  ●
 أجھزة المخابرات السوریة. تخصیص نتائج معینة لفروع معینة من  ●
ھ لم یكن لدیھم مشاكل في الترجمة  قال روتشیلد إن ترجمة [األرقام والكتابات على الجثث والبطاقات الموجودة في الصورة] ( ●

 قلیل الترجمات)؛في البدایة بفضل زمیلة ناطقة باللغة العربیة، ولكن بمجرد مغادرتھا، كان علیھم ت 
ھ كان من الواضح أن معھده لم یكن لدیھ القدرات التقنیة والمعرفة  قال روتشیلد إن توثیق البیانات الوصفیة قدر اإلمكان (  ●

 إلكمال ھذه المھمة، حیث تم نسخ الملفات مرات عدیدة). 

 تابع روتشیلد وصف المواد المستخدمة:  
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 قرص صلب خارجي  ●
 یھ) شخصان فقط یستطیعان الوصول إلو(مستقل   حاسوب ●
 للنصوص  " إل سي دي"شاشة  ●
 للصور  " إل سي دي"شاشة  ●
 مایكروسوفت وورد وإكسل  ●
 (دعم من قسم اإلحصاء الجنائي بجامعة كولونیا)[المجموعة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة]   "إس بي إس إس "إحصائیات   ●

 وتصنیف النتائج التي توصلوا إلیھا:  وسم لد وصف المعاییر المستخدمة لتابع روتشی 

 رقم القضیة  ●
 عدد الصور في كل حالة   ●
 وضعّیة الجثة   ●
 یھ الجثة فالمحیط الذي وضعت   ●
 المالبس   ●
 طبي اللعالج اآثار   ●
 مؤشرات لتحدید الھویة (الوشم وما إلى ذلك)   ●
 عالمات الوفاة المؤكدة   ●
 الحالة العامة للجثة   ●
 نوع اإلصابة   ●
 التثبیت آثار  ●
 مؤشرات للتأثیر الخارجي   ●
 سمات خاصة   ●

 معینة في إجراء تحلیلھم، بما في ذلك:  قیوداأضاف روتشیلد أنھ وفریقھ واجھوا  

 منظور واحد فقط (جمیع الصور تظھر الجانب األمامي من الجثث)  ●
 ) ثة (تتعذر رؤیة جمیع أجزاء الجتغطي أجزاء من الجثة  مالبس  ●
 إصابات على بعض الجثث)  أو  على الجثث (غطت أجزاء معینةالغبار والرمل  ●
 عمیاء)  ابقع انالضوء والظل (یسبب  ●
ً جزئی   غطت الجثثأكیاس وأغطیة بالستیكیة ( ● ً كلی حتى أو   ا  ) ا
 سوء جودة الصور  ●
 حالة كانت ھناك صورة واحدة فقط لكل شخص)  40صورة واحدة فقط (في  ●
ً الجثث ممكن  تقلیب و أ لم یكن تحریك ●  (كان علیھم االعتماد فقط على الصور دون أي فحص إضافي للجثث)  ا
 مكانیة لفحص داخلي أو خارجي  إوجد ت ال  ●

ً مكتوب   اً تقریر  23ھ وفریقھ أنتجوا ما مجموعھ  قال روتشیلد إن  وھا، وواحٌد عن "ملفات قیصر  واحٌد لكل ملف من الملفات التي تلقّ تقریر  :  ا
المخابرات    أجھزة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن ظروف االعتقال في  صادر عن  لتقریر    معقولیة مدى الإجماالً"، وتحلیل  

ً السوریة. وتابع موضح ً مختلف  اً شخص  6,812صورة أظھرت    26,938أنھ قام ھو وفریقھ بتحلیل إجمالي    ا   جدوالً قدم  و  2. ، وربما أقلا
 یتضمن عدد الصور واألشخاص لكل فرع [فیما یلي مقتطف من ھذه القائمة]. 

 أشخاص  # # صور   مجلد [فرع] 
251 446 110 
 352 1,515 " یة"الجو
215 13,801 3,551 

 

رت فیھ الجثث. وقال إنھم لم یحللوا ھذه   قال روتشیلد إن  بعض الصور تظھر منظراً بانورامیاً أو نظرة عامة على الفناء الذي صّوِ
للملفات  تبعة التسمیة الم طریقة . وینتھي اسم ھذه الملفات عادةً بسلسلة من األصفار. ومضى في شرح  الصور ألنھا ال تظھر أفراداً 

 ) 3(2013-3-120-251باستخدام مثال: 

 
تشیر    ، ھذا لیس العدد اإلجمالي لملفات قیصر. وبالتالي ، مكتب الشرطة الجنائیة مالحظة من مراقب المحاكمة: كما ھو معروف من شھادة مفتش  2

 واإلحصاءات المقدمة أثناء ھذه الشھادة فقط إلى ھذا الجزء المحدد من ملفات قیصر.  الجداولجمیع 
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ً خبیر الطب الشرعي [ذكر روتشیلد الحق یعّینھرقم الفرع، والثاني ھو الرقم الذي  إلى الرقم األول یشیر  ً رقم ا ً مختلف ا مثل الرقم من   ا
ً خبیر الطب الشرعي والذي یتوافق أیض قال  مع ما قالھ شھود سابقون. وحدد ھؤالء الشھود الرقم الثاني على أنھ رقم المعتقل].  ا

زمني إذا كان ھناك أكثر  لتسلسل الرقم الثالث ھو إما تاریخ أو سنة كما في ھذه الحالة. والرقم األخیر بین قوسین ھو رقم  روتشیلد إن
 من صورة واحدة لكل شخص. 

ھ  قال روتشیلد إن فأرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كانت ھناك عالقة بین عدد الملفات واألرقام الموجودة على البطاقة في الصور.  
ً " [المخابرات الجویة] ألنھ كان واضحیة ال یسعھ إال أن یقول ذلك عن الصور من مجلد "الجو في ھذه الحاالت أن الرقم الوارد في   ا

ً البطاقة ُمدرج أیض  في اسم الملف.  ا

ً أرادت كیربر أیض ھذا لم یكن الحال    قال روتشیلد إنة.  معرفة ما إذا كانت ھناك عالقة بین التاریخ واألرقام الموجودة على البطاق  ا
 ". الجویةبالنسبة للملفات من مجلد "

سألت كیربر المترجمین عن العالقة بین األرقام الموجودة على البطاقة في الصورة المعروضة في المحكمة واسم الملف ذي الصلة.  
ً سیكون أیض 120أن الرقم ب. وتوصلت كیربر إلى /Ang ( "694( "أنغ  120: قرأقال المترجم أن البطاقة ت   في اسم الملف.  ا

تناقضات في ترقیم الجثث. وقال إن األرقام كانت مكتوبة بأقالم إما مباشرة على الجلد    وجود   تابع روتشیلد شرحھ أنھ وفریقھ قد الحظوا
ً ك دائمیوضع على الجثث، وعادة ما یتم العثور على األرقام على الجبھة. ومع ذلك، كان ھنا  الصقأو على شریط   بطاقة توضع إما    ا

 صورة یمكن أن یُرى علیھا إبھام شخص یحمل البطاقة].  عرضعلى الجثة أو یحملھا شخص ما [

 عدد الصور لكل شخص 

ً م روتشیلد أیضقدّ   ح عدد الصور المتاحة لكل شخص: یوضّ  جدوالً   ا

 # الصور لكل شخص  # الحاالت 
40 1 
60 2 

2,913 3 
 4 ت حاالأغلب ال

 

 .معاینة بصری ة قالت كیربر إن العرض الذي قدمھ روتشیلد قد خضع  ل

صور.    5صور لكل شخص، وفي بعض الحاالت    4إلى    3أنھ عادة ما یكون ھناك    وبالنسبة لعدد الصور لكل شخص، أوضح روتشیلد
: الوجھ والجزء العلوي من الجسم حتى  رباعیة"صور أو أكثر سیكون ھو االستثناء. عادة، تظھر الصور "  6فإن وجود    ذلك،ومع  

ً   6,820. قال إن  صور أو أكثر)   4(إذا كان ھناك    النصف السفلي من الجسم والورك والجسم كلھ   كانوا من الذكور وأنثى واحدة    شخصا
 عنقھا كان مغطى.  حتى –" وكانت بكامل مالبسھا 215فقط. وُعثر على جثة األنثى في ملف [الفرع] "

 العمر 

لمختلف الفئات العمریة والتوزیع    جدوالً ثم تابع روتشیلد شرح النتائج التي توصلوا إلیھا فیما یتعلق بعمر الجثث في الصور. وقدم  
 ". 251بالنسبة المئویة بین األشخاص من مجلد [فرع] "

 الوصف  العمر  النسبة المئویة 
 للغایة  صغیر  –لحیة آثار بدون  <18 0

 شاب  20-30 18.2
 منتصف العمر  30-45 363
 كبیر في العمر  45-60 19,1
 مسن >60 9.1

 - تقدیرهتعذر  17.3
 

.  الجثة  وجھ   فّسخ أو ت   قيء، أو    تراب، أو    دم، لوجود    اً وأوضح أنھ بالنسبة لبعض األشخاص، لم یتمكن ھو وزمالؤه من تقدیر العمر نظر
ً عام  18شخص) یبلغون من العمر    300(حوالي    %4.5وأضاف أنھ من بین جمیع الصور، كان   أو أقل بینما كان معظمھم من   ا

https://ar.syriaaccountability.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/201123_SJAC_ICWC_Glossary_Arabic.pdf
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” كان األشخاص عادةً في منتصف العمر أو كبار السن (مقارنة بمجموع  251الشباب أو في منتصف العمر. وبالنسبة لمجلد [الفرع] “
ً الصور). قدم روتشیلد أیض  ع]: المیول المرتبطة بالعمر للمجلدات األخرى [الفرو ا

ً  صغار في السن متنوعون:  عسكریة]،[شرطة   .، ش.ع 216، 215  نسبیا

 : منتصف العمرالجویة ،251 ،248

 العمر ومعظمھم من كبار السن نتصف : م235 ،227 ،220

 عدد األشخاص لكل مجلد [فرع] 

أنھ ال یمكن مقارنة    أضافلكنھ  آخر، ھذه المرة یوضح بالتفصیل توزیع األشخاص لكل مجلد [فرع]. و  جدول واصل روتشیلد تقدیم  
قلیل، حیث تضمنت بعض المجلدات عدة آالف من الصور، بینما تضمنت   النتائج الموجودة على المجلدات المختلفة [الفروع] إال إلى حدٍ 

 مجلدات أخرى العشرات فقط. 

 األشخاص #  مجلد [فرع] 
251 110 

 352 " الجویة"
215 3,551 
227 2,049 
216 292 
235 127 
 116 معروف‘ ’غیر

 74 ‘ ’متنوع
248 54 
220 50 

 46 ش.ع [شرطة عسكریة] 
 

الفرع    من  أشخاص  110  وتعود لـ في اسم الملف    251صورة تتضمن الرقم    446توضیح ما إذا كانت ھناك    فیدنیرأراد القاضي  
 أكد روتشیلد ذلك. ف.  251

 المالبس 

 . الجداولتحدث روتشیلد عن مالبس األشخاص الموجودین في الصور من خالل تقدیم المزید من 

  العدد من  ئویةالم نسبةال المالبس 
 جمالي اإل

 251 لفرعنسبة المئویة ل ال

 33حوالي  57 مالبس داخلیة فقط 
 13.6 20حوالي  بال مالبس

ً مدنیة جزئی مالبس  ً كلی /ا  50حوالي  20لي واح ا
 

. وكان ثلث األشخاص یرتدون  مشفى الالخاص بالمرضى في  رداء  القال إن البقیة، نسبة ضئیلة للغایة، كانوا یرتدون مالبس عسكریة أو  
ً ، وكان ربع المالبس متسخاعتیادیةمالبس   ً غالب   األخیرة،. في الحالة  مكانھا الصحیحغیر  في  ، وفي ربع الحاالت كانت المالبس  ا   ما   ا

التناسلیة.    اشف اك،  مسحوبا لألسفل  طالن الب   كان ً أوضح روتشیلد أیضواألعضاء  ً أن المالبس غالب   ا بحیث یمكن    ا یتم تغییرھا قلیالً  ما 
ً ارتداؤھا لفترة أطول، مثل ھذه القطع التي قد ال تكون ملك   251إحداھما من الفرع  صورتین،عرض  وللشخص المعني في الصورة.  ا

بدالً من األحزمة. كما    حاالت عدة  في  . وأضاف أنھ تم استخدام شرائط  محل البناطیل السترات  حلت  حیث    215واألخرى من الفرع  
 قدم قائمة بخصائص معینة (تراكم نوع معین من المالبس) من بین المجلدات المختلفة [الفروع]. 

 المالبس  مجلد [فرع] 
 مدني " الجویة " ،235 ،220
 مالبس داخلیة  227
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 بال مالبس 215
 جداً   ةمتسخ 248 ,227

 غیر واضحة األوصاف  235
 

ً . نفى روتشیلد ذلك، مضیف251التفاصیل المحددة للفرع معلومات عن معرفة ما إذا كان ھناك أي  فیدنیرأراد القاضي  أن حوالي   ا
ً من المالبس كانت طبیعیة ونظیفة نسبی  50%  . غیر متقنةرتوق مع  ا

 طبي ال عالج ال آثار

، فعادة ما یكون لدیھم ضمادات تشیر إلى  ارھوظھ في حال  لعالج طبي، ولكن    آثارأوضح روتشیلد أن معظم األشخاص لم تظھر علیھم  
على وجھ الخصوص أظھروا في كثیر من األحیان    251عالجھم من قبل أشخاص لدیھم خلفیة طبیة. وأضاف أن األشخاص من الفرع  

ً " تظھر شخصالجویة . كما قدم صورة من "لعالج طبي   اآثار قد أظھروا    215، وقال إن األشخاص من  أوعیة [دمویة]  قسطرة   لدیھ   ا
 . آثار لعالج طبي أقل 

 عالمات الوفاة المؤكدة 

[قّدم  فّسخ  ، التحوالت بسبب الت التیّبس الرّمي،  زرقةم مؤشراً واضحاً على وفاة الشخص. وھي: الأن بعض العالمات تقدّ   ح روتشیلدوضّ 
ی  وما  للتوضیح]،  قیصر  ملفات  من  تت ب   دعىصورة  الحیاة  نافىإصابات  المصطلحات    مع  روتشیلد شرح  وتابع  الرأس).  قطع  (مثل 

 المذكورة أعاله للمحكمة باستخدام صور من كتب الطب الشرعي وكذلك من ملفات قیصر. 

 زرقة ال •

الدم  یستلقي المرء على ظھره. ثم یبقى  ظھر عندما تسحب الجاذبیة الدم إلى أسفل، عادةً إلى األذنین عندمات  زرقة أوضح روتشیلد أن ال
 . وقّدم ثالث صور من ملفات قیصر لمزید من التوضیح.ھناك بمجرد أن یثخن

 على بطنھ لساعات بعد وفاتھ.  في الجزء األمامي مما یدل على أن الشخص ظل ممّدداً ة  موجود زرقة ال تكان  :  284

 عالمة مؤكدة على الوفاة.  ي ھف، ااصطناعھیتم ي، إن لم ت الو" عتیادیة"ا زرقة  :  251

حدث عادة بعد وفاة الشخص بنوبة قلبیة أو اختناق. إال أنھ ال یمكن تحدید السبب الدقیق للوفاة إال من خالل تشریح  ت ي  ت ال  زرقةال :  215
ً الجثة، وھو ما لم یكن ممكن   بالنسبة لملفات قیصر.  ا

 التیبّس الرّمي  ●

. وقال إنھ بمجرد وفاة الشخص، تتوقف  التیّبس الرّميلیوّضح للمحكمة كیف یحدث    بخط الید  والرسومات  جداولاستخدم روتشیلد ال
) الالزم إلرخاء العضالت. وبعد الموت  ATPین (سجمیع الوظائف الحیویة عن العمل. وبالتالي یتوقف إنتاج ثالثي فوسفات األدینو

العضالت في  الموجود. وبمجرد انتھائھ، تبدأ  ین  ساستُنفذ كل ثالثي فوسفات األدینو  یكون قد   مباشرة، یصاب الجسم بالخمول، حیث
وأوضح روتشیلد كذلك أن تعابیر   ن یكون قد مضى وقت على وفاة الشخص".أ"بمجرد    یتالشى  التیّبس الرّمي التصلُّب. وأضاف أن  

ً تعابیر الشخص عند وفاتھ. ویمكن أیض  تعذر رؤیة وجھ الشخص المیت تكون عَرضیة، لذلك   تم تحریك  إذا    التیّبس الرّمي  ي تالشتم  أن ی   ا
. ثم عرض صورة من ملفات  للتیّبس الرّميروتشیلد صورة تعلیمیة أظھرت حاالٍت "طبیعیة"    عرضللتوضیح،    تمطیطھا. الجثة أو  

 . التیّبس الرّميالجثة بعد حدوث  شیر إلى تحریكقیصر، لیوّضح أن ھناك العدید من الصور التي ت 

 التحلّل التفّسخ/ ●

 فّسخ: أوضح روتشیلد أن ھناك نوعین مختلفین من الت 

 األكسجین حیث یتوقف الجسم عن التنفس؛ د ووج عدم الذاتي الذي یحدث عند بالتحلل الذاتي: ما یسمى  تفّسخال

 بسبب البكتیریا. لخارجي اال تحللالب : ما یسمى المتغایر تفّسخال

عادة ما یمكن رؤیتھ أوالً في الجزء السفلي األیمن من المعدة، حیث أن القولون ھو   تفّسخروتشیلد صورة تعلیمیة لیوّضح أن العرض 
كان من    اھا حدإبعض الصور من ملفات قیصر.    أیضاً عرض  وھناك ثم ینتقل إلى مجرى الدم.   تفّسخاألقرب إلى جدار البطن. ویبدأ ال

"/فرع  الجویة حیث یمكن رؤیة البقعة الخضراء المعتادة في الجزء السفلي األیمن من المعدة. وأخرى كانت من مجلد "  220المجلد  
قد انتشر بالفعل بشكل كبیر. كما أظھرت صور    تفّسخأن ال لذا من الممكن رؤیة، رأخضكلھ  الجسم لون [المخابرات الجویة] حیث كان 

ً ة العسكریة جثث أخرى من ملف "متنوع" ومن ملف الشرط   . تفّسخعلیھا عالمات  ا
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 مع الحیاة نافى إصابات تت •

ً " تظھر شخصالجویة . وأظھر صورة كاملة من "ةدماغی ال  ةقحفی ال وضرضالأوضح روتشیلد أن اإلصابة المعتادة لھذه الفئة ھي    ا
أو اصطدام شخص بشاحنة أو مركبة یمكن أن یكون تفسیرا محتمال لھذا النوع من   بدماغ وصدر مفتوحین. وقال إن انفجاراً 

 اإلصابات. 

ً قال روتشیلد أیض ة  ؤكدم موتبینما لم یتمكن ھو وزمالؤه من تحدید عالمات  زرقة،إن حوالي ثلثي الجثث أظھرت بشكل عام   ا
 من الحاالت.  % 11.4لـ

مؤكدة  موت توضیح ما إذا كانوا قادرین على تحدید عالمات  فیدنیرروتشیلد حول عالمات الوفاة، أراد القاضي   باإلشارة إلى جدول
 أكد روتشیلد ذلك. ف. 251من الحاالت المتعلقة بالفرع  %90في 

"متنوع". وخلص إلى أن    المسمى كانت متكررة بشكل خاص في المجلد تتنافى مع الحیاةاإلصابات التي  أضاف روتشیلد أن 
). لذا سیكون  اً شخص 779( % 11.4 لم تظھر ھذه العالمات على ) أظھروا عالمات موت مؤكدة، بینمااً شخص  6,042( % 88.6

 ھناك فرضیتان مختلفتان لھذه األرقام: 

ً  779لـ ا: أن الفرضیة األولى   كذلك. كانوا قد توفوا  شخصا

ً شخص   779الـ : أن الفرضیة الثانیة  كانوا على قید الحیاة وقت تصویرھم. ا

إذا لم تظھر على الجسد عالمات موت مؤكدة.  على قید الحیاة الشخص من ملفات قیصر   ھ لیس بالضرورة أن یعدأوضح روتشیلد أن 
ً جزئی أن تكون الجثة مغطاة  على سبیل المثال، یمكن  . وقد تكون جودة  وفاة ال یكون من الواضح إذا كانت ھناك عالمات  بالتالي ، وا

ً یجعل من المستحیل التعرف على عالمات الوفاة. قد تكون الصورة أیضمما نزیف حاد قد یكون ھناك الصورة ردیئة و قریبة من    ا
ص روتشیلد إلى أنھ كان لدیھ ھو وزمالؤه میل قوي نحو الفرضیة األولى بناًء  وقت الوفاة، لذلك لم تظھر عالمات الوفاة بعد. وخل

على طریقة عرض الجثث في الصور، وكون األشخاص الموجودین في الصور لم یظھروا أي تفاعل مع بیئتھم وال أي عالمات  
 حیویة، وبناًء على السیاق العام للصور. 

كیربر معرفة ما إذا كانت أقطاب مخطط كھربیة القلب التي تظھر في بعض الصور  ، أرادت القاضي طبيال لعالج اثار وبالنسبة آل
األقطاب الكھربائیة   قال روتشیلد إنھي عالمات فعلیة لتدخل طبي أو ربما استُخدمت "لمضایقة" شخص ما بالصدمات الكھربائیة.  

 ُوضعت في األماكن الصحیحة الستخدامھا في عالج طبي. 

 المظھر العام للجثث 

أدناه من قبل    الجدولث روتشیلد عن المظھر العام للجثث باستخدام صور من ملفات قیصر لتوضیح بعض المظاھر. [تم تعدیل  تحدّ 
 روتشیلد] الذي قّدمھ عرض ال لترتیب مراقب المحاكمة 

اإلجمالیة   اآلثار /الوصف/العالمات المظھر الخارجي  الحصة 
من الملفات التي تم  

 تحلیلھا 

الصورة  مج 251الحصة من  [فرع]  لد 
  لغرض   المستخدمة

 التوضیح 
واضحة   غیر 

 األوصاف 
ً نسبی   اً كبیر  اً عدد  قال روتشیلد إن[  ا

 من الجثث یندرج ضمن ھذه الفئة] 
33% 33% 215 

 […] %20 %25 دم علیھا بنسب مختلفة، ضمادات  تدھور الحالة 
الحالة   تدھور 

 الغذائیة
بطني غائر،  خدود غائرة، جدار 

 بارزة  أضالع
20% 10% 251 

تدھور شدید للحالة  
 الغذائیة

 215 %20 %15 الھیكل العظمي بأكملھ ظھور 

 215 %20 %10 بالدماء نینعی احتقان الخدوش،  صابات إ
الحالة   تدھور 

 الصحیة 
جفاف،   نظافة،  یوجد  ال 

بشرة  جلدیةقشور  تقّرن،  ندوب،   ،
 اللون داكنة 

5% 5% 215 

 ً  - %1.8 %0.8 مغطاة بأكیاس بالستیكیة  مغطاة جزئیا
 

 :اً كثیر  ةمعین واقعة فیھا   ت تابع روتشیلد وصف المجلدات [الفروع] التي تكرر
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 تدھور شدید للحالة الغذائیة  :  248، الشرطة العسكریة، 235

 تدھور الحالة الصحیة  الشرطة العسكریة:   ،248

 إصابات  متنوع، غیر معروف:  

 التقیید /تثبیتال آثار

ً وفق عرض ثالث صور مختلفة للتوضیح: واحدة من الفرع  بشكل واضح في كثیر من األحیان.    التثبیت مرئیة  آثارلروتشیلد، لم تكن    ا
تظھر فیھا    248مقیدة خلف الظھر؛ وواحدة من الفرع    أذرعھا، حیث یمكن رؤیة كابالت على األرض بجوار الجثة التي كانت  215

مجرد مؤشرات للتثبیت ولیست    ھذهتعد  . والرسغعلى الجثة كدمات وخدوش على    ظھرحیث    215أخرى من الفرع    ةاألصفاد؛ وواحد
ً مؤكدة، وفق اآثار ً منتفخین وھو ما قد یكون أیض رسغینب جثة  220روتشیلد. وأظھرت صورة رابعة من الفرع  لما قالھ  ا على   اً مؤشر ا

ً نوع من التثبیت. واصل روتشیلد عرض المزید من الصور من جمیع الفروع تقریب  مؤكدة أو مؤشرات على التثبیت. ولّخص أنھ    آثارب   ا
تُ  الـ[الشرطة العسكریة] والمج  . ر أي صور من ش.عظھِ لم  للتثبیت، ومع ذلك،    ا آثار  220لدات  كال المجلدین صغیرین   كانمؤكدة 
ً نسبی   آخر لتلخیص النتائج: جدوالً قدم روتشیلد  و. ا

 الحصة اإلجمالیة  251الحصة في  المربوطة ببعضھا البعض   الجثةأجزاء 
 %1.8 %9.8 الرسغان
 - %0.1 القدمان
 - %0.1 كالھما 

ً تكون مغطاة جزئی وال واحدة (حتى عندما   %98,2 %90 بأكیاس بالستیكیة)  ا
 

 ین عصابات العین

ً وفق تعصیب    آثار كانت إما معصوبة العینین أو ظھرت علیھا    251من جثث الفرع    % 1.8و  من إجمالي الجثث  % 0.8لروتشیلد، فإن    ا
 ً   صنوع مننسیج خشن إلى حد ما. وكان بعضھا م. وقال إن عصابات العین كانت في الغالب رمادیة داكنة ومصنوعة من  العینین مسبقا
التي كانت  ه. یفترض ھو وزمالؤه أنھ في بعض الحاالت، كانت الجثث معصوبة العینین فقط من أجل الصورة (مموّ   زي عسكري
ً ه). وأضاف أنھ بشكل عام، كانت الوجوه دائممموّ   من زي عسكري  بعصبة  أعینھا مغطاة   مكشوفة في الصور وعرض ثالث صور،   ا

 " بوجھ مغطى بالكامل، والصورة الوحیدة من "متنوع" بوجھ مغطى. الجویة بعیون مغطاة، وواحدة من " 251واحدة من الفرع 

ھ ال یحتاج إلى ذلك. أمرت كیربر باستراحة  قال روتشیلد إن إذا كان روتشیلد یرید الحصول على استراحة.  عّما    سألت القاضي كیربر
 الراحة. لیتمكن المترجمون من 

*** 

 ] الجلسة دقیقة في   20[استراحة لمدة 

*** 

 إصابات 

 ]: ابذاتھة كن واضحثور علیھا في ملفات قیصر [إن لم ت الع أمكنتابع روتشیلد شرح أنواع مختلفة من اإلصابات التي 

 ضرب، ركل، سقوط  :  ةغیر حادبأداة عنف 

 جرح طعن،   :  ةحاد بأداة عنف 

 إطالق نار أو انفجار (شظایا)  ستي:  لمقذوف بالالتعرض 

 طریة أجزاء   على ضغط 

 التعرض الكھربائي أو الحراري 

ً من جمیع اإلصابات التي ظھرت في ملفات قیصر كانت عنف  %90قال إن   من جمیع الملفات أظھرت    % 47.8و،  ةغیر حادبأداة    ا
ً عنف ظھرت إصابات  فقد   251جثة، أما الفرع   6,821من أصل  ث جث   3,509 ظھرت إصابات على. وفي المجموع  ةغیر حادبأداة  ا
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أجزاء    حدوث ضغط علىجثة    58، وأظھرت  بمقذوفات بالستیةجثة إصابات    151. وأظھر إجمالي  ثجث   110من أصل  جثة    55على  
 جثث إصابات غیر معروفة.   6، وأظھرت طریة

إصابات متعلقة    آثارلم تظھر علیھا    251من الجثث من ملف [الفرع]    %50كان ھذا یعني أن    ما إذامعرفة    فیدنیرأراد القاضي  
 . فأكد روتشیلد ذلكبالعنف. 

 . فأكد روتشیلد ذلكإذا كانت ھذه اإلحصائیة ال تتضمن النتائج المتعلقة بالتغذیة.  عّما   ،شارمر  ،سأل محامي المّدعي

ً نسبی   اً الدموي؛ واإلصابات المزدوجة التي تحدث كثیرمختلفة لإلصابات: الورم    آثاروقام بتعداد   وتتطلب قوة اندفاع عالیة؛ خدوش؛    ا
 ؛ عالمات التعرض للكھرباء؛ الحروق. جروحالطعن؛  إصابات ناتجة عنتمزقات؛ 

 (اإلصابات الجداریة المزدوجة)  إصابات مزدوجة  •

ً ھا كانت واحدة من أكثر عالمات اإلصابات شیوعقال روتشیلد إن  ً  ا .  في ملفات قیصر. وتحدث عندما یُضرب شخص بأداة طویلة نسبیا
" عند لعب التنس أو الجولف. وقال إنھ من خالل ھذا الدفع العالي،  لّوحفھي تتطلب الكثیر من القوة وعلى الشخص أن یضرب كما "ی 

ً تُستخدم الكثیر من الطاقة مما یخلق نوع .  ملساء شخص. وعادة ما تستخدم أداة نحیفة وخدم لضرب ال من "البصمة" للشيء الذي استُ   ا
ً كما عرض رسم ً تخطیطی  ا  لتوضیح "الصورة السلبیة":  ا

 

ً روتشیلد أن ھذا سیكون منطقی   فأكدأرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كان یمكن القیام بذلك باستخدام كابل.   في كثیر من الحاالت من    ا
 ملف قیصر حیث یمكن رؤیة أن اإلصابة تتبع تحدب الجسم. 

 إصابات ُمتشكَّلة  •
ً ولكنھا تظھر  عشوائیة،ھذه اإلصابات لیست  قال روتشیلد إن  .إلخ. على سبیل المثال من أنبوب أو طرف حزام أو إذا  اً..معین  نمطا

 تعرض أحد للضرب بإطار أو دھستھ مركبة. 
 
 كشوط  •

معرفة ما إذا كان قد ُعثر على أي من ھذه اإلصابات في باطن أقدام   فیدنیرقبل أن یتابع روتشیلد الشرح عن الكشوط، أراد القاضي  
ً ھ سیوضح ھذا الحققال روتشیلد إن األشخاص في ملفات قیصر.    . ا

 
 متیبس جلد  •

ً ووفق العلیا في وقت قریب من الوفاة، إما قبل وقت قصیر من الوفاة، أو  " طبقة الجلد  فُقدتس إذا "یّب بالت جلد الجثث  یصاب  روتشیلد،    ا
ً  اً . وأضاف أن سبب ھذا التیبس لیس محددافي نفس الوقت، أو بعدھ  .وھو نتیجة غیر محددة نسبیا

 طعن  ناتجة عن إصابات  •

 ما فیما یتعلق بملفات قیصر.  إلى حدٍ  اً وجودھا كان نادر قال روتشیلد إن 
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 اإلصابة بطلق ناري  •

ً وفق تتمی   ا ما  أما إذا استقرت الرصاصة داخل  وخروجھا  ول الرصاصة  خز بجرح دلما قالھ روتشیلد، فإن مثل ھذه اإلصابات عادةً 
 . خول وحسبالجسم، فھو جرح د

 إصابات الشظایا  •

یتمكن ھو وزمالؤه من تحدید ما إذا كانت إصابة بطلق ناري أو إصابة  ھ بالنسبة لبعض الصور من ملفات قیصر، لم  قال روتشیلد إن 
 بشظیة. 

 عالمات التعرض للكھرباء  •

ً وفق ً نسبی  اً لروتشیلد، كان ھذا النوع من اإلصابة نادر ا  بالنسبة لملفات قیصر حیث یصعب تحدیده في الصورة بشكل عام.  ا

 الحروق  •

ة واحدة أو أكثر من اإلصابات المذكورة أعاله. وقال إن األورام الدمویة  أظھرت إصاب   ث جث   3,506خلص روتشیلد إلى أن مجموع  
ً ھي األكثر شیوع األخرى مثل الخراج المفتوح، ثم الكشوط، واإلصابات المزدوجة.    طریةالمتیبس، وإصابات األجزاء ال  ، یلیھا الجلدا

ً  ة الحدوث ادركانت ن جرح وطعن اإلصابات الناتجة عن  وأضاف أن   .نسبیا

فأكد  أظھروا وجود ورم دموي.    251من األشخاص في الفرع    %100معرفة ما إذا كان من الصحیح استنتاج أن    فیدنیرالقاضي    أراد
 . روتشیلد ذلك

ً تابع روتشیلد موضح أنھ من الالفت للنظر أن اإلصابات تحدث في معظم الحاالت في الساقین، تلیھا الذراعین والقدمین، وبشكل عام    ا
من أجل الصور.    اً على الجذع. وأضاف أن األعضاء التناسلیة نادرا ما تصاب بأذى، وإن بدا كما لو أن األعضاء التناسلیة ُعرضت عمد

 . إصابة  20 ھمجموع ما  ، في الظھر  اتإصاب  تة ُوثقوأضاف أنھ في بعض الحاالت االستثنائی 

كیربر إنھا "تشعر بالفضول لمعرفة" أین [في اي مجلدات] ُحفظت الحاالت التي بھا إصابات في الظھر. قال روتشیلد    قالت القاضي 
 . 227و  215"، الجویةبشكل عام في " إنھا

ً كان لدى المدعي العام كلینجھ أیض سؤال حول اإلصابات المشّخصة وأراد معرفة ما إذا كان العدد القلیل من إصابات الظھر والمؤخرة    ا
ً ناتج ً ، موضحذلك  أكد روتشیلدفعلى الظھر.    مستلقیةعن طریقة توثیق الجثث، حیث كانت    ا أنھ ھو وزمالؤه یفترضون أن الجثث لم    ا

تقاط بعض الصور وحسب. في بعض الصور، كان بإمكانك رؤیة ید مساعدة  ، فقد وضعت ھناك حتى یتمكن المصور من الاً تُحرك كثیر
 بشكل كبیر إلى مواضعھا.  قد ُحركت أو أشخاص یرتدون مالبس مموھة یقفون في الخلفیة، ومع ذلك، ال یبدو أن الجثث  

ً لّخص روتشیلد نتائج اإلصابات المختلفة، مقدم ً بالنتائج األكثر شیوع جدوالً   ا  فة [الفروع]: للمجلدات المختل ا

ً  ملف [الفرع]   االصابات االكثر شیوعا
 إصابات متعددة  227، 220"متنوع"، 

 أقل اإلصابات  248، 235[شرطة عسكریة]،   .ش.ع 
 صابة شدیدة بطلق ناري إ "متنوع" 

 طریة أجزاء  على ضغط    215، 216

 وكھروحراریة إصابات حراریة  251 ،248
 

ً روتشیلد ذلك، مضیف  فأكدإذا كانت اإلصابات "الكھروحراریة" تعني الحروق بسبب الطاقة الكھربائیة.  عّما    فیدنیرسأل القاضي   أنھ    ا
ً سیشرح قریب   ھذه النتیجة.   محددات حول المزید   ا

 أسباب الوفاة 

•  ً  الموت جوعا

ً عّد لتوضیح الوجھ "الشبیھ بالطیور" الذي یُ  215أظھر روتشیلد صورة من الفرع [مجلد]   للوفیات نتیجة الجوع.  اعتیادیا

 الحلق على ضغط الاالختناق نتیجة  •
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عرض المزید من الصور لیوّضح أن العالمة الموجودة على حلق معظم الجثث تشیر إلى االختناق بسبب الخنق ال الشنق حیث ال توجد  
بجانب إحدى الجثث، یفترض ھو وزمالؤه    )v-belt(نقطة علیا للعالمة. وأضاف روتشیلد أنھ بالنظر إلى شكل العالمة ولوجود حزام  

لخنق الناس. وعرض صورة أخرى توضح أنھ في الحاالت التي یكون فیھا  )  v-beltھذا الحزام (أنھ في كثیر من الحاالت، استُخدم  
بأداة مثل العصا. وأظھرت صورة أخرى جثة والدم یسیل    أو ضربلضغط    كون الحلق قد تعرضأو أسود ی   اغامق  الحلق كلھ بنفسجی ا

ھذه عالمة اعتیادیة إلصابة في الحنجرة وھي ناجمة عن وقوف شخص على الحلق أو حتى القفز    قال روتشیلد إن من األنف والفم.  
 علیھ. 

 النزیف حتى الموت  •

من الخلف، ومع ذلك، إذا كان الشخص    ة لوضعیة الجثث، لم یتمكن ھو وزمالؤه من تحدید أماكن دخول الرصاص  اً ھ نظرقال روتشیلد إن 
ً [كالذي یظھر في الصورة في المحكمة] شاحب   ، یمكن افتراض النزیف حتى الموت. اً جد  ا

 الدھني الرئوي  نسداد اال •

الدھني الرئوي. حیث كان الجزء األمامي للجثة أزرق    سدادن أظھر صورة أخرى من ملفات قیصر لتوضیح العالمات االعتیادیة لال
ة. ویؤدي ھذا إلى  نضغط بالكامل وكانت العیون منتفخة. وأوضح روتشیلد أن ھذا ناتج عن األوعیة الدمویة المفتوحة وخالیا الدھون الم

یختنق   النھایة،  وفي  [األكسجین].  بالغاز  الدم  یمتزج  أن  یمكن  ال  وبالتالي  الرئة،  في  الدمویة  الشعیرات  إلى  الدھون  قطرات  انتقال 
إلى حد ما". وأضاف أنھ یمكن بالتالي تشخیص  الوفاة  على أن الجثث "حدیثة    مدى االزرقاق قد یكون مؤشراً   قال روتشیلد إنالشخص.  

 الدھني الرئوي على أنھ سبب الوفاة.  نسدادالا

 إصابات الدماغ الرضیة •

ً ھ فیما یتعلق بملفات قیصر، فإن كل اإلصابات الدماغیة تقریب قال روتشیلد إن   ستیة. كانت ذات طبیعة بال ا

 إصابات متعددة  •

ً . وفقبأداة غیر حادة  اشدید اوإصابات مفتوحة وعنف  ا مفتوحة وطفح  ا كسورأوضح كذلك أن الصدمات المتعددة تشمل   لروتشیلد، یمكن    ا
على وجھ الیقین   واأن یكون سبب ذلك ھو السقوط من ارتفاع معین أو القفز على شخص ما. ومع ذلك، ال یستطیع ھو وزمالؤه أن یحدد

 سبب اإلصابة بالصدمات المتعددة التي قاموا بتشخیصھا في ملفات قیصر. 

حالة. وقد    954یلد أنھ من بین جمیع الحاالت التي فحصوھا من ملفات قیصر، تمكنوا من تحدید سبب معین للوفاة في  ص روتشلخّ 
 ). 251في    %7.3و  من إجمالي الجثث %8.2مات معظم الناس من الجوع (

ً معرفة ما إذا كان صحیح  فیدنیرأراد القاضي   ً ، وفقا حالة في    110من    15روتشیلد، أنھ لم یحدد سبب معین للوفاة إال في    جدولل   ا
ً روتشیلد ذلك، مضیف  فأكد.  251الفرع   ومات    251في حاالت الفرع    اً لم یلعب دور  طریةأجزاء  على  أن االختناق بسبب ضغط    ا

ً آخر بالنتائج األكثر شیوع جدوالً معظمھم من الجوع. ومضى لیقدم    تعلق بأسباب الوفاة: لكل مجلد [فرع] فیما ی  ا

 سبب الوفاة  ملف [الفرع] 
 الجوع  248، 235،  216[شرطة عسكریة]،  . ش.ع 

 طریة أجزاء  على االختناق بسبب ضغط  216  ،215
 صابة بطلق ناري إ/النزیف حتى الموت  220"، "، "متنوعیة"الجو

 

]، تمكن ھو وزمالؤه من تشخیص سبب محدد  6,812[لخص روتشیلد أنھ بالنسبة لجمیع الحاالت التي فحصوھا من ملفات قیصر  
صورة من مجلد   عرضو  من الحاالت، لم یتمكنوا من تحدید سبب الوفاة على وجھ الیقین.  %86من الحاالت. وفي   %14للوفاة في  
التعرّ   251[الفرع]   فیھا من  یتمكنوا  لم  التي  الحاالت  في  للوفاة  المحتملة  األسباب  أحدھم على وج إلیضاح  تشمل  ف على  الیقین.  ھ 

 التفسیرات في حاالت الجثث غیر الظاھرة ما یلي: 

 األسباب الخارجیة للوفاة: 

 تسمم ●
عالمات كھربائیة (عند توصیل الطاقة الكھربائیة من خالل الماء، تتعذّر رؤیة عالمات كھربائیة على جسم الشخص [یجیب   ●

 السابق])  فیدنیرھذا على سؤال 
 نزیف داخلي  ●
 اختناق بسبب الغرق  ●
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 كسجینألاختناق بسبب نقص ا ●
 ة (مثل الوسادة) طری التنفسیة بأداة   المجارياختناق بسبب تغطیة  ●
 وفرط التمدد)   والصلب،"االختناق الموضعي" الناجم عن الوضع اإلجباري للجسم (التعلیق مع الذراعین فوق الرأس،   ●

 أسباب الوفاة ذات الصلة بالصحة (حادة): 

 النوبة القلبیة  ●
 (دم داخل كیس القلب)  التأموري دحاساالن ●
 تمزق شریان رئیسي ●
 احتشاء الدماغ  ●
 الدمویة تمزق وتمدد األوعیة  ●
 حالة صرع  ●
 حالة ربو  ●
 رئوي  انسداد ●

 
 أسباب الوفاة ذات الصلة بالصحة (تستمر األعراض ألسابیع): 

 التھاب رئوي  ●
 انسداد معوي  ●
 تسمم الدم  ●
 الجنب ذات التھاب  ●
 الكبد تلّیف ●

 
الكبد أو سوء التغذیة والیرقان بسبب مشاكل في الدم أو    تلّیف مختلفة من ملفات قیصر لتوضیح احتمال حدوث    اً [عرض روتشیلد صور

 . اً الكبد]. وأضاف أن ھذه الظروف االستثنائیة كانت تحدث كثیر

ً ، فغالب اً ھ لیس مستبعدقال روتشیلد إن معرفة ما إذا كان وجود الیرقان یستبعد الموت من الجوع.    ومیشینأ  د.  نالمدعی   ةمحامی   تأراد ما    ا
ً یكون مزیٌج من العوامل المختلفة ممكن   3.ا

 تقریر المعقولیة بخصوص التعذیب وظروف االعتقال . 2

یتعلق بالتعذیب وظروف االعتقال باإلضافة إلى األنشطة  تابع روتشیلد شرح النتائج التي توصل إلیھا تقریر المعقولیة الخاص بھم فیما 
). وقال إن عرضھ یتضمن 2017تشرین الثاني /نوفمبر 22إلى تقریر صادر عن مكتب التحقیقات الفیدرالي من  باإلشارة العسكریة (

[كما عرض بعض الصور من ملفات قیصر لكل وصف لشرح    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة تقریر    للشھود منأمثلة ألقوال اعتیادیة  
 النتائج التي توصل إلیھا]. 

 "حفالت االستقبال" 

 ض المعتقلون للضرب لدى وصولھم إلى المعتقالت. الوصف: تعرّ 

الملفات، كما ُعثر على   تحدیدھا في  تم  الجسم  أنحاء  العشوائي في جمیع  الشرعي: معقول: عالمات الضرب  الطب  عالمات تحلیل 
 مع بعضھا البعض.  اً الركالت (عالمة نعال األحذیة)، وكانت ھذه النتائج بشكل عام متشابھة جد

 من قبل المحكمة.  اً عرض روتشیلد الثاني بالكامل یتم فحصھ بصری  إن تدخلت القاضي كیربر، قائلة 

 "العنف الجنسي"  

 قضبان بعضھم البعض.  أجبر الناس على عضّ  القضیب،ربط    الوصف:  

في ملفات قیصر، ولم یتم العثور على ما    تما حدث   اً غیر مفھوم ألن إصابات األعضاء التناسلیة نادر تحلیل الطب الشرعي:  
 یشیر إلى انتھاكات مستھدفة لألعضاء التناسلیة. 

في    تكان  ھاقال روتشیلد إن إذا كانت الجثث من ملفات قیصر عاریة أم مرتدیة مالبس.  عّما  ، متسائالً د. كروكر نالمدعی تدخل محامي 
مالبس. وأضاف أنھ في بعض الحاالت یمكن رؤیة الدم في منطقة األعضاء التناسلیة، اال أن األعضاء    يرتدت أو بالكاد    اریة الغالب ع

 
 مالحظة من مراقب المحاكمة: بعد التأكید، قالت القاضي كیربر أن على روتشیلد تقدیم أول عرض من العرضین قبل استراحة الغداء.  3
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ً   ستبعدلن یُ   4شرج. وخلص روتشیلد إلى أن "العنف الجنسي" التناسلیة كانت سلیمة وھذا یدل على أن الدم قد یأتي من فتحة ال ، ومع تماما
 ذلك، ال توجد نتائج ملموسة. 

 ال أدوات"  ب "الضرب 

 باستخدام أیدیھم أو الجدران/األرضیة وما إلى ذلك.  سّجانینض أشخاص للضرب من قبل ال تعرّ   الوصف:  

ً غالب ن اإلصابات تشیر أ ، حیثمعقول تحلیل الطب الشرعي:   ض األشخاص للضرب بقبضات الید، وضرب رؤوسھم  إلى تعرّ  ا
 بالحائط، وما إلى ذلك. 

 الضرب بأدوات" "

 ض أشخاص للضرب بالعصي واألحزمة والقضبان وأنابیب بالستیكیة خضراء. تعرّ   الوصف:  

للضرب بأنابیب بالستیكیة (رغم أنھ  ض األشخاص  صابات المزدوجة إلى تعرّ اإل معقول: تشیر إصابات مثل   تحلیل الطب الشرعي:  
 . انسالمك عصيّ ) أو خراطیم أو ھراوات أو اال یستطیع قول أي شيء عن لونھ

إذا كان ھذا یشیر إلى أن  عّما   تبشكل أفقي على الجسم وسأل عدة مرات  ظھرت  تدخلت القاضي كیربر قائلة إن عالمات ھذا الضرب 
على طاولة ویتحرك الشخص الذي یضرب إلى   كانت مستلقیةا یشیر إلى أن الجثث إما الضحایا كانوا مستلقین. أوضح روتشیلد أن ھذ

 جانبھم. إلى الناس الذین یضربونھم یقفون كان معلقین من السقف و كانوا أسفل أو أن الضحایا

 " الطعن"

 ض أشخاص للضرب وُطعنوا في بطونھم خمس مرات. تعرّ  الوصف:  

قیصر (جروح  ُوجدت حاالت كھذه   تحلیل الطب الشرعي:   ملفات  أن    بسبب في  الشھود  إلفادات    قراءتھ طعن)، وأضاف روتشیلد 
 على الفور بصور من ملفات قیصر.  ذّكرتھ

 "الفلقة" 

 ض أشخاص للضرب على أقدامھم [ُعرض رسم توضیحي لھذه الممارسة في المحكمة]. تعرّ  الوصف:  

على الظھر، لذا تعذرت رؤیة باطن القدم في معظم    ممددةُصورت الجثث الموجودة في ملفات قیصر وھي   تحلیل الطب الشرعي:  
  تتأذىالحاالت. وكان ھناك العدید من الصور مع عنف شدید متمركز في الساقین. بشكل عام، كانت األرجل  

 بشكل متكرر. 

 طار)" اإل "الدوالب (

 5ضوا للضرب [ُعرض رسم توضیحي لھذه الممارسة في المحكمة]. وتعرّ   ) إطاردوالب (ُوضع األشخاص في   الوصف:  

ً  تحلیل الطب الشرعي:   " حیث أجبروا على  مثنیون، ولكن في بعض األحیان بدا األمر كما لو أن األشخاص "لیس قابالً للتقییم فعلیا
 أوصاف "اإلطار" بدقة. الجلوس داخل إطار. وال یمكن بشكل عام تقییم 

 "التعذیب بالصعق بالكھرباء" 

 ض األشخاص للتعذیب بالصدمات الكھربائیة. تعرّ  الوصف:  

 ال توجد مؤشرات (لیست مستبعدة وال یمكن تحدیدھا بالتأكید). التأثیرات الحراریة أو الكھربائیة ممكنة.  تحلیل الطب الشرعي:  

قال روتشیلد  ستخدام الالصقات الطبیة الكھربائیة لتعذیب األشخاص بالصدمات الكھربائیة.  تدخلت القاضي كیربر، متسائلة عن إمكانیة ا
 ھ من الممكن بشكل عام إحداث صدمات كھربائیة بمثل ھذه الالصقات عند دخول الطاقة الكھربائیة إلى الجسم وخروجھا. إن 

أوضح روتشیلد أن مثل ھذه الصدمات  یقة تعذیب كافیة).  ق العناء" (طرإذا كانت مثل ھذه الصدمات "تستح عّما    سألت القاضي كیربر
 تسبب األلم وتقلصات العضالت. 

 
روتشیلد حول معنى "العنف الجنسي"، انظر أدناه في "استجواب من قبل محامي  لقراءة المناقشة بین د. كروكر ومالحظة من مراقب المحاكمة:  4

 ". نالمدعی
 المحاكمة   لمراقبة عشر الحادي  التقریرأنظر إلى  ، للرسوم التوضیحیة  5

https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
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 "الوقوف لساعات" 

 اضطر المعتقلون للوقوف لساعاٍت بسبب االكتظاظ في الزنازین.  الوصف:  

[مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:   الفرع  من  للجثث  الساقین  أسفل  تكون  ما  غالبا  إلى قصور    251معقول:  یشیر  مما  للغایة،  سمیكة 
 . وریدي. حیث یبقى الدم في الساق ویتوقف عن الدوران، وغالباً ما تتأثر ساق واحدة فقط، كما وصفھا شھود 

ً أضاف روتشیلد أنھم وجدوا أیض في الركبتین)، إال أن ذلك لم    ا دمویة وكشط  ام(أورا  كبتین]لى الر[ع اإلجباري  جثومؤشرات على ال   ا
 . اً یحدث كثیر

 "الشَّْبح (التّعلیق)" 

في   الوصف:   الممارسة  لھذه  توضیحي  رسم  [ُعرض  لساعات  رؤوسھم  فوق  وأذرعھم  السقف  من  األشخاص  ُعلّق 
 المحكمة]. 

 الرسغین عند األخذ باالعتبار وجود عالمات تثبیت على    یمكن أن یكون ھذا معقوالً ال توجد نتائج مباشرة، ولكن   تحلیل الطب الشرعي:  
الجذع  ل العشوائیة على  الدموي في كثیر من األحیان مع عالمات الضرب  الورم  الجثث، ووجود  لعدید من 

 ح". بْ أن یكون سببھ "الشّ  كنوذلك یمبأكملھ وكذلك األكتاف المخلوعة كما ھو موجود في بعض الصور 

ق األشخاص بالمقلوب أو بشكل عامودي مع رفع الذراعین فوق الرأس، ألن  ی تعل المعقول أن یكون قد تمأوضح روتشیلد كذلك أنھ من 
الكتفین یصعّب  ق لفترات طویلة حیث یتم شد المعدة ووضع ی ھذا یعیق التنفس بشدة. یعاق التنفس الحجابي بشكل خاص من خالل التعل

ً التنفس من الصدر. وأضاف أن ھذا یسبب نقص ل.  االختناق في األكسجین ویؤدي الى  ا  المطوَّ

 "الكرسي األلماني" 

رسم   الوصف:   [ُعرض  الفقري  العمود  كسر  إلى  یؤدي  مما  بشّدة  ظھورھم  تمدد  بحیث  كرسي  على  األشخاص  یُقیّد 
 توضیحي لھذه الممارسة في المحكمة]. 

 لم یتم العثور على مؤشرات ملموسة في ملفات قیصر.  لشرعي:  تحلیل الطب ا

 "بساط الریح" 

 ون. ب ضرأداة بمفصالت ثم یُ /لى لوحاألشخاص ع تیثّب  الوصف:  

لم یُعثر على مؤشرات مباشرة، ولكن ُعثر على العدید من اإلصابات المزدوجة بشكل خاص، مما یشیر إلى   تحلیل الطب الشرعي:  
 ثُّبتت بطریقة ما وُضربت بأداة صلبة. أن الضحیة 

 "استخدام المواد الكیمیائیة" 

 استخدام بعض األحماض لحرق الجلد.  الوصف:  

 لیس مستبعدا لوجود حروق على جثث من ملفات قیصر.  تحلیل الطب الشرعي:  

 "الحرق" 

 استخدام البنزین والسجائر لحرق جلد المعتقلین. الوصف:  

كانت ھناك حاالت بین ملفات قیصر یمكن فیھا افتراض استخدام البنزین للتسبب بالحروق، وربما یُسكب على   تحلیل الطب الشرعي:  
المالبس ثم یُشعل (أظھرت بعض الصور قطع قماش محترقة). كما تشیر بعض الصور إلى أن البنزین كان 

 استنشقوا الدخان قبل وفاتھم. . ویبدو أن بعض األشخاص قد  من ثم یتم إشعال النارجر األشخاص وحِ   فيیُسكب  

ھ  قال روتشیلد إن شغال البنزین في ِحجرھم.  إ، شارمر، معرفة إن كان الناس مرتدین مالبسھم أم عراة عند سكب و نأراد محامي المدعی 
،  اً ن بقطن رقیق جدمغطی إما عراة أو    ھم كانوافي ھذه الحاالت، لم تكن ھناك منسوجات محترقة فوق الجثث أو بجوارھا. من الممكن أن 

ً وقد احترق تمام  . ا

 "خلع أظافر الیدین والقدمین" 

 قال شھود عیان إن خلع أظافر الیدین والقدمین كان من وسائل التعذیب.  الوصف:  
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ً أظافر القدمین؛ وبدا حدیثا نسبی فیھا  فقط من ملفات قیصر ُخلعت ة وجدت حادثة واحد تحلیل الطب الشرعي:   ویشیر إلى أن األظافر   ا
 قد ُخلعت بعنف. 

 "التعذیب في سیاق العالج الطبي" 

 . ةإلصاب ا الذي استھدف مكانوالضرب قطعة قطعة  األطراف  بتر  الوصف:  

ً طبی   یستوجب اإلدانة من ملفات قیصر. وبشكل عام، البتر الجزئي القطعة قطعة ال یمكن تقییم البتر  تحلیل الطب الشرعي:    .ا

سوء المعاملة والعالج الطبي على نفس األفراد (معضلة الدجاجة أم البیضة). ال یمكن الَبَت من خالل الصور إن كان    آثار وُعثر على  
ً ھؤالء األشخاص قد تعرضوا لسوء المعاملة في البدایة وتلقوا عالج ً طبی  ا ً بعد ذلك أم أنھم تلقوا عالج  ا ً طبی   ا ً وتعرضوا للضرب تباع  ا .  ا

ً ومع ذلك، فإن بعض عالمات الضرب "حدیثة نسبی  جراحي للشخص نفسھ أقدم. وبشكل عام،  الناتجة عن تدخل  الجروح  كانت  " بینما  ا
 ضرب.  آثارو  آثار لعالج طبيوجدت بعض "التولیفات الغریبة" من 

 "التعذیب النفسي" 

 . وتكرر ھذا اإلجراء عدة مرات. ومن ثم إیقاف الضغط أشخاص    عصا خشبیة على حناجر باستخدام    تم الضغط  الوصف:  

بالعصا   تحلیل الطب الشرعي:   بشكل متكرر. ومع ذلك، ھناك   ومن ثم إیقاف الضغط ال یمكن من الصور رؤیة ما إذا تم الضغط 
یكون   الحلق. وقد  بالضغط على  أو  الناس للضرب بعصا  إلى تعرض حنجرة  تشیر  صور في ملف قیصر 

ً محتمالً لھذه العالمات. ومن الممكن أیض  اً إطالق العصا والضغط بھا بشكل متكرر تفسیر سلسلة  الأن تكون    ا
 خاص، نظرا لعالماٍت معینة على الحلق. قد استُخدمت لخنق األشالھوائیة لدراجات الحدیدیة ل

 "أطعمة ومشروبات غیر صالحة لألكل" 

ً غالب  الوصف:   فاسد  ا المعتقالت  في  الطعام  كان  من   اً ما  علیھا  للحصول  المعتقلون  اضطر  حیث  ملّوثة  الشرب  ومیاه 
 المرحاض. 

بسبب األطعمة والمشروبات غیر الصالحة    ال یمكن تقییم جودة الطعام من الصور. وقد یخسر المرء وزنھ  تحلیل الطب الشرعي:  
 لألكل، مع ذلك، ال یشیر كل شخص یعاني من نقص الوزن إلى أن الطعام كان غیر صالح لألكل. 

 "اإلعدامات وترك الناس لیموتوا" 

 المعتقلین في الزنازین أو الممرات لیموتوا. وأُعدم بعض المعتقلین.یتركون  نوسّجان ال كان الوصف:  

 ". ھملاھمتم إ"  حالة العدید من الجثث. ویبدو أنھأن الناس تُركوا لیموتوا بالنظر إلى  المعقولمن  تحلیل الطب الشرعي:  

بالنسبة لعملیات اإلعدام، أوضح روتشیلد أنھ تخیل من أقوال الشھود أنھ تم اعتقال أشخاص ومن ثم صدر أمر بإعدام أشخاص معینین.  
التثبیت وطعنات على نفس الفرد، إال    وجود عالمات  الصور مؤشرات على القتل مثل وجود جروح على الحلق أوبشكل عام، تُظھر  

جروح اإلصابة بطلق ناري التي ُعثر علیھا على الجثث من ملفات قیصر لیست اعتیادیة الى حد   قال روتشیلد إن. وحالة شاذة أن ذلك 
منطقة الصدر. وتعّرض أحدھم لطلقة ناریة في فمھ، في ضوء اإلصابات العدیدة    كبیر في المعارك العسكریة، حیث توجد عادة في

من شخص آخر، ولم یقتل نفسھ. ومع ذلك،   قاضیةاألخرى لذلك الشخص، یبدو أن الشخص أصیب في قتال عسكري ثم تلقى الطلقة ال
ً . وأضاف روتشیلد أیضھما تفسیران معقوالن  قاضیة والطلقة ال  فاإلعدامال یمكن الَبّت على وجھ الیقین   العدید من الجثث تشیر إلى  بأن    ا

 ً من أشكال اإلعدام.    جداً   وجود عنف شدید موجھ نحو الحلق. إال أنھ إذا أجري ھذا الفعل لقتل شخص ما، فسیكون ذلك شكالً قاسیا
ً وأضاف أن األثر كان واضح  أثناء الفعل وان الفاعل یدرك أن ما یفعلھ "لن ینتھي على خیر".  ا

 "قتال عسكري على وجود "مؤشرات 

االتحادیة  أ الوصف:   الجنائیة  الشرطة  قتال  رادت  نتیجة  قیصر  ملفات  في  المعروضة  اإلصابات  كانت  إذا  ما  معرفة 
 عسكري. 

ً جثث   بإمكان المرء أن یرىبشكل عام،   تحلیل الطب الشرعي:   البس عسكریة وبإصابات بطلق ناري وعالمات التثبیت في ملفات  بم  ا
قیصر. إحدى الصور [أظھرھا روتشیلد كجزء من عرضھ] تُظھر إصابات شظیة قد تكون ناجمة عن قنبلة  

ً یدویة أثناء قتال عسكري، وإحدى التفسیرات قد تكون أن شخص ما ألقى قنبلة یدویة في زنزانة سجن أو دوس    ا
 . شخص دفن ال وتسبب في انفجار   الضحیة على لغم 
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قال  معرفة ما إذا كان بإمكان روتشیلد قول أي شيء عن عواقب اكتظاظ الزنازین التي ال تحتوي على أكسجین.    فیدنیرأراد القاضي  
ً ھ سیتحدث عن ذلك بالتفصیل الحقروتشیلد إن   . ا

أظھروا عواقب انفجار،    اً شخص  53  قال روتشیلد إنعن عدد الضحایا المحتملین للقتال العسكري.    د. كروكر  نسأل محامي المدعی 
شخص بأعیرة ناریة قد تكون ناجمة عن عملیات    100والذي كان من الممكن أن یحدث أثناء العملیات العسكریة. وأصیب حوالي  

 عسكریة أو عملیات إعدام. 

ً شوستر، قائالً إنھ وفق  ،إیادل محامي دفاع  تدخّ  ، تم تصنیف المجلدات الثالثة لملفات  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةدویسنج مفتش  ل  ا
ً قیصر "شھداء" و"إرھابیین" و"معتقلین". وتدخل المدعي العام كلینجھ، مضیف أن التقسیم الذي حصلوا علیھ من سامي [الذي حللھ    ا

ً روتشیلد] تضمن أیض  . كلینجھ ذلك فأكدوخلص شوستر إلى أن ھذا بالتالي سیشمل المعتقلین فقط.  المجلد "متنوع".  ا

*** 

 دقیقة]  65[استراحة غداء لمدة 

*** 

 251مؤشرات الوفیات المرتبطة بالمرض وبظروف االعتقال في الفرع   .3

الذي تستند إلیھ تحلیالت الطب الشرعي التالیة یتناول بشكل أساسي ظروف    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أوضح روتشیلد أن تقریر  
الذي قام بھ  . وقال إنھ سیقدم ملخصات قصیرة للجوانب الرئیسیة للتقریر ثم یقدم تحلیل الطب الشرعي 251االعتقال العامة في الفرع 

 ه لھذه المشكالت باستخدام الصور من ملفات قیصر للتوضیح.ؤ وزمال ھو

 غرف االعتقال"  "حجم 

الناس    واضطر أمتار،    5×    4في زنازین    اً شخص  160صغیرة أو    ة ن في غرفازنازین مكتظة: إما شخص الوصف:  
 جل الفیل". رِ " جل انتفاخ الرِّ عن ذلك  أیام، ونتجلوقوف (على قدم واحدة) لعدة ل

اختالف سماكة األرجل بسبب الوقوف على قدم  بوضوح إلى    251تشیر الصور المأخوذة من الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
بالجھاز   واحدة لفترة طویلة. ومع ذلك، فلیس ھذا ما یسمى بمتالزمة الفیل (داء الفیل)، ألن األخیر مرتبط 

 اللیمفاوي. 

 "زنزانة الموتى" 

 توفي العدید من المعتقلین خالل فترة قصیرة في زنازینھم لعدم وجود أكسجین كاٍف.  الوصف:  

ال یمكن تأكید ھذا بشكل تام من تحلیل الصور، إال أنھ ممكن بشكل عام. وظنَّ روتشیلد وزمالؤه في البدایة أن  لطب الشرعي:  تحلیل ا
مجلدات]، ناتٌج عن اإلیھام ال، الذي یمكن رؤیتھ حول أفواه وأنوف الجثث من جمیع الفروع [رغويزبد الال

ً بالغرق. إال أن الجثث كانت جافة. ووفق لتقریر الشرطة الجنائیة االتحادیة، من المعقول أن یدخل الماء إلى    ا
 الرئتین بعد االختناق بسبب نقص األكسجین في الخالیا. إال أن ھذا مجرد مؤشٍر ولیس دلیالً. 

 العامة"  نظافة"ال

ارتداء  إلى  الناس    ضطر ا الزنازین رائحة البول وھي ملیئةٌ بالبراغیث؛  التي تم توفیرھا في  بطانیات  التفوح من   الوصف:  
 نفس المالبس لسنوات. 

وغیرھا في الصور محاوالت    س، حیث أظھر العدید من البناطیلھناك مؤشرات غیر مباشرة تتعلق بالمالب  تحلیل الطب الشرعي:  
واستُخدمت الكنزات والسترات كسراویل. إال أن ھذه مجرد    بالمقلوب صالح حیث ارتُدیت العدید من القطع  إ

 ولكن لم یكن ھناك دلیل.  وإشارات،تكھنات 

 "حالة المرحاض" 

 لم یُسمح للناس باستخدام المرحاض أو ُسمح فقط في أوقات معینة من الیوم.  الوصف:  

 تبدو ملطخة بالبراز.  251[المجلد] أن بعض الجثث من الفرع   متباین. إالیتعذر إجراء تقییم  تحلیل الطب الشرعي:  

 " نظافة العامة"الطفیلیات وظروف ال
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 ال یوجد نظافة؛ الزنازین والبطانیات وغیرھا ملیئةٌ بالطفیلیات.  الوصف:  

ومن مجلدات أخرى ما یسمى "داء المشردین"، حیث یظھر جلد داكن   251تُظھر الصور من الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
بسبب الجروح الناشئة عن القمل والبراغیث. كما تشیر ھذه الصور إلى أن األشخاص قد خدشوا ھذه وسمیك  

 الجروح بأصابعھم المتسخة، مما یسبب تقشُّر الجلد. 

ع.  أسابی   9حوالي    ،عاألمر عادة ما یستغرق أسابی   قال روتشیلد إنأراد المدعي كلینجھ معرفة المدة التي یستغرقھا حدوث داء المشردین.  
وال یحدث ذلك األمر في غضون بضعة أیام وحسب. وأضاف أنھ كما یتضح من الصور، یبدأ عادة عند القدمین والساقین حیث تصل  
البراغیث والقمل إلى أجزاء الجسم ھذه أوالً. وصنف تقریر الطب الشرعي مثل ھذه الجروح التي كشطت بشظایا أو بأظافر المعتقلین 

 ". طریة متنوعة في األجزاء ال أنفسھم على أنھا "إصابات 

 "نظافة البدن"  

إفادات الشھود متباینة: قال البعض إنھ ُسمح لھم باالستحمام، وقال بعضھم إنھ ُسمح لھم لكنھم لم یرغبوا في   الوصف:  
 ذلك، وقال آخرون أنھ لم تكن ھناك حمامات على اإلطالق. 

ومع ذلك، كانت الجثث بشكل عام في    "؛ "جیدة إلى حد ما  251للجثث من الفرع    نظافة العامة حالة الكانت   تحلیل الطب الشرعي:  
 حالة صحیة سیئة. 

 "التغذیة" 

؛ ومع ذلك، قال آخرون  اً قالوا إن مذاق الطعام لم یكن جیدحیث  كثیرا"    ىاشتكإفادات الشھود متباینة: البعض " الوصف:  
ً نھم یحصلون على الطعام مرتین فقط یومیا أو حتى  إ نھم یحصلون على الطعام  إ، وقال البعض  مرة واحدة یومیا

 شخصا بحبة بطاطا وزجاجة ماء واحدة.  20بانتظام ولكن لیس بكمیة كافیة، على سبیل المثال یشترك 

إال    " "تبدو جیدة من ناحیة التغذیة  251ذلك لیس كافیاً للبقاء على قید الحیاة. بعض الجثث من الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
 ھزال. بال 251من الفرع [مجلد]  آخرون أصیب وأن ذلك قد یُعزى إلى عدم مكوثھم في الفرع لفترة طویلة.  

قال  ].  251إلى صورة جسد ھزیل من الفرع    ة شارباإلسألت القاضي كیربر عن المدة التي یستغرقھا الوصول إلى ھذه الحالة الجسدیة [
األمر یعتمد على كمیة الطعام التي نحصل علیھا من الوجبات الرئیسیة (الخبز والزیتون والبطاطس). وأضاف أنھ بشكل    روتشیلد إن

أسابیع. وأوضح روتشیلد كذلك أن أقوال الشھود المتباینة تتناسب مع نتائج الطب الشرعي المتباینة    6إلى    4عام یستغرق األمر من  
ً . وقال أیض251من الفرع [مجلد]   لجثث مصابة بسوء التغذیة من كل فرع تشیر إلى أن ھؤالء األشخاص ماتوا من    اً إن ھناك صور  ا

 " بطریقة ما. ممنھجٌ األمر " أن الجوع. ویبدو 

 "فرط التقرن"  

 إشارةً إلى العبارات المتعلقة بسوء التغذیة الواردة أعاله.  الوصف:  

ً ھ لم یعرف شیئ قال روتشیلد إن  تحلیل الطب الشرعي:   ً عام  45عن فرط التقرن خالل    ا من الخبرة حتى عمل على ملفات قیصر.    ا
یستدل علیھ كطبیب   لن  أنھ  الفیتامینات. وأضاف  في  األمد  نقٍص طویل  یدل على  التقرن  فرط  أن  وأوضح 

 . 251أوروبي إال من زمن الحروب الماضیة. ومع ذلك، لم تكن ھناك نتائج عن فرط التقرن في الفرع [مجلد]  

 الشرب"  میاه تزوید"

معتقلین الى    10ُشرب میاه قذرة من المرحاض إلى زجاجة واحدة لكل    بما في ذلك ،  أقوال الشھودتباینت   الوصف:  
 ، إلخ. المیاهب  تزوید غیر منتظم

. ومع ذلك، تظھر الصور من الفروع  251ال توجد نتائج تتعلق بنقص مستلزمات الشرب في الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
 . الجلد تشیر إلى اإلصابة بالجفاف المجلدات] األخرى تجاعید معینة في [

 "العالج الطبي" 

طبیب على اإلطالق إلى استدعاء طبیب عسكري وتقدیم بعض العالج    وجودإفادات الشھود: من عدم  تباینت   الوصف:  
عامة ومن توفیر بعض األدویة إلى عدم توافرھا   مشافعسكریة أو    مشافلى نقل المعتقلین إلى  إاألساسي،  

 ً  . إطالقا

 . طبيال لعالج اآثار بشكل خاص العدید من  251في الحقیقة، تُظھر الصور من الفرع [المجلد]  تحلیل الطب الشرعي:  
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للتسبب في صدمات كھربائیة.   أو  قد استخدمت كعالج طبي  الكھربائیة  إذا كانت األقطاب  القاضي كیربر معرفة ما  قال  لذا أرادت 
] ُوضعت األقطاب بشكل صحیح بغرض توفیر العالج الطبي. وأضاف أنھ إلحداث صدمات  251ھ في ھذه الحاالت [الفرع  روتشیلد إن 

 . كھربائیة یجب أن توضع بشكل مختلف

  لكن الضمادات كعالمات للعالج الطبي. و  یمكن تحدید ، كما في المجلدات األخرى،  251أوضح روتشیلد أنھ فیما یتعلق بالفرع [المجلد]  
أي اھتمام بعد وضعھا ألول مرة. أوضح روتشیلد كذلك أن بعض الضمادات كانت "بدائیة ومصنوعة    تلق   الضمادات ولم لم یتم تغییر ھذه  

ً شیلد أیضیدویا". عرض روت  والتي أظھرت استخدام ُمثبت خارجي وجبائر متسخة، مما یشیر إلى    251صورة من الفرع [مجلد]    ا
 تقدیم بعض العالج الطبي، ومع ذلك، لم تكن ھناك متابعة للعالج. 

 صر: قدم روتشیلد التقییم الختامي التالي لنتائج الطب الشرعي التي توصل إلیھا ھو وزمالؤه فیما یتعلق بملفات قی 

ً تظھر جمیع الصور جثث  ●  ا
 تظھر الكثیر من الجثث عالماٍت لسوء المعاملة  ●
 تظھر الكثیر من الجثث عالماٍت لإلھمال ●
 توفي الكثیر من األشخاص نتیجة سوء المعاملة واإلھمال  ●
 لقتال عسكري  بأنھا نتیجةیمكن تفسیر بعض اإلصابات  ●
 ال تظھر العدید من الصور نتائج قاطعة  ●
 معقولة من منظور الطب الشرعي حادیة الشھود من تقریر الشرطة الجنائیة االت إفادات  ●
 ھنالك اختالفات معینة في الكمیة والنوعیة بین الفروع المختلفة  ●

o  أشیاء متشابھة غالب  ھایبدو أن ما قد  ذلك،ھناك میول ونزعات، ومع ً  ما تكون مختلفة  ا
o  والضرب بالعصي   ،وسوء التغذیة الساقین،أوجھ التشابھ السائدة: زرقة 
o   یبدو  یبدو أن جمیع الفروع لدیھا نفس "المعدات األساسیة من العصي واألنابیب البالستیكیة" (نفس العُّدة) والتي

 عبر جمیع الفروع  أنھا السمة المشتركة 
 وجود تشابھ بین معظم النتائج الشائعة ●
 األمور كانت تسیر بطریقة منھجیةیبدو أن  ●

ً إذا كان ھناك العدید من الجثث بدون مقل العیون. أجاب روتشیلد أن مقل العیون غالب عّما    سألت القاضي كیربر ما كانت غیر ثابتة في    ا
ً مكانھا أو مفقودة. ومع ذلك، لم یكن ھناك أي دٍم تقریب  یزال  ال  العین بینما    ةالة مقلإز  ھ سیكون ھناك الكثیر من الدم إذا تمت. وأوضح أن ا

صورة لمقل عیون المفقودة) إما أزیلت    200وخلص إلى أنھ یجب افتراض أن مقل العیون (عرض واحدة من    .على قید الحیاة الشخص  
ً بعد الوفاة أو تم التالعب بالصور. قال إنھ ھو وزمالؤه یفترضون أن مقل العیون تمت إزالتھا فقط بعد الوفاة حیث كانت ھناك غالب    ا

 حیط بالعینین واألنف. ت شبھ الدبابیر آثار النوارس بجوار الجثث أو الحشرات التي ت 

ً ھ وفققالت القاضي كیربر إن  [ُعرضت الصورة في المحكمة].    251" في المجلد  2012للشاھد دویسنج، كان ھناك ملف واحد فقط برقم "  ا
شرح   لى روتشیلدع  ا یتعلق باألسئلة، وما إلى ذلك. قالت القاضي كیربر إنوتدخل محامي دفاع أنور، وسأل عن اإلجراء المقترح فیم

سبب الوفاة فیما یتعلق بھذا الملف بالذات قبل أن یُستجوب من قبل األطراف. وطلبت من روتشیلد التوضیح أكثر حول ھذا الملف أو  
ن  إن كا   إنھمجموع عدد الملفات. وقال  ل  نظراً بالضبط  ھ ال یستطیع أن یتذكر  قال روتشیلد إن الرجوع إلى التقریر القصیر إذا كان یتذكر.  

 البالستیة متبوعة بفقد الدم.  الرضوح ، فإن سبب الوفاة كان سلسلة من یتذكر جیداً 

إن الشخص ُمسن  و"الجثة تظھر جروح بندقیة على الجذع والذراعین،  إنبتقریر الطب الشرعي القصیر قائال  فیدنیراستشھد القاضي 
، وسبب الوفاة ھو فقد الدم وھو سبب غیر طبیعي للوفاة".  تتنافى مع الحیاةإلى حد ما، وال توجد عالمات لعالج طبي، وھناك إصابات 

ً ] مدرجة أیض2012أضافت القاضي كیربر أن األرقام [   لدیھم أسماء الملفات دون بیانات وصفیة.  قال روتشیلد إنفي اسم الملف.   ا

 أسئلة أخرى لروتشیلد.  العامین یكن لدى المدعینلم 

 محامي الدفاع من قبل استجواب 

بأقصى عنایة ممكنة، قام خبیر الطب الشرعي بتشخیص االصابة  وأشار محامي دفاع أنور، بوكر، إلى أنھ بعد إجراء فحص فردي  
ً إذا كان بإمكانھ أیضعّما    بطلق ناري. ثم سأل روتشیلد ً أن یقول شیئ   ا ھ ذكر أسلحة ناریة مختلفة في  قال روتشیلد إن رصاصة.  عن ال  ا

وقت سابق. وأضاف أنھ في ھذه الحالة، ال یمكنھ تحدید السالح الناري على وجھ الیقین، ألن ھذا یعتمد على العدید من المعاییر. عالوة  
 ال یمكن تفسیر اإلصابات في الجزء السفلي من الجثة على وجھ الیقین. ذلك،على 

أو   ملم19×9 من عیار "لوغر"ھ یمكن أن یكون إما قال روتشیلد إن بوكر عن مسافة إطالق النار الممكنة ونوع السالح الناري. وسأل 
ً إذا كان كالھما ممكن عّما  ، أُطلق من مسافة معینة. وتساءل بوكر بذراع طویلة سالح  . فأكد روتشیلد ذلك . ا



International Research and 
Documentation Center   

 

19 
 

ً إذا كان ھذا ھو الحال أیضعّما    قتال عسكري وسأل   بوجود صابة بطلق ناري وفقدان الدم  إلبشكل عام، یمكن تفسیر ا  قال بوكر إنھ  في    ا
على الجثة  ذلك. وأضاف أنھ ال توجد عالمات تثبیت    تدحضھ ممكن بشكل عام، إال أن عالمات التثبیت  قال روتشیلد إن ھذه الصورة.  
 . في ھذه الحالة

إذا كانت الجثة قد ظھرت علیھا  عّما    " وسألیصعب تمییزھاذي ذكر "حالة جسدیة  أشار بوكر إلى تقریر الطب الشرعي القصیر ال
ً عالمات التعذیب. نفى روتشیلد ذلك، مضیف ً أنھ یفترض أیض ا  تعرض للتثبیت. ت لم  ثة أن الج ا

 عي محامي المدّ من قبل استجواب 

شرح األلوان المختلفة للجزء العلوي من الجثة [المتعلقة بالصورة التي تشیر إلى عام    من روتشیلد   ، د. كروكر  ،نطلب محامي المدعی 
 محتمالً.  اً ألسفل تفسیرلالرأس  اتجاه ھا قد تدل على تمدد الجثة على بطنھا. وقد یكون قال روتشیلد إن ].  251من المجلد  2012

صابة أو العالج الطبي بالنسبة لألشخاص الذین تظھر علیھم  إلا ، متسائالً عن صحة عدم إمكانیة معرفة توقیت  فیدنیرتدخل القاضي  
 الدجاجة أم البیضة". من جاء أوالً، معضلة ب "إن األمر أشبھ روتشیلد ذلك قائال   فأكد. آثار لعالج طبي

المدعی  التناسلیة.    ، د. كروكر  ،نأشار محامي  التي ُكشف فیھا عن منطقة األعضاء  الحاالت  الجثث وسأل عن عدد  قال  إلى مالبس 
كان  ھ من الالفت للنظر أن معظم الجثث ُعِریت من مالبسھا، وفي الحاالت التي كان فیھا الجزء العلوي من الجسم مغطى،  روتشیلد إن 
یمكن رؤیة ید شخص ما یشد   دة فقط حیث لم یحدث ذلك وأخرى حیث . وأضاف وجود حالة واحعن قصدالداخلي سروال ال یتم تنزیل
 . عدیمة الجدوى ھ وزمالؤه قد وجدوا ھذه الممارسة قال روتشیلد إن الداخلي إلى أسفل. و  السروال

.  مھمة ھذه الحاالت لیست  فإن  ھ من منظور الطب الشرعي قال روتشیلد إن معرفة سبب عدم تحدید ھذه الحاالت كمیاً.    د. كروكرأراد  
وبمجرد أن أدرك ھو وزمالؤه أن ھذه ممارسة شائعة، لم یرغبوا في العودة عبر جمیع الملفات إلعادة تقییمھا ألنھا ال تنطوي على أي  

األعضاء التناسلیة وكأن المصور    قیمة في الطب الشرعي. وأضاف أن ھناك عدة صور وضعت فیھا البطاقة ذات األرقام المختلفة على 
 .  مكان العاري أراد تغطیة ال

 . فأكد روتشیلد ذلك حول أسباب ال یعرفھا روتشیلد.   مجرد تكھنإلى أن ھذا األخیر كان   د. كروكرخلص 

  الحساسة األولیة ذلك یتجسد في إصابات في األعضاء  قال روتشیلد إنكروكر روتشیلد عن العالمات المعتادة للعنف الجنسي.  د. سأل 
لم یكن ھذا األخیر واضحا في ملفات قیصر. وأضاف أنھ لم یكن    ذلك،والشرج. ومع    والحلمات،   والخصیتین، القضیب،والثانویة مثل  

لسبب لم تُصنف  التي وجدت على كامل الظھر كذلك. ولھذا اوصورة ألرداف تظھر "فقط" عالمات ضرب بالعصي    30ھناك سوى  
 على أنھا عنف جنسي. 

أصیبت، كان الھدف ھو التسبب    وعندمابالدرجة األولى،    تتأذ"األعضاء التناسلیة لم    إناستشھد د. كروكر بتقریر الطب الشرعي قائال  
ضت للضرب على كامل الظھر  روتشیلد أن ھذا ھو السبب الوحید الذي جعلھ یعرض في وقت سابق صورة الجثة التي تعرّ   فأكدباأللم".  

 والمناطق الحساسة. واستھدفت عملیات الضرب جمیع أجزاء الجسم الحساسة، ولیس األعضاء التناسلیة وحسب. 

عنف الذي یستھدف األعضاء الجنسیة بشكل مباشر، ولیس العنف  سأل كروكر روتشیلد إن كان یعتقد أن العنف الجنسي یشمل فقط ال
ً ھ بالنسبة لھ، یعتبر العنف جنسی قال روتشیلد إن العام.   ً إذا كان موجھ  ا إلى منطقة األعضاء التناسلیة أو للتسبب في إذالل شخص ما.    ا

ً فركل أحدھم بین ساقیھ، من وجھة نظره، ال یعتبر عنف ً جنسی  ا شخص ما یعتبر كذلك. ومع ذلك، فیما یتعلق  ، في حین أن عض قضیب  ا
 بملفات قیصر، فإن العنف الذي یصیب األعضاء التناسلیة واألعضاء الحساسة سیكون ذا طبیعة أكثر عمومیة. 

ھذا    قال روتشیلد إنإذا كانت ھناك أي اختالفات.  عّما    جموعة ثانیة من ملفات قیصر وسألي روتشیلد وفریقھ مإلى تلقّ   د. كروكرأشار  
  یتفاجؤوا صورة إضافیة، لكنھ ال یتذكر أي تفاصیل أخرى. قال إنھ وفریقھ لم    400عندما حصلوا على حوالي    2017كان في عام  

 عندما حصلوا على ملفات "سامي" ھذه.

  قال روتشیلد إن ھذه العالمات مرئیة بعد وفاة شخص ما.    مرحلة تصبحإلى "عالمات الوفاة" وأراد معرفة عند أي    د. كروكرأشار  
رقة الّرّمیة تبدأ ، ویمكن رؤیة ذلك بوضوح على الجذع. وأضاف أنھ  قد تیّبستتكون الجثة    ات ساع  3-2دقیقة وبعد    20-15بعد    الزُّ

 ساعة من الوفاة.   24في درجة حرارة الغرفة، یبدأ التحلل عادة بعد 

ً كروكر معرفة ما إذا كان بإمكان روتشیلد تقدیم أي استنتاجات بخصوص األفعال ضد اإلناث. نفى روتشیلد ذلك، مضیف  . أراد د أنھ    ا
 من بین الملفات التي حللھا ھو وزمالؤه، كانت ھناك جثة أنثى واحدة فقط، حیث تمت تغطیة أغلبھا. 

ھ ال  قال روتشیلد إن ناًء على خبرتھ موعد التوثیق الفوتوغرافي للجثث. ر ب ، شارمر، من روتشیلد إن أمكن أن یقدّ نطلب محامي المدعی 
ً یستطیع التقدیر. كان ھو وزمالؤه یسألون أنفسھم دائم عن وجود مرافق تبرید معینة. قال إن الجثث من جمیع [مجلدات] الفروع "بدت    ا
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رت ما".    إلى حدٍ الوفاة  حدیثة   في ثالجة فیما بین ھذه الفترات. وخلص    وم التالي أو وضعت لظھر أو في الی إما في فترة ما بعد ا  وُصّوِ
 إلى أن تقدیر اإلطار الزمني بین الوفاة والصورة یعتمد على تبرید الجثث. 

فأكد روتشیلد  لوضعیة التي یُجبر على البقاء فیھا.  ل  الجسم نظراً   بسبب تعلیق رایجر إلى أن روتشیلد ذكر االختناق    نأشار محامي المدعی 
ً ھ یمكن للمرء أیضقال روتشیلد إن . سأل رایجر عن وجود طرق أخرى لالختناق.  ذلك أن یختنق من "بساط الریح" و "الكرسي األلماني"    ا

 عندما یُجبر على البقاء في ھذا الوضع لساعات. 

إلى االخ تؤدي  الجسم وكیف    قال روتشیلد إنتناق".  سأل رایجر عن أي "احتماالت أخرى  یعتمد على  بالضبط.  یكون  ذلك  وضعھ 
ً وأضاف أنھ بشكل عام، ھذه [إشارة إلى األسالیب الموضحة في تقاریر الشرطة الجنائیة االتحادیة والتي تم تقییمھا سابق ] كلھا "أسالیب"  ا

 یمكن أن تؤدي إلى نقص األكسجین. 

 ریره الخبیر المثیر لإلعجاب". شكرت القاضي كیربر روتشیلد على "تق

 .كشاھد وخبیر  روتشیلد  ستاذ الدكتوراأل  تم صرف

 مساًء.  3:05ُرفعت الجلسة الساعة 

 

 2020 ،تشرین الثاني/نوفمبر 4 – الیوم الثاني واألربعون للمحاكمة 

  ة المحامی   ت حضرو. مثل االدعاء المدعي العام كلینجھ.  اثنین  صحفیینو  أشخاص  6بحضور    اً صباح  9:35بدأت الجلسة في الساعة  
 محمد. نفورستر بالدینیوس كبدیل لمحامي المدعی 

 

 المفتش الجنائي ھورل  شھادة

ً عام  22لیت المواد الخاصة بحقوق الشاھد على السید ھورل، وھو مفتش جنائي یبلغ من العمر  تُ  من الشرطة الجنائیة االتحادیة، والذي    ا
 . ھ واكتشاف ) األدلةأحد األحراز (أدلى بشھادتھ بشأن محتوى 

 ینھ ُكلّف من قبل كبیر المفتشین الجنائی قال ھورل إن طلبت القاضي كیربر من ھورل شرح كیفیة اكتشافھ وتحلیلھ ھو وزمالؤه للمستند.  
تفحصھا    إنھتوبة بخط الید، تم العثور علیھا أثناء تفتیش شقة أنور في ألمانیا. قال  دویسنج بتقییم المستند وقرص مضغوط ومذكرة مك

[ُحجبت    ورد فیھا أنھ مع مترجم أكد أن اسم الملف للملف الوحید الموجود على القرص المضغوط مطابق للمالحظة المكتوبة بخط الید.  
ً ھ وفققال ھورل إن المعلومات].   ً للمترجم، ربما كانت ھذه سیرة ذاتیة. ومع ذلك، فقد كان مكتوب   ا بأحرف فردیة منفصلة، مكتوبة من    ا

نسخ من    ت الیسار إلى الیمین. بمجرد أن حصل المترجم على نسخة محاذیة للیمین، أكدت أن المستند ھو بالفعل سیرة ذاتیة. [ُعرض 
 لمانیة في المحكمة]. الملف األصلي والنسخة المحاذیة للیمین والترجمة األ

]، وتاریخ المیالد، واسم األم، ومكان المیالد. وأوضح كذلك أن السیرة  االسمھا ذكرت أوالً المعلومات الشخصیة: [ُحجب  قال ھورل إن 
دارة  الذاتیة كتبت بصیغة المتكلم. وُوصف المسار الوظیفي على النحو التالي: المدرسة المتوسطة، والجامعة، والخدمة العسكریة، وإ

.  جمھورالمخابرات العامة، ودراسات العلوم السیاسیة، وأطروحة في طھران، ومحاضر في إدارة المخابرات العامة، ومكتب خدمة ال
ً وتابع ھورل موضح ً أنھ وفق  ا   وانشقّ ،  2012في یولیو    285للسیرة الذاتیة، كان الشخص على اتصال بالمعارضة، واعتقل في الفرع    ا

 بعد اإلفراج عنھ. 

، فقد ذُكر أن الشخص ھرب إلى األردن وأعلن فراره على المأل عبر قناتین تلفزیونیتین عربیتین. ھ إذا كان یتذكر جیداً ل ھورل إن قا
ً كما ذكرت السیرة الذاتیة أنھ یطلب اللجوء وأنھ وعائلتھ سیكونون في خطر حیث سیتم اختراق مجتمع الالجئین. ووفق لھورل، ذكرت    ا

ً السیرة الذاتیة أیض البیانات الشخصیة للزوجة المزعومة وتواریخ میالد األطفال المزعومین، باإلضافة إلى معلومات االتصال مثل    ا
أوضح ھورل أنھ تحقق من المعلومات حول ھذا الشخص واستمع لشاھٍد في آذار/مارس، بعد  وسكایب لمؤلف السیرة الذاتیة.  عنوان  

ً . ووفق2013/2014] وشخص مماثل في األردن في  االسم على اتصال بـ[ُحجب    تفتیش [شقة أنور]. وقال ھذا الشاھد أنھ كان  لھورل،    ا
ً قال الشاھد أیض  ھ اكتشف إصدار تأشیرتینقال ھورل إن أنھ وصل بین بھذا الشخص المماثل وأنور ونظم مكالمة ھاتفیة بینھما. و  ا

المدرجة على أنھا سویسرا. وأضاف أن السیرة الذاتیة مشابھة لسیرة  مع الوجھة    2016قصیرتي األجل لھذا الشخص المماثل في عام  
ً أنور، والذي أكدتھ أیض  المخابرات األلمانیة.  ا
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 ]. االسمھ یُدعى [ُحجب قال ھورل إن سألت القاضي كیربر عن اسم الشاھد.  

ً ة األلمانیة تم فحصھا بصری نسخ السیرة الذاتیة األصلیة، والنسخة المعدلة بشكل صحیح، والترجم  قالت القاضي كیربر إن  . طلبت من  ا
]: نظرة عامة، والوظیفة وأكد  االسمأحد مترجمي المحكمة تأكید تصریحات ھورل بشأن محتوى المستند. قال المترجم إنھ یقول [ُحجب  

 ما قالھ ھورل للتو. 

 تم صرف ھورل كشاھد. 

، والتي كانت من بین ملفات قیصر. وطلب  251الفرع  من 2012سؤال بشأن الصورة المؤرخة   ،محامي دفاع أنور ،لدى بوكركان 
من المحكمة إلقاء نظرة علیھا مرة أخرى وطلب من المترجمین شرح ما ھو مكتوب بالضبط على الورقة الموضحة في الصورة. قال  

ً [یمكن أن یُقرأ أحد األرقام أیض  428نھ مكتوب  إالمترجمون   ، عندما طلبت القاضي كیربر من المترجمین التوضیح، اتفق كالھما 421  ا
 ] في جمیع األسطر الخمسة. 428على أنھ یقرأ 

والموجود في ملف القضیة.   2016یونیو  حزیران/من    دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةتقریر من    تالوةواصلت القاضي كیربر  
تحقیقات   إلى  التقریر  االتحادیة  الشرط وأشار  الجنائیة  من  ة  نتائج  ویحتوي على  السوریة.  األھلیة  الحرب  االستخبارات  بشأن  دائرة 

األلمانیة االتحادیة  والشرطة   االتحادیة  التقاریر    الجنائیة  من  األول  الجزء  ویتضمن  والمیلیشیات.  السوریة  المخابرات  ھیكل  حول 
ثمانیة  والشرطة الجنائیة االتحادیة، بینما یتضمن الجزء الثاني، على شكل مالحق،    نیةدائرة االستخبارات االتحادیة األلمامراسالت بین  

ً رسم  15ألجھزة المخابرات السوریة و  جداول  ً بیانی   ا للمیلیشیات. وأوضحت مقدمة التقریر أن ھناك تغییرات في أصحاب المناصب    ا
  جداول التقریر أثناء عرض ال   تالوةفیدنیر ب القاضیان كیربر والقیادیة لشرح سبب عدم معرفة بعض أسماء الشخصیات القیادیة. بدأ  

دائرة االستخبارات االتحادیة  واألوصاف التالیة لیست نسخة طبق األصل من تقریر    جداولالمعنیة في المحكمة [یرجى مالحظة أن ال 
  2016عام    حتىالتقریر في المحكمة؛ جمیع المعلومات    تالوةإلى ما تمكن مراقب المحاكمة من مالحظتھ أثناء    اً ، ولكن استناداأللمانیة

 ما لم یُذكر خالف ذلك أشارت لآلتي]: 

 : ھیكل جھاز المخابرات السوري ومھامھ في ألمانیا واالتحاد األوروبي: 2016شباط/فبرایر من عام  حتى

 شعبة المخابرات العسكریة  )1
 المخابرات العامة  إدارة )2
 شعبة األمن اإلداري/السیاسي  )3
 إدارة المخابرات الجویة  )4
 االستطالع التقني  )5
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 عالقة المناصب: 

المخابرات    إداراتلرئیس. كما تتبع إحدى  لالمخابرات واالستطالع التقني لوزارة الدفاع، بینما تتبع إدارة المخابرات العامة    اتتبع إدارت 
 لوزارة الداخلیة. إن مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني ھما آلیتا الرقابة على جمیع أجھزة المخابرات. 

 تفویض:

المخابرات   أجھزة  للنظام وجمیع  "المعادین"  النشطاء  بمحاربة  بالتالي محاربة  السوریة مكلفة  والتطرف. ھناك    صالحیات   اإلرھاب 
. ومنذ  الكردي  مجتمعجماعة اإلخوان المسلمین وال  متداخلة، ومع ذلك، تظھر بعض مجاالت التركیز. الھدف الرئیسي في الخارج ھم

ً دف بشكل متزاید أھدافباتت أجھزة المخابرات السوریة تستھ  اندالع الثورة إقلیمیة ومحلیة. ومنذ بدایة تحركات الالجئین من سوریا،    ا
ً زادت أجھزة المخابرات السوریة أیض من أعمال التجسس في ألمانیا. إن مفھوم "اإلرھابیین"، خاصة في السیاق المحلي، لھ تعریف    ا

 فضفاض للغایة. 

 

 إدارة المخابرات العامة  )1
 

 الرئیس مباشرة  :  افیھویتحكم إداریاً تبع ت 

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني    : الرقابةآلیات 

 2012تّموز/یولیو  24محمد دیب زیتون منذ    :المدیر

 2012 – 2005علي مملوك    :السابق  المدیر

ً    :التفویض ً   المجال: التجسس العام والتجسس المضاد محلیا  ات تنفیذیة؛ محاربة اإلرھاب؛ تملك صالحی وخارجیا

 شخص  10,000 –  8,00من    :االستیعابیةالطاقة 

 میدانیة في مختلف المحافظات. ھیكل تنظیمي إقلیمي مع مكاتب  اتبعھی ، ةمركزی  ةتنظیمی  فرقة الھیكل:  

 األسد 

 

 الوطني  األمن مكتب

 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 وزارة الدفاع 

شعبة  
المخابرات  
 العسك��ة 

 محال 

إدارة  
المخابرات  

 العامة 

 د�ب ز�تون 

ي   األمن االستطالع التقين
 السیاسي /اإلداري

 حسن 

إدارة  
المخابرات  

 الج��ة 

 حسن 
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 ھیكل إدارة المخابرات العامة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوطني  االمن مكتب
 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 التنف�ذي المكتب 

 

 251الفرع 
 الداخلي  األمن

غ�ي معروف،  
 يو�س   :السابق

 االرتباط مكتب

 النائب األول  

 

 النائب الثائن 

 

 255الفرع 
 االستخبارات 

 279الفرع 
 الخارجي  األمن

 الخلیل 

 271الفرع 
 الداخلي  األمن

 ر. مخلوف 

 ف�ع 
 مكافحة اإلرهاب 

 275الفرع  260الفرع 

 300الفرع  285الفرع  280الفرع 
 مكافحة المخابرات 

 259الفرع  260الفرع 
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 : 2015تشرین الثاني/نوفمبر  حتىالھیكل اإلقلیمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ”) ةشعبة المخابرات العسكریة (“العسكری  )2
 

 ھیئة األركان العامة لوزارة الدفاع    :افیھتحكم ت وإداریاً تبع ت 

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني    : الرقابةآلیات 

 2015محمد محال منذ آذار/مارس    :المدیر

 ؛  2015حتى آذار/مارس  2012وز/یولیو رفیق شحادة من تم   :السابق  المدیر

 2012وز/یولیو حتى تم  2009وز/یولیو تم شفیق ماسة من  

؛ كان التفویض األجنبي في البدایة  235المجال: محاربة اإلرھاب، بشكل رئیسي من خالل "فرع فلسطین"     :التفویض
 ؛ أمن القوات المسلحة؛ ممثلة في السفارات. التجسسللبنان فقط، واآلن أصبح أكثر عمومیة؛ مكافحة 

 شخص  10,000 –  8,00من    االستیعابیة:الطاقة 

 إقلیمي، یجمع بین عدة محافظات إل ھیك الھیكل:  

 

 

 

 

 

 

  

ي   مكتب األمن الوطين
 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 المكتب التنف�ذي 

 

 حمص 
Halib 

 االرتباط  مكتب 

 النائب األول  

 

 النائب الثائن 

 

 درعا 
Aari 

 إدلب 
 غ�ي معروف 

 الالذقیة  الرقة  طرطوس 

 دير الزور الحسكة 
 غ�ي معروف 

 حماة  
 غ�ي معروف 

 حلب 
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 ھیكل شعبة المخابرات العسكریة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي   مكتب األمن الوطين

 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 المكتب التنف�ذي 
 

 216الف�ع 
 دمشق 

 المطار أمن 
 غ�ي معروف 

 االرتباط  مكتب

 النائب األول  
 ع� يو�س 

 

ي 
 النائب الثائن

 غ�ي معروف 
 

 235الفرع 
ن   فلسطني

ç  االرهاب 
 غ�ي معروف 

 سابقا: محمد خلوف 

 291الفرع 
 القوات  أمن

 المسلحة 
 غ�ي معروف 

 Technic االستخبارات 
Otman 

االستخبارات   مداهمة 
 المضادة واليهود 

 283الف�ع 
ي   التمث�ل الخار��

والملحقون  
 العسك��ون 

 243الف�ع 
 خارج البالد 
 غ�ي معروف 

 سابقا: واص�ي 

 293الف�ع 
 االدارة

 غ�ي معروف 
 رفيق شحادة سابقا:  

تكنولوج�ا  
ات  ل  ال

 

 225الف�ع 
 مراقبة االتصاالت 
 سافري يوسف 

 248الف�ع 
 التحق�قات 

المجتمعات  
 الدين�ة 

 غ�ي معروف 

 التجن�د/التدر�ب 
 عبد ال���م سلوم 
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 :الھیكل اإلقلیمي

في عام   215مع الفرع  ُدمج بعد االنسحاب من لبنان ویُزعم أنھ  218دمشق فرع   أغلققد یختلف الھیكل اإلقلیمي قلیالً حیث 
2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة األمن السیاسي  )3
 

ً  تبعت   الرئیس  وزارة الداخلیة و   :افیھتحكم ت و إداریا

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني     : الرقابةآلیات 

 زھیر حماد)  ربمانزیھ حسون (    :المدیر

محمد دیب    ھجوم؛عندما توفي في    2015أبریل  /نیسانحتى    2012یونیو  /حزیرانرستم غزالي من      السابق: المدیر
 2012حتى  2009زیتون من 

سبیل المثال مراقبة الوضع العام، األحزاب/ المنظمات، الطالب،   موضوعات ذات صلة بالسیاسة على    :التفویض
 ؛ محاربة اإلرھاب ، خدمة الجمھورفعالیاتالدعاة، ال

 شخص  6,000 –  5,000من    االستیعابیة:الطاقة 

 . ینغیر محددالھیكل اإلقلیمي و يالھیكل التنظیم   :الھیكل

  

 التنف�ذي المكتب 

 

 الساحل
Haffan 

 مكتب االرتباط 

 النائب األول  
 ع� يو�س 

 
 

ي 
 النائب الثائن

 غ�ي معروف 
 

 دير الزور
 غ�ي متوفر 

 

 215الف�ع 
 دمشق 

 غ�ي معروف 
 

 الشمال
غ�ي  
 متوفر 

 الوسط 
Al-

Habid 

 درعا 
 غ�ي معروف 

 :  Gazadسابقا�

الشمال 
ي 
�ق  ال�ش

 ع�ي د�اب 

ي   مكتب األمن الوطين
 ع. مملوك 

 

ي   مجلس االمن الوطين
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 الھیكل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة المخابرات الجویة  )4
 

 ھیئة األركان العامة لوزارة الدفاع    :افیھتحكم ت وإداریاً تبع ت 

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني    : الرقابةآلیات 

 2009جمیل حسان منذ  المدیر:  

 2009یونیو /حزیرانالى   2006أبریل  /سلیمان من نیسان عبد الفتاح السابق:   المدیر

األمن التابعین للخطوط الجویة العربیة السوریة،   عناصر سالمة الحركة الجویة والمطارات و:  التركیز  مجال    :التفویض
 لمعارضین المسلحینا ضد  والدفاع المكثف

 شخص  6,000 –  5,000من    :االستیعابیةالطاقة 

 لمطارات ا  حسبتنظیم مركزي مع ھیاكل إقلیمیة،     :الھیكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستخبارات اال 
 يوسف 

 حسون 
 أو

 محمد 
 

 النائب 
 محمد مال 

 

 مكافحة اإلرهاب 
 غ�ي معروف 

 

 األمن 
 غ�ي معروف 

 الوسط 
 غ�ي معروف 

ي الخارج 
 األمن �ن

 غ�ي معروف 

 األمن الداخ�ي 
 غ�ي معروف 

 التحق�قات /داخ�ي 
 غ�ي معروف 

 المكتب رئ�س 
 عامر 

 

 العالقات الخارج�ة 
 غ�ي معروف 

 الوسط 
 غ�ي معروف 

 المنظمات الس�اس�ة والعنف 
 معروف غ�ي 

 األجانب
 أحمد ز�دان 
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 :2013 نوفمبر/الثاني تشرین حتىالھیكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2013أغسطس  /آب حتىالھیكل اإلقلیمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمن  
ي   الخار��
 حسن 

 جم�ل حسن 
 

 نائب 
 د. قطاح خل�ل 

 

العمل�ات   االستخبارات 
 الخاصة

 تكنولوج�ا المعلومات 
 

 التحق�قات 
 عبدول شاە 

 العمل�ات واإلدارة  أمن المطار

 المكتب التنف�ذي 
 الط��ل 

 

 العالقات الخارج�ة 
 غ�ي معروف 

 مراقبة الفضاء الجوي  العمل�ات 

 مناطق الحدود 

 األمن الرئا�ي 

 التقن�ات 

 األمن الداخ�ي 

 األهداف

 التدر�ب 
 

 جم�ل حسن 
 

 النائب 
 د.قطاح خل�ل 

 

 المكتب التنف�ذي 
 الط��ل 

 
 

 العالقات الخارج�ة 
 غ�ي معروف 

 462الف�ع 
 حمص 

Moutif Ali 

 دير الزور
 

 شمال حلب 

 سالمة 

 غرب  وس طرط الرقة
 الالذق�ة 

 دمشق  الس��داء 
 

 جنوب 
 درعا 

ق  ال�ش
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 االستطالع التقني إدارة  )5

. مھامھا الرئیسیة ھي االتصاالت  دارة معرفة أولیة فقط عن ھذه اإل  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة، ولدى  2011تأسست عام  
 .اجتھاد شخصّيٍ معین  بسبب  ،معروفة  ، غیردارةاإلرئیس    على بناءالمحددة    صالحیات ال إن  وتوحید الخدمات المختلفة.  واالستخبارات  

 ملیشیات تابعة للنظام: 

ثالثة    وجود  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةتتزاید ھیاكل المیلیشیات، وتفترض    2013منذ عام  وتم تقلیل عدد أفراد الجیش،  
ملیشیات المخابرات؛ المیلیشیات  أنواع مختلفة: قوات الدفاع الوطني، التي تمولھا وزارة الدفاع وھي األقرب إلى میلیشیات تابعة للدولة؛  

ً ، التي غالب الخاصة   صالحیات كبیرة یتمتعون ب   من قبل رجال أعمال   تمّولما    القیادیة وغالباما تتكون من دائرة داخلیة تحیط بالشخصیة    ا
 . تخاذ القرار ال

ھم عادة من سكان المنطقة. وبالتالي فإن التكوین العرقي یعتمد على المنطقة   قوات الدفاع الوطنيأعضاء  إن    :قوات الدفاع الوطني 
ورشاشات ثقیلة ومدافع مضادة للطائرات من طراز   47- أیھ كیھ المعنیة. وھم مجھزون ببنادق كالشینكوف 

ZU-23 الدفاع الوطني بمثابة "الصف األول" فیما یتعلق  قوات عتبر ت وفع لألعضاء حسب مھامھم. . یتم الد
من الحافالت عند نقاط التفتیش. ینضم العدید من موظفي   الرشاوي بأعمال السلب والنھب. ویُزعم أنھم یتلقون 

 .بسبب خیارات الدفع الجذابة  قوات الدفاع الوطنيالدولة إلى  

الوكالة العربیة السوریة لألنباء وسمیر درویش   محسوب علىیتولى قیادة المیلیشیات الخاصة رامي مخلوف ال   الخاصة: المیلیشیات 
عادة ما یكون أعضاء المیلیشیات الخاصة من العلویین. وتتبع المیلیشیات لقوات الدفاع  والملقب د. سمیر.  

 . من األموال بفضل رامي مخلوف تتلقى المزید مع ذلكالوطني و

الشبیحة ھي شبكة واسعة للجریمة   6. " والتي تعني "َشبَح  ح"◌ْ ب المصطلح مشتق من الكلمة العربیة "شَ  الّشبیحة:  
ن الشعبیة"  ابشكل مطرد لتصبح میلیشیا شعبیة. تم دمجھا في "اللج 2011المنظمة، والتي تطورت بعد عام 

الشبیحة بشكل  عناصر من أعمال إجرامیة مختلفة. یتكون  ماديتحصل على دخل رامي مخلوف و یدعمھاو
ال یزال من غیر الواضح من الذي  و . النظام زالم أساسي من علویین ومسیحیین ویعملون كذراع غیر رسمي أل

ً . تظھر معاملتھم ألعضاء المعارضة أن أفعالھم ال تزال غیر متوافقة تمامیعطي األوامر  مع النظام. بدأ   ا
 . تفكیك ھذه الجماعة لم یتم تأكیده غیر أنالشبیحة باالندماج مع كل المیلیشیات األخرى. 

  في الیوم التالي، لكنھ لم   حضورهالقاضي كیربر باستراحة قصیرة لالتصال بالشاھد الذي كان من المقرر    ت ، أمر رالتقری   تالوةبعد  
 یستجب لالستدعاء. 

*** 

 [اً دقائق لالتصال بالشاھد المقرر حضوره غد 10مدتھا  استراحة[

*** 

المنزل ولم یعرف ما إذا كان سیحضر إلى المحكمة في الوقت  أعلنت القاضي كیربر تمكُّن القضاة من االتصال بالشاھد الذي كان في  
نھ یرید استخدام حقھ بموجب القانون األلماني، الذي یسمح لھ كأحد أقارب أحد المتھمین بعدم اإلدالء بشھادتھ.  إ  المناسب. وقال الشاھد 

 .ألغت القاضي كیربر جلسة الیوم التالي

 صباحا.  11:00ُرفعت الجلسة الساعة 

 

 . 2020نوفمبر /تشرین الثاني 17القادمة في  الجلسةستعقد 

 
ن للحكومة. ول�ن هذا ما تم ذكرە خالل الجلسة  6  هذا التفس�ي غ�ي صحيح. "شب�حة” هو لفظ باللهجة العام�ة لوصف أفراد العصابات التابعني
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  18التقریر 
  2021تشرین الثاني/نوفمبر،  19و 18و 17: ات تاریخ الجلس

 
 
 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 
 

 1أبرز النقاط: الملّخص/
 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  17 – للمحاكمة  واألربعون الثالث الیوم 
) بشھادتھ كخبیر أمام المحكمة. وأوضح أن لجنة العدالة  CIJAأدلى كریستوفر إنجلز من لجنة العدالة والمساءلة الدولیة (

الستخدامھا في تحقیقات جنائیة  والمساءلة الدولیة ("اللجنة") قد جمعت أدلة على الجرائم التي ارتكبتھا أطراف النزاع السوري 
  – 251دولیة مستقبلیة. وتتضمن ھذه المواد شھادات سبعة شھود أّكدوا أن أنور رسالن كان رئیس وحدة التحقیق في الفرع 

"الفرع األكثر فعالیة وخطورة وسریة". وشرح إنجلز كیفیة حصول اللجنة على األدلة وتدعیمھا وحفظھا، باإلضافة إلى مشاركة  
 ة في المحاكمة الجاریة في كوبلنتس. اللجن

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  18 – الیوم الرابع واألربعون للمحاكمة 
في الیوم الثاني من شھادة كریستوفر إنجلز، ناقش تقریرین جمعتھما اللجنة یتعلقان بأنور رسالن. وفي جمیع أجزاء التقریرین،  

). وتحدث إنجلز بالتفصیل عن إعداد  Czechرة إلى رسالن باسم رمزي: تشیك (اللذین طلبتھما السلطات األلمانیة، تمت اإلشا 
 اللجنة للتقریرین، وشرح أیضاً التسلسل الھرمي للفروع التابعة للحكومة السوریة. 

 شباط/فبرایر.  24شباط/فبرایر مع صدور حكم نھائي في   17وأعلنت المحكمة أن محاكمة إیاد ستجري بشكل منفصل في 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  19 –الیوم الخامس واألربعون للمحاكمة 
عاماً. وساعدت في تنظیم المظاھرات في جمیع أنحاء المدینة. ونتیجة لذلك،   43كانت الشاھدة صحفیّة من دمشق تبلغ من العمر 

تحّدثت الشاھدة عن اللیلة التي داھمت فیھا قوات األمن    . وفي إفادتھا،251الفرع  ومنھا تم اعتقالھا في مختلف الفروع األمنیة، 
منزل عائلتھا، ووجد العناصر األدویة التي كانت تخطط إلرسالھا إلى نشطاء في حمص، ثم اعتقلوھا ھي وإخوتھا. ووصفت كیف  

ي أّدت إلى وفاة معتقلین  ارتكب عناصر األمن عنفاً جنسیاً ضد النساء، وأخبرت المحكمة عن أسالیب التعذیب التي شاھدتھا والت 
 آخرین. 

 
 

  

 
في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1

الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا 
 ص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. ھو مجّرد ملخّ 
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 2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 17 – الیوم الثالث واألربعون للمحاكمة 
 

إذا كان الشاھد یود  عّما    وسأل شارمر  وتولت السیدة كولر الترجمة بین اللغتین األلمانیة واإلنجلیزیة.   . رایجرمثُل بیسلر عوضا عن  
قالت القاضي كیربر إن السماعات مخصصة لالستماع للترجمة    بشكل أفضل. الشفویة  أن یستعین بسماعات األذنین كي یستمع للترجمة  

 باللغة العربیة، ولكن ال تتوفر الترجمة الشفویة إلى العربیة في جلسة الیوم. 
 

 اإلعالم في شرفة الجمھور.  وسائل  جلسة خمسة أشخاص، واثنان من ممثليوحضر ال صباحا.  9:00بدأت وقائع الجلسة بعد الساعة 
 

 إنجلز شھادة كریستوفر 
، وھي منظمة غیر حكومیة تُعنى بجمع الدولیة  لعدالة والمساءلةالجنة  عاما، ویعمل لدى    45من العمر    إنجلزیبلغ الشاھد كریستوفر  

مستقبال في التحقیقات التي تُجرى بموجب أحكام القانون الجنائي الدولي. وُطرحت األسئلة  األدلة من مناطق النزاع لغرض استخدامھا  
 أدلى الشاھد بإفادتھ باللغة اإلنجلیزیة.  بینما باللغة األلمانیة 

 
 من عدم الدقة في الترجمة في أكثر من مناسبة.   شيء وجود  مالحظة من مراقب المحاكمة: ُطرحت مسألة 

 
 استجواب من قبل القاضي كیربر  

مقر عملھ    ذلك، وأشار إلى أن  إنجلزفأقر    . لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا كان یعمل لصالح  عّما    إنجلزسألت القاضي كیربر السید  
 ھولندا.  یقع في 

 
 ذلك.  إنجلزفنفى   إذا كانت ھناك عالقة تجمعھ بالمتھم عن طریق المصاھرة أو النسب.عّما  ، إنجلزسألت القاضي كیربر، 

 
"باوربوینت"، ومن ثم طلبت منھ أن یخبر المحكمة    بنسق برمجیةأرسل إلى المحكمة عرضا معلوماتیا    إنجلز أشارت كیربر إلى أن  

حصل على خبرتھ الدولیة    أنھ محاٍم أمریكي درس القانون في الوالیات المتحدة، ویحمل درجتي ماجستیر.  إنجلزأوضح    عن خلفیتھ.
كانت تلك خطوة    في البلقان حیث عمل مع خبراء دولیین ومحلیین على تأسیس محكمة في البوسنة والھرسك للتعامل مع جرائم الحرب. 

  ، عمل مع المحكمة الخاصة في البوسنة والھرسك، والمحكمة الخاصة في الھاي.وقبل ذلك  كبیرة في سیاق القانون الجنائي الدولي.
وأصبح عقب ذلك    ولكنھ قرر عندما أنشأوا المحكمة في البوسنة والھرسك أن یمكث ھناك قبل أن یسلموا المحكمة لمحامین محلیین.

رق  لمثال، عمل مستشارا في أفغانستان مع الفِ سبیل ا  ىعل  مستشارا لشؤون جرائم الحرب، وعمل في أكثر من منطقة بھذه الصفة.
   والعراق أیضا. ،القانونیة األفغانیة، وفي جنوب شرق آسیا

 
إذا كان بإمكانھ أن یستخدم العرض بنسق "باوربوینت"  عّما    إنجلزفاستفسر    .لجنة العدالة والمساءلة الدولیة عن    إنجلزسألت كیربر  

وأنھ    والعملیات،  لتحقیقاتلمنذ ست سنوات مدیرا    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة أنھ یعمل لدى    إنجلزأوضح    .] وشرع باستخدامھ فعال[
على    2011عملھا في عام    الدولیة   لجنة العدالة والمساءلة بدأت    بھذا الخصوص.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة یشرف على عمل  

في  الحاصلة    الفجوة كمنظمة غیر حكومیة لسد  اللجنة  وتأسست    قضایا تتعلق باألوضاع في سوریا، وأخرى متصلة بالنظام السوري. 
نظرا   حدوثھء أن أكثر األدلة أھمیة یتم جمعھا عقب انتھاء النزاع ولیس أثنامن حیث  التحقیقات بموجب أحكام القانون الجنائي الدولي

وعملت    ن.وإلى سد تلك الفجوة من خالل جمع األدلة قبل أن تضیع أو یختفي األشخاص المعنی اللجنة  وھدفت    لغیاب عمل المحاكم. 
 مع زمالء سوریین، وجمعت أدلة قد تتضح أھمیتھا الحقا. اللجنة 

 
أن عملھا بدأ مع اقتراب    إنجلزفأّكد    . 2011قد بدأت عملھا في العام    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا كانت  عّما    سألت القاضي كیربر

 نھایة ذلك العام. 
 

  إنجلز فأقر   یتعلق أیضا بسوریا. ]بھ منذ نشأتھا لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا كان العمل الذي اضطلعت [عّما  فیدنیرسأل القاضي 
مع زمالء سوریین، وزودتھم بما لدیھا من خبرات، ومن ثم حرصت على أن    ھذا الھدف  عملت كي تحقق   ذلك، وأشار إلى أن منظمتھ

واعتقدوا أن المشروع سوف یكون قصیر األجل (لربما لمدة ال تتجاوز السنة) قبل    تحتفظ بالمعلومات إلى أن یحین موعد الحاجة إلیھا.
  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة حرصت    ولكن شیئا من ذلك لم یحصل لسوء الحظ.   ة. أن یقوموا بتسلیم ما لدیھم من معلومات إلى المحكم

وتغیرت نظرتھا من التركیز على العمل مع المحاكم    على أن تجمع المواد واألدلة، وتجري مقابالت مع األشخاص.  2011منذ عام  
وتحالفت مع جھات مرجعیة أخرى    بإجراءات المحاكم فیھا. فأجرت تحقیقات متعلقة بسوریا و  الدولیة إلى العمل مع نظیراتھا المحلیة. 

  من معلومات.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة لدى  عّما    وبدأت بعض األجھزة والجھات األوروبیة تستفسر   لھا عالقة باإلجراءات الجنائیة. 
على نطاق    ، ولكن تحقیقاتومساندة الة،  خدمة مجریات العدالة الدولی الغرض من طلب تلك الجھات األوروبیة كان من أجل  وبما أن  

وباتت    ،استباقیالجنة  ال  عمل  والحقا، أصبح  إلى تقدیم تلك المعلومات بكل سرور.  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة ، بادرت  أضیق نوعا ما
 وجود شخص معین في أوروبا أو أمیركا الشمالیة.   بمجرد سماع أخبار عن  أو وثیقة إعداد ملفإلى  تحرص على المبادرة

 
   عن ذلك الشخص.  إضبارة/لفاما كان یعد متصل بذلك الشخص، وإن لم یقل إنھ ا إنجلزقائال إن   صحح شارمر المترجمة

 
فأّكد    أشخاصا مشتبھ بھم. األضابیر عن أشخاص دخلوا في دائرة االھتمام في احتمال كونھم  إذا كانت تلك الملفات/عّما    فیدنیرسأل  
بمحاور تركیز    لدیھا نطاق عمل   لجنة العدالة والمساءلة الدولیةذلك، وأشار إلى العرض المعلوماتي على الشاشة، وأوضح أن    إنجلز
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أما  و  ویركز المحور الثاني على إجراء مقابالت مع الشھود.  بشكل رئیسي على جمع المواد.لجنة  العمل  لیركز المحور األول    .مفصلة
الثانویة أو اإلضافیة.  وثیقة من وثائق النظام    800,000بحوزتھا أكثر من  لجنة  الوتملك    المحور الثالث، فیركز على جمع المواد 

وعندما أصبحت    في تھریبھا إلى خارج سوریا.لجنة  الالمخابرات والجیش السوري) نجحت    أجھزةالسوري (ومعظمھا من وثائق  
النسخ  لجنة  الواستخدمت    ، وتخزینھا.ورقیا  استنساخھا ، ومطابقة بالماسح الضوئي  إعداد نسخلجنة  الالمواد والوثائق خارج البالد، تولت  

  منھا   یقتضيلجنة  الوبما أن عمل    الرقمیة من تلك الوثائق حرصا على عدم إتالف النسخ األصلیة الورقیة، ومن أجل رفع كفاءة عملھا. 
أن تجیب الجھات األخرى على أسئلتھا، أصبح من الضروري أن تضیف خاصیة البحث إلكترونیا في النسخ الرقمیة من الوثائق (بحثا  

حمایتھا بشكل  [أرادت أن تحفظ المواد خشیة ضیاعھا، ولكن بالتوازي مع  لجنة  الإن    إنجلز قال    عن أسماء، أو مواقع، وما إلى ذلك).
  بدخول الموقع، وجمع األدلة. لجنة  ال، یقوم موظفو  منطقة النزاع أو مسرح الواقعةطراف  األ بعد أن یغادر أحد    وأوضح قائال إنھ  .]آمن

وعندما تسنح الفرصة    بمراجعة محتوى المواد في عین المكان.  وال یقومون   ویقومون بتعبئة المواد في طرود، ونقلھا إلى مكان آمن. 
ثم یقومون   الفرصة بعد أیام أو بعد سنة كاملة)، یقومون حینھا بإخراج المواد إلى خارج البلد. لنقل المواد إلى خارج سوریا (وقد تأتي 

لكل صفحة، ویتولى أحد    باركود ال/الرمز الشریطيوتتم إضافة    بمسح الوثائق ضوئیا، وتخزین النسخ األصلیة في صنادیق لألرشفة. 
الصفحات التي تنتمي لنفس الوثیقة (مثال: كأن    تسلسل   فرضیات لتحدیدلجنة  ال وال تضع    المحلیین معاینتھا ودراسة محتواھا الحقا. 

ووضع الفرضیات،    التخمینعن  لجنة  التُحجم    تحدد ما إذا كانت ھناك خمس صفحات معینة تنتمي بشكل متسلسل إلى وثیقة واحدة).
وسائل  لجنة  الكما تستخدم    مع المواد التي بحوزتھا.لجنة  ال  وعموما، تلك ھي طریقة تعامل  العمل.  سیر  وھذه ممارسة ھامة للحفاظ على
) جمع الوثائق من شخص لدیھ معلومات ذات صلة (مثال: إذا كان ذلك  1(  ، وھي:في أغلب األحوالأخرى لجمع األدلة ولكن لیس  

) وإجراء مقابالت مع األشخاص  2حینھا بجمع تلك الوثائق)؛ (  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة، فتقوم  هالشخص في الموقع، وغادر
) والوثائق بالصیغة اإللكترونیة المخزنة على أجھزة إلكترونیة من قبیل أجھزة الحاسوب المحمول (مع  3الذین قاموا بتسلیم الوثائق؛ (

إلى شخص آخر تولى جمع  تعود أجھزة إلكترونیة  اإلشارة إلى أنھ لم یتم جمع أي مواد متعلقة بالمحاكمة بھذه الطریقة)، أو من خالل
  ومن ثم مسح الوثائق   المعلومات  واستعراض حینھا بحیازة الجھاز،    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة، فتقوم  علیھا  تخزینھاالمعلومات و

    ه الطریقة أیضا). ھذه المحاكمة بھذالخاصة ب  موادالباستخدام الماسح الضوئي، قبل أن تعیده إلى صاحبھ (ولم یتم جمع 
 

ذلك وأكد أنھ تم وضع رموز شریطیة وأرقام على    إنجلزفأقر    باركود./إذا تم تزوید الوثائق برموز شریطیةعّما    سألت القاضي كیربر
مقابلة    2,500أكثر من    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوأجرت    وتحمل النسخة المترجمة رقما مطابقا للوثیقة األصلیة.  الوثائق المعنیة.

  معتقل).   1,000أكثر من  أُجریت مقابالت مع  مقابالت مع شھود عیان، وعناصر سابقین في النظام، وضحایاه (  تشمل مع الشھود،  
ولكن المشكلة تعلقت في الغالب بأن المقابلة مع الشاھد تتم بعد مرور سنوات على حصول    أھمیة الحدیث مع الشھود. لجنة  الأدركت  

سابق خبرة في العمل  لجنة  لدى الكل من یعمل  یوجد لدى  و  ھي عبارة عن منظمة غیر حكومیة ولیست حكومة.لجنة  إن الو  عة.الواق
التي تقبل تلك المعلومات  لجنة  لوإنما یسرد الشھود قصصا    إفادات الشھود حرفیا.لجنة  الن  وال تدوّ   لدى الجھات الدولیة والحكومیة. 

أوال،    في العملیة كطرف ثالث إلى ضمان أن یكون دور الشاھد مفیدا من نواحٍ عدة.لجنة  الویُعزى سبب دخول    .اثالث   ا بصفتھا طرف
المقابالت.  في  الواردة  المعلومات  تعززھا  الوثائق معلومات  الشھود على سد   تُظھر  المستقاة من  المعلومات    بعض   وثانیا، ساعدت 

وأبرز بعضھم صورا لمكان وزمان وقوع الجریمة، وھي    مات عامة كخلفیة عن النزاع.ر الشھود معلووثالثا، وفّ   الثغرات في األدلة.
إن العثور على الشھود ھو الھدف الرئیسي من عملھم، ألن الغالبیة العظمى    معلومات ھامة للزمالء الذین باشروا التحقیق واالستقصاء.

الوصول إلى السلطات األوروبیة، ولن یتم سماع أصواتھم بخالف  من الشھود ال تزال داخل سوریا، وھو ما یعني عدم تمكنھم من  
 ذلك، ألن سلطات إنفاذ القانون غیر متاحة للحدیث مع الشھود مباشرة أثناء النزاع. 

 
تُعلم الشھود بحقوقھم، أم إنھا تتعامل مع األمر وكأنھ مجرد محادثة خاصة بین شخصین  لجنة  الإذا كانت  عّما    سألت القاضي كیربر

في برامج إرشادیة، ویتم تدریبھم  لجنة  الویشارك موظفو    في الحدیث مع الشھود.  امعتمد  بروتوكواللجنة  الأن لدى    إنجلز فأقر    یین.عاد
التركیز على معرفة ما إذا كانت تلك المعلومات ھامة، شریطة تفادي طرح أسئلة موجھة أو    وینصبّ   على كیفیة الحدیث مع الشھود. 

ویخبرون    معھ. في الحدیث  المنظمة    رغبة، وسبب  اللجنةھیئة    طبیعةویشرح مجري المقابلة للشاھد    ة معینة. إیحائیة تقود إلى إجاب 
إذا كانت لدیھم مخاوف أمنیة، أو إذا ما تحدثوا  عّما    ، ثم یستفسروا منھمالشاھد صراحة أن المعلومات التي یدلي بھا قد یتم استخدامھا

ھم دون موافقة منھم على ذلك، وأن األسماء  ئ للشھود أنھ لن یتم استخدام أسمالجنة  الكما تضمن    عن الموضوع مع أشخاص آخرین. 
لجنة  ال  تقومتتحدث مع أحد الشھود (من قبیل دائرة المدعي العام) ف  نوإذا أرادت جھة ما أ  في حال عدم الموافقة.  حجبھاسوف یتم  

  . والشھود  أو أجھزة االدعاء العام   بین المحاكم  في العالقة  وجود توتر  والمساءلة الدولیةلجنة العدالة  الحظت    منھ عن السبب. باالستفسار  
على سبیل المثال، قد یخبر المحقق الشھود أنھم سوف یدلون بإفاداتھم أمام المحكمة في الھاي، وعندما ال یحصل ذلك یفقد الشھود  

   ثقتھم في نظام العدالة.
 

اء عدم موافقة  أم جرّ  ،مخاوف أمنیة جاء بدافع وجودالشھود مجھولة  ھویات أصحاب الوثائق منجمیع  إبقاء إذا كان عّما  فیدنیرسأل  
ذلك موضحا أن الحدیث عن المواد مفتوحة المصدر لن یكون جزءا من العرض المعلوماتي    إنجلزفأقر    .الشھود على نشر أسمائھم

ھیكل توضیح  یحاول  أن  الجزء  ھذا  في  أراد  وأنھ  الیوم،  السیاسي،    لھذا  األمن  مثل  األخرى  االستخباریة  واألجھزة  الجیش  وبنیة 
في شرح ما    إنجلز وأسھب  .وقال إنھ من األھمیة بمكان أن ندرك أن األجھزة الرئیسیة مسؤولة وتنسق فیما بینھا  والمخابرات الجویة.

   یلي:
 

لجنة رفیعة المستوى للتنسیق بین  المنفردة، وأعلى اللجان (جھة حكومیة): یرأس  الوطني (القومي سابقا) مكتب األمن  .1
 . أجھزة المخابرات
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الخلیة المركزیة إلدارة األزمات: لجنة مخصصة تضم في عضویتھا جمیع أعضاء اللجنة رفیعة المستوى المشار إلیھا  .2
تعود أول    نیة. وأصبحت بعد ذلك أرفع جھة أم  دارة األزمة. إلوتم تشكیلھا    ، وممثلین عن وزارات أخرى.1في البند  

، وھي الفترة الزمنیة الرئیسیة التي ركزت  2012، وتعود األخیرة إلى تموز/ یولیو  2011وثیقة إلى آذار/ مارس  
وتملي السیاسات    وشكلھا األسد ویتم االسترشاد بھا التخاذ القرارات.   في عملھا.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة علیھا  

 الخاصة باإلجراءات األخرى. 
 ان األمنیة في المحافظات.  اللج .3

 
إنھ یمكن    إنجلزفقال    إلى كلمة "حكومة" باأللمانیة.  ، حیث تُرجمت " باإلنجلیزیةترجمة كلمة "محافظةأشار كروكر إلى وجود خطأ في  

 زتھا األمنیة الخاصة بھا. ھفي كل محافظة أج توجد استخدام كلمة محافظة أو مقاطعة، وإنھ 
 

  .2011وإنھا أظھرت كیف تسارعت وتیرة جمع المعلومات في نیسان/ إبریل   إن تلك الشریحة كانت عبارة عن خالصة.  إنجلزقال  
، أوعز النظام  2011آب/ أغسطس    5وبتاریخ    وقت التسامح"، و"استخدموا القوة ضدھم".  ولّىوبدأ النظام یستخدم عبارات من قبیل "

 شیات المسلحة للسیطرة على الوضع. بالمزید من االعتقاالت، واستخدام المیلی 
 

ولم یكن یحمل النسخ األصلیة    ذلك.   إنجلز فأقر   وثائق ذات صلة.   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا ما كانت تتوفر بحوزة    فیدنیرسأل  
الماسح الضوئي رقما  وتحمل جمیع الصور المستنسخة عبر    ولكن تمت أرشفتھا. وكان یحمل نسخا طبق األصل فقط.   من الوثائق معھ. 

الیسرى  الزاویة  أعلى  و   Etبالحرفین    اممھور  في  أنباإلنجلیزیة،  إلى  لإلشارة  للوثیقة   ذلك  اإلنجلیزیة"  "الترجمة  الورقة ھي    ھذه 
كانت  وبالنسبة للشریحة،    باركود على كل وثیقة، وثمة رقم أسفل منھ، والترجمة إلى اإلنجلیزیة.كما یوجد رمز شریطي/  .بالعربیة

" فیھ  المظلل، وجاء  األول  السطر  الرئیسیة ھي  إبریل    18النقطة  "  والمختصر"  2011نیسان/  خلیة  CCMCباإلنجلیزیة  (أي   "
وجاء    الفروع.   رؤساء وھذه الوثیقة موجھة خصیصا إلى    ُكتب في أعلى یسار الوثیقة عبارة "المخابرات العسكریة". بینما  األزمات)،  
) "مواجھة المتظاھرین كما یلي: ممنوع اإلفراج  2حان الوقت الستخدام جمیع أنواع األسلحة"؛    وقت التسامح.  ) "لقد ولّى 1فیھا ما یلي:  

المعتقلین". نقطة أخرى حول    عن  الكما وردت  السالح.   وتدریبھمعناصر  اختیار بعض  الحزب    على استخدام  ویشمل ذلك أعضاء 
تم  وھذا ھو ما تم فعال حیث    المخابرات العسكریة، وتوجیھ بتعمیم الكتاب على جمیع الفروع. وذُیلت الوثیقة بتوقیع رئیس    المدنیین.

 تعمیم الكتاب على جمیع السلطات في البالد. 
 

وأشار إلى شریحة في العرض المعلوماتي    ذلك.   إنجلز فأقر    إذا كانت عبارة "أعضاء الحزب" تشیر إلى حزب البعث. عّما    فیدنیرسأل  
، وتشمل العبارات التالیة:  2011نیسان/ إبریل    20"باوربوینت" تورد مقتطفات من الوثیقة الصادرة عن خلیة األزمات بتاریخ    بنسق

 "مرحلة جدیدة لمواجھة المؤامرة"، و"استخدام القوة"، و"صدرت األوامر بإعداد الخطط"، و"بالتنسیق مع الجھاز العسكري". 
 

 إنھ سوف یتحدث عن الموضوع الحقا.  إنجلز قال  عن طریقة حصولھ على الوثیقة.  إنجلز الشاھد  فیدنیرسأل  
 

أن لدیھ نسخا ورقیة من جمیع الوثائق الواردة في    إنجلز فأّكد    نسخ ورقیة من الوثیقة.  إنجلزسألت القاضي كیربر إذا ما توفرت بحوزة  
نیسان/ إبریل (من دون ذكر السنة)، وتم جمعھا أو الحصول    18ریخ  وتعود الوثیقة األولى إلى تا  شرائح العرض المعلوماتي الذي قدمھ. 

وفي آذار/    من سوریا إلى تركیا.  2016في عام    نُقلتثم    من مكتب المخابرات العسكریة في إدلب.  2015علیھا في آذار/ مارس  
أیار/ مایو، استلمت    23وبتاریخ    . لیةلجنة العدالة والمساءلة الدو، قام أحد الزمالء بتسلیم الوثیقة شخصیا إلى فریق  2016مارس  

وحصلت على ستة صنادیق من الوثائق/ المواد تعود جمیعھا    . التي تضم وثائق أخرى أیضا  مجموعة من الصنادیق  ضمن الوثیقة  لجنة  ال
 إلى نفس التاریخ، والموقع. 

 
 ذلك.  إنجلز فأقر   إذا أخذوا النسخة األصلیة الورقیة من المكتب أیضا.عّما  فیدنیرسأل  

 
توفر بحوزة   إذا  الصنادیق الستة.  إنجلزسأل كلینجھ ما  تولى استالم  الذي  الشخص  المعلومات عن  إن ذلك    إنجلزفقال    المزید من 

  وھو سوري الجنسیة، وكان موجودا في ذلك الموقع، ولعل ذلك ھو سبب تمكنھ من دخول المكتب.   لسنوات. لجنة  الالشخص تعاون مع  
   مسؤوال عن تسلیم الصندوق إلى شخص آخر داخل سوریا. وكان 

 
إن ذلك الشخص    إنجلزقال    تصادف وجوده ھناك في األثناء.   مجردإذا كان الشخص قد عمل لدى مخابرات النظام، أم  عّما    سأل كلینجھ 

 تمكن من دخول المكتب بعد أن غادرت أجھزة النظام إدلب. 
 

(رقم الصندوق =  الموجودة    من الرزمة إن ھذه الوثیقة    إنجلز فقال    . 2011نیسان/ إبریل    20عن الوثیقة المؤرخة في    فیدنیرسأل  
SY.P13 ( 

 
 ضمن نفس الرزمة.   ،نعم إنجلز: فقال  ھذه الوثیقة من سوریا بنفس الطریقة. ُجلبت إذا  عّما  فیدنیرسأل  

 
في حدیثھ قائال إن    إنجلزواستمر    دقائق.  10بعد  فقال نعم، ولكن    إذا كان بحاجة إلى استراحة. عّما    إنجلزسألت القاضي كیربر الشاھد  
ویرد في وثیقة صادرة عن مكتب    ان مسؤوال عن االعتقاالت. ك ل الجیش" توضح فكرة مفادھا أن النظام عبارة "المرحلة الجدیدة: تدخّ 



International Research and 
Documentation Center  

   
 

ح لما یصفھ المكتب بالمشاركة في حمالت  توضی   2011آب/ أغسطس    5األمن القومي إلى جمیع اللجان األمنیة في المحافظات بتاریخ  
قبل أن تحدد الوثیقة المشكلة من وجھة نظر المكتب (وھي معارضة النظام   أمنیة جماعیة، واألشخاص الذي ینبغي أن یركزوا علیھم،

الم   عموما).  یمولون  الذین  األشخاص  وھم:  استھدافھم،  ینبغي  الذین  األشخاص  الجزئیة  ھذه  في  الوثیقة  وأعضاء  ظاھراوتحدد  ت، 
كما تنص الوثیقة على ما ینبغي فعلھ عقب بسط السیطرة من    ، والذین یتخابرون أو یتواصلون مع الخارج ووسائل اإلعالم.التنسیقیات

 خالل اللجان المشتركة، شریطة إعالم مكتب األمن القومي. 
 

إنھ تم الحصول    إنجلز فقال    . لجنة العدالة والمساءلة الدولیة عن الطریقة التي أصبحت الوثیقة من خاللھا في حیازة    فیدنیرسأل القاضي  
 اضوئی   ھاسحبغیة ملجنة  الاألمن العسكري في تل أبیض بالرقة قبل أن یتم نقلھا شخصیا إلى مقر    مفرزةعلیھا من مكتب المخابرات في  

   .2013تشرین الثاني/ نوفمبر  18بتاریخ 
 

ذلك، وقال إنھ جرى أخذ الوثیقة بعد أن غادر عناصر    إنجلز فنفى    إذا كان الشخص المعني أحد العاملین مع النظام. عّما    فیدنیرسأل  
 النظام الموقع. 

 
 ذلك.   إنجلز فأقر   یحمل معھ نسخا من تلك الوثائق الثالث. إنجلزكان إذا عّما  سألت القاضي كیربر

*** 
 دقیقة]   20لمدة  [استراحة

*** 
وأما الدوائر الصغیرة فتمثل    وتمثل الدوائر الكبیرة خلیة األزمات.   أن الشریحة التالیة ھي ملخص لشریحة أخرى طویلة.   إنجلز أوضح  

 .  سابقا)   القوميالوطني ( مكتب األمن
 تلت القاضي كیربر الوثیقة التي تضمنت األسماء التالیة:  

 
 محمد سعید بخیتان •
 حسن تركماني •
 داوود راجحة، وزیر الدفاع  •
 محمد الشعار، وزیر الداخلیة  •
 محمد دیب زیتون، رئیس األمن السیاسي •
 ھشام بختیار، رئیس مكتب األمن القومي   •
 على مملوك •
 ریة عبد الفتاح قدسیة، رئیس المخابرات العسك •
 جمیل حسن، رئیس المخابرات الجویة •

وردت [إن    إنجلزقال   األسماء  الرسمیة    ]ھذه  والكتب  المراسالت  من  سلسلة  تعمیمھا[في  تم  على    ]التي  القومي  األمن  مكتب  من 
المحافظات، ومن ثم من المسؤولین في الفروع إلى مرؤوسیھم، وإن النقطة المحوریة في ھذا السیاق ھي أن تلك الكتب الرسمیة تم  

   إرسالھا من السلطات العلیا إلى السلطات الدنیا.
 

فروع وصوال إلى األفراد والعناصر، بدءا من رئیس مكتب  وُعرضت بعد ذلك أمثلة تؤكد أن الكتب الرسمیة تم تعمیمھا على مستوى ال
وجاء في الكتاب ما نصھ: "أنتم مكلفون بالقبض على    المستویات األدنى من ذلك.إلى  األمن القومي إلى رؤساء الفروع، ومن ھؤالء  

وأعضاء   أجنبیة/  أطراف  مع  والمتخابرین  الممولین/  المكا  فیدنیرسأل    ". التنسیقیاتالمحرضین/  الذي حصلت  عن  العدالة  ن  لجنة 
 إن مصدر ھذه الوثیقة ھو الفرع/ المفرزة في الرقة.  إنجلزفقال  منھ على النسخة األصلیة.  والمساءلة الدولیة

 
وجاء   وورد تالیا مثال على كتاب الرد صادر عن رئیس فرع األمن السیاسي في الرقة (وممھور بتوقیعھ) وموجھ إلى رئیسھ األعلى.

یفید بأن الفرع "عمل   من فرع األمن    ]النسخة الورقیة األصلیة[وأرسلت    واعتقل المحرضین والمتظاھرین".  الالزمفي الكتاب ما 
وتم    .2014في آذار/ مارس  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إلى تركیا قبل أن تصل إلى مقر  2013نیسان/ إبریل  5السیاسي بتاریخ 

 مسح النسخة األصلیة ضوئیا وأرشفتھا.
 

إلیعاز للمحققین بأن یطرحوا  سبیل المثال، صدر ا  ىعل  وثیقة تحوي توجیھات صادرة إلى السلطات األدنى.  إنجلزوبعد ذلك، عرض  
وماذا    على المعتقلین أثناء التحقیق: "ھل لدیك صور عن المظاھرات مخزنة على ھاتفك، وما الذي كنت تفعلھ ھناك؟األسئلة التالیة  

حرض    ن تظاھروا ومنی أخبرنا من ھم الذ  وھل تم إرسالھا إلى وسائل إعالم أجنبیة؟   وھل تم رفع الصور عبر اإلنترنت؟  كان دورك؟
أن یذكر أسماء    ] من المعتقل[ إن بعض المعلومات في الوثیقة تم حجبھا ألنھ ُطلب    إنجلز قال    ؟" التنسیقیاتومن ھم أعضاء    اآلخرین؟

التحقیق.  أثناء  إلى مقر    أشخاص  الزمالء قبل أن تصل  الشرقیة، واستلمھا أحد  المنطقة  الوثیقة من  العدالة  وتم الحصول على  لجنة 
 . یةوالمساءلة الدول

 
إذا كانت "أحد الزمالء" تعني "أحد أعضاء الفریق" في  عّما    توسأل   ترجمة كلمة "أحد الزمالء".   ين إلى وجود خطأ ف ی أومیش  تأشار [

 ] جاءت الوثیقة عن طریق أحد أعضاء الفریق.   ذلك. إنجلزفأّكد   واقع األمر.
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وشملت أسماء    المخابرات العسكریة تم إرسالھا إلى القادة العسكریین.أوردت الشریحة التالیة مثاال على إحدى قوائم المطلوبین من  

وأصدر رئیس الفرع تعلیمات    ذكر اسمھ أثناء التحقیق.   یكون   وإذا أصبح شخص ما مطلوبا، فیُعزى ذلك إلى أن أحدھم قد   المطلوبین. 
 وكانت الوثیقة مكتوبة بخط الید وعلیھا التوقیع.   للقائد العسكري. 

 
قبل    في صیدا   38مقر اللواء  إن الوثیقة انتقلت من درعا إلى    إنجلز فقال    عن المكان الذي حصل على الوثیقة منھ.   إنجلز  فیدنیرسأل  

أن أحد الشھود كان محتجزا لدى فرع األمن    إنجلز ذكر    (عقب انسحاب النظام من صیدا).   لجنة العدالة والمساءلة الدولیة أن تصل إلى  
شاھدا وردت أسماؤھم في    16مقابالت مع    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة وأجرت    ھ یرد في الوثیقة.السیاسي بدیر الزور، وأن اسم 

أن الوثیقة كانت عبارة عن قائمة بأسماء المعتقلین ألن اسم أحد الشھود قد ورد في    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة علمت    تلك الوثائق. 
حیث ال    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة األمن السیاسي بدیر الزور قبل أن یتم إرسالھا إلى مقر  وتم استالم الوثیقة من فرع    تلك القائمة.

   تزال موجودة بحوزتھا ھناك. 
 

الظروف السائدة ھناك من حیث المنفردات، وغیاب اإلنارة،    والتي تتضمنطبیعة االعتقال لدى فرع األمن السیاسي،    إنجلز وصف  
المعتقلین أثناء التحقیق، وإجبارھم على التوقیع على أوراق ووضع بصماتھم علیھا من دون السماح    إلى واالنتھاكات الشائعة، واإلساءة  

 لھم بقراءة محتویاتھا، وترحیل المعتقلین إلى فروع أخرى. 
 

ثمة أرقام ترد في صور قیصر تشیر إلى الفرع الذي كان الشخص معتقال    لمعلومات من إفادات الشھود. كیف عززت ا  إنجلزثم أوضح  
مثاال    إنجلزوعرض    أربع وثائق.  من خالل من الربط بین الصور واألرقام ذات الصلة    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة وتمكنت    فیھ. 

وحملت الجثة رقما یشیر إلى أن    أو فشل في وظائف الجھاز التنفسي.   الشخص توفي نتیجة ھبوط في القلب  أنالسلطات  عن زعم  
 . 227صاحبھا كان معتقال في فرع المخابرات العسكریة 

 
إن ھذا تقریر من المخابرات العسكریة عن التحقیق مع شخص ووفاتھ،   إنجلزفقال  سأل كروكر عن ترجمة محتویات شھادات الوفاة. 

 ولكنھا لیست شھادة وفاة رسمیة.  وثیقة تؤكد وفاتھ، مع وجود رقم.   إلىباإلضافة 
 

تلك الوثیقة أصال من المخابرات العسكریة    ومصدر   ذلك.   إنجلز فأقر    علم بوجود وثائق مشابھة.   إنجلز إذا كان لدى  عّما    سأل كروكر 
 .  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة ثم ُجلبت إلى مقر  ي إدلب. ف
 
   قیصر.عبارة عن صورة من صور المشار إلیھ، وھو ُعرض المرجع بعد ذلك، و
 

وثمة أدلة على أن باقي أجھزة المخابرات فعلت الشيء    معتقل لدى المخابرات العسكریة.   200ثم ُعرضت خارطة تُظھر تحركات  
كان یتم نقلھم إلى دمشق  ووتم اعتقالھم والتحقیق معھم محلیا،    وصف الشاھد كان متسقا مع محتویات الوثیقة. أن  تظھر الخارطة    نفسھ. 

معتقل كشفوا عن أن   1000مع  لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوتحدثت  كما تذكر الوثیقة وقوع إصابات بشكل عام. حسب االقتضاء. 
یتم توضیح ما    كانت متشابھة في عموم أنحاء سوریا.   والتي  أجھزة المخابراتن  المرتكبة مأنماط اإلساءة   ومن األھمیة بمكان أن 

 الغرض نفسھ. من أجل تحقیق  وانتھاكات بشكل منھجيمن ممارسات   ] السلطات[ترتكبھ مختلف المكاتب 
 

 إن األمر متروك لما تراه المحكمة مناسبا.  إنجلزفقال  سألت القاضي كیربر عن اإلعالن عن التوقف الستراحة الغداء. 
*** 
 ] الغداء  [استراحة

*** 
 . 40، والقسم 285، والفرع 251الفرع  – تناولت الشریحة التالیة إدارة المخابرات العامة 

 رئیس اإلدارة:  
 (عضو في خلیة األزمات، ومكتب األمن القومي)    2012-2006علي مملوك 

 2019 -  2012محمد دیب زیتون 
 الیوم   –  2019حسام لوقا 

 
ھو خاص بدمشق والمنطقة    251إن الفرع    إنجلز فقال    ھو أحد الفروع في المحافظات.   251إذا كان الفرع  عّما    سألت القاضي كیربر

 المحیطة بھا.  
 

مقابلة    60مقابلة مرتبطة، و  180وثیقة من الوثائق الداخلیة للنظام، ونحو    13000لدیھا    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإن    إنجلز قال  
(تظھر كیف تم    251وثیقة مرتبطة بالفرع    600كما یوجد بحوزتھا نحو    ضحیة.   100مع أشخاص من داخل النظام، ومقابالت مع  

موظفا    13مقابالت مع    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوأجرت    ف التحقیقات والتحدیثات الدوریة).اعتقال "معارضي النظام" وتص 
بأنھ األكثر    251كما ُوصف الفرع    . 251وذكر سبعة شھود أن أنور رسالن كان رئیس قسم التحقیق في الفرع    سابقا لدى الفرع. 

  ویُعد قسم التحقیق أحدھا.  وتتبع لھ عدة أقسام.  عن دمشق وما حولھا.  وكان الفرع مسؤوال  فعالیة وخطورة وسریة بین باقي الفروع. 
مسؤولیات    إلى مسؤوال عن التحقیق مع المعتقلین باإلضافة    251ویُعد الفرع    سیئ الصیت.   40كما تتبع لھ أقسام خارجیة من قبیل القسم  

 لمداھمة والبحث، واالعتقاالت). أخرى في مناطق مختلفة (مثال: نقاط التفتیش أو الحواجز األمنیة، وحمالت ا
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وجاء في الوثیقة ما یلي: "في حال العثور    .255تتعلق بالفرع    2011آذار/ مارس    28مثاال آخر من الوثائق بتاریخ    إنجلزعرض  

 كما صدرت أوامر مشابھة.   علیھا مدیر إدارة المخابرات العامة. " ووقعالقبض على السائق، وجلبھ حیا إلى طرفنا إلقاء  علیھ، یُرجى
 

إحالتھ إلى الفرع  یوعز فیھا فرع األمن العسكري بالرقة بالبحث عن شخص، ومن ثم    2012وثیقة تعود إلى عام    إنجلز ثم عرض  
   كي یتم التحقیق معھ. 285وعلى نحو مشابھ، تطلب وثیقة أخرى إحالة شخص إلى الفرع  .251

 
إن الفرعین اضطلعا    إنجلزقال    .285أو الفرع    251ألت القاضي كیربر عن الھدف المنشود من ترحیل شخص ما إلى الفرع  س

  فرعا مركزیا یشھد إجراء التحقیقات بشكل مستمر.   285ویُعد الفرع    بالتحقیق مع األشخاص الذین یُعتقد أنھم على قدر من األھمیة. 
وبناء    من الفروع األخرى. [للمعتقلین المنقولین]    ستجوابات ا من اال یجري مزیدً ، ولكنھ  فحسب  دمشق جغرافیا ب   251الفرع    ال یختص و

وعلى    ن إلى الفروع األخرى. على الوثائق التي ُجمعت من كافة أنحاء سوریا، یضطلع الفرع بالبحث عن المعلومات، وإحالة المعتقلی 
 سبیل المثال، إذا جرى البحث عن شخص في إدلب، تتولى إدارة المخابرات العامة تعمیم المعلومة أو الطلب على جمیع الفروع. 

 
القرارات  من المھم أن نرى ھنا أن  و  ذلك.  إنجلزفأقر    وآخر على مستوى المحافظات.  ،إذا كان ھناك جھاز مركزيعّما    سألت القاضي

إلى مدیر إدارة المخابرات العامة، لم نعثر    251ویمكنكم أن تروا في ھذا التقریر الكلمات التالیة: "من رئیس الفرع    الفعلیة كانت تُتخذ. 
  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة وحصلت    ". 285على دلیل، ونوصي باإلفراج عنھ... عثرنا على دلیل ضد آخرین وتم نقلھم إلى الفرع  

أ یونیو    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة، ووصلت إلى مقر  2016اخر عام  وعلى الوثیقة من إدارة المخابرات العامة  في حزیران/ 
2017  . 

 
ویُعرف القسم   .الجسر األبیض   بإدارة المخابرات العامة ویتعلق بقسم مدینة   251التابع للفرع    40ثم ُعرض بعد ذلك كتاب من القسم 

من النادر أن  ولذلك،    وعادة ما ترسل الوثائق من رئیس الفرع، ولیس من رئیس القسم.  یتھ، ویرأسھ حافظ مخلوف.بقوتھ وبسوء ص
مدیر إدارة المخابرات العامة   إلى المعلومات  40وإن حصل، فسوف یرسل رئیس القسم   .40یتم العثور على وثیقة صادرة من القسم 

 لھا إلى رئیس الفرع.  (وھو ما ال یحصل في العادة)، وبعد ذلك یرس
 

وذُیلت الوثیقة بتوقیع رئیس    الوثیقة التي ُعرضت بعد ذلك، وكان الكتاب موجھا إلى رئیس المخابرات العسكریة.   251أرسل الفرع  
، قبل أن  271إلى الفرع    2015وأُرسلت الوثیقة من إدلب في آذار/ مارس    واحتوت على معلومات عن ھجمات قادمة.  .40القسم  

 ویتم تخزینھا عقب مسح نسخة منھا ضوئیا.   2016في تشرین الثاني/ نوفمبر    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةتصل إلى مقر 
 

إنھ ال تتوافر أدلة مباشرة على ذلك، ولكن    إنجلز   فقال   . 40إذا تتوفر معلومات بشأن طبیعة المسؤولیات المناطة بالقسم  عّما    فیدنیرسأل  
لم یحضر    أن القسم یتمتع باستقاللیة من نوع خاص وفق ما ورد في وثائق مختلفة، وإفادات شھود من داخل النظام.  إلىثمة ما یشیر  

كن ال  لو ". ] 40القسم [ثمة معلومات عن "سمعة  مسؤولوه جمیع اجتماعات الفروع، وبوسعھم أن یتصرفوا قبل صدور األوامر إلیھم.
   لعالقة الخاصة التي تجمع رئیس القسم ببشار األسد. نظرا لتتوفر معلومات حول المھام المحددة المسندة إلیھ 

 
إن المعلومات بخصوص ذلك    إنجلز فقال    یمتلك مواقع أو مراكز اعتقال خاصة بھ دون غیره.   40إذا كان القسم  عّما    فیدنیرسأل  

المرتكبة داخل القسم ما یلي: الضرب بالعصي والكوابل    وأشكال اإلساءة  وشملت االنتھاكات  شحیحة ألنھ مجرد قسم ولیس فرعا.
  ح"، وإجبار المعتقلین على التوقیع علىبْ ، والضرب مع التعلیق "الشّ بساط الریح(األسالك)، تقیید المعتقلین بكرسي مع الضرب، أو  

صورة من صور    145وثمة    أوراق أو وضع بصمات أصابعھم علیھا من دون السماح لھم بقراءة محتویاتھا، والوفاة أثناء االعتقال.
إذا عّما    فیدنیرسأل    ، وتركز على االعتقال في تلك الفترة.2012-2011وتعود البیانات إلى عام    .251قیصر تم ربطھا بالفرع  

   لز إنھ لیس لدیھ معلومات بھذا الخصوص.جفقال إن  وما حصل لجثث المتوفین. توافرت معلومات عن الوفیات،  
 

[ُحِجب  انین  ث الشاھد عن أن أحد السجّ : "تحدّ ما یلي، واقتبس منھ  2018یولیو    /تموز  19سأل المدعي العام كلینجھ عن تقریر بتاریخ  
األمر    كي یظھر  قضوا نحبھم اختناقا جراء االكتظاظ الشدید جدا داخل الزنازین، ویتم نقل جثثھم إلى حرستا  اقال إن معتقلین كثر  اسمھ] 

  إنجلز قال    كي یتم دفنھا في مقابر جماعیة في نجھا".   جثة أسبوعیا بالشاحنات   60إلى    50ونُقلت ما بین    وكأنھم توفوا داخل المشفى. 
   مع أحد األشخاص. أُجریت  بلةإنھ تأكد من ھذه المعلومة من خالل مقا

 
ھذا النوع من التعذیب على أنھ شكل من أشكال وضع الشخص    إنجلز وصف    ح". بْ سأل كلینجھ عن أسلوب التعذیب المعروف باسم "الشّ 

في وضعیة معلقة مع بعض االختالفات أحیانا حیث یُسمح ألطراف أصابع القدمین بمالمسة األرض، أو یتم رفع الشخص بحیث یصبح  
 كما تم تعلیق األشخاص من أذرعھم أثناء التحقیق.  معلقا ومرتفعا عن األرض تماما.

 
قال كلینجھ إنھ    ، فأقر بوكر ذلك. 218إن كان یعني الرقم    إنجلزفاستفسر    مان إجراء المحادثة مع الشاھد المذكور. سأل بوكر عن ز

  ] في نھایة المطاف   إنجلز، وقال  الرقم الصحیح والھوامش المتعلقة بھ  نودار جدل بشأ[ ثمة حاشیة أو ھامش أسفل الورقة، وأعطى الرقم  
 2018آذار/ مارس  1إن التاریخ ھو 

 
 ذلك.  إنجلزفأقر   سابقا، وما إذا تم إعالمھ بحقوقھ. إنجلز إذا دارت المحادثة على الشكل الذي وصفھ عّما  سأل بوكر 
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إلى   یتحدث عن أنأشار كروكر  الذي  الفرع    الجزء  الحجز لدى  توفوا في  الذین  المعتقلین  كانت مكومة فوق بعضھا    251"جثث 
اعتقد    كانت معالم وجوه بعض الجثث غیر واضحة بحیث یستحیل التعرف على أصحابھا". و  التعذیب. وقد بدت علیھا آثار  البعض،  

عبارة "الوفاة في الحجز"، ولكن قال األشخاص    ] المشار إلیھا[ أنھ من األھمیة بمكان شرح الفرق بین النقطتین: تستخدم الوثیقة   إنجلز
   واستخدم شاھد واحد فقط ذلك المثال.   نھم شاھدوا جثثا في الفرع.إ لجنة العدالة والمساءلة الدولیة الذین تحدثت معھم 

 
  وثیقة تتحدث عن دور ھذا الفرع.   300نحو    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة تتوفر بحوزة  حیث    تالیا.  285ونوقش موضوع الفرع  

مقابلة أخرى مع أشخاص    12تقاریر التحقیق، وأجرت مقابالت مع بعض ممن كانوا معتقلین لدى الفرع، باإلضافة إلى  لجنة  الواستلمت  
الفرع    دعیُ   شاھدا في ھذا الفرع.  16واعتُقل    وذكر ثالثة أشخاص اسم أنور رسالن.  .285وا على ذكر الفرع  من داخل النظام مرّ 

  وورد في بعض الوثائق بعضٌ   .في المحافظات   أكثر من كونھ فرعا میدانیا  مركزیا  عملیاتوھو ذو طابع یُعنى بال  فرعا مركزیا.  285
التحقیق، وإحالة المعتقلین المرحلین من فروع أخرى  إجراء  إن الھدف الرئیسي من ھذا الفرع ھو    من الوظائف التي یضطلع الفرع بھا.

ووحدة التحقیق في    التحقیق، ثم ُعرضت وثیقة تحمل توقیع رئیس قسم    المدنیة. قبل ترحیلھم مجددا للمثول أمام المحاكم العسكریة أو  
 الستكمال التحقیقات.  285مقترح بشأن ترحیل المعتقلین إلى الفرع وجاء فیھا  بإدلب.  331الفرع 

 
إنھ ثمة مساران   إنجلزفقال  .285أن یصف بكلماتھ ھو الحاالت التي كان یتم ترحیل المعتقلین فیھا إلى الفرع  إنجلزمن  فیدنیرطلب  
(ألن    285  إلى الفرعوجرى البحث عنھ وترحیلھ    251) أن یكون الشخص مطلوبا لدى الفرع  1اعتقال الشخص عموما، وھما: (عند  

ومصدر    ) أن یقرر العناصر في المیدان أن ذلك الشخص مھم، ویتم ترحیلھ إلى الفرع.2)؛ (285المطلوبین یتم ترحیلھم إلى الفرع  
لجنة العدالة  ، قبل أن یتم جلبھا إلى تركیا، ومن ثم إلى مقر  2016وُعثر علیھا في عام    ثیقة ھو فرع المخابرات العامة في إدلب. الو

 .  2017في حزیران/ یونیو   والمساءلة الدولیة
 

فیھ اسم أنور رسالن باإلضافة  ویظھر    وأُرسل إلى إدارة المخابرات العامة.  .285صادر عن الفرع    تحقیقيثم ُعرض بعد ذلك تقریر  
 یقات التي أجرتھا لجنة التوفیق". وجاء فیھ العنوان التالي: "التحق إلى أسماء مسؤولین آخرین. 

 
  وُكرر االسم على الجانب األیمن من الوثیقة أیضا.   اسم أنور رسالن بوضوح.   ]باللغة العربیة [یظھر على الجانب األیسر من الوثیقة  

أن یعرض    إنجلز وأراد    وبدا أن جمیع الوثائق معدة بنفس الشكل.   حملت وثیقتان أخریان توقیعا علیھا.بینما  لم تكن الوثیقة تحمل توقیعا،  
على الوثیقتین الموقعتین   لجنة العدالة والمساءلة الدولیةوحصلت    تلك الوثائق في المحكمة ألنھا تؤید المعلومات الواردة في المقابلة. 

وُعثر على الوثائق في آذار/    وأما الوثیقة األخیرة، فحصل علیھا شخص آخر قبل أن یسلمھا للھیئة. رع المخابرات العامة بإدلب.من ف
 . 2016في عام لجنة  ال، وُسلمت إلى 2015مارس 

 
قال الشاھد إنھ اعتُقل    الوثیقة.وظھر وجود تباین بین روایة الشاھد، وما ورد في    ثم ُعرض تالیا مثال عن شخص تم إجراء مقابلة معھ.

  ولكن تنص الوثیقة على أنھ كان یبیع السالح للجماعات المسلحة في حلب.  ا من والده.محصل علیھ في حلب أثناء حملھ علما وسالحا 
وشملت أشكال    التحقیق معھ.إلساءة أثناء  لض بنفسھ  یرد في الوثیقة ما یشیر إلى إساءة أو انتھاكات، ولكن وصف الشاھد كیف تعرّ   مول

والتعلیق أو  التقیید بالكرسي/ بساط الریح،  اإلساءة المرتكبة بحقھ الضرب بمجرد الوصول، والركل والضرب بالعصي والسیاط، و
 ح، والدوالب، وانتزاع االعترافات باإلكراه. بْ الشّ 

 
في تمام    2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 18ساعة بتاریخ التالیة ال ستُعقد الجلسة   بعد الظھر. 2:45الساعة  مُرفعت الجلسة في تما

 صباحا.   9:30الساعة 
  
 

 2020 ،تشرین الثاني/ نوفمبر 18 – الیوم الرابع واألربعون للمحاكمة 
  

 صباحا بحضور أربعة أشخاص واثنین من ممثلي وسائل اإلعالم في شرفة الجمھور.   9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة 
 

   إنجلزفادة كریستوفر  االستماع إل  استئناف
 

   فیدنیر استجواب من قبل القاضي 
 

إنھ    إنجلزقال   .2018تموز/ یولیو    19إعداد تقریرھا الصادر بتاریخ    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةكیف تولت    فیدنیرسأل القاضي  
التقاریر. باقي  الطلب أوال، ثم تحرك اإلجراءات في حال توافر  لجنة  التتلقى    حیث  تم إعداد التقریر بطریقة مشابھة لطریقة إعداد 

لى وجھ التحدید، كانت السلطات مھتمة بمعلومات حول  وفیما یتعلق بھذا التقریر ع  معلومات یكون لدى القضاء اھتمام باالطالع علیھا.
ألقت اللجنة نظرة على ما لدیھا من مواد، وحددت طبیعة األجزاء المتعلقة    . لجنةالأنور رسالن، وھي معلومات كانت متوفرة بحوزة  

لمتعلقة بدمشق لم یكن مصدرھا  وفي واقع الحال، إن الوثیقة ا  كما جمعت اللجنة معلومات من شھود عن الفروع ذات الصلة.  بالقضیة.
ینسحب من دمشق.  لم  النظام  نفسھا ألن  المعلومات    دمشق  فلقد كان مصدر  اللجنة    من فروع أخرى خارج دمشق.وعلیھ،  درست 

 ثم تولت اللجنة إعداد التقریر الموجھ إلى السلطات.  المعلومات وتعاونت في ذلك مع محللین یتقنون اللغة العربیة. 
 

 فأقر إنجلز ذلك.    إذا كان االسم الرمزي المعطى ألنور رسالن ھو "تشیك".عّما  فیدنیرسأل  
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لجنة العدالة والمساءلة  فقال إنجلز إن    یعنیھ ھذا الكالم.عّما    إلى أن إنجلز قد ذكر وجود "شھود من داخل النظام" وسألھ  فیدنیرأشار  
شارة إلى أن اللجنة الدولیة ال تتعاون مع أشخاص ال یزالون یعملون لصالح  استعانت بشھود عملوا مع النظام سابقا (مع اإل  الدولیة
 ولم تعزز الوثائق أحیانا المعلومات التي یوفرھا الشھود ممن عملوا مع النظام.   ).حالیا النظام

 
المعلومات والخلفیة العامة في التقریر  وأوضح أن    فأقر إنجلز ذلك.  إذا كان ھناك تسلسل ھرمي واضح في القیادة.عّما    فیدنیرسأل  

تصف حجم الجھود التي بذلھا النظام كي یعتقل أعضاء المعارضة في مختلف أنحاء سوریا الذین جرى استجوابھم والتحقیق معھم في  
 اء التحقیقات. مثالین على أماكن إجر  285و  251الفرعان    ویُعتبر  مختلف الفروع، حیث یملك كل فرع قسما خاصا بھ یُعنى بالتحقیق.

 
فأقر إنجلز ذلك، وأن األمر كذلك فعال في مختلف    إذا كان قرار اإلفراج عن المعتقلین یعود إلى رئیس الفرع أم ال. عّما    فیدنیرسأل  

 .  40الفروع في سوریا بما في ذلك القسم 
 

فقال إنجلز إن الفروع في    .285، أو الفرع  251إذا كان إنجلز یتحدث عن مدیر المخابرات العامة، ولیس عن الفرع  عّما    فیدنیرسأل  
 المعلومات، واتخاذ القرارات.  جمعالمحافظات تتمتع باستقاللیة أكبر عن رئیس الفرع، وأنھم كانوا مسؤولین عن 

 
 فأقر إنجلز ذلك.   إذا كانت ھناك معلومات عن علي مملوك. عّما  فیدنیرسأل  

  
لجنة العدالة  عثرت    معینة إلى أنور (أي مھام تتعلق باإلساءة إلى أشخاص أو اعتقالھم) في تلك الوثائق.إذا أوكلت مھام  عّما    فیدنیرسأل  

  مسؤولْین وكان الفرعان    .285، و251مسؤوال عن قسمّي التحقیق في الفرعین  على أدلة تفید بأن أنور رسالن كان    والمساءلة الدولیة
 أنور بشكل صریح.   إلىعن التحقیق مع كل ما یتخللھ ذلك من أشكال إساءة وانتھاكات، ولكن الوثائق لم توكل تلك المھام 

ره  لم یتذكر إنجلز اإلجابة فذكّ   إذا كان إنجلز یذكر إجابتھ على السؤال المتعلق بارتكاب أنور لإلساءة بحق المعتقلین.عّما    فیدنیرسأل  
  فیدنیر قال    جابة التالیة: "نعم، كان أنور رسالن یرأس قسم التحقیق في الفرع الذي شھد ارتكاب اإلساءة واالنتھاكات". أنھ قال اإل  فیدنیر

   فأقر إنجلز ذلك.  شیر إلى وجود انتھاكات وأشكال إساءة مرتكبة في الفرع.إنھ یحمل تلك اإلجابة على أنھا ت 
 

متع القسم ، یت الوثائقمحتوى  فقال إنجلز إنھ بناء على المعلومات الواردة في إفادات الشھود و  .40عن مدى استقاللیة القسم    فیدنیرسأل  
 . المعتاد من آلیة عمل األقسامالقسم لم یكن یعمل وفق  نما یعني أمباستقاللیة معینة،  40

 
ن ذلك ھو ما أفاد بھ أحد الشھود  أفقال إنجلز: نعم، مضیفا    ".دوز/الصاعقةقوات الكومان یقوم بدور "  40إذا كان القسم  عّما    فیدنیرسأل  

 من داخل النظام. 
 

كونھ كان مستقال نوعا ما، وعمل    لھ مھمات خاصة بھ وحده  40فقال إنجلز إن القسم    . 40عن المھام الموكلة إلى القسم    فیدنیرسأل  
ولم یحضر    ھ، وأصدر قرارات باإلفراج عن معتقلیھ من دون الرجوع إلى سلطات أعلى.الخاصة ب وتولى القسم إجراء تحقیقاتھ    وحده.

 اجتماعات الفروع.   40عناصر القسم 
 

عندما یصبح الفرع اآلخر مكتظا    285إلى ما قالھ إنجلز في إفادتھ في الیوم السابق حول ترحیل المعتقلین إلى الفرع    فیدنیرأشار  
 فأقر إنجلز ذلك.   تماما.

 
ف  ْین قد شاھدا جثثا ال یمكن التعر◌َ ، وأن الشاھد251ما یفید بوفاة الكثیرین في الفرع  إلى الھامش على الورقة، وجاء فیھ    فیدنیرأشار  

، وإن الجثث  2012إن الزنازین كانت شدیدة االكتظاظ في عام    [ُحجب االسم] . قال  2011على وجوه أصحابھا في حزیران/ یونیو  
فأقر إنجلز ھذه    عندما كان المعتقل یتوفى داخل زنزانتھ، یتم نقل جثتھ إلى نجھا في نھایة األسبوع.و  كانت تنقل إلى مشفى حرستا.

 المعلومة. 
 

 استجواب من قبل المدعي العام كلینجھ
 

اللجنة تتلقى تمویال من (وزارات الشؤون    نفأوضح إنجلز أ  . لجنة العدالة والمساءلة الدولیةسأل المدعي العام كلینجھ عن طریقة تمویل  
  والوالیات المتحدة، والمملكة المتحدة، وھولندا. وتشمل تلك الدول كال من ألمانیا، وكندا،    في الدول المھتمة بمشاریع اللجنة.   الخارجیة) 

 ، وال تتلقى اللجنة بدورھا أمواال من الدول التي تحاول أن تتدخل في عملھا. ى اللجنةوال تمارس ھذه الدول نفوذا عل
 

ل في اللجنة حوالي  قال إنجلز إنھ یعم  ، وطبیعة تدریبھم، ومستوى تعلیمھم.لجنة العدالة والمساءلة الدولیةسأل كلینجھ عن موظفي  
الدولیة. ظموظفا وموظفة سبق لمع  150 بالعدالة  تُعنى  العمل على قضایا وملفات  فبعضھم    مھم  بخبرة واسعة ومتنوعة،  ویتمتعون 

،  السابقة  في سیاقات دولیة في أماكن في یوغسالفیا  واوسبق لغالبیة موظفي اللجنة أن عمل   ، وآخرون محللون، وما إلى ذلك. محامون
وبالنسبة للمشاریع في البلدان الناطقة باللغة العربیة، فیوجد بین أعضاء الفریق العامل   البلقان.  ومنطقة ورواندا، وكمبودیا، سیرالیون، 

  اشرة من دون الحاجة إلى مترجم. ب موظفون درسوا العربیة، ولدیھم القدرة على التعامل مع النصوص المكتوبة بالعربیة ملجنة  ال في  
وثمة مجموعة أخرى من الموظفین التابعین للجنة داخل سوریا، ویشكلون عصب عمل    ب أن تتم ترجمة جمیع الوثائق.ومن الصع 
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الفقري.  العمل.   اللجنة وعمودھا  إنجاز ھذا  الوثائق، ولوال جھودھم الستحال  تولوا جمع ھذه  الذین  خلفیة    لدیھ ن  ھؤالء مَ ِمن  و   فھم 
   قانونیة، وبینھم محامون وقضاة. 

،  2011فقال إنجلز إن معظم االتصاالت تركزت في الفترة بین عامي    سأل المدعي العام كلینجھ إذا كان إنجلز على اتصال بھم.
القات  وتكتسي الشبكات الواسعة من األشخاص والع  وھي عملیة بطیئة، ویتعاون مع أشخاص موجودین على أرض المیدان.  . 2012و

أھمیة لفھم تفاصیل األمور، طالما تحلوا جمیعا بالموضوعیة، وتوفر لدیھم الدافع والحافز للعمل، وحینھا ال یھم إن كانوا سوریین أم  
 غیر ذلك.  

 
الدولیة المحایدة والمستقلة، ولجنة التحقیق الدولیة    باآللیة فقال إنھ على اتصال   إذا تواصل إنجلز مع منظمات أخرى.عّما    سأل كلینجھ 

 . التابعة لألمم المتحدة
  

فقال إنجلز إن اآللیة الدولیة    ، واآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة.لجنة العدالة والمساءلة الدولیة سأل كلینجھ عن كیفیة حصول تعاون بین  
وأما بالنسبة للجنة    من قاعدة بیانات.  لدیھااللجنة لآللیة بأن تتطلع على ما  وسمحت    طلبت من اللجنة أن تجمع معلومات حول سوریا. 

 التحقیق الدولیة، فاألمر مختلف.  
  

مع الشرطة الجنائیة االتحادیة في    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة موضوع جمع معلومات عن أنور، وطبیعة تعاون  سأل كلینجھ عن  
فقط، أال وھو أن الرجل  یتمحور حول أمر واحد    اتصال بھ كان   كانوا على  قال إنجلز إن كل ما وصلھ من األشخاص الذین على  ألمانیا.

 موجود في أوروبا، وحینھا بحثت اللجنة الدولیة للعثور في وثائقھا على معلومات متعلقة بھ.  
 

لت  مإذا كانت اللجنة قد ععّما    ، وسأل إنجلز لجنة العدالة والمساءلة الدولیةام معلومات من  عوفر بحوزة المدعي الھ یت قال كلینجھ إن 
قد أُعد قبل أن تتلقى اللجنة الطلب    "تشیك"  الرمزي قال إنجلز إن التقریر الذي یظھر استخدام االسم    على ھذا الموضوع في السابق. 

الموضوع.  بالعمل على  اللجنة  المتعلق    بھذا الخصوص. واستمرت  الطلب  اللجنة كافة مراحل عملھا، أجابت على  أنجزت  وعندما 
ا تأكدت  وكان أنور موجودا في ألمانیا حینھا، وھذا م  بالحصول على معلومات حول أنور رسالن بما توفر لدیھا من معلومات بحوزتھا.

   اللجنة منھ فعال.
 

ذلك االسم الرمزي أثناء تفكیرھم    اقترحفأوضح إنجلز أن أحد زمالئھ    ".تشیكسأل المدعي العام كلینجھ عن سبب استخدام اللجنة اسم "
 بھ. واضحة ملیا في استخدام اسم یرمز إلى أنور من دون أن یكون لھ عالقة 

 
 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 
عملھا  إنجلز أن اللجنة قد بدأت  فأّكد    أم ال.   2011في عام    لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا تأسست  عّما    سأل محامي الدفاع بوكر 
 . 2012حیث برزت حینھا فكرة توسیع نطاق عمل اللجنة عالمیا بعد أن غیرت اللجنة اسمھا في عام    .2011المتعلق بسوریا في عام  

 
من وضع الرموز الشریطیة "باركود" وملصقات  [ا إذا كان النظام المتبع  ، وعمّ 2011تم تأمین األدلة في عام  إذا  عّما    سأل بوكر

لز ذلك، وأضاف قائال إن المفھوم األساسي للنظام المتبع لدى اللجنة یقتضي جمع  جأقر إن   منذ بدایة عمل اللجنة.   قد اعتُمد  ] األرقام
وتولى فریق إدارة األدلة في اللجنة إعداد النظام اعتمادا    سنة.   15سنوات إلى    10األدلة، وتخزینھا بحیث یتسنى استخدامھا في غضون  

 . على سابق خبراتھم في ھذا السیاق
 

أشار بوكر إلى إجابة    لم یعرف إنجلز متى حصل ذلك.   ". تشیكسأل بوكر عن المرة األولى التي أُشیر فیھا إلى أنور رسالن برمز "
قال إنجلز إن بإمكانھ أن یقول "وبكل    ". 2017سط العام  اإنجلز التي أعطاھا للشرطة على ھذا السؤال، وقال فیھا إن ذلك حصل "أو

   ن إجابتھ كانت مستندة إلى الوثائق.إثقة" 
 
" في النسخة األولى من التقریر، ولكنھ استخدم اسم أنور فعال في النسخة  تشیكشار بوكر إلى أن إنجلز قد قال إنھ ال یعرف من ھو "أ

مختلفة من التقریر جراء التحدیثات التي وصلتھا من الشرطة األلمانیة بشأن  أعدت مسودات  لجنة  الأوضح إنجلز أن    الثانیة من التقریر. 
أوضح بوكر أنھ كان یشیر إلى التقریر    باستخدام االسم الذي كانت الشرطة الجنائیة االتحادیة تبحث عنھ.على الطلب  ثم أجابوا    أنور. 

 في المرجع.   ن المسألةع أن یبحث  یریدقال إنجلز إنھ   .2018نیسان/ إبریل  13الصادر بتاریخ 
 

 قال بوكر إنھ بوسع إنجلز أن یأخذ استراحة.  
 

 .  2018نیسان/إبریل  13، و2018یولیو /تموز 19اریخ صدرا بت قال بوكر إن التقریرین   سألت القاضي كیربر عن رقم التقریر.
 

*** 
 دقیقة]   15لمدة  [استراحة

*** 
 فقال إنجلز إنھ ثمة نسختان من التقریر على حد علمھ.   بإعداد التقاریر.قالت القاضي كیربر إن السؤال األخیر یتعلق 
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فقال إنجلز إن الموجود بحوزة    "، واألخرى تذكر "أنور" صراحة. تشیكقال بوكر إنھ لدیھ نسختین، واحدة تستخدم االسم الرمزي "
  1، ومسودة أُعدت لعنایة الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة بتاریخ  2017كانون األول/دیسمبر    24اللجنة الدولیة ھو الطلب بتاریخ  

تموز/یولیو،   19ثم تابعت اللجنة عملھا الداخلي إلنجاز المشروع بتاریخ    نیسان/إبریل.  14كانون الثاني/ینایر، والنسخة المحدثة بتاریخ  
لھا، وھو ما لم یحصل بالنسبة للطلب المقدم من الشرطة الجنائیة  وأعدت اللجنة التقاریر وأجرت تقییما    ت باستخدام نفس االسم. ستمروا

 االتحادیة. 
 

  2018تموز/یولیو    19قال إنجلز إن بوسعھ القول إن التقریر المؤرخ في    سأل بوكر لماذا لم یستخدموا اسم أنور الحقیقي بكل بساطة.
 ھو المنتَج النھائي.

 
وسأل إنجلز عن الدول التي تمول اللجنة، وما إذا كانت    نیسان/إبریل قد لحق بھ بعض التعدیل.  13قال بوكر إن التقریر المؤرخ في  

 فقال إنجلز إن دولة قطر لیست من الدول الممولة للجنة.   قطر واحدة منھا أم ال.
 

ن الوثائق لم  إقال إنجلز    بل أن یتم العثور علیھا في مواقع أخرى. إذا كانت الوثائق قد فُقدت أوال قعّما    سأل محامي الدفاع فراتسكي 
 یتم جمعھا إال بعد أن غادر عناصر النظام الموقع. 

 
توجھ بعض الزمالء العاملین في اللجنة إلى الموقع   فأقر إنجلز ذلك. إذا عثر موظفو إنجلز على الوثیقة في المبنى. عّما  سأل فراتسكي 

الوثائق.  الوثائق معھم  وعموما،    وأخذوا  تلك  النظام اصطحبوا  أناس من داخل  اللجنة من  مغادرتھم  عند  ثمة وثائق أخرى استملتھا 
ولم یتم الحصول على الوثائق في    . الیوم  سوریا، ولكن لم تكن ھذه الوثائق بالتحدید جزءا من العرض المعلوماتي في جلسة المحكمة 

ن توضح للمعارضة أن ھذه الوثائق مھمة للقضایا مستقبال، فتعاونت اللجنة مع عناصر  واضطرت اللجنة في بدایات النزاع أ  دمشق.
 وھذا ھو ما اضطرت اللجنة إلى فعلھ كي تتمكن من الدخول إلى المباني. المعارضة.

 
 .  ذلكإنجلز  فنفى  .لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا كانت روسیا أیضا تمول عمل عّما  سأل لینكھ 

 
لجنة  قال إنجلز إن    إذا كانت المعلومات المتعلقة بإدارة المخابرات العامة مصدرھا أناس من الداخل عملوا مع النظام. عّما    شوستر سأل  

وال توجد صیغة معینة    قد تحققت من محتویات الوثائق من خالل األشخاص من داخل النظام، والشھود.  العدالة والمساءلة الدولیة
رى التي  ام، فتُعطى نفس قیمة الوثائق األخولكن إذا استلمت اللجنة وثیقة مصدرھا شخص من داخل النظ  ابقة.معتمدة للتحقق أو المط

 تستلمھا اللجنة.  
 

قال إنجلز إن اللجنة تسأل    ا إذا كان لدى األشخاص من داخل النظام مخاوف من اإلدالء بإفاداتھم. سأل شوستر عن حمایة الشھود، وعمّ 
برنامجا لحمایة الشھود، تقتصر اللجنة  وبما أن اللجنة ال توفر    إذا كانت لدیھ أي شواغل أو مخاوف على أمنھ. عّما    لةالشاھد أثناء المقاب 

  ویتم التعامل بكل جدیة مع مسألة ثقة الشاھد في اللجنة.   في مقابالتھا على األشخاص الذین لیس لدیھم مخاوف على أمنھم وسالمتھم.
 أسماء الشھود. وال یتم اإلفصاح عن 

 
فقال إنجلز: نعم، ساورتھم مخاوف من احتمال انتقام النظام    سأل شوستر إذا كان لدى الشھود من داخل النظام شواغل أو مخاوف أمنیة.

ت األوضاع بشكل  یرولكن تغ  منھم، وكانت لدیھم أحیانا مخاوف بشأن سالمة أفراد عائالتھم إذا كان الشاھد من أنصار المعارضة. 
ولذلك    ، ولكن أصبح لدیھم بواعث قلق اآلن.2013-2011لإلدالء بإفاداتھم في الفترة من  استعداد  كان بعض الشھود أكثر    مھول.

 "نحن" نكرر طرح السؤال علیھم حول احتمال وجود مخاوف لدیھم قد تحول دون نشر المعلومات التي یدلون بھا. 
 

  2012في    ، وغادرواالعمل لصالح النظامتھم ھم ممن تركوا  إنجلز إن غالبی قال    الشھود من داخل النظام.  طبیعة   سأل شوستر عن
ما یلي: أوال، لقد غادر    إلى واعتقد إنجلز أن ذلك یُعزى    فلم ینشق الكثیرون عن النظام في السنتین الماضیتین.  (بشكل عام).  2013و

 المعركة اآلن، وال داعي بالتالي إلى االنشقاق عنھ".   حسم ى  أن "النظام بات أقرب إل  ھمأو انشق أناس كثیرون فعال؛ وثانیا، اعتقد بعض
 

قال إنجلز إن من الواضح أن النظام یرسل برسائل إلى األشخاص    سأل شوستر عن تبعات مغادرة العمل مع النظام أو االنشقاق عنھ. 
وتظھر وثیقة صادرة عن مسؤول رفیع المستوى    ون من المشتبھ بھم. دالذین یحاولون التواصل مع المعارضة، واألشخاص الذین یُعَ 

   أنھ إذا لم یقم الناس بواجبھم، فینبغي أن یتم اإلبالغ عنھم.
 

أوضح إنجلز أنھ ضحك كون قطر تمول   إذا كانت قطر تمول اللجنة أم ال. عّما   سأل شوستر إنجلز عن سبب ضحكھ عندما سأل بوكر 
 . لجنة العدالة والمساءلة الدولیة مشاریع أخرى، ولیس مشروع 

 
 استجواب من قبل محامي المدعین 

 
قال إنجلز إنھ ال علم لھ بموضوع العالقات العامة مع    یمول مشروع اللجنة.   من إذا كانت ھناك شفافیة في الكشف ععّما    شولتسسأل  

 المانحین.
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مت ألمانیا الدعم  وتحدیدا، قدّ   ن ألمانیا مولت موضوع نقاش جلسة الیوم. إقال إنجلز    عن المشاریع التي تمولھا ألمانیا.  شولتس سأل  
 للعناصر الفنیة من قبیل المواد الخاصة بمسح الوثائق ضوئیا واستنساخھا.  

 
تتوفر مقاطع فیدیو بحوزة    شولتسأشار   إنھ  التي قال فیھا  إنجلز  إفادة  الدولیة إلى  العدالة والمساءلة  إنجلز بوجود نحو    .لجنة  فأقر 

 مقطع فیدیو.  400,000
 

یستحیل الحصول    فقال إنجلز: كال.   . المحاكمةھذه  إجراءات  إذا كانت ھناك مقاطع فیدیو، أو تسجیالت صوتیة متعلقة ب عّما    شولتس سأل  
ویُعزى السبب وراء جمع مقاطع الفیدیو والتسجیالت    المواد المتوفرة ھي من مصادر مفتوحة وأخرى قدیمة.  الملفات الصوتیة.  على

 تحتوي بیانات وصفیة. من المواقع، ولكونھا  لى أنھا ملفات تمت إزالتھاإالصوتیة 
 

قال إنجلز إنھ ال توجد وثائق تحمل اسم    مرتبطة بأنور رسالن. إذا كانت ھناك مقاطع فیدیو أو تسجیالت صوتیة  عّما    شولتسسأل  
 أنور، أو مقاطع فیدیو تحتوي بیانات وصفیة مرتبطة بھ. 

 
 فنفى إنجلز ذلك.   تمتلك تقنیة التعرف على األشخاص من سمات الوجھ. لجنة العدالة والمساءلة الدولیةإذا كانت عّما  شولتس سأل  

 
فأقر إنجلز ذلك قائال إن اللجنة ترید أن تبقى على اتصال معھم كي یتسنى    بإمكان أحد أن یتواصل مع الشھود.إذا كان  عّما    سأل كروكر

 لھا أن تستصدر موافقتھم قبل نشر المعلومات التي أدلوا بھا. 
 

بلدان المجاورة لھا، ولكن  قال إنجلز إن غالبیة الشھود ھم في سوریا أو ال   إذا كان الشھود موجودین في سوریا حالیا. عّما  سأل كروكر 
 وتركز اللجنة على الشھود الموجودین داخل سوریا ولیس أوروبا.  ثمة مجموعة منھم في أوروبا. 

 
قال إنجلز إنھ ال    أشخاص من داخل النظام.مباشرة أم من خالل    لجنة العدالة والمساءلة الدولیة إذا تواصل أنور مع  عّما    سأل كروكر

 األمر. یعرف شیئا عن ھذا 
 

وكان أحد الحواجز    قت أعمال القمع. ن جمیع أجھزة النظام نسّ أ لم یتمكن مراقب المحاكمة من سماع سؤال كروكر، ولكن أكد إنجلز  
وفي البدایة، كانت المشكلة أنھ قد یُعتقل    األمنیة یتبع لجھاز أمني معین، ولكن یتولى عناصر من جھاز آخر إدارة الحاجز والعمل فیھ.

  یتم اإلفراج عنھ من مكان آخر، أو من خالل جھاز آخر. نطرف جھاز معین، أو في مكان معین، ولك  الشخص من
 

 .  251، والفرع 2018 ،كانون الثاني/ ینایر 18لم یكن سؤاال كروكر التالیان واضحین، ولكن أشار إنجلز إلى تاریخ 
 

 محضر وقائع الجلسة.  إلىقالت القاضي كیربر إن إنجلز ذكر أن لدیھ وثائق كي تقوم المحكمة بإضافتھا 
 

أوضح إنجلز    سأل شوستر إذا ما كان العرض المعلوماتي بنسق برمجیة "باوربوینت" سوف یكون ضمن تلك الوثائق المرفقة أیضا.
 المعلوماتي أیضا. أن الوثائق التي أحضرھا معھ تشمل العرض  

 
فأقر إنجلز ذلك، وأشار إلى أن الفرع كان مسؤوال عن    .251إذا كان ذلك لھ عالقة بالفرع  عّما    اقتبس بوكر من التقریر، وسأل إنجلز

 ع. ألن القسم تابع للفر  251، والفرع  40بعض الحواجز األمنیة أو نقاط التفتیش في دمشق، وأنھ من الصعوبة بمكان الفصل بین القسم  
 

فقرأ إنجلز الجملة التالیة من التقریر:    تقریر وصفا للمزید من المنشقین بخالف أحدھم الذي أشار التقریر إلیھ. الإذا أورد  عّما    سأل بوكر 
 "وردت أوصاف ثمانیة منشقین من إدارة المخابرات العامة". 

 
 ُصرف الشاھد. 

 
وستكون جلسة النطق بالحكم النھائي علیھ بتاریخ   . 2021  ،شباط/فبرایر 17إنھ سیتم فصل محاكمة إیاد بتاریخ    قالت القاضي كیربر

، سوف ینقل مكان  2021واعتبارا من كانون الثاني/ینایر    .19-وقد تتغیر المواعید جراء جائحة كوفید   . 2021  ، شباط/فبرایر  24
وتعدیلھا لمراعاة تعلیمات التباعد االجتماعي بفعل  ویجري تھیئة قاعة المحكمة    عقد جلسات المحكمة إلى مبنى المحكمة اإلقلیمیة العلیا. 

 ولكن سوف تُعقد الجلسات الھامة في قاعة المحكمة الحالیة.   الجائحة، ولكنھا تضم عددا أقل من المقاعد المخصصة للجمھور.
  

في تمام الساعة    2020  ،تشرین الثاني/نوفمبر  19سوف تُعقد الجلسة القادمة بتاریخ    ظھرا.  12:00ُرفعت الجلسة في تمام الساعة  
 صباحا.   9:30
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 ودخلت الشاھدة قاعة المحكمة رفقة محامیھا د. كروكر.  . رایجرمثل بودنشتاین عوضا عن فراتسكي فیما مثل فیسلر بدال من  

  
 صباحا بحضور ستة أشخاص وثالثة ممثلین عن وسائل اإلعالم.    9:30بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة  

 
 P19إفادة 

 
متھم عن طریق المصاھرة  ولیس لدیھا صلة بال عاما.  43، وھي صحفیة من دمشق تبلغ من العمر P19استدعى د. كروكر الشاھدة 

 أو النسب. 
 

 كیربر  قاضي استجواب من قبل ال
 

 مع النظام.  خالفأن تعطي نبذة عن خلفیتھا، ومحنة اعتقالھا، وكیف أصبحت على  P19طلبت القاضي كیربر من الشاھدة  
 

ة المعلومات في  ی اإلعدادیة والثانویة قبل أن تدرس تخصص الریاضیات وتقن  بمدارسھا والتحقت  ترعرعت في دمشق. و  P19نشأت 
ارتباط بالنظام في السابق نظرا ألن الوضع القائم حینھا في  ولم یكن لدیھا  وعملت معلمة لمادة الریاضیات قبل الثورة.   جامعة دمشق.

وكانت أسرتھا تتوخى الحذر بشكل زائد ألن والدھا أخبرھا   سوریا كان یبعث على الخوف، ولم یتمكن السوریون من انتقاد أي شيء.
صدیقاتھا عن   P19أخبرت  ظام.الن متعلقة ب سنوات، عن واقعة   10عندما كانت في الصف الرابع االبتدائي، وكان عمرھا یومھا 

واستدعوا والدھا، األمر الذي   األمن إلى المدرسة.  عناصر من قوات وبعد ذلك جاء  وصلت القصة إلى أھالي صدیقاتھا.القصة، و
 مع  ولكنھا فكرت مع اندالع الثورة أنھ ال ینبغي لھا أن تبقى على الحیاد، ال  أسرتھا إلى توخي الحیطة والحذر منذ ذلك الحین. دفع

  عندما اندلعت األحداث في درعا، قُتل شخصان في الیوم األول، وقررت حینھا أن تتخذ موقفا ضد النظام.  المعارضة، وال مع النظام. 
ولم تفكر حینھا أنھ سوف یتعین علیھا أن   وأدركت أن موقفھا سوف یضعھا في موقف صعب الحتمال أن تتعرض لالعتقال أو القتل.

حصلت واقعة اعتقالھا األولى أثناء إحدى المظاھرات   على خلفیة مشاركتھا في المظاھرات.   عدة مرات واعتُقلت  تغادر سوریا. 
، وتم اقتیادھا حینھا إلى فرع الخطیب  2012شباط/فبرایر  4واعتُقلت للمرة الثانیة بتاریخ  .2011نوفمبر /بدمشق في تشرین الثاني

ولم تتذكر التاریخ الدقیق لواقعة اعتقالھا للمرة الثالثة، ولكنھا اعتُقلت لیوم واحد في   العامة.  قبل أن یتم ترحیلھا إلى إدارة المخابرات
، واستمرت مدة  2013حزیران/یونیو  9واعتُقلت للمرة األخیرة بتاریخ   كما اعتُقلت الحقا لمدة یومین في العام نفسھ. .2012عام 

 ة أن تغادر البالد. وقررت بعد تلك المحن   أشھر. 10اعتقالھا ھذه لنحو 
 

أن تصف تفاصیل اعتقالھا في    P19وطلبت من    قالت القاضي كیربر إن المحكمة مھتمة بمعرفة تفاصیل اعتقالھا في المرة الثانیة.
 المناسبتین األولى والثانیة. 

 
وشھدت المظاھرات التي كانت تُنظم أیام الجمعة مشاركة عدد أكبر مما    إنھا اعتُقلت للمرة األولى عقب إحدى المظاھرات.  P19قالت  

عدد كبیر من عناصر    كان،  ]النطالق المظاھرة[ ومنذ الدقیقة األولى    في العمارة.  P19كانت    تشھده مظاھرات باقي أیام األسبوع.
وكانت المجموعة التي اعتُقلت الشاھدة معھم مكونة من سبعة   في عین المكان، واعتقلوا الكثیر من األشخاص. موجودین قوات األمن  

واعتُقلت    . ] عدد المعتقلین على متن الحافلة األخرى  P19ولم تعرف  [أشخاص باإلضافة إلى وجود حافلة أخرى تحمل معتقلین أیضا 
  13أو    12كان صبیا یبلغ من العمر    شاھدت واثنتان من النساء األخریات واقعة اعتداء قوات األمن بالضرب على طفل صغیر.   ألنھا
األمن لن تقترب منھن كونھن نساء، وأردن بالتالي أن ینتزعن الطفل من أیدي عناصر قوات    قوات واالمرأتان أن    P19اعتقدت    عاما.

ست    P19مكثت    الشرطة بعد ذلك إلى أحد المراكز األمنیة في العمارة، وحضر عناصر من المخابرات الجویة.فاقتادتھن    األمن.
بھا وبستة أشخاص آخرین   ي وأُلق  ارتدى العناصر زیا عسكریا ممیزا یختلف عن زي رجال الشرطة المعتاد.   ساعات داخل المركز. 

ساعات إلى الشرطة الجنائیة لمدة ثالثة أیام، قبل أن یتم ترحیلھم للمثول أمام    ونقلوا المجموعة بعد ست أرضا وداسوا علیھم بأرجلھم. 
 المحكمة التي أمرت بإطالق سراحھا.

 
 . 2012في شباط/فبرایر   P19سألت القاضي كیربر عن واقعة اعتقال 

 
النظام شن في    P19قالت   واستھدف    2012شباط/فبرایر    4إن  مدفعیا عنیفا على حمص،  تواصل    . بشكل خاص  لخالدیةاقصفا 

وكان لدیھا   ا بوقوع عدد كبیر من اإلصابات، وعدم توفر أدویة كافیة لعالج المصابین.ھأصدقاؤھا النشطاء من حمص معھا، وأخبرو
وقام   إذا تمكنت من تأمین كمیة كافیة. صدیق یعرف صدیقا لھ بوسعھ أن ینقل كمیات من األدویة من خالل الھالل األحمر إلى حمص

بتجمیع كمیات األدویة التي حصلوا علیھا من منازلھم، وشرائھا من الصیدلیات  ،  P19أفراد مجموعة من ستة أشخاص، وبینھم الشاھدة  
  11ووصلت المنزل في الساعة    كامل كمیة األدویة التي جمعوھا، وأخذتھا معھا إلى منزلھا.   P19وحملت    أو عن طریق التبرعات. 

وفجأة سمعت صوت طرق عنیف على باب المنزل في حوالي الساعة الواحدة    منتصف اللیل، وبدأت تفرز األدویة.   12مساءا أو  
تقیم في    P19الطابق األول (كانت  ، ودخلوا من  لمنزلعنصرا من قوات األمن ا  20وداھم أكثر من    صباحا، ثم فُتح الباب عنوة. 

الثاني،   یحتوي  الطابق  المنزل.  على أربعة غرف متجاورة). الذي  أنحاء  بعناصر قوات األمن في جمیع  المكان  امتأل    وسرعان ما 
  تفتیشا دقیقا لمدة ساعة كاملة. ثم فتشوا كل زاویة من زوایا البیت    . "البیجاما"السیارة في مالبس نومھ    إلى استیقظ شقیقھا، واقتادوه  

وكان شقیقھا بجانب السائق، بینما ُوضعت ھي وشقیقتیھا في الخلف مع أحد عناصر    رفقة شقیقتیھا في سیارة كبیرة.  P19واقتادوا  
 القوة األمنیة. 
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ا معروفة بأنھا إن السیارة التي استقلوھ  P19فقالت    إذا تم وضع الشاھدة على متن حافلة ركوب صغیرة. عّما    سألت القاضي كیربر

) أن أكثر من سیارة رافقت القوة األمنیة، وأن إحداھا  حینھا  وأخبرھا جیرانھا الحقا (ألنھا كانت معصوبة العینین  ".سیارة "سبع ركاب
وخضعت للتحقیق    واقتادتھم القوة األمنیة إلى مكان لم تتعرف الشاھدة علیھ في حینھ.   دوشكا". "رشاش  نُصب علیھا سالح أتوماتیكي  

 ثم جرى ترحیلھا من ذلك المكان. كل یوم.
 

 لھا "كما تشائین".  P19فقالت  تسھب في التفاصیل، أم تتلقى أسئلة. إذا كانت ترید أن عّما  سألت القاضي كیربر الشاھدة
 

 ذلك.  P19فأقرت  ھا معصوبات األعین. تاإذا كانت الشاھدة وشقیقعّما  سألت كیربر
 

 من خاللھا أنھا معتقلة في فرع الخطیب، وعّما حصل.  P19سألت كیربر عن الطریقة التي عرفت 
 

وإنھا تتذكر أنھا كانت في ممر ما قبل أن یتم فصل أفراد المجموعة   ترجلھا من السیارة. حین  إنھا كانت معصوبة العینین    P19قالت  
ولكنھم لم یعثروا على عنصر نسوي كي  أراد عناصر القوة أن یفتشوھا،    ولم تعرف مكان شقیقتیھا وشقیقھا بعد ذلك.  .معن بعضھ

أن تلك المرأة كانت ممرضة في   P19اعتقدت    .P19دقیقة ریثما عثروا على امرأة تتولى تفتیش    30وانتظروا نحو   تتولى العملیة.
الغرفة، وأخبر  فتح أحد العناصر باب تلك   غرفة أخرى لتفتیشھا. إلى وطلبت منھا أن تخلع جمیع مالبسھا عندما دخلتا   الھالل األحمر. 

  كانت حائضا.   P19وأخبرتھ الممرضة أن    أغلقت الممرضة الباب، ولم تسمح لھ بدخول الغرفة.   جیدا.   P19تفتش    ن الممرضة أ
 ، تم اقتیادھا إلى زنزانة انفرادیة. P19وعقب تفتیش  أن الممرضة لم تكن لطیفة، ولكن كانت تلك بادرة لطیفة منھا. P19اعتقدت 

 
  أبدا.   ]في المعتقل[إنھا اعتُقلت ھي وشقیقتیھا فقط، وإنھا لم تشاھد شقیقھا    P19فقالت    إذا تم اعتقال شقیقھا أیضا.عّما    سألت كیربر

   ونامت الشقیقات إلى أن تم إیقاظھن للخضوع للتحقیق. وعادة ال یعتقلون الذكور مع اإلناث في نفس المكان. 
 

  أن الیوم األول من التحقیق تمحور حول األدویة، وطریقة حصولھا علیھا.   P19أوضحت    التحقیق. سألت القاضي كیربر عن طبیعة  
فتحول    المحمول، اتضح لدیھ أنھا كانت أحد أعضاء حركة "معنا من أجل سوریا دیمقراطیة".  P19وعندما فتح المحقق جھاز حاسوب  

حقیق طویلة نسبیا، حیث امتدت الجلسة الواحدة لنحو ساعتین أو أربع  وكانت جلسات الت   اھتمام المحقق نحو التركیز على ھذه الحركة. 
وفي الیوم الثاني، أوعز إلیھا    من رؤیة المحقق ألنھا كانت معصوبة العینین في الیوم األول من التحقیق.  P19لم تتمكن    ساعات. 
ولم تتمكن من    ، وطرح علیھا أسئلة مفصلة. معھاوفي الیوم الثالث، حقق شخص آخر    نفسھ بأن تنزع العُصابة عن عینیھا.ب المحقق  

وعادة ما یتمكن الشخص    یأخذھا إلى مكان آخر.  نثم أخبرھا المحقق أنھ یود أ  إخفاء التفاصیل ألن حاسوبھا المحمول كان بحوزتھ. 
یكن المحقق    م ول  ام. معصوب العینین من رؤیة شيء ما في األسفل، ولكنھا لم تتمكن من رؤیة شيء ألن العصابة كانت مشدودة بإحك

سألھا المحقق لماذا لم   لقد خربتم البلد، وقسمتموھا."  وقال: "ماذا فعلتم ببلدكم؟ ، وإنما كان یكیل االتھامات لھا. معھا یجري تحقیقا فعلیا 
وخشیت    . تلتحق بشقیقھا لإلقامة معھ في اإلمارات (وكأنھ كان یقول لھا "لماذا ال تغادرین سوریا، وتصبحین مشكلة شخص آخر")

P19  .وأخبرھا المحقق أنھ سوف یتم اإلفراج عنھا في الیوم    أن یحصل شيء خطیر لشقیقتیھا كون المحقق كان على علم بوجودھما
 ولكن تم ترحیلھا في الیوم التالي إلى فرع آخر.  التالي.

 
إن عنصرا أو    P19قالت    أشخاص آخرون التحقیق أیضا.   حضرإذا  عّما    أشارت كیربر إلى وجود شخصین أثناء التحقیق، وسألت

  ] أي باب غرفة التحقیق[وظل الباب    رافقاھا إلى غرفة التحقیق قبل أن یخبرھما المحقق بمغادرة الغرفة.اثنین من عناصر األمن  
 ، وكان ھناك أشخاص یمرون من أمام الغرفة. مفتوحا

 
إن المحقق لم یعتِد علیھا بالضرب، ولكنھا    P19للتھدید أو الضرب أثناء التحقیق معھا. فقالت    P19إذا تعرضت  عّما    سألت كیربر

)1) اعتقالھا،  الفرع عقب  إلى  الطریق  في  السیارة  في  للضرب  تعرضت  إلى غرفة  ُضربت  ) و2)  المنفردة  اقتیادھا من  تم  عندما 
د العناصر للتحقیق  وكان الضرب مرافقا ألي طریق تسلكھ. وعندما جلبھا أح  تم مرافقتھا إلى دورة المیاه.كانت ت ) وعندما  3التحقیق، (

بالضرب على   تعتدي  لھ ھذا األخیر ال  قال  المحقق،  أمام  إلى    .P19وضربھا  اقتادھا  العنصر األمني مجددا عندما  ولكن ضربھا 
 المنفردة عقب التحقیق. 

  
أن المحقق األول لربما یكون شخصا    P19تعتقد    بوجود تراتبیة أو تسلسل قیادي بین المحققین.  P19إذا شعرت  عّما    سألت كیربر

 بمثابة "مسؤول" أرفع رتبة. كان المحقق الثاني  بدا أنبینما قانونیا، 
 

إن أحد    P19فقالت   .أو مسؤول   من خاللھا أن المحقق الثاني كان برتبة ضابط   P19سألت القاضي كیربر عن الطریقة التي عرفت  
 الموظفین أخبرھا أنھا ستذھب اآلن لتقابل الضابط. 

  
 فنفت الشاھدة ذلك ألنھ ُشدت عصابة العینین علیھا بإحكام.   من رؤیة الضابط.  P19إذا تمكنت عّما  سألت كیربر

  
  ذلك   أن المحقق كان كردیا، ولكن یظل   P19اعتقدت    اللھجة أو اللكنة التي كان یتحدث المحقق بھا.   P19إذا میزت  عّما    سألت كیربر

  واعتاد الناس في سوریا على التحدث بلھجة بیضاء (مشتركة للجمیع).   لھجتھ تدل على أنھ من المنطقة الشرقیة.  مجرد افتراض ألن
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ھو السؤال الذي طرحھ علیھا حول معارض كردي  وما أكد شعورھا ذاك    كردي. ولكن ثمة كلمات تلفظ بھا بطریقة جعلتھا تشعر أنھ  
 أنھ كان كردیا. P19بنبرة لم تنّم على أنھ یكره ذلك الشخص، ولذلك شعرت 

  
قالت    طلبت كیربر من الشاھدة أن تصف الظروف واألحوال العامة في المعتقل، من قبیل تفاصیل الزنزانة، والطعام، وما إلى ذلك.

P19  ا)متر 2أو  1.4 أبعادھا ال تتجاوز( ھا في زنزانة ضیقة في أول أیام اعتقالھن اإنھا أودعت وشقیقت . 
 

ولكنھا أصبحت وحیدة في الزنزانة بعد التحقیق    ذلك.   P19فأقرت    في الزنزانة.موجودین  ثالثة أشخاص    كانإذا  عّما    سألت كیربر
باب الزنزانة، وأخبرت أحد الموظفین أنھ    P19قرعت    وبطانیات تفوح منھا رائحة كریھة.واحتوت المنفردة على سریرین    معھا.

مشكلتك أو "دبري حالك"    وبعبارة أخرى، ھذه [قائال إنھا علیھا أن تتدبر أمرھا    فرد علیھا  یستحیل علیھا أن تطیق ھذه الظروف. 
 . بالعامیة]

   
وكان    متر.   2*1  األخریات، أي إنھا كانت تقریبا بحجم الغرفة التي أُودعت فیھا رفقة    P19قالت    سألت كیربر عن حجم الزنزانة. 

وتوفرت كمیة كافیة من الطعام، ولكنھ لم یكن    وكانت المراحیض في حالة یُرثى لھا.  ھناك ممر ودورات میاه قریبة من الزنزانات.
 العشاء فكانت عبارة عن رغیف خبز مع البطاطا. وأما وجبة  جیدا، وھو عبارة عن برغل مع مرقة بندورة. 

 
الیوم.  الطعام في  تتناول وجبة    P19قالت    سألت كیربر عن عدد وجبات  تكن  لم  الیوم ولكنھا  إنھا حصلت على ثالث وجبات في 

 اإلفطار. 
 

وأنھا كانت تشرب   ي الیوم.إنھ ُسمح لھن بالذھاب إلى دورة المیاه ثالث مرات ف   P19قالت   سألت كیربر عن السوائل ومیاه الشرب. 
 عندما تتوجھ إلى ھناك.

 
إن الممر الواقع بین المنفردة    P19قالت    صراخ.أصوات  أصوات أناس یتعرضون للتعذیب أو    P19إذا سمعت  عّما    سألت كیربر

وكانت    في الوقت نفسھ.   المعتقلینكما إنھ مكان تعذیب    .ودورات المیاه، أو غرفة التحقیق كان مخصصا لمنامة األفراد أو الموظفین
  مر طوال النھار. كانت األصوات تبدأ اعتبارا من الخامسة فجرا ثم تست   األصوات الناجمة عن التعذیب على الدوام ولكن لیس لیال. تُسمع  

وفي الممر الواقع على مقربة من دورات    وعادة ما كانت األصوات صادرة عن أكثر من شخص یتعرضون للتعذیب بشكل متزامن.
 على الجلوس في وضعیة القرفصاء.   مجبرینللتعذیب  وا تعرض الذین المعتقلونالمیاه، كان 

 
إنھا تقصد الممر القریب من مدخل دورات    P19قالت    ."الممر"في  ولیس    " الزنازینفي  " تقصد    P19إذا كانت  عّما    سألت كیربر

  25و  18ولفت انتباھھا أن أعمارھم كانت تتراوح بین    بین المعتقلین كي تصل إلى ھناك.  تجد طریقھاوإنھ كان یتعین علیھا أن    المیاه.
وفي    وتمكنت من سماع صوت ذلك المعتقل ولكن اختفى صوتھ فجأة.وفي إحدى المرات كان عناصر األمن یعذبون شخصا ما،    عاما.

ولم تعرف ھل كانت تلك ھي دماء ذلك الشخص أم ال، أو إذا ما أغمي    توجھھا إلى دورة المیاه، شاھدت آثار دماء.  حیننفس الیوم  
   ولكنھا تعرف یقینا أن صوتھ أو صراخھ قد انقطع فجأة.  علیھ، أو توفي. 

 
  P19قالت    ظروف المعتقلین الذین كانوا في الممر (من حیث التغذیة، ووجود آثار كدمات علیھم، وما إلى ذلك). سألت كیربر عن  

 وكانوا جمیعا حلیقي الرؤوس.  وبدا علیھم اإلرھاق الشدید، وآثار التعرض للضرب.  إنھم كانوا یرتدون سراویل قصیرة. 
 

إنھ لم تبد علیھم آثار تعذیب بالكوابل أو السیاط، ولكن بدت    P19قالت    . ] على تعرضھم للتعذیب[ وجود عالمات    ن سألت كیربر ع
وأشارت إلى أن الممر كان معتما عموما، وكانوا جمیعا معتقلین في القبو، مما جعل من الصعب علیھا أن تمیز   علیھم آثار كدمات.
 أربعة أیام.  ولكن ما لفت انتباھھا ھو بقاء أولئك المعتقلین في الممر مدة التفاصیل بوضوح. 

 
  إنھ قد تم اإلفراج عن شقیقتیھا في الیوم الثالث العتقالھما ألنھما لم تفعال شیئا مخالفا.   P19قالت    حصل بعد ذلك. عّما    سألت كیربر

یتم اإلفراج عنھا ھي أیضا.  الثاني أنھ سوف  الفتاة الوحیدة داخل    وأخبرھا المحقق  واقتادوھا في حافلة ركوب صغیرة وكانت ھي 
مكان بعید عن الفرع، ولكن سرعان ما  إنزالھا في    أنھم بصدد إعادتھا إلى منزلھا، أو  P19اعتقدت    كان الباقون شبانا.بینما  الحافلة  

یوما من اعتقالھا ھناك، لم    15وخالل أول    یوما.  21وظلت معتقلة ھناك مدة    وجدت نفسھا في فرع آخر، وھو المخابرات العامة. 
ثم أُحیلت للمثول أمام القضاء العسكري، ومن   ثم حققوا معھا بعد ذلك كما حصل في الفرع اآلخر.   . ا واحد یطرح علیھا أحد ولو سؤاال 

 ، مثلت أمام القاضي وأُخلي سبیلھا.P19وقبل یوم من اإلفراج عن  ثم إلى القضاء المدني. 
 

 ذلك.   P19فنفت    على ھویة أحد في المحكمة.  P19إذا تعرفت عّما  كیربرسألت 
 

 بالنفي.  P19فأجابت   ین.على أحد المتھمَ ت قادرة على أن تتعرف أن تلتفت إلى یمینھا وأن ترى إن كان  P19طلبت كیربر من 
 

 شاھدت شخصا "أبیض" كان یرتدي نظارات.    إنھا لم تره في الفرع.   P19قالت    المتھم في الفرع.   P19إذا شاھدت  عّما    سألت كیربر
  

 فیدنیر استجواب من قبل القاضي 
 



International Research and 
Documentation Center  

   
 

 ذلك.  P19فأقرت   . 2011األولى في تشرین الثاني/نوفمبر  P19إذا حصلت واقعة اعتقال عّما  فیدنیرسأل القاضي  
  

 ذلك.  P19فأقرت   مشاركتھا في إحدى المظاھرات.إذا كان اعتقالھا جاء على خلفیة عّما  فیدنیرسأل  
 

بالمشاركة في المظاھرات.   P19عن الفترة التي بدأت    فیدنیرسأل   اعتبارا من شھر    تشارك في المظاھرات فقالت إنھا بدأت    فیھا 
 تموز/یولیو تقریبا. 

 
تنظیم ما یُعرف باسم "المظاھرات الطیارة"    اعتادواإن المتظاھرین    P19قالت    عن طبیعة رد فعل النظام على المظاھرات.  فیدنیرسأل  

قوات األمن    إقالق راحةوكان الھدف من التخطیط للمظاھرات ھو    .] دقائق فقط  10إلى    5بمعنى أنھا تندلع فجأة، وال تستمر أكثر من  [
دمشق ھادئة    للنظام أن یعتقد أنیریدوا  ولم    لھا).   ومن المخططینإحدى أعضاء مجموعات تنسیق المظاھرات    P19(حیث أصبحت  

أنھا كانت تتحدث عن مظاھرات    P19أوضحت    وأرادوا أن یمرروا رسالة مفادھا أن المتظاھرین ناشطون فعال.  .ھاال شيء یحصل فی و
  على مقربة من موقع فرع مخلوف.   المیدان، والعمارة، ومواقع حساسة أخرى مثل الجسر األبیض  تشملفي مركز مدینة دمشق،  

األمر أشبھ بسباق الماراثون، ومن    فكان  تبدأ بمطاردة المتظاھرین.قبل أن    بعد وقت من بدء المظاھرات   أن تأتي  قوات األمن  واعتادت
  P19وأُصیبت    وشھدت منطقة المیدان تشییع جنازة، ووقع إطالق نار في األثناء.  یتم اللحاق واإلمساك بھ، فسوف یتعرض لالعتقال. 

الشخص الذي تمسكھ  وكانت قوات األمن توسع    كما وقع إطالق نار في جنازة في القدم.   . ]بندقیة صید [برصاص    ] أو ذراعھا[في یدھا  
وفي مواقع أبعد (أي قریبة من ریف دمشق)، كانت االعتقاالت    الشابات. من  أكثر عنفا بشكل عام مع الشباب    ت وكان   ضربا مبرحا. 

 تل عدد من األشخاص في مظاھرة برزة. وقُ   .2011في مظاھرات في برزة، وقدسیا في عام    P19شاركت    .اعنیفة وإطالق النار كثیف
 

، وھي  2012إلى عام    2011فقالت إن ذلك حصل في حزیران/یونیو    تشیر إلیھا.   P19عن الفترة الزمنیة التي كانت    فیدنیرسأل  
وتتذكر أنھا شاھدت في إحدى المظاھرات في برزة عناصر األمن وھم یعتقلون المتظاھرین   دالع معظم المظاھرات. ان الفترة التي شھدت  

منزلھا بعد المظاھرة، لتجد أن قوات األمن أو وسائل اإلعالم الموالیة للنظام قد صورت أماكن    وتوجھت عائدة إلى  بطریقة عنیفة.
أو وادعة وعرضوا    ھادئةلقد تعمدوا تصویر منطقة  [ألناس یمارسون حیاتھم الطبیعیة، والعصافیر تزقزق كما یُقال    أخرى في المنطقة 

 . ]اللقطات على شاشة التلفاز كي یبدو األمر وأن كل شيء على ما یرام 
 

إنھ لم یكن ھناك إطالق نار مباشر على المتظاھرین    P19فقالت    المتظاھرین.   ىإذا تم إطالق الرصاص الحي علعّما    فیدنیرسأل  
ووقعت حاالت إطالق نار على المتظاھرین في    . ] تقصد الخردق[، وإنما مجرد إطالق "الكریات المعدنیة" علیھم  وسط مدینة دمشق

 القدم وریف دمشق. 
 

وكانت    إن حالة الوفاة وقعت في القدم.  P19قالت    .أحدھم   إلى تعلیق الشاھدة حول وفاة شخص أثناء مظاھرة تشییع جنازة  فیدنیرأشار  
تأخذ  أرادت السلطات أن    وأراد المتظاھرون أن یشیعوا الجنازة في المیدان ألن المتوفى قُتل في مظاھرة في المیدان.   جنازة غریبة.

حینھا    P19نظرت    فقرر أصدقاؤه أن یشیعوا جنازتھ في القدم.  ، ولكن عائلتھ رفضت. جثتھ (كإجراء للحیلولة دون تشییع جنازتھ)
واعتادت قوات األمن   خلفھا وشاھدت أحد عناصر وقد أطلق النار، فأُصیبت إحدى المتظاھرات في ساقھا، ولكنھا تمكنت من الفرار.

 في تلك الفترة أن تستخدم الغاز المسیل للدموع أو القنابل الدخانیة. 
 

وافترضت أنھم    إنھم لم یكونوا رجال الشرطة المعروفین.  P19فقالت    یا عسكریا موحدا.زإذا ارتدى عناصر القوات  عّما    فیدنیرسأل  
التفتیش).  نقاط  أو  الحواجز األمنیة  الذین یشرفون على  العناصر  یرتدیھ  الذي  أمنیة ألنھم ارتدوا زیا عسكریا (كالزي    كانوا قوات 

 واعتادوا مطاردة المتظاھرین. 
  

إنھ ثمة فتاتان ضمن مجموعتھا أُسندت إلیھما   P19قالت  األولى وعما إذا تعرضت للتعذیب فیھا.  P19إلى فترة اعتقال  فیدنیرأشار  
وتم ترحیل    ودائما ما علت أصوات أشخاص یتعرضون للتعذیب.   وتعرضتا للتعذیب كما تعرض الشباب للتعذیب أیضا.   تھم جنائیة. 

P19 كان التعذیب حاضرا فیھا جمیعا. إلى خمسة فروع مختلفة و 
 

المعتقلین أُجبروا عقب تعرضھم للتعذیب على    ، والتي ذكرت فیھا أن2019أمام الشرطة في آذار/مارس    P19إلى إفادة    فیدنیرأشار  
الرجال إلى الزنازین من  واقتید    وأنھ دائما ما كان باإلمكان سماع أصوات أناس یتعرضون للتعذیب.  ،الوقوف على أرضیة مبللة بالماء

المغطاة  الدوس على األرضیة  ب ولم تعلم لماذا أوعز السجانون للمعتقلین    ھذه اإلفادة.  P19فأقرت    غیر أن یكونوا قادرین على المشي. 
وعلمت الحقا أن السبب یعود إلى كونھم قد تعرضوا للتعذیب بالفلقة، وأجبرھم السجانون على المشي على أرضیة مبللة كي ال    .بالماء

األرضیة المغطاة    داست إنھا    P19قالت إحدى المعتقالت التي كانت محتجزة رفقة    من آثار الضرب على أخمص القدمین.   كثیرایعانوا  
  ولم تتم ممارسة التعذیب داخل الممر في فرع األمن الجنائي، بل في غرف التحقیق.   اعف الشعور باأللم. بالماء بعد الفلقة كي ال یتض

 . ] حیث انتشرت ممارسات التعذیب داخلھ أیضا [ من باقي الفروع، ولكنھ كان سیئا أیضا    ]أفضل [  بھذا األمر كون الفرع  P19وتفاجأت  
 

لم تتعرض للضرب أثناء التحقیق معھا في فرع الخطیب، وأنھا تعرضت للضرب فقط أثناء    P19إذا كان صحیحا أن  عّما    فیدنیرسأل  
كانت معاملة المحقق لھا أفضل مما توقعت، خاصة وأنھ تعذر علیھا أن تكذب في    ذلك.   P19فأقرت    توجھھا إلى غرفة التحقیق. 

 بحوزتھ. أصبحا اإللكتروني اإلجابة على أسئلتھ كون حاسوبھا المحمول وبریدھا 
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إنھم اقتادوھا إلى التحقیق وھي مرتدیة    P19  تفقال  اقتیادھا إلى التحقیق.عند  إذا كانت آثار الضرب بادیة على جسدھا  عّما    فیدنیرسأل  
تعذیبھا باستخدام الفلقة ولم یتم  ثیابھا، ولن یستطیع المحقق بالتالي أن یشاھد أي آثار ضرب على جسمھا حتى لو كانت موجودة فعال.

وفي مناسبتین من المرات التي تم اقتیادھا   وضربھا مرة على رأسھا بقوة.   وتعرضت للضرب بید السجان أو بالعصا فقط.   أو الدوالب. 
وعلى الرغم من    .]خصرھا[بشكل مقصود، ولم یمسك بھا من یدھا أو ذراعھا، وإنما من    للتحقیق فیھما، اقترب شخص منھا كثیرا

الشيء    P19وقالت شقیقة    وجود أشخاص كثر غیرھا، حرص ذلك الشخص دائما على أن یقترب منھا بشكل لصیق دون غیرھا.
 نفسھ. 

 
  فیھا   إنھا ال تذكر ولو مرة وحیدة تمت مناداتھا  P19فقالت    إذا ُوجھت لھا شتائم أو إھانات لفظیة ذات طابع جنسي.عّما    فیدنیرسأل  

دائما شتائم فاحشة من قبیل "أمك،  ھناك كانت شیئا من قبیل "یا قحبة"، وكانت  ] أقل الكلمات فحشا التي استُخدمت بحقھا[باسمھا، وإن  
ارة، خاطب عناصر القوة األمنیة  وحتى عندما اعتقلوھا مع شقیقھا وشقیقتیھا ووضعوھم في السی  أختك.." "سوف أفعل بك كذا وكذا".

 شقیقاتك كي یضاجعن الثوار؟"  ترید أن تأخذ من قبیل "ھل  ]غیر الئقة [شقیقھا بطریقة  
 

قال أحد عناصر القوة األمنیة لي: "سأفعل بك كذا وكذا، أو    ذلك.   P19فأقرت    للتھدید جنسیا.  P19إذا تعرضت  عّما    فیدنیرسأل  
 كما تعرضت للتھدید باالغتصاب في جمیع الفروع التي اعتُقلت فیھا.  وكذا.." سأفعل بوالدتك أو شقیقتك كذا  

  
. فقالت إنھ في المرة الثانیة التي اعتُقلت فیھا وقال المحقق للعنصر  ] أثناء التحقیق[للتھدید أو الشتائم    P19تعرضت  إذا  عّما    فیدنیرسأل  

(كان ذلك ھو نفس الشخص الذي اقترب منھا    وإال فلن تتخیلي ما سیحصل لك".األمني بأال یضربھا، قال لھا ذلك العنصر "اعترفي  
 كثیرا في الممر). 

 
 . جراء ذلك  فقالت نعم، وإنھا لم تكن تشعر باالرتیاح إذا كانت قد أخذت تھدیده على محمل الجد. عّما  فیدنیرسأل  

*** 
 دقیقة]   15لمدة  [استراحة

*** 
كما أخبرتھا    مكان اعتقالھا یقینا في وقت الحق.   P19عرفت    معتقلة في فرع الخطیب. كانت  أنھا    P19كیف عرفت    فیدنیرسأل  

وكذلك عندما تم ترحیلھا إلى فرع آخر، أخبرتھا    دخولھما إلى الفرع أنھما في فرع الخطیب على األرجح.حین  شقیقتھا (وھي محامیة)  
أكدت    P19وعندما أُفرج عن   یب یتم ترحیلھن إلى إدارة المخابرات العامة.إحدى الفتیات أن معظم الفتیات المعتقالت في فرع الخط

 ن في فرع الخطیب. لھا شقیقتھا أنھما كانتا معتقلتیْ 
 

كما تذكرت    . 285إن إحدى الفتیات أخبرتھا أنھا في الفرع    P19فقالت    . 285كیف عرفت أن الفرع اآلخر كان الفرع    فیدنیرسألھا  
فجأة أمرا لھ عالقة بسؤال المحكمة آنفا حول طریقة معرفتھا بأن عناصر قوات األمن التي قمعت المظاھرات كانوا من المخابرات  

یوما، حصلت حالة استنفار    21استمرت    أنھ في أحد أیام اعتقالھا في المخابرات العامة خالل فترة اعتقالھا التي   P19أوضحت    العامة. 
ثم  ،  مسلحونعناصر  وتجمع    .في الفرع   تمكنت من مشاھدتھ من نافذة زنزانتھا المطلة على میدان أو ساحة كبیرة  وفق ما في الفرع  

 وعندما أُفرج عنھا علمت أنھ كانت ھناك مظاھرة كبیرة في المزة ذلك الیوم.  وھم یغادرون الفرع.  شاھدتھم
 ، فأقرت ذلك.  285تتحدث عن الفرع  P19إذا كانت عّما  فیدنیرسأل  

  
التي جاء فیھا أنھا أُودعت في زنزانة انفرادیة في فرع الخطیب، وسأل عن حجم تلك الزنزانة، فقالت إنھا    P19إلى إفادة    فیدنیرأشار  

 . امتر 1*2كانت بحدود 
 

"قلبة"  أنھا كانت تصعد    P19قالت    . ]الذي فیھ زنزانتھا[عن مكان إجراء التحقیق، وإذا كانت الغرفة في نفس الطابق    فیدنیرسأل  
 (شاحط)، ومن ثم تسیر من خالل ممر صغیر ثم تصعد الدرجات إلى األعلى مجددا. واحدة من السلم 

  
 إنھ طابق واحد فقط.  P19فقالت  إذا كانت تصعد طابقا أم طابقین إلى األعلى. عّما  فیدنیرسأل  

 
 فأقرت ذلك أیضا.  إذا تم التحقیق معھا في نفس الغرفة. عّما  فیدنیرسأل  

 
إذا كان بوسعھا أن تحدد  عّما  وسأل  آنفا حول سماعھا أصوات صراخ المعتقلین جراء تعرضھم للتعذیب. P19إلى إفادة  فیدنیرأشار 

على ما تذكر إن المنفردات تقع "ھنا"، وأما "ھنا" فثمة قاعة، وھناك قاعة أخرى نزوال من الدرج إلى  فقالت    . ] الصرخات[مصدر  
 . ] وصفت المكان باستخدام یدیھا[وكان التعذیب في ھذا المكان  األسفل.

 
 فأقرت ذلك، وھو عین المكان الذي كانت معتقلة فیھ.   ن التعذیب حصل في القبو.أإذا كانت تعني عّما  فیدنیرسأل  

 
 عرضت القاضي كیربر مخططا توضیحیا على الشاشة. 
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وأما    إلى (الموقع باألسود).  P19وقد أودعت الشقیقات الثالث معا قبل أن یتم نقل    إنھ كان ھناك الكثیر من المنفردات.   P19قالت  
وفي الطریق إلى دورة المیاه في أحد األیام، لم تكن عصابة العینین   ن. ون والمعتقلوفي (الموقع باألحمر) فكان فیھ العناصر، أو الموظف

  ھو الممر الذي شاھدت فیھ آثار الدماء   ] *المكان المشار إلیھ برمز  [إن    من مشاھدة صورة لحافظ األسد.  P19  محكمة الوثاق، وتمكنت
للضرب[ تعرضھ  أثناء  فجأة  انقطع صوتھ صراخھ  الذي  الرجل  الموقع    . ] دماء  أن  *] واعتقدت  برمز  إلیھ  الزنزانة    [المشار  كان 

المخصصة للرجال، ولكنھا لم تشاھدھا ألنھا كانت ھي وشقیقتاھا الفتیات الوحیدات المعتقالت في الفرع، أو أنھا لم تسمع أصوات إناث  
 أخریات على األقل، ولكن مرت سبع سنوات منذ اعتقالھا ولعل ذاكرتھا لم تعد دقیقة على حد قولھا. 

  
إلى الممر الذي كان مصدر تلك الصرخات، ثم أشارت إلى    P19فأشارت    بشأن سماعھا أصوات صراخ.   P19إلى إفادة    فیدنیرأشار  

 . [المشار إلیھ باألحمر]المكان الذي كان فیھ المعتقلون عراة 
 

فأقرت    للتعذیب مسموعة أثناء صعودھا الدرج، أو في غرفة التحقیق.  تعرضھمما إذا كانت أصوات الناس الناجمة عن    فیدنیرسأل  
P19  داخل غرفة التحقیق.  وجودھاذلك، وأنھ كان بإمكانھا أن تسمع األصوات أثناء 

 
ھو  فقالت: نعم    األصوات أثناء التحقیق معھا، وعما إذا ظل باب غرفة التحقیق مفتوحا في األثناء.   P19إذا سمعت  عّما    فیدنیرسأل  
 كذلك.

 
  P19قالت    ذكرت في جلسة االستجواب مع الشرطة رجال انقطع صوتھ فجأة (وأن صوتھ كان قادما من القبو).   P19إن    فیدنیر قال  

 إن الصوت كان قریبا منھا في الممر بشكل واضح. 
 

إذا  عّما  فیدنیروسألھا   حول ذلك الشخص بالتحدید. 2019في آذار/مارس  P19إن الشرطة وجھت سؤاال أثناء استجواب  فیدنیر قال 
 وإنھ لربما فقد وعیھ، أو اقتید إلى مكان آخر.    إن صوتھ انقطع فجأة. P19فقالت  كانت تتذكر إجابتھا على ذلك السؤال. 

 
 ذلك. P19فأقرت  فقط.  ] الصوت[سمعت ذلك  P19القول إن  فیدنیركرر 

  
إنھا شاھدت آثار الدماء على أرضیة الممر، ولربما على جدرانھ    P19فقالت    عن المكان الذي شاھدت فیھ آثار الدماء.  فیدنیرسأل  
ولم تشاھد سوى أرضیة    وكان المكان مظلما، وكانت معصوبة العینین.  ولكنھا لم تعرف ما إذا كانت بقع الدم قدیمة أم حدیثة.   أیضا.

 خر أعلى من مستوى ركبتي السجان. آالممر، ولم تشاھد شیئا 
  
 ذلك.  P19فأقرت   إذا كانت تتحدث عن القبو.عّما  فیدنیرأل  س
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في    الجویة، ولیسوالمخابرات    فقالت إنھا شاھدت جثثا في إدارة المخابرات العامة  ھناك.  اجثث   P19إذا شاھدت  عّما    فیدنیرسأل  
  لرجال الزنازین المخصصة لفي المخابرات العامة، ولكن كانت    2012عام  اعتقالھا  حین  وكانت زنزانتھا تقع في الطابق األول    .الفرع

وحمل أربعة عناصر    وفُتحت النوافذ في إحدى المرات.  وكانت النوافذ تُفتح عندما تحصل واقعة ما.  في القبو (حسب اعتقادھا).   تقع
عندما سمعت العناصر منھمكین في الحدیث عن موضوع مختلف كلیا على الرغم من أنھم    P19وُصعقت    یة. جثة شخص في بطان 

  یحملون كان األمر وكأنھم لم یكونوا    . واصطدم رأس الجثة بكل درجة أثناء نزولھم الدرج إلى األسفل.بین أیدیھم  كانوا یحملون جثة
  وتمكنت من مشاھدة ذلك ألن المكان مضاء في وضح النھار.   التعذیب، وكانت نحیلة الجسم. وظھرت على الجثة آثار    . أصال   جثة إنسان 

 وكان من الواضح أن ذلك الشخص قد قضى نحبھ تحت التعذیب. 
 

أنھا حصلت أثناء اعتقالھا في    P19تعتقد    .285إذا حصلت الواقعة أثناء فترة اعتقالھا األولى أم الثانیة في الفرع  عّما    فیدنیرسأل  
ولكنھا تكاد تجزم أن الواقعة حصلت في إدارة المخابرات    المرة الثانیة ألنھا كانت في فرع المخابرات الجویة، وتم ترحیلھا بعد ذلك.

 إلى أن الشاھدة قد أجابت بنفس الشيء أثناء استجوابھا من قبل الشرطة.  فیدنیرأشار   العامة.
 

ونُقلت إلى ھناك في مناسبتین: األولى من فرع    : ربما.P19فقالت    .2013عن احتمال أن تكون الواقعة تعود إلى عام    فیدنیرسأل  
 الخطیب إلى المخابرات العامة، والثانیة من فرع المخابرات الجویة إلى إدارة المخابرات العامة. 

 
الفرع  عّما    فیدنیرأل  س في  تعذیب  تتذكر حصول حاالت  الشاھدة  كانت  األولى.  285إذا  اعتقالھا  فترة  أن    أثناء  الشاھدة  أوضحت 

  . ]وصولھم حین  [مقتنیات المعتقلین الشخصیة  ت أقرب إلى مكان تسلیم األمانات/زنزانتھا كانت بعیدة عن زنزانة المعتقلین اآلخرین، وكان 
وكان بوسعھا أن    قبل أن یجردوھم من مقتنیاتھم.  "االستقبال  ةحفلبمجرد وصولھم فیما یُسمى "   الجدد  واعتاد العناصر ضرب المعتقلین

 تسمع أصوات ارتطام رؤوس األشخاص بجدار زنزانتھا. 
 

الشاھدة    فیدنیرقال   الفرع    P19إن  داخل  التعذیب  في  متبعة  أخرى  أسالیب  إنھا  .285ذكرت  الشاھدة  "حفلة    تتحدث عن  فقالت 
ضرب  بالوتعرض ھؤالء للتعذیب    غرفة التي خضعت ھي للتحقیق فیھا.الوإنھ تم التحقیق مع أشخاص في الممر القریب من    االستقبال".

أنھا عندما كانت في غرفة التحقیق  ت و  والفلقة.  للتعذیب إلجباره على قول شيء ما.   285بالفرع  تذكر  یتعرض    كان ھناك شخص 
فقال لھ    تسع علویات".   تفرد ذلك الشخص على المحقق قائال: "اغتصب   وسمعت المحقق یخبره بما یلي: "قل إنك اغتصبت العلویات". 

بصرف النظر عن ارتكابھم  رفوا بارتكاب أمور  كان من الواضح أن المعتقلین ُعذبوا كي یعت   اغتصبت أربع نساء".   إنك المحقق: "ال، قل  
 . لھا من عدمھ

 
كانت    فقالت الشاھدة إنھا ال تتذكر وجود نوافذ، ولكن كان الھواء متوفرا.   إذا توافر ھواء أو نوافذ في فرع الخطیب.عّما    فیدنیرسأل  

ولم  [في األثناء، ولكنھا طلبت الحصول على مسكن    P19ولم تمرض    الظروف في الفرع سیئة عموما، ال سیما الرعایة الصحیة. 
 نسائیة، أخبروا بأن تتدبر أمرھا. صحیة أن تحصل على فوط  P19وعندما طلبت  . ] تذكر ما إذا جلبوا لھا المسّكن أم ال

 
فقالت إن بعض العناصر ارتدوا زیا   .2012لزي العناصر أثناء فترة اعتقالھا الثانیة في شباط/فبرایر    P19إلى وصف    فیدنیرأشار 

 مدججا بالسالح. ولكن كان معظمھم  قمصان "نص كم" عادیة وسراویل عسكریة. ون ارتدى آخربینما عسكریا كامال، 
 

 فأقرت الشاھدة ذلك.   إلى فرع الخطیب مباشرة. P19إذا تم اقتیاد عّما  فیدنیرسأل  
 

فقالت إنھا تتذكر، ولكن لیس أثناء فترة    ن.ا ما كانت تتذكر أحدا من المتھَمی أن تنظر على یمینھا، وترى إذ  P19من    فیدنیرطلب  
   آخر خارج الفرع. ولربما تكون قد شاھدتھ في مكان   إن مظھره یبدو مألوفا. P19 قالت . ]فضحك إیاد[وجودھا في الفرع  

 
نظرا القتحام منزلھا من قبل الكثیر لم تتمكن الشاھدة من تحدید ذلك    أن تحدد أین شاھدت المتھم.  P19إذا كان بوسع  عّما    فیدنیرسأل  

 من عناصر األمن، وأما في الفرع، فلم تشاھد سوى المحقق في الظالم. 
 

 س استجواب من قبل المدعي العام بولت
 

إذا كانت تعرف أنھ تعرض  عّما    أثناء فترة اعتقالھا األولى، ثم سألتھا  أحد الشباببشأن    P19أشارت المدعي العام بولتس إلى إفادة  
وغالبا ما اندلعت    أن الشاب كان معھا في المظاھرة، ولكنھا لم تكن متأكدة إذا ما شارك فیھا فعال أم ال.   P19اعتقدت    للضرب أم ال.

 بین المتظاھرین أیضا.  كانوا من ، ولعل بعض المصلینمقربة من المسجد المظاھرات على
 

كانت المظاھرة في منطقة حرفیة    د ذلك.قفقالت إنھا ال تعت   إذا كانت تعتقد أن الفتى كان مسلحا.عّما    سألت المدعي العام بولتس الشاھدة
ن  أكما    ولو كان الفتى مسلحا لقاموا بقتلھ ولیس ضربھ.   دمشق.وثمة الكثیر من الحواجز األمنیة في    یوجد فیھا سوق شعبي ومسجد. 

 المظاھرات كانت ال تزال ذات طابع سلمي في ذلك الوقت، وتفادى المشاركون فیھا أي اشتباك عنیف مع الشرطة.  
 

 فقالت الشاھدة إنھا ال تعرف.   حصل لذلك الطفل.  ما تعرف  P19إذا كانت عّما  سألت المدعي العام بولتس
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سألت    المتعلقة بمداھمة عناصر من المخابرات العامة منزلھا، واعتقالھم إیاھا رفقة شقیقھا وشقیقتیھا.  P19أشارت بولتس إلى إفادة  
لم تعرف الشاھدة في حینھ أن عناصر فروع معینة ارتدوا    إذا كانت الشاھدة تعرف الفرع الذي ینتمي إلیھ أولئك العناصر.عّما    بولتس

 ممیزا، ولكنھا كانت على یقین أنھم كانوا من المخابرات العامة. زیا 
 

فقالت الشاھدة    عن كیفیة تصنیف فرع الخطیب من وجھة نظرھا (من حیث تبعیتھ إلدارة المخابرات العامة مثال).   P19سألت بولتس  
 یتم بشكل مباشر من ھناك. إدارة المخابرات العامة ألن ترحیل المعتقلین والمعتقالت ]یتبع[إنھا تعتقد أن الفرع 

 
مقدما بولتس  العام  المدعي  السؤال عنھعّما    اعتذرت  بصدد  اإلساءة  عّما    P19وسألت    ، ھي  إحدى ضحایا  نفسھا  تعتبر  كانت  إذا 

شتائم لفظیة ذات طابع    اإنھا لم تتعرض لالغتصاب، ولكن ُوجھت إلیھ  P19قالت    واالنتھاكات الجنسیة المرتكبة في فرع الخطیب.
وخضعت للتفتیش على ید عنصر نسائي، ولكن شاھدھا العنصر    ْیھا بشكل متعمد.وقاموا بلمس ثدَی   جنسي فضال عن تعرضھا للتحرش. 

فھي    – غرفة التحقیق    إلىالذي اقتادھا  الذي فتح الباب وھي عاریة (مالحظة: العنصر الذي فتح الباب علیھا لم یكن نفس العنصر  
 شاھدت الرجل أو العنصر األول ولیس الثاني). 

 
 أنھ تم اإلفراج عنھم جمیعا بعد مرور یومین. P19أوضحت  ، وسألت عن شقیقھا.P19قالت بولتس إنھ تم اإلفراج عن شقیقتّي 

 
وفھمت أن التركیز كان ینصب علیھا    للتعذیب في فرع الخطیب، فأجابت الشاھدة بالنفي.  P19إذا تعرض شقیق  عّما    سألت بولتس 

وقالت    ، وأثناء توجھھ إلى التحقیق. االستقبال"  ةولم یخبرھا شقیقھا بالتفاصیل، ولكن اقتصر تعذیبھ على "حفل   شقیقھا. على  ھي ولیس
وتم التحقیق مع شقیقتیھا، وكان من الواضح منذ البدایة أنھ لم تكن لھما عالقة باألدویة،    .]"تعذیبا حقیقیا"[أي    "تعذیباإنھ "لم یكن تعذیبا  

 حرصت على أن تقول إن األدویة كانت لھا وللحركة السیاسیة التي تنتمي إلیھا. P19ألن 
 

المشاركات    النساء   معاملة  مختلف عن الرجال بشكل  تعامل قوات األمن في المظاھرات بدمشق مع    بشأن   P19أشارت بولتس إلى إفادة  
إنھ لم یُعامل أحد بلطف، ولكنھم كانوا أكثر قسوة    P19قالت    إذا كانت المعاملة مختلفة أیضا في فرع الخطیب.عّما    سألت بولتس  فیھا.

أشخاص بالضرب على    6أو    5المثال، أُلقي القبض على المعتقالت، وُجلبن إلى الحافلة وحسب، بینما قد ینھال    على سبیل   مع الرجال.
وتعرض الرجال المعتقلون للتعذیب بشكل أكبر في الفرع    .یلقى حتفھ جراء الضرب المبرحقد    ھرجل واحد من المعتقلین إلى درجة أن 

  فتاة في فرع المخابرات الجویة مقابل اعتقال نحو 50ولعل األمر مرتبط بكثرة أعداد المعتقلین من الرجال، حیث اعتُقلت نحو  أیضا.
وال ینفي ذلك    واتُھم المعتقلون في أغلب األحوال بحمل السالح.   مائة ألف معتقل من الرجال لدى المخابرات الجویة (رقم تقدیري).

 .  بالمقارنة مع الرجال  ولكن لم یتعرضن لنفس القدر من التعذیب تعرض بعض النساء للتعذیب أیضا.عدم 
 

إنھ ثمة فرع آخر    P19فقالت    أو قسم حافظ مخلوف.  الجسر األبیض  شیئا عن القسم فيإذا كانت الشاھدة تعرف  عّما    سألت بولتس 
 وكان یُعرف باسم فرع حافظ مخلوف، ألنھ كان یترأسھ بنفسھ.  ن على األقل).اتابع للخطیب (أو أنھما فرعان مرتبط

  
فقالت الشاھدة إن أحد زمالئھا اعتُقل ھناك مدة شھرین    المزید من المعلومات حول ذلك.   P19إذا تتوفر بحوزة  عّما    سألت بولتس

 كان بطال لریاضة كمال األجسام في سوریا.  وتوفي مباشرة عقب اإلفراج عنھ.  تعرض للتعذیب خاللھما.
 

 ذلك.   P19فأقرت   كان ھو بطل كمال األجسام، ولیس مخلوف. P19أرادت بولتس أن تتأكد من أن زمیل 
 

 : نعم صحیح.  P19فقالت   سألت بولتس إذا كان الحدیث ھنا عن القسم/الفرع في الجسر األبیض بدمشق.
 

أن األمر دائما انطوى    P19أوضحت    إذا كانت التحقیقات في سوریا تُجرى بنفس الطریقة التي تتم فیھا في ألمانیا.عّما    سأل لینكھ
 لع على محتوى ما قام بالتوقیع علیھ. ح للشخص أن یطّ سمعلى التوقیع على ورقة ما، ولكن من دون أن یُ 

 
قالت الشاھدة إنھا وقعت على شيء ما (ولم تعرف ما    سأل لینكھ عن الفترة التي أُجبرت فیھا على التوقیع على شيء من ھذا القبیل.

 كما وقعت على ورقة بیضاء في إدارة المخابرات العامة.   انتھى التحقیق، وتم ترحیلھا.ھو محتواه) عندما 
 

 استجواب من قبل محامي المدعین 
 
إذا كانت تعرفھما، أو إذا كان أحدھما ھو المحقق الذي  عّما    P19، وسأل  باالسم  ذكر شارمر كال من أحمد نوح، وعبد المنعم النعسان  

تولى شخص واحد فقط التحقیق معھا، ولم تعرف اسمھ ألن العناصر والموظفین    ن.ی تتذكر الشاھدة ھذین االسمَ لم    أجرى التحقیق معھا. 
 األمنیة، وإنما یخاطبون بعضھم بعضا باستخدام اسم "أبو فالن" أو كنیة معینة. ]األجھزة[ال یفصحون عن أسمائھم في  

 
  P19قالت    وسأل عن الفرق بین ھذه المسمیات.   والشرطة الجنائیة، والمخابرات العامة.قال شارمر إن الشاھدة ذكرت األمن الجنائي،  

 ومن الناحیة النظریة، قد تتبع المخابرات العامة لوزارة الداخلیة أو الجھاز العسكري.   إن األمن الجنائي تابع لوزارة الداخلیة.
 

إنھا سمعت    P19قالت    نتھاكات الجنسیة في المخابرات العامة. سأل المحامي كروكر إذا ما سمعت الشاھدة عن حاالت أخرى من اال
والتقت الشاھدة    أخریات في فرع المخابرات الجویة، وإدارة المخابرات العامة، وسجن عدرا المدني. معتقالت  عن حاالت أخرى من  
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أنھا تعرضت    P19أخبرت إحدى الفتیات    لالغتصاب.   نتعرض  نأنھمنھن  بالكثیر من الفتیات في سجن عدرا، وذكرت أكثر من واحدة  
ویتم ترحیل المعتقلین   بل ھو جزء من المیلیشیات الموالیة للنظام.   ، وھو لیس أحد الفروع الرسمیة.دفاع الوطنيلالغتصاب في فرع ال

واغتصبوا النساء، وأداروا شبكة    في صحنایا بریف دمشق.   وأخبرتھا الفتاة أنھم استولوا على إحدى الفیالت   أخرى. ھناك إلى فروع  
وتعین على العناصر    الفتاة مكان الفیال (التي كانت ملكا ألحد شخصیات المعارضة قبل أن تستولي المیلشیات علیھا). تد وحدّ  دعارة.

ثناء المداھمات،  أوحصلت حاالت اغتصاب كثیرة في حمص ال سیما    یضاجعوا إحدى الفتیات. إذا أرادوا أن    100و  50دفع ما بین  
وھذا ما حصل مع فتاة كانت برفقة الشاھدة في مركز الشرطة، حیث    وعند الحواجز األمنیة، حتى من قبل أفراد الشرطة العادیین. 

الفتاة    الشاھدة ذلك بمثابة اغتصابعّدت    بأطفالھا. فاوضھا العنصر على مضاجعتھ مقابل السماح لھا باالتصال   حتى لو أبدت تلك 
أثناء فترة السنوات األربع أو الخمس    في سجن عدرا بالكثیر من الفتیات وسمعت قصصھن.   P19والتقت    موافقتھا من الناحیة العملیة.

ضت امرأة من  وتعرّ   جي من أجل إذالل الرجال.التي قضتھا الشاھدة من عمر الثورة في سوریا، استُخدم اغتصاب النساء بشكل منھ
 . ا إلجباره على اإلدالء باعترافاتحمص لالغتصاب أمام زوجھ

  
 ُصرفت الشاھدة. 

  
القاضي كیربر إن شاھد ل  ىع ادّ   اقالت  بشھادتھ، ولكن ذلك  المحكمة واإلدالء  أمام  للمثول  لم یصلھ أمر االستدعاء  یمنعھ من    نأنھ 

 وقد تنظر كیربر في دعوة الشاھد مجددا وفق ما یسمح بھ جدول الجلسات.  الحضور. 
 
دقیقة یوضح أن العنف الجنسي، وأشكال اإلساءة الجنسیة، والتھدیدات الجنسیة كانت منھجیة،    40وشارمر بیانا طویال لمدة    وكركر  الت 

وساقا أمثلة من مرافعات    وینبغي إسناد التھم إلى مرتكبیھا على أساس أنھا جرائم ضد اإلنسانیة، ولیست مجرد جرائم محلیة فقط. 
إلى المحكمة بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من    مللطلب المقدّ   تلخیصٌ وفیما یلي    المدعین، وإفادات الشھود، والتقاریر الدولیة. 

 سماعھ. 
 

  لتعدیل أساس إسناد التھمة   المستخدم  من محامیّي المدعین د.كروكر وشارمر بخصوص تغییر المرجع القانوني  (طلب)   بیان
في القضیة المرفوعة ضد أنور رسالن، قُدم  ، وذلك  يلمان األ  اإلجراءات الجنائیة  ) من قانون1(265المادة  بموجب أحكام  

 . 2020 ،نوفمبر /تشرین الثاني 19إلى المحكمة بتاریخ 
 

 الطلب: 
بناء على الوقائع المفصلة أدناه، نرى أنھ من األنسب أن تتم إدانة  في ضوء الئحة االتھام الواردة في الطلب االفتتاحي، و

بناء على   القانون الدولي) من  1(7  الفرعاكتمال أركان الجریمة المرتكبة وفقا ألحكام    أساسالمتھم    قانون الجرائم ضد 
)VStGB (2 . 

 یستند الطلب على اثنین من السیاقات المحددة كما یلي:  
یدفع محامیا المدعین بأن المدعي العام قد أسند إلى أنور رسالن تھم ارتكاب جرائم القتل، والتعذیب، والحرمان من   .1

ویقتضي   . القانون الدولي قانون الجرائم ضد  ) من  1(7  الفرع جرائم ضد اإلنسانیة بموجب أحكام  بوصفھا  الحریة  
ذلك أن المدعي العام قد افترض حكما وجود اعتداء منھجي وواسع النطاق بحق السكان المدنیین من خالل االعتقاالت  

وبناء على النتائج األساسیة    رات العامة السوریة.ب التابع إلدارة المخا 251الشاملة والمنھجیة لألشخاص في الفرع 
توضح جریمة التواطؤ في ارتكاب العنف الجنسي التي أُسندت إلى أنور رسالن    ھا، فإن التي توصل التحقیق إلیھا

) من قانون الجرائم ضد القانون الدولي  1(3الفرع  ) من قانون العقوبات األلماني، أو  1(  177بموجب أحكام المادة  
لنطاق، وتوجیھ التھمة إلیھ  توضع في سیاق وجود اعتداء منھجي وواسع ا  ن یجب أو،  بألمانیا في [نسختھ القدیمة]

 بارتكابھا على أنھا جریمة ضد اإلنسانیة.  
الوقائع التي وقع إقرارھا وتثبیتھا في ملف القضیة، فإن إبراز    إلى   كما دفع محامیا المدعین أیضا بأنھ وباإلضافة .2

ي شكل االغتصاب  جلسات الرئیسیة یشیر إلى أن جریمة التواطؤ في ارتكاب العنف الجنسي فوقائع ال أدلة أثناء  
 ھجوم منھجي وواسع النطاق بحق السكان المدنیین.واالعتداء الجنسي قد ارتُكبت في سیاق 

قانون الجرائم ضد القانون  ) من  1(7وفیما یتعلق بالتكییف القانوني لالغتصاب كجریمة ضد اإلنسانیة وفق أحكام الفرع  
 : الدولي

عن االغتصاب الذي كانوا    3الرئیسیة   وقائع الجلسات تحدث عدٌد من الشھود الذین استمعت المحكمة ألقوالھم أثناء   •
الفرع  هضحایا اعتقالھم في  اثناء  ارتكابھ بحق آخرین  التابعة    251، أو شھدوا على  وغیره من مراكز االعتقال 

 إلدارة المخابرات العامة. 

 
 . ھناالقانون الدولي من خالل الرابط  ضد جرائم الكن العثور على ترجمة قانون  یم 2
 14 التق��ر ، 34 واليوم 4  التق��ر ،12و 10 اليومانانظر تقاریر مراقبة المحاكمة من إعداد المركز السوري للعدالة والمساءلة:  3

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1858
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/index.html
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
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جلسات الرئیسیة المزید من التفاصیل حول االغتصاب المنھجي  الأثناء    4في المحكمة   كما تورد التقاریر التي تُلیت •
التابعة للمخابرات العامة، و ارتُكب معظمھا في الفترة الواقعة بین شھري نیسان/إبریل  التي  في مراكز االعتقال 

 . 2012، وأیلول/سبتمبر 2011
القضیة و • المدرجة ضمن أوراق  الشھود  إفادات  تفاصیل حاالت  كما أوردت  بعد  المحكمة  أمام  بشھادتھم  یدلوا  لم 

بحق الرجال،  في الشرج أو الفرج  االغتصاب في مراكز االعتقال التابعة للمخابرات العامة وذلك عن طریق اإلیالج  
الشھود  في إفادات    251كما ترد إشارات مباشرة إلى جرائم االغتصاب المرتكبة في الفرع    القاصرین.أو  النساء،    وأ

 ومحاضر االستجواب لدى لجنة التحقیق الدولیة المعنیة بالجمھوریة العربیة السوریة. 
، دفع محامیا المدعین بأن تفتیش فتحات وتجاویف أجساد المعتقلین ال یتسق  یةإلى السوابق القضائیة الدول   باإلشارة •

والمعاییر الدولیة: وأُجریت عملیات التفتیش من ھذا القبیل بشكل روتیني، ومن دون أدنى مبرر منطقي مثل االشتباه 
 غیر مبرر. على نحو و ،واستُخدمت كنوع من اإلذالل، وبشكل جماعي وعنیفبوجود ما یستدعي ذلك فعال، 

ضد  جرائم  ال) من قانون  1(7وفیما یتصل بالتكییف القانوني لالعتداء الجنسي كجریمة ضد اإلنسانیة (وفق أحكام الفرع  
 : بألمانیا القانون الدولي

 إضفاء الطابع الجنسي على التعذیب:  •
o   وغیره    251جلسات الرئیسیة، أفاد الشھود بارتكاب حاالت من العنف الجنسي في الفرع  وقائع الأثناء

أنفسھم شھودا علیھ الذي كانوا ھم  العامة  للمخابرات  التابعة  ارتُكب امن مراكز االعتقال  أو  بحق    ت، 
قُیدت   وقد  الماء  شرب  على  المعتقلین  إجبار  التالي:  النحو  على  وذلك  التناسلیة  أقاربھم،  أعضائھم 

المعتقلین على عض العضو الذكري  ، وإجبار االذكریة، وإجبار المعتقلین على اغتصاب بعضھم بعض
لمعتقل آخر، وتھدید السجانین للمعتقلین الذكور بقطع أعضائھم التناسلیة من خالل ربط خیط صوف  

 حولھا. 
 المالمسة الجنسیة باإلكراه:  •

o  بإفادة حول إكراھھا على مالمسة الجسد بطریقة    5أدلت إحدى الشاھدات أثناء جلسات المرافعة الرئیسیة
اھدتھا تمزیق مالبس نساء أخریات حتى یصبحن عرایا بالكامل، أو خلع حجابھن بالقوة،  جنسیة، ومش

المعتقالت    ینظر المجتمع إلى  فكما وصفت في شھادتھا كی   "بالعاھرات".  ونعتھنوالتھدید باغتصابھن،  
 على أنھن مصدر عار، وینبذھن بالكامل.  الجنسي   واالعتداءلالغتصاب  كن ضحایا  السابقات اللواتي  

أثناء خضوعھم    ذات الطابع الجنسي وأخبر شھود آخرون المحكمة في الجلسات الرئیسیة عن المالمسة  
   للتفتیش البدني.

o   كما قال الشھود الذین أُدرجت إفاداتھم ضمن أوراق القضیة إنھم أُجبروا على القیام بمالمسة جنسیة
 باإلكراه، أو شاھدوا آخرین یُكرھون على ذلك.  

 أفعال جنسیة أخرى بدرجة مشابھة من الخطورة:   •
o  أن إجبار المعتقلین على التجرد من كامل ثیابھم   6أخبر عدد من الشھود المحكمة أثناء الجلسات الرئیسیة

وغیره من فروع المخابرات السوریة، وخصوصا أثناء ما یُعرف    251كان ممارسة شائعة في الفرع  
أول  االستقبال".  ة"بحفل تحدث  تفتیش كما  مع  بالتزامن  التعري  المعتقلین على  إجبار  الشھود عن  ئك 

 تجاویف الجسد بشكل عنیف، وأثناء التحقیق معھم. 
o  .كما یمكن العثور على إشارات مشابھة في إفادات الشھود المدرجة ضمن أوراق القضیة 
o والسوابق القضائیة  باإلشارة إلى السوابق القضائیة من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة ،

المدعین بأن إجبار المعتقلین في    االمحلیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة في ألمانیا، یدفع محامی 
على التعري الكامل كما وصفھ الشھود على اختالفھم یمثل ركنا من أركان الجریمة ضد    251الفرع  

 اإلنسانیة.
 الجنسیة:  اإلساءة اللفظیة وغیر ذلك من أشكال اإلساءة  •

o   المعتقالت للتھدید باالغتصاب   عن تعرضمن الشھود المحكمة أثناء الجلسة الرئیسیة    اثنتانأخبرت
 في كل مناسبة ممكنة. 

 
"،  لم نَر مثل ھذا الرعب من قبل: ارتكاب قوات األمن السوریة جرائم ضد اإلنسانیة في درعامنظمة ھیومان رایتس ووتش بعنوان " تقریر  4

، وتقریر ھیومان رایتس ووتش بعنوان  "إنھ یحطم إنسانیتك: التعذیب والمرض والموت في سجون سوریاوتقریر منظمة العفو الدولیة بعنوان " 
 ". سوریا: تعذیب وسوء معاملة في مفتوحةجروح وتقریر مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بعنوان " "، أرخبیل التعذیب " 
 تق��ر 14، 34 اليوم() و(ال15 اليوم ، تق��رركز السوري للعدالة والمساءلة: (الانظر تقاریر مراقبة المحاكمة من إعداد الم 5
الیومین    7والتقریر  ، 15الیوم    6، والتقریر 10الیوم  4 تق��رانظر تقاریر مراقبة المحاكمة من إعداد المركز السوري للعدالة والمساءلة: ال 6

 . 20و 19

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ENGLISH.PDF
https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-archipelago/arbitrary-arrests-torture-and-enforced-disappearances-syrias
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PaperOnTorture.pdf
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
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o اغتصاب    وأوضح شھود ممن أُدرجت إفاداتھم ضمن أوراق القضیة أنھم تعرضوا للتھدید باغتصابھم، أ
أفراد أسرھم.  أنھم شھدوا    أحد  التھدیدات بحق معتقلین  وأورد شھود آخرون  تلك  شخصیا على مثل 

 ومعتقالت، أو أنھم أُجبروا على مشاھدة حاالت االغتصاب. 
o   تتناول التقاریر الصادرة عن لجنة التحقیق الدولیة، واالتحاد الدولي (لرابطات) حقوق اإلنسان، ومنظمة

التھدید باالغتصاب في  مدرجة ضمن أوراق القضیة، موضوع  ھي تقاریر  ھیومان رایتس ووتش، و
 فروع أجھزة المخابرات السوریة أیضا. 

o   باإلشارة إلى السوابق القضائیة الصادرة عن المحكمة الجنائیة لیوغسالفیا السابقة، یدفع محامیا المدعین
 بأن التھدید باالغتصاب یمثل نوعا من أنواع التعذیب الجنسي. 

o عنف الجنسیة الواردة أعاله، وأشكال اإلساءة اللفظیة  كما دفع المحامیان أیضا بأن المزج بین أشكال ال
وغیرھا من أشكال اإلساءة الجنسیة كما ورد وصفھا، تستوفي الحد األدنى من معیار الدرجة المشابھة  

 بالتالي أنھا تشكل عنفا جنسیا.  دمن الخطورة، وتُع
 معاییر إثبات وجود درجة مشابھة من الخطورة:   •

o   الق  إلى باإلشارة األلمانیة،  السوابق  في  قصْ وفي ضوء  ضائیة  المشّرع  القانون  د  الجرائم ضد  قانون 
الجرائم    الدولي تنطوي علیھ  الذي  الخاص  بالظلم  أفضل  إحاطة  "تحقیق  یخالف  بھدف  بما  المرتكبة 

أحكام القانون الدولي وھو ما یحصل فعال بموجب أحكام قانون العقوبات األلماني العادي" یدفع محامیا  
ن العنف الجنسي بشكلھ الموصوف أعاله یستدعي تكییفا مخصصا في ضوء الطابع الذكوري  المدعین بأ

   للمجتمع في سوریا. 
o   ،كما استفاض المحامیان بتوضیح تبعات االعتقال واالغتصاب في المعتقل ال سیما على الفتیات والنساء

تقاریر مختلفة صادرة عن منظمات غیر حكومیة، واقترحا االستم اع لشھادة خبیر بھذا  وأشارا إلى 
 الخصوص. 

في سیاق االعتداء المنھجي والواسع النطاق بحق السكان    قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    2)، الفقرة  1(  7الفرع  
 المدنیین: 

دفع محامیا المدعین بأن القضاة، وفي معرض ردھم شكوى إیاد الغریب بخصوص اعتقالھ، قد خلصوا إلى وجود   •
واستمر إلى ما بعد عام    2011وواسع النطاق بحق السكان المدنیین في سوریا بدأ في نیسان/إبریل منھجي اعتداء 
تخذ شكل االعتقاالت التعسفیة، والتعذیب في  كما خلص القضاة إلى أن ذلك الھجوم ا ، وھو ما یؤید طلبھما.2012

 مراكز االعتقال التابعة لمختلف أجھزة المخابرات السوریة. 
وملخص الحجج المدفوع بھا أعاله،   إفادات الشھود، وشھادة الخبراء، والتقاریر التي تُلیت في المحكمة،  إلىباإلشارة   •

الن   ایدفع محامی  التابعة للمخابرات  المدعین بأن العنف الجنسي والقائم على  وع االجتماعي داخل مراكز االعتقال 
المدعي العام في الئحة االتھام    إلیھاشكل جزءا من ھجوم منھجي واسع النطاق، وھي النتیجة التي خلص  ی السوریة  
 واإلدانة. 

لمرافعة  جلسات اوقائع  في ضوء ما تقدم، یطلب محامیا المدعین ترجمة نصوص التقاریر التالیة وتالوتھا في ضمن   •
 الرئیسیة:  
o   :التقریر األول الصادر عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة (رقم الوثیقة

17/2/Add.1-A/HRC/S( 23  ،68-66، الفقرات 2011تشرین الثاني/ نوفمبر . 
o عن الصادر  السابع  (رقم    التقریر  السوریة  العربیة  الجمھوریة  بشأن  المستقلة  الدولیة  التحقیق  لجنة 

 . 69- 62، الفقرات )2014شباط/ فبرایر،   A/HRC/25/6 ،(12 الوثیقة:
o   التقریر الثاني عشر الصادر عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة (رقم

 . 108-104، الفقرات 2011آب/ أغسطس،   A/HRC/33/55،( 11الوثیقة: 
o "تقریر غرفة اجتماعات  لقد فقدت كرامتي: العنف الجنسي والجنساني في الجمھوریة العربیة السوریة "

آذار/ مارس،    A/HRC/37/CRP(  ،15.3رقم الوثیقة  صادر عن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة (
 . 50-43، و42-27، الفقرات 2018

o "تقریر غرفة اجتماعات صادر  لقد محوا أحالم أطفالي: حقوق الطفل في الجمھوریة العربیة السوریة "
الوثیقة: (رقم  المستقلة  الدولیة  التحقیق  لجنة  الثاني/ینایر،   A/HRC/43/CRP  ،(16  عن  كانون 

 . 65-59، الفقرات 2020
o ) فورستیر  الحریة؟  2017ماري  "أتریدون  األسد  حریتكمإلیكم  )  نظام  أسالیب  كأحد  االغتصاب   :

مركز المرأة والسلم واألمن، كلیة    سلسلة أوراق العمل الصادرة عن كلیة لندن لالقتصاد.   یكیة.التكت 
 )، لندن المملكة المتحدة. 2017/ 3لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة (

https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/en/A/HRC/25/65
https://undocs.org/en/A/HRC/25/65
https://undocs.org/A/HRC/33/55
https://undocs.org/A/HRC/33/55
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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o  " النوع، األنماط، االنتشار واألثر  منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان  الروح:  قد ماتت 
الرجال   الجنسي ضد  للعنف  السوریةالمدمر  االحتجاز  في مراكز  آذار/ مارس،  والفتیان   "2019  ،

 . 52-16، و9-4الصفحات 

 مالحظات إجرائیة:  
)  1(7تطبیق الفرع  نیشیر فقط إلى توضیح من طرف القضاة بشأ يأوضح محامیا المدعین أن طلب تغییر المرجع القانون 

وتظل مدة    بشأن فعل جرمي أُدرج سابقا في الئحة االتھام.  ] الجرائم ضد اإلنسانیة [  القانون الدوليقانون الجرائم ضد  من  
) البند  1(7سنة) وفقا ألحكام الفرع    15-5من المحتمل الحكم على مرتكبي ھذه الجرائم بالسجن (ما بین    ھالحبس نفسھا كون 

 العقوبة للتھم الواردة في الئحة االتھام سابقا.  نفس مدة  ي، وھقانون الجرائم ضد القانون الدوليسادس من ال
 

إلى أن المجاالت الرئیسیة للطلب المقدم  موكلیھما من المدعین  كما أشار محامیا المدعین، د. كروكر وشارمر، وبالنیابة عن  
إلیھا بشأن    ھیئة القضاة  تالنتائج التي توصل  بل یعتقد المحامیان أن  ال تتعلق بالتبعات المحتملة للحكم على أنور رسالن.

استخدام العنف الجنسي كأداة منھجیة لتثبیت سلطة النظام السوري تكتسي "أھمیة فائقة" فیما یتعلق باتساع نطاق األفعال  
محامیان مدى  وفي الوقت نفسھ، یدرك ال  التي ارتكبھا المتھم، وما یتعلق أیضا بتقییم االضطھاد المنھجي للمدنیین في سوریا. 

ثقافیة وجنسانیة. باعتبارات  تتعلق  الجنسیة ألسباب  بالجرائم  المتعلقة  بأن    صعوبة جمع األدلة  أملھما  بالتالي عن  وأعربا 
ووفقا لما یعتقده محامیا المدعین، یشكل العنف الجنسي    تستمع المحكمة ألقوال الشھود الذین یرغبون في اإلدالء بإفاداتھم. 

، وھو ما سوف یتم تقییمھ في سیاق محاكمة جنائیة  اإخفاء معالمھفضال عن تعمد  قسوة وبشاعة    نظام جرائم ال"أحد أكثر  
 للمرة األولى في ھذا السیاق". 

 
 بعد الظھر.   1:15ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 
 صباحا.  9:30في تمام الساعة  2020 ،تشرین الثاني/نوفمبر 25ستُعقد الجلسة التالیة بتاریخ  
 
 
 
 
 

http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  19التقریر 
 تشرین الثاني/نوفمبر  26و 25تواریخ الجلسات 

 

  .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  25 –الیوم السادس واألربعون للمحاكمة 

، وھو معتقل سابق في الخطیب، بشھادتھ حول تجربتھ في العالج من إصابة وتحّدث عن الظروف التي أجبر المعتقلون P20 أدلى
من قبل ضابط   P20 المصابون بجروح على تحّملھا دون أي مساعدة طبیة حقیقیة. وأثناء اعتقالھ لمرتین في الخطیب، استُجوب

مخططین توضیحیین یبیّنان  P20 لم یستطع تذّكر لھجة المحقق. ورسم P20 مة “أنیق”، بمالمح ممیزة وشامة. غیر أنوصفھ بكل
إن  P20 إلى التباین بین المكتب الھادئ وظروف االكتظاظ في الزنزانة. وقال اخریطة مكتب المحقق وزنزانة المعتقلین، مشیرً 

ي أشبھ بعملیات االختطاف، حیث لم یتم إبالغ عائلتھ وأصدقائھ بمكان وجوده أو ما إذا كان  االعتقاالت التي تقوم بھا الدولة سریة وھ
 P20 على صورة أنور أثناء استجوابھ من قبل الشرطة الفرنسیة واأللمانیة. وكان P20 على قید الحیاة. وبعد مغادرة سوریا، تعّرف

أنور ھو الشخص   %“بأن90بنسبة   اكان” متأكدً مرفوعة وقال إنھ  قد تعّرف على أنور في جلسة تحقیق عندما كانت عصابة عینیھ
 .إلى أنور وقال إنھ واثق من أنھ نفس الرجل الذي استجوبھ وضربھ في الخطیب P20 الذي حقّق معھ. وأثناء جلسة المحكمة، أشار

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  26 –الیوم السابع واألربعون للمحاكمة 

 P20التفاصیل عندما تعرف على صورة أنور أثناء استجواب الشرطة. وكان ھناك قلق من أن  ااإلدالء بشھادتھ موّضحً  P20واصل 
من  ىاالستجواب األولجلسة شعر بالضغط خالل جلسة المحكمة، ومع ذلك، ذكر أنھ كان یشارك في المحاكمة بمحض إرادتھ. وذكر أن 

إلى التعرف على أنور. وأّدت أخطاء الترجمة  تأقصر وأدّ  تكان ة االستجواب الثانیجلسة كن ھ بسوریا، لتقبل الشرطة في فرنسا ذّكر
من قبل الشرطة وكذلك حول ما إذا كان المحقق، الذي أطلق علیھ  P20إلى سوء الفھم واالرتباك بشأن الجدول الزمني الستجواب 

P20  ًارسمیً  ااسم أنور، یرتدي زی. 

  

 
الواردة بین عالمتي اقتباس  والمعلوماتفي ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا]  1

ما ھو مجّرد لجلسات المحاكمة؛ وإن اھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً 
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  25 –واألربعون للمحاكمة الیوم السادس 

 .من وسائل اإلعالم  فردینو أشخاصأربعة  بحضور. اصباحً  9:30الساعة  الجلسةبدأت 

  شارلوت فورستر بالدینیوس محامیة المدعینوحضرت حاضرین.   أومیشینباتریك كروكر والدكتورة آنا  الدكتور المدعین یكن محامیالم 
 .حمدكبدیل لمحامي المدعین خبیب علي م

 .وجلس بین ممثلي المدعین P12 حضر

  2.لم یتم التعریف بھاقاعة المحكمة برفقة محامیتھ السیدة فون دیر بیرنس وامرأة أخرى   P20دخل

ھذه التوجیھات وجلست في وامتثلت المرأة ل[كانت ترغب  المرأة الجلوس في المقدمة بجانب الشاھد إذا ھ بإمكانقالت القاضي كیربر إن
 .ھ]تالمقدمة بجانب الشاھد ومحامی

سأل محامي الدفاع مایكل بوكر عن  فمعلومات شخصیة.  تقدیمعلى عائلتھ في سوریا وال یرید  یخافبیرنس إن الشاھد  رقالت فون دی
قد یسبب   P20 ن اسمإو حساسالوضع  إن فون دیر بیرنس تقال فعن عواقب شھادتھ في سوریا.   واستفسرالمرأة التي رافقت الشاھد 

قال ففي الیوم السابق بخصوص طلب عدم مشاركة ھذه المعلومات.  عبر الفاكس. قالت القاضي كیربر إنھا تلقت رسالة لعائلتھمشاكل 
 .من الوثیقة] انسخً  القاضي كیربروّزعت [ تلك الرسالةبوكر إنھ یود إلقاء نظرة على 

 .]ةسماعحصلت على ال[للترجمة  ة رأسإذا كان بإمكان المرأة التي ترافقھم الحصول على سماع عّماسألت فون دیر بیرنس 

 .قاعة المحكمة حتى تتخذ المحكمة قرارھاطلبت القاضي كیربر من األشخاص الحاضرین واإلعالمیین مغادرة 

 .دقائق] ُسمح لألشخاص الحاضرین بالعودة إلى قاعة المحكمة 10 - 5[بعد حوالي  10:55في الساعة 

 .تقدیم معلومات شخصیة وعدمبتغطیة وجھھ  P12ح لـ أعلنت القاضي كیربر أنھ سیسم

 .وتم إبالغھ بحقوقھ كشاھد P20 تمت تالوة التعلیمات على

 P20شھادة 

، P20 أجابفأو المصاھرة.  نسببالمتھم سواء بال قرابة صلةربطھ ت تیرید توضیح ما إذا كان P20القاضي كیربر ما إذا كان  تسأل
 .صلة قرابةلیس ھناك ال، 

وترید معرفة سبب وكیفیة   إخبار المحكمة عن سیرتھ الذاتیة. وأوضحت أن المحكمة تعلم أنھ كان معتقًال  P20طلبت القاضي كیربر من 
یقم  إلى أنھ لم  P20مرتین. أشار  اعتُِقلإنھ سیتحدث بشكل عام عن اعتقالھ في الخطیب حیث  P20قال فمع النظام. نزاع دخولھ في 

 25كان االعتقال األول من حیث [كان یعني أن األرقام/التواریخ قد ال تكون دقیقة للغایة].  واألرقامأي شيء فیما یتعلق بذاكرتھ  بتحضیر
. 2012 ،یولیو/تموز 10حتى  2012 ،أبریل/نیسان 5الثاني من كان االعتقال ، و2011 ،أبریل/نیسان 1حتى  2011 ،مارس/آذار

"قوات حفظ  و بدأت قوات األمن بالھجوم مع المیلیشیاتحیث مشق. وكان سبب االعتقال األول ھو المشاركة في مظاھرة في دوما بریف د 
عند وقلوا في حافالت صغیرة إلى الخطیب. على األرجح یشیر إلى "قوات مكافحة الشغب"]. تعرضوا للضرب المبرح ونُ كان النظام" [
في الفروع األخرى، حیث یتعرض المعتقلون للضرب المبرح دون توجیھ تھم إلیھم.  جرت العادة ، كما استقبال ، كان ھناك حفلوصولھم
  سرتكُ أصیب بجروح خطیرة ووعصا /بھراوةمرات على عینھ  عشر –وفي الحافلة الصغیرة  الساحة/المیدانفي للضرب  P20 تعّرض
. سقط على األرض ولم یستطع التنفس.  ن أضالعھم ضلعین ور فيمما تسبب في كس عنصرمن قبل  ل كِ فقد رُ  ،داخل الخطیبأما . أسنانھ

 الزنزانةكانت   .معتقًال  70مع  امربعً  امترً  70بسقف حدیدي تبلغ مساحتھا حوالي  زنزانة إلى اقتیدو ،أربع درجات لألعلى  P20ل مِ حُ و
خلف  یوجد حیث كان باللون األبیض ( احدیثً كما لو كانت مطلیة تبدو الزنزانة الكبیرة ت كانغرف التحقیق والمكاتب اإلداریة.  تطل على

دون  الذي تماألمر الجرحى وخیاطة الجروح،  لمساعدةاللون األبیض دم أحمر). بعد ساعات قلیلة، دخل مسعفون من الھالل األحمر 
) مع  مشفىھناك (إلى ال إلى P20 لقِ . نُ مشفىوطلب نقلھ إلى ال P20بعد ذلك، قام أحد المسعفین بتسجیل اسم وصحیة. ال مراعاة للشروط

المجتھد حیث كان ھناك أشخاص وزوار   قسم الطوارئ في مشفىإلى  وأُدخلوامتحركة.  بكراسيّ  تقییدھمتم حیث خمسة أشخاص آخرین. 
 

باإلضافة إلى  )،1(الفقرة  أثناء استجوابھم بأن یرافقھم محامٍ  الجرائم، یُسمح لضحایا )StPO( من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني   406fللمادة  اوفقً  2
 الدعم النفسي. من أجل) 2الشاھد (الفقرة /بھ الضحیة ثقیشخص آخر 
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[من قبل  والبصق علیھ ةھانلإل تعّرض. اكان قناصً  P20كانوا یخبرون الناس أن و، P20  مع . كان ھناك خمسة عناصر مسلحیننآخرو
أنھ في حالة  ب للعامة اوطلب تسجیل رقم ثالثي (كان معروفً  فتدخل عنصرعن اسمھ.  P20بعد ذلك، سأل الطبیب و. مشفى] في الالناس

  كانإلى النھوض،  P20إذا احتاج وبعنف من قبل الطبیب وفي قسم الطوارئ.  P20 ت معاملةتمواسم).  أي یتوفر لنف ، ما وفاة شخص
  اقیل لھ إنھ لن یكون قادرً . حیث P20ن فحص عیتم سینیة على الصدر والشعة فحص باألتم إجراء وبسحبھ بعنف.  یقوم رجل األمن

وھو  الطبیة الوصفة الخطیب عناصرأحد  مّزق. في الحافلة، ةوتم إعطاؤه حقن سریرإلى ال P20أُعید وعلى الرؤیة بتلك العین بعد اآلن. 
 أن یموتوا. ینبغيوالمعتقلین اآلخرین  ھو إنھلھ  قائًال  P20لـالشتائم  یكیل

 P20قال فاألشعة السینیة. إجراء فحص إذا كان یعاني من مشكلة في الصدر بعد  عّما P20إذا كان قد تم إخبار  ماالقاضي كیربر  تسأل
 .تم تمزیقھا أعطي دواء ووصفة طبیة  حیثإنھ ال یعلم، 

 كسور في ضلعین.ل تعّرضأنھ  P20إذا كان قد أصیب بكسور في الضلوع. فأجاب  عّماسألت القاضي كیربر 

نھم لسبب ما لم یتمكنوا من إ P20وقالوا لـحمدان   مشفىإلى  في وقت الحقإنھ ذھب  P20قال فذلك.  عِلمالقاضي كیربر كیف   تسأل
 ].P20 تمت مقاطعةالمجتھد ... [ مشفىفي  طبیبالفحص عینھ، ألن  

بعد ستة أشھر من  حیث إنھ تمكن من الرؤیة مرة أخرى إنھا كانت معلومة خاطئة.  P20فقال قاطعتھ القاضي كیربر قائلةً "واآلن؟". 
 .العالج بالدواء

تم استدعاء وبأعقاب البنادق رغم حالتھ الصحیة.  ض للضربوتعرّ )  مشفىعاد [نُِقل] إلى الخطیب (بعد خروجھ من ال إنھ قائًال  P20تابع 
P20  ولم یكن. للتحقیقفي الیوم التالي P20  دخلوما إذا كان في الطابق الثاني أو الثالث ألنھ كان معصوب العینین. یعرف P20 

كان یتم إلى "زي رسمي" و بدلة كلمة م ترجمةكان ھناك ضابط یرتدي بدلة [في بعض األحیان تحیث غرفة مختلفة عن الغرف العادیة. 
 اوحذاًء رسمیً ] اتسبب ھذا في بعض سوء الفھم الحقً حیث ". ةعسكری بدلة" ككلمة"، وھي لیست دقیقة بدلة عسكریة" فھمھا على أنھا

جماعة  ل تابع] العائلة[بشكل غیر مباشر] إنھ [أحد أفراد  قائًال  P20بأحد أقارب  عالقاتھعن  P20سأل [الضابط/المحقق] و. االمعً 
شعر أنھا   P20بانتمائھ إلى جماعة إسالمیة مقاتلة. وقد كانت صدمة إلى حد ما، لكن  P20اتھم الضابط/المحقق و اإلخوان المسلمین.

وقام مرتین  P20صفع المحقق ف. انھائیً  متدینةغیر  ةملحد تكان ألن عائلتھ  ةمنطقی یطرح اسئلةأن  منھ P20 فطلبكانت مزحة. 
 ُرفعت العصابة ، ولكنتمایلیَ بخیر وكان  لم تكن P20عین   مع أنمن التعرف علیھ/تمییزه.  P20 وتمكن. بضربھ على بطنھ بركبتھ

إنھ   P20قال و. حدد ھویتھوتعرف علیھ/ P20، ولكن عندما رفع رأسھ، رآه P20كان المحقق یقف على مسافة من و. لألعلى قلیًال 
٪] أنھ [المحقق] ھو نفس الشخص في الصورة التي نُشرت في وسائل اإلعالم 90٪ [وھو متأكد بنسبة 90یستطیع أن یؤكد بنسبة 

   .أنور رسالن بخصوص

 أعاله]. P20أراد بوكر التأكد من فھمھ وسأل ما إذا كان الشاھد قد قال إنھ تعرف على المتھم. [قام المترجم بتكرار إجابة 

إلى الطابق السفلي إلى نفس الزنزانة الكبیرة ذات السقف   قاموا بنقلھ إن عناصر P20قال فحدث بعد ذلك.  عّماسألت القاضي كیربر 
جاء من منطقة أخرى)   مع األخذ في االعتبار أنھبشأن مشاركتھ في مظاھرة في دوما ( التحقیق معھفي الیوم التالي، تم والحدیدي. 

م  دقیقة، أ 30عني أنھ تعرض للتعذیب لمدة ی P20في غضون نصف ساعة [لم یكن من الواضح ما إذا كان  و  3الفلقة.بوتعرض للتعذیب 
ب  تعرض للضروفي مظاھرة.  بمشاركتھ إلى الزنزانة. ولم یعترف  P20]، عاد لتلك المدة ادام بأكملھ باإلضافة إلى التعذیب أن التحقیق

تم اإلفراج عنھم بعد إجبارھم على التوقیع على ورقة بیضاء وفي مظاھرة.  بمشاركتھ P20، اعترف  وبعد ذلكمرتین أو ثالث مرات. 
عنھم]. كان ھذا كل شيء یتعلق   وتم اإلفراجبلدیة دوما [ ساحةتعھد بعدم التظاھر مرة أخرى. تم نقلھم بالحافلة إلى وھي   –وورقة أخرى 

 قل مع...واعتُ  بریلأ/نیسان 5مكتب في  تم اقتحامالثاني فقد لالعتقال  بالنسبة ماأ باالعتقال األول. 

تم نقل خمسة أشخاص إلى حیث  . 2012عام أنھ كان في  P20 فأجابعن العام الذي حدث فیھ ذلك.  وسألتقاطعتھ القاضي كیربر 
وجود صور ضد الرئیس بشار األسد على جھاز  المبرح ھو  ضرب  التحقیق وال سببكان والمبرح.  وتعرضوا للضرب 40القسم 

  الزنزانةواألربعة اآلخرین إلى الخطیب إلى نفس المكان (نفس  P20في الیوم التالي، تم نقل و. اعنیفً   تحقیقكان الوالمحمول.  حاسوبال
بعد أسبوع [من الجلوس/البقاء ھناك]، سمح لھم مدیر السجن  و) لمدة أسبوع. الزنزانةفي الممر (المؤدي إلى  واظلقبل ذلك، والكبیرة). 

 الزنزانة الكبیرةفي كان یوجد و. الزنزانةالشخص بالضبط) بدخول  ذلك  كانیعرف من یكن لم  P20، ولكن امعروفً  اھذا مصطلحً كان (
ببساطة، حیث إنھ   – يشللملم یكن ھناك مكان  ھذا العدد من األشخاص. اولكنھ أحصى تقریبً  ،امتأكدً  P20لم یكن و. معتقًال  350حوالي 

للضرب عدة مرات من   P20تعرض حیث ( تلك الزنزانةبعد أسبوعین في و. فوقھمكان على المرء أن یدوس على اآلخرین أو یسقط 

 
 الفلقة ھي ممارسة تعذیب حیث یتم ضرب المعتقلین على أخمص القدمین.  3
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ھناك لمدة خمسة أیام، قبل  وبقيآخر.  معتقًال  50مظلمة حیث كان ھناك  زنزانةبنقلھ إلى  P20معاقبة  تغضب ومیماتي)، تم يقبل أب
. للتحقیقواألربعة اآلخرین الذین تم القبض علیھ معھم]  P20بعد أربعة أیام، تم أخذھم [والكبیرة.  الزنزانةمرة أخرى إلى  یتم نقلھأن 

المحمولة).  حاسوب، أخذوا أجھزة ال40في القسم  اعتقالھم(عندما تم  مة واضحةالتھ تالمحمول وكان حاسوبال بحوزتھم جھاز لم یكنو
إنھ من المعارضة   P20والمحقق عن االعتقال األول وقال  P20فتحدث  سبب اعتقالھ.عن عن سبب مجیئھ و P20سأل المحقق  و
 لشریفةالمعارضة اموقف و P20موقف  ب[المحقق]  اعترفوأنھ یدعم الحوار الدیمقراطي مع الرئیس. بناًء على ذلك،  شریفة (الوطنیة) ال

" مصطلح سوري یشیر إلى األشخاص الذین یدعمون بشار األسد لكنھم یقولون  الشریفةبشار األسد ["المعارضة الذي یقبل ب (الوطنیة)
م لیسوا من الموالین لألسد ولكنھ لح دقیق یشیر إلى أن الشخص ال یدعم "المعارضة"، مصط وھوعالنیة إنھم یعارضون الحكومة.  

، نُقل مع أربعة آخرین إلى التحقیق. وبعد أربعة أیام من ھذا ایومً  21 لما مجموعھھناك  حیث بقيإلى الزنزانة.  P20]. ثم أُعید اظاھریً 
 المخابرات العامة في كفرسوسة، وھي قصة مختلفة. إدارة

لمدة ستة  انھ بخصوص عینھ، فقد تلقى عالجً إ P20قال فبعد تلك التجربة. وكیف حال عینھ الیوم  كیف حالھ P20القاضي كیربر  تسأل
قال إنھ لیس لدیھ الشجاعة للذھاب إلى طبیب وروایة ولكنھ یعاني من مشاكل نفسیة. و ویستطیع التنفس،أسنانھ  وقام بإصالحأشھر. 
  لوحات]./اسكتشاترسوم [  وم بالرسمویقلكنھ تحسن وقصتھ، 

 ما تراوده كوابیس.  اذلك، حیث إنھ دائمً  P20أم تراوده كوابیس. فنفى  اینام جیدً  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

أنھ درس وتخرج، ولكنھ ال یزال یعاني من مشاكل نفسیة وتوتر ونوبات  P20إذا كان قد أكمل دراستھ. فأجاب  عّماسألت القاضي كیربر 
 ھلع. 

 أنھ یعمل من المنزل. P20إذا كان یعمل. فأجاب  عّماسألت القاضي كیربر 

 من المنزل. حاسوبإنھ یعمل على أجھزة ال P20قال ف. عن كیفیة عملھسألت القاضي كیربر 

آذار/مارس. حیث كانوا   25أنھ كان یوم الجمعة الذي سبق  P20في المظاھرة في دوما. فأجاب  P20سألت القاضي كیربر متى شارك  
 آذار/مارس)، حیث كانت أول مظاھرة في دوما. 20ـ 19في دوما (ربما في 

إن السؤال غیر واضح. فكررت القاضي كیربر  P20سألت القاضي كیربر عن الفترة الفاصلة بین أول مظاھرة لھ واعتقالھ األول. فقال 
 .اواحدً  اا كانت أسبوعً أنھ P20السؤال. أجاب 

ل  قِ آذار/مارس واعتُ  25نت في كا  P20شارك فیھا قالت القاضي كیربر إن لدیھا معلومات مختلفة. ففي المحضر، یُذكر أن أول مظاھرة 
 .لیةأنھوا مظاھرة واستعدوا للمظاھرة التاحیث .  متعاقبانن االختالف ھو أنھ كان ھناك یوما جمعة إ P20 قالفنیسان/أبریل.  1في 

 .مارسآذار/ 25 أنھ كان في P20فأجاب نیسان/أبریل.  1آذار/مارس أم في  25في قد اُعِقل  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كان

إن السوریین والناشطین بشكل عام یعرفون أسماء الفروع  P20أنھ كان فرع الخطیب. فقال  P20 سألت القاضي كیربر كیف عرف
 .منطقة سكنیة في فرع الخطیب لوقوعھوخاصة 

على التقدیر/التخمین ألنھ عاش في المنطقة   اإنھ كان قادرً  P20 الرؤیة أثناء نقلھ. فقال P20 إذا كان بإمكان عّماسألت القاضي كیربر 
 .شك [أنھ الخطیب] أي لیس لدیھفالخطیب.  تقاطع فرع عندالھالل األحمر  مشفىرأى فرع وبأنھ لمدة سبع سنوات. 

 .ال، لیس في الطریق P20 إذا كان معصوب العینین أثناء نقلھ. فقال عّماسألت القاضي كیربر 

إن ذلك تم لمرتین أو ثالث مرات،  P20 أثناء اعتقالھ األول. فقال P20 ات التي تم فیھا التحقیق معسألت القاضي كیربر عن عدد المر
 .عدا عن الصعود إلى المكتب

 ."احسنً "، P20 فأجاب قالت القاضي كیربر إنھا فھمت أن العدد كان أربع مرات في المجموع.

باستخدام  للتعذیب تعرضھ " تحقیقیقصد بـ"ال كان إنھ P20 قالف. بھفقالت القاضي كیربر إن األمر ال یتعلق بما تعتقده ھي، بل بما مر 
 .وصفعتین كان سؤاالً فقد فیما یتعلق بالمكتب، أما عناصر یستجوبونھ. وجود مع  الفلقة

،  مشفىإنھ بعد عودتھ من ال P20 ذھب إلى المكتب للتحقیق ألول مرة. فقال متىأن یتذكر  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كان بإمكان
 .المرة األولى ھي ذھب إلى المكتب في الطابق الثالث، وھناك رأى الضابط الذي تعرف علیھ. كانت تلك
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،  للتحقیق اصباحً  7:00الساعة  ھ قال في استجواب الشرطة: "ذھبت إلى المكتب فيإن قائلةً بما حدث  P20ذّكرت القاضي كیربر 
قد تعرض للتعذیب بالفلقة   P20 إذا كان عّماالقاضي كیربر  تسألوالزنزانة".  تمت إعادتي إلى فلقة، ثمتعرضت للتعذیب باستخدام الو

للضرب   تعرضھالمحقق وكان إلى لكنھ اآلن یتذكر أنھ صعد وبالفعل]، بذلك [أنھ أخبر الشرطة  ما حدثذلك  إن P20 قالفقبل إعادتھ. 
 .ألنھ شارك في المظاھرة وتعرض للضرب لتحقیق معھ فیما بعد تم استدعاؤه واو في الیوم التالي. 

 ذلك. P20یرید استراحة. فنفى  P20 إذا كان عّماسألت القاضي كیربر 

أنھ على الدرج كان یرى الدرجات أمامھ رغم   P20 الثاني أو الثالث. فأوضحأنھ كان في الطابق  P20 سألت القاضي كیربر كیف علم
 .أنھ كان معصوب العینین

 .إنھ ال یعرف P20 سألت القاضي كیربر عن عدد الدرجات التي صعدھا. فقال

واأللمانیة. كان  للشرطة الفرنسیة برسمھإنھ قام  P20 أن یصف المكتب الذي رأى فیھ المحقق. فقال P20 القاضي كیربر من تطلب
"،  بالط األرضیةبالط الجرانیت [تمت ترجمتھ على أنھ "وكان وحامل لتعلیق المالبس.  ةخشبی وطاولة مكتبھناك أریكتان على الجانب، 

 .كان ھناك نباتات وكرسي جلدي بني أو أسودونقاط بیضاء. ب] بني  التاليالسؤال  طرحلذلك تم 

 .من الجرانیت نھا لم تكن خشبیة، بل كانت بالطإ P20 األرضیة خشبیة. فقالسألت القاضي كیربر ما إذا كانت 

األسد  وبّشار صور حافظ یوجد بھاأن جمیع المكاتب [في سوریا] بالطبع  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كانت ھناك أي صور. فأجاب
 .كانت النافذة على یمینھ عندما دخلحیث .  الكنھ یتذكر األرضیات والنوافذ والنباتات جیدً ورآھا من بعید، حیث 

إنھما یریدان التحقق مما إذا كان   P20 على جھاز العرض ثم قامت بإزالتھ حیث قالت محامیة اتخطیطیً  اعرضت القاضي كیربر رسمً 
 .[أدناه]ومحامیتھ إلى لجنة القضاة وقاما بفحص الرسم وتغطیة التوقیع. ثم تم عرضھ مرة أخرى   P20 ھناك اسم علیھ. فذھب

 

شرح الرسم  وھو یقوم ب[  P20قال ففي الرسم التخطیطي.  ا موجودً  كانما  یقوم بوصف/شرح أن  P20طلبت القاضي كیربر من 
إنھ في المرة  P20قال وكنت ألقي نظرة سریعة عندما كان المحقق ینظر إلى طاولتھ [مكتبھ]". والتخطیطي]، "انتظرت عند الباب. 

 األخیرة التي نظر فیھا، اقترب منھ المحقق وتمكن من التعرف على وجھھ.

 نھ أطول منھ بقلیل. إ P20عن طول المحقق. فقال   P20سألت القاضي كیربر 

، ألنھ الیس دقیقً حیث إنھ . في نفس طولھ أو أطول منھأنھ كان  P20كرر  ف. P20إذا كان أطول أو أقصر من  عّماسألت القاضي كیربر 
 . على وجھ الدقةالتحدید  P20لـال یمكن ف. P20وضرب  اقترباستفزازه، ثم  إلى أن تم اكان بعیدً 
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 سم.  175 أنھ P20فأجاب طولھ. عن  P20القاضي كیربر سألت 

 رائحة عطر. شّم  أنھ P20 أضافو اال، فقط شارب. وكان أنیقً  P20. فقال ذقن المحققلدى سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

ت كانفقد لكن فیما یتعلق بالشامة، وإنھ ال یتذكر،  P20قال فالمحقق.  وجھ في ممیزة  مالمحإذا كانت ھناك  عّماسألت القاضي كیربر 
 ). فقط، على سبیل المثال، عینیھ وأنفھ...إلخ (لم تكن الشامة كانت ممیزة اأیضً  مالمح وجھھ غیر أن٪. 100 ممیزة

 ، "أنا متأكد."P20القاضي كیربر إذا كان ھو نفس الشخص الجالس على الیمین [أنور]. فأجاب  تسأل

 السترة السوداء.، الشخص الذي یرتدي P20إلى أنور] قال  P20سألت القاضي كیربر أي منھما. [أشار 

 طوال الوقت.  اإنھ كان واقفً  P20. فقال اعلى ركبتیھ أم كان واقفً  اجاثیً  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 . P20 قام بصفعإنھ ضربھ بركبتھ وقبل ذلك  P20في بطنھ. فقال  P20سألت القاضي كیربر كیف قام بضرب 

إذا كانت الضربة في المعدة أم في البطن. وقالت القاضي كیربر إنھا تجد صعوبة في تصور كیف تمكن   عّما P20سألت القاضي كیربر 
 ، ولكن ھذا ما حدث.اأیضً  اأنھ یجد األمر غریبً  P20بركبتھ. فأجاب  P20من ضرب بطن  

 ذلك. P20ا كانت على بطنك." فأكد ھت القاضي كیربر، "ولكنفردّ 

إنھ لم یتذكر في تلك اللحظة [لم یكن من الواضح ما إذا كان   P20. فقال P20ن المحقق قد بصق على إذا كا عّماسألت القاضي كیربر 
P20 .[یعني أنھ ال یتذكر ما إذا كان قد بصق علیھ في ذلك الوقت بالذات أم أنھ لم یتذكر في تلك اللحظة في المحكمة 

[سجل  2016 ،آب/أغسطس 18بتاریخ التي عقدت من محضر جلسة استماع الشرطة مقتبسةً بما حدث  P20ذّكرت القاضي كیربر 
 18قد عقدت في جلسة استماع الشرطة من غیر المؤكد ما إذا كانت فھو لك  لذ ،2017على أنھ  االتاریخ سابقً مراقب المحكمة 

وُعصبت عیناي  تعرضت للضربالفلقة، ثم  باستخدام] "لقد تعرضت للتعذیب 2017آب/أغسطس  18 م فيأ 2016آب/أغسطس 
   .التحقیقأنھ كان یتحدث عن نفس  P20 فأجاب  ".إسالميإلى ضابط في مكتب اتھمني بأنني  نُقلتُ و

 اللحظة"]. ھذهنفس اإلجابة ["ال أتذكر في  P20  فكرر. P20على بصق الإذا كان قد تم  عّماالقاضي كیربر السؤال  تكرر

 . إنھ كان یرتدي بدلة P20قال فیرتدیھ المحقق.  كان عّماالقاضي كیربر  تسأل

  ،أبریلنیسان/ 2من محضر جلسة االستماع الثانیة للشرطة الفرنسیة التي عقدت بتاریخ  ةً مقتبسبما حدث  P20القاضي كیربر  ذّكرت
اتھمني ونصف ساعة. لوصعدت إلى الطابق الثاني أو الثالث. انتظرت  وكنت معصوب العینین، "تعرضت للضرب في الطریق 2019

 . ان ھذا كان صحیحً إ P20قال ف" .بأنني إسالمي

تم   إنھ P20قال ف. ُضِرَب بركبتھإذا كانت لكمة أم أنھ   عّماھ القاضي كیربر تسألوي." فكّ  علىلكمني/ضربني تابعت القاضي كیربر، "لقد 
 . والركبةضربھ بالید 

 إنھ ال یتذكر. P20یتذكر إذا كان لدى الضابط لھجة معینة. فقال  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  یتذكر إجابتھ فیما یتعلق بالسؤال حول اللھجة في جلسة استماع  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
 ، "في ھذه اللحظة، ال أتذكر إجابتي."P20قال ف. بألمانیا

أنھا كانت لھجة  ذكرتییكن  حیث إنھ لم ذلك،  P20اقتبست القاضي كیربر من محضر جلسة االستماع، "لقد كانت لھجة علویة". فنفى 
 علویة.

 إنھ ال یتذكر.  P20إذا كانت لھجة دمشقیة. فقال  ما سألت القاضي كیربر

[الضابط] "لھجة   لدیھ إنھ ربما كان P20قال فإذا كانت لھجة یفھمھا الجمیع، مثل اللغة األلمانیة القیاسیة.  عّماسألت القاضي كیربر 
 لھجة علویة. م تكنأنھا لب  یذكرلكنھ وال یتذكر.  غیر أنھ]، P19 ھتالذي استخدمبیضاء" [ھذا ھو نفس المصطلح 

الثاني.   عتقالفي اال بعض الجثثإنھ رأى  P20قال فأثناء اعتقالھ األول أو الثاني.  اقد رأى جثثً  P20إذا كان   عّماسألت القاضي كیربر 
في المرحاض بعض البطانیات التي كانت في حالة  حیث كان یوجد . اما إذا كان متوفرً  إنھ غیر متأكد  مخطط الزنزانة، قائًال  P20ذكر و
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. بالعدوى هاساقتحول لون الدم إلى اللون البرتقالي وأصیبت حیث في زاویة صغیرة كان ھناك شخص مصاب ینزف من بطنھ. وسیئة. 
عملھا  فعلى مقعد المرحاض " الصعودیستطیع الشخص المصاب یكن لم ووجود دیدان على ساقھ بسبب االلتھابات والقیح.  P20 وتذكر
أن یرموا   لمعتقلینمن االسّجانون  فطلبإنھ مات.  المعتقلون للسّجانین قالو الزنزانةإلى خارج  لقِ ونُ ]. سروالھ فيتبول " [تغوط/ عحالو

 15بعمر شخصین ماتا تحت التعذیب. عالوة على ذلك، كان ھناك قاصران ( P20تذكر  كماالخارج.  إلى ] المیت/الشخص المصاببھ [
كان الشخص المصاب كما [ یجلس في ذلك المكان كانوكانت حالتھما سیئة للغایة. بشكل عام،  المزدحمالمكان  ذلك) في اعامً  16أو

 ھناك.  یبقىالتحرك، فلن  أحدھمإذا كان بإمكان  نھأل، سوأاأل ةحالال ذوواألشخاص  بالقرب من البطانیات]

إن ذاكرتھ مرتبطة بعدة فروع، فال   P20. فقال اتخمینً سألت القاضي كیربر ما إذا كان الشخصان قد ماتا تحت التعذیب، أم كان ذلك 
 یستطیع تذكر ما إذا كان ذلك في الخطیب أم في فرع آخر.

 .2012نھ كان في عام أ P20. فأجاب 2013أم في عام  2012كان في عام  P20إذا كان االعتقال الثاني لـ  عّماسألت القاضي كیربر 

، في منتصف 2013إنھ كان في عام  P20، قال 2016آب/أغسطس  18التي عقدت في  قالت القاضي كیربر إنھ في جلسة االستماع
اعتقالھ  تم توثیقفي بعض األحیان. كانت ذاكرتھ تخونھ حیث ، ذاكرتھھناك خطأ في  ھ كانإنھ یعتقد أن P20قال فیونیو. شھر حزیران/

 .2013ولیس في عام  2012وأكد أن اعتقالھ الثاني كان في عام  )VDC(من قبل مركز توثیق االنتھاكات 

 أبریل.نیسان/ نھ كان فيأ P20 بافأجأبریل. نیسان/ م فيمایو أأیار/إذا كان ذلك في  عّماسألت القاضي كیربر 

 ***دقیقة 20استراحة لمدة ***

 .المحكمة ستستمر لمدة ساعة، ثم سیتم أخذ استراحة غداء، وستستمر بعد ذلك إن القاضي كیربر تقال

ف على الضابط الذي وصفھ بأنھ أنور، عندما ُسئل في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  قد تعرّ  P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
أنھم ب ظنّ وألشخاص مختلفین.  علیھ  تم عرض مجموعة من الصورحیث ] كان مجرد ضابط. أنورأنھ [في البدایة أجاب إنھ  P20 فقال

أنھ  كان ھناك احتمال كبیروف علیھم. ◌ّ بین صور األشخاص الذین تعر أنوروضع صورة ومن المعتقلین الذین كانوا معھ في الخطیب. 
 .]التحقیقالشخص الذي رآه [أثناء  في الواقعص ھو أن ھذا الشخ P20 رتذكّ  حیث إنھ بعد ذلك. أول مرةفي   أنورف على تعرّ 

إذا كان  P20 سألتو. 2019 ،أبریلنیسان/ 2 االستماع التي عقدت في عرض الصور من محضر جلسة تریدقالت القاضي كیربر إنھا 
قالت القاضي كیربر إنھا  فإنھ ال یعرف ما إذا كان توقیعھ أم األحرف األولى من اسمھ.  P20 قالفعلیھا تغطیة توقیعھ علیھا.  نبغيی

 .ستغطي التوقیع

 [تم عرض صورتین، إحداھما كانت ألنور رسالن] 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

صور قد عرضت علیھ من قبل إن مجموعة من ال  P20 قد تذكر الصور التي ُعرضت علیھ. فقال P20 إذا كان عّما سأل القاضي فیدنیر
 .الشرطة الفرنسیة واأللمانیة. وبأن ھاتین الصورتین كانتا من الشرطة األلمانیة

إنھ  P20 قالف"الضابط كان أطول مني."  أن حولیتذكر ما قالھ في جلسة االستماع للشرطة  P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .ذلك یتذكر قولھ

ال، حیث كانت المرة األولى  P20 قد شاھد صور أنور قبل االستجواب/جلسة االستماع. فقال P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .أثناء االستجواب من قبل الشرطة الفرنسیة واأللمانیة

أنھ كان یقول إن ھذه الصور ُعرضت   P20 أوضحفیفھم اإلجابة.  مإنھ ل قاطعھ بوكر قائًال فقبل ذلك.  كان یقصدقال القاضي فیدنیر إنھ 
 .علیھ ألول مرة أثناء استجواب الشرطة

إنھ لم   P20 ألنور قبل استجواب الشرطة، على سبیل المثال على اإلنترنت. فقال اقد شاھد صورً  P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .یر أي صورة ألنور على اإلنترنت

ذكر اسم أنور في استجواب مكتب الشرطة   P20 قال نفس الشيء في االستجواب. وقال القاضي فیدنیر إن P20 فیدنیر أنأكد القاضي 
حیث  في البدایة.  بالصور اإن االسم لم یكن مرتبطً  P20 قالفربطھ بالصورة. كیف كیف عرف االسم أو  P20 الجنائیة االتحادیة وسأل
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  أحدھم، ھل قام من قبل : "ھل رأیت ھذه الوجوهمن قبیل P20السؤال المطروح على كان ( قام بضربھ] مجرد الضابط الذي أنوركان [
 . بتعذیبك أو ضربك؟")

إن ما حدث أثناء استجواب الشرطة   P20قال القاضي فیدنیر إنھ كان یسأل ألن اسم أنور ورد في استجواب الشرطة األلمانیة. فقال 
  مع ا"] الحقً أنورحدث [ذكر اسم " أن ذلك]. إال أنورھذا الشخص [ ربما یعرفما یلي: عرضت علیھ صور وقال إنھ الفرنسیة ھو 

وتم  [اعتقال] أنور [بعد استجواب الشرطة الفرنسیة] على اإلنترنت تفید بأنھ تم القبض على حیث كانت األخبار بعد ذلكالشرطة األلمانیة. 
 مع الشرطة األلمانیة.  أنور بخصوصالحدیث تم . تعمیم اسمھ

 فقال .امیتً أنھ كان  P20 قال القاضي فیدنیر إنھ یرید االنتقال إلى االعتقال الثاني في الخطیب. فیما یتعلق بالشخص المیت، كیف علم
P20 إنھ لیس لدیھ إجابة طبیة، ولكن الحدیث كان أنھ مات وعندما حملھ الناس لم یتحرك. 

ھم األشخاص الذین تم اعتقالھم معھ في الفرع ألن الزنزانة كانت إن P20 سأل القاضي فیدنیر من ھم األشخاص الذین قالوا إنھ مات. فقال
 .ملیئة بالناسكانت ألنھا فیھا كبیرة وكان یصعب التحرك 

 .ما إذا كان یرید تغطیة شيء ما لیرىأن یأتي إلى األمام  P20 عرض رسم تخطیطي وطلبت من أرادت القاضي كیربر

توقیع وُعِرض الرسم التخطیطي]. ظھر ال[تم تغطیة الجزء الذي كان یفترض أن یُ 

 

] إلى  یشق طریقھ[ المشيكان من الصعب وسوداء].  نجمةعالمة تم تحدیده ب[  في ھذا المكانإنھ في اعتقالھ الثاني، بقي  P20 قال
 تعجب تحدیده بعالمةتم [ وفي ذلك المكانبالدیدان.  اوملیئً  اجدً  امثلث أحمر] كان رطبً ب  تم تحدیدهالمكان [ إن ھذا P20ل . قاالمغسلة
] ثم نُقلوا إلى (التوالیت) المرحاض عندكان الجرحى ھنا [واألطفال وأولئك الذین ال یستطیعون التحرك [الضعفاء]. یوجد كان حمراء] 
ض وبقي ھناك لبع إلى جانب البابفي وقت الحق، توفي الرجل وتم نقلھ و). تم ذلك ] (لم یتذكر كیفتم تحدیده بمثلث أحمرالداخل [

تم  ھذا [كان و إلى كیفیة نقل الشخص إلى الخارج. P20 تشیر النقاط التي رسمھاحیث  بقي ھناك). كم من الوقت P20 تذكری مل( الوقت
قد تم تعذیبھ  وأعادوه و حیث قاموا بأخذهوشم.  ولدیھھو من دمشق و  .P20الذي تعرف علیھ ] ھو الشخص حمراء نجمة تحدیده بعالمة

سقط  حیث قاموا بفتح الباب وعلى المشي.  اولم یكن قادرً  وكانت قدماه متورمتین. أزرقأظافره وجسمھ  لون كانوبالدماء.  املطخً  وكان
وكانوا یراقبون المعتقلین   ]استفھام تم تحدیدھا بعالمةفي ھذه الغرفة [ P20 تم التحقیق مع. فقام الشباب بسحبھ إلى ھناكعلى األرض. 

اعتاد كبار السن على الجلوس بالقرب من الباب ألنھ كان  وأو لإلدارة.  للتحقیقعلى الیسار إما الموجودة كانت الغرفة ومن خالل النوافذ. 
 .بعض الھواء عند فتح الباب یدخل

 .متر  2×1.5إنھ كان  P20 قالفسأل القاضي فیدنیر عن حجم النافذة. 
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إنھ كان ھناك زجاج وحدید [قضبان/  P20 إذا كانت مفتوحة أو ما إذا كان یمكن للمرء أن یرى من خاللھا. فقال عّما فیدنیر سأل القاضي
 .شبك]، ولكن لم یكن یمكن للمرء أن یرى بوضوح من خاللھا

 ذلك. P20إذا كانوا یحصلون على ھواء داخل الزنزانة من خالل الباب. فأكد  عّماسأل القاضي فیدنیر 

كان ] سوداء !تم تحدیده بعالمة[ ھ في ھذا المكانإنھ یتذكر أن P20 قالفإذا كانت ھناك مصادر أخرى للتھویة.  عّمار ی سأل القاضي فیدن
  اكن مصدرً تلم  الكنھو ا]،بین النھار واللیل [من خاللھ التمییز حیث كان بإمكان المعتقلینبین السقف الحدیدي والجدار. یوجد فجوة 

 .للتھویة

تحت الطابق  لكنھ كان ون المكان كان [في األصل] حدیقة، إ P20 سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت الزنزانة تحت األرض في القبو. فقال
 .األرضي بقلیل

إن السؤال  P20 أن أعلى یسار [الرسم التخطیطي] ھو المكان الذي مات فیھ الشخص. فقال اإذا كان صحیحً  عّمافیدنیر  سأل القاضي
 ذلك. P20غیر واضح. فكرر القاضي فیدنیر السؤال. فأكد 

 نعم، P20 قالف. بسھولة كانوا یصابون بالعدوى عتقلینن المإالنظافة كانت سیئة و إن من قولھ ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
  P20 ذات مرة، أجرىویوم أو یومین.  خاللإلى التھاب/عدوى  یتحول أي جرح صغیر فكانبسبب ارتفاع درجة الحرارة،  حدث ذلك
حیث بالعدوى.  امصابً /ا، ألنھ كان ملتھبً شخص  قدم إصبع بقطعاموا أخذوا قطعة من الدھان وق حیث آخرون عملیة صغیرة: ومعتقلون 

لم یكن ھناك دواء ولم یتمكنوا من و. لیقوموا بقطع اإلصبع تثبیت الرُجلوالمعتقلون اآلخرون على  P20 أُجبرفكان یعاني من ألم شدید. 
 . رالحصول على دواء أو مطھّ 

  كریھة من ةوكانت تفوح رائحالباب لعدة أیام.  بجانبالشخص الذي مات بقي  إن من قولھ ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
 یتبول على نفسھ. كانحیث نعم،  P20قال فالجثة ولم یتمكنوا من الذھاب إلى المرحاض. 

 ذلك. P20فأكد بجانب الباب كانت كریھة. الرائحة  إن  P20 اقتبس القاضي فیدنیر قول

بأن ذلك  P20فأجاب  ".امصابً وكان الشخص . اومتعفنً  مبلًال اقتبس القاضي فیدنیر "وضعوا الشخص بالقرب من المرحاض. كان 
 صحیح.

نعم، حیث عانى عدد من األشخاص لحمل/نقل  P20"عندما مات، تم حملھ ونقلھ". فقال  ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
 الجثة. 

"كان من الصعب الرؤیة من خالل النوافذ. وبأنھ تم التحقیق   P20من قول   ابما حدث مقتبسً  P20قام القاضي فیدنیر مرة أخرى بتذكیر 
الرؤیة [خالل كان من الصعب و. ل في االعتقال األو التحقیق معھ ھناك: نعم، تم P20قال ف" .في الغرفة الموجودة على الیمین P20مع 

 على رؤیة ما بداخل [الزنزانة]. اأنھ عندما كان في الغرفة، كان قادرً  تذكر P20لكن و، النوافذ]

إنھ كان  P20قال فوما إذا كان في التحقیق األول أم الثاني أم الثالث.  2011إذا كان ذلك قد حدث في عام  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 الثاني أو الثالث. 

  اأن الشخص قد مات" بقولھ إن "المعتقلین قالوا ذلك وإنھ كان مصابً بؤال، "كیف عرف سقد أجاب على  P20قال القاضي فیدنیر إن 
أنھ ال یستطیع التأكید على أنھا كانت رصاصة، ولكن بناًء على لون الدم وكان   P20ح رصاصة". فأجاب بجروح في البطن تبدو كجر

 .رصاصةجّراء  جرح ال، كان من الممكن أن یكون لذاھناك بقعة تشبھھا. 

 .مضمدة كانت جراحھ ، ولكنامساعدة أبدً  یتلقإنھ لم  P20قال فمساعدة.  تلقىر ما إذا كان الشخص قد ی سأل القاضي فیدن

إن الضبّاط والعناصر كان   P20إذا كان قد تم إبالغ العناصر بأن الشخص كان بحاجة إلى المساعدة. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
ھناك   ھ كاننأ ارؤیة الشخص حیث كان بجوار الباب [تم تحدیده بعالمة استفھام حمراء على الرسم التخطیطي]. كان واضحً  ادائمً  بإمكانھم
بوضوح.   املحوظً  فقد كان] تم تحدیده باللون األحمرھنا [ أمابطانیات، تجمع المنطقة  عندكان من الصعب رؤیتھ عندما كان و مصاب.
 ویجب نقلھ إلى الداخل.  تفوح منھ رائحة كریھة[الشخص]  نھإ" عنصرقال الساءت حالتھ وعندما 

 .ذلك P20معھ وتم وضعھ بالداخل". فأكد  P20 یتحدث " لم  بما حدث قائًال  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
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 .ذلك P20السن في االعتقال الثاني". فأكد في اقتبس القاضي فیدنیر مرة أخرى "كان ھناك معتقل كبیر 

أجاب ف. أن الشخص توفيب كیف علم P20ُسئل و. توفيذكر بأنھ "لم تكن ھناك رعایة طبیة حتى  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
P20  م ھشاھدحیث قالوا ذلك وحملوه.  األشخاصأنP20 قال ف" .وھم یحملونھP20  .إنھ لیس لدیھ ما یضیفھ 

عشرة   Xأمتار  ةأو ست ةخمس تكان  اعتقد أنھإنھ ی P20قال فھناك.  المعتقلینسأل القاضي فیدنیر عن مساحة الزنزانة الخارجیة وكم عدد 
،  عامودینبین  اشخصً  75ھناك   ھ كانبھذا المنطق: إذا كان بإمكان المرء تقدیر أنوكانت المسافة بین األعمدة ثالثة أمتار. وأمتار. 

 فوق بعضھم البعض. احرفیً  األشخاصكان حیث . اشخصً  350د اإلجمالي فسیكون العد

آخر   اال. حیث كانت المشكلة بأنھ إذا أراد أحدھم أن ینام، فإن شخصً  P20مكان للنوم. فقال  P20إذا كان لدى  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 سینام فوقھ ثم شخص آخر... وبعد نصف ساعة، لن یستطیع المرء التنفس ألن ھناك ثالثة أشخاص فوقھ.

إنھ ال یتذكر سماع أي شيء أو أي   P20من الغرف المطلة على الزنزانة. فقال   اقد سمع شیئً  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 شخص یتحدث.

إنھم اعتادوا سماع  P20 قالف باستمرار.  المعتقلینلشرطة إنھ اعتاد سماع صراخ اجلسة استماع قال في  P20 قال القاضي فیدنیر إن
إلى الرسم،  P20 أشار[ من ھنا تأتيحیث كانت تبدو وكأنھا  اقریبة جدً  افي غرفة معینة، كانت األصوات أحیانً ف. اأصوات التعذیب دائمً 

الشخص الدمشقي   .] غیر إنھم على سبیل المثال كانوا یسمعون صوتمراقب المحكمة لم یتمكن من رؤیة المنطقة التي أشار إلیھا ولكن
 .یأتي من مكان بعید

 قال. فP20وعن حالة جسم  اإذا كان الطعام كافیً  عّماسأل القاضي فیدنیر عن الحالة العامة للغرف والمعتقلین واإلصابات. كما سأل 
P20  ًمقارنة بالفروع األخرى. وذكر اإن الوضع بشكل عام كان سیئ P20 القول إن وجوده في الخطیب خالل فترة اعتقالھ  ھأنھ یمكنب

في اللیل ووقطعة خبز وخیار.  ابطاط من الیتكون من قطعة وكان الطعام كن ھناك رعایة طبیة وال دواء. یلم حیث للغایة.  االثانیة كان سیئً 
  اكان األمر سیئً فقد بالنسبة ألي شخص أصیب بجروح أو التھابات، أما . اكان سیئً وزیتون.  مع  أو قطعة خبز  طحینیةالحالوة كان ھناك 

 . اجحیمً  الوضع. باختصار، كان المرحلة النھائیة –  اقد كان األمر جحیمً ، فانیاتإذا دخل المرء إلى منطقة البطوللغایة. 

إن األسالیب التي   P20 أو قیل لھ عنھا من قبل معتقلین آخرین. فقال P20 القاضي فیدنیر عن أسالیب التعذیب التي شھدھاسأل 
 .كانت "عصي اإلطارات" (مصنوعة من إطارات السیارات) سمیكة للغایةورآھا/شھدھا كانت العصي العادیة؛ 

 .بھذه العصيمیماتي  ضربنينعم،  P20 قالف. قد تعرض للضرب بھا P20 إذا كان عّما فیدنیر سأل القاضي

إنھ ال یعرف [ما إذا كان قد  P20 قد تعرض ألسالیب أخرى من التعذیب أو سمع عنھا. فقال P20 إذا كان عّما فیدنیر سأل القاضي
 .سمع] عن طرق تعذیب غیر العصي

بعصا، ویتم لفھ حول الساقین   امربوطً   انعم، الفلقة: حیث كان حزام P20سأل القاضي فیدنیر عن الضرب بالعصي على القدمین. فقال 
 لتثبیتھما. وربما تم تغییر طریقة التعذیب إلى آلة تثبت الساقین للضرب.

 ان ذلك لم یحدث معھ شخصیً إ P20ما من یدیھ. فقال  شخص شْبح/قد شِھد أو قیل لھ عن تعلیق P20 إذا كان عّما فیدنیر سأل القاضي
 .لفروع األخرىاحدث معھ في  إنماو ،في الخطیب

 .في الخطیب عّرض للّشْبحأنھ لم یت P20 دفأكّ كرر القاضي فیدنیر سؤالھ بشأن الخطیب. 

 .أنھ ال یتذكر اآلن P20 سمع ما إذا كان أي شخص قد تعرض لذلك. فأجاب قد P20إذا كان  عّما فیدنیر سأل القاضي

 ***استراحة غداء***

 .صحیح أن ذلك P20 . فأجاب2011كان في آذار/مارس  P20قال القاضي فیدنیر إنھ فھم أن أول اعتقال لـ

 .2011 ،نیسان/أبریل 1ألسبوع واحد، حتى  P20 سأل القاضي فیدنیر كم استمر ذلك. فقال

 .ایومً  21حوالي  P20 فیھا في الخطیب في اعتقالھ الثاني. فقال P20 سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي بقي
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 ،ذلك P20فأكد تأكید ذلك.  P20 إذا كان بإمكان عّماوسأل  2012بأنھ قال إن االعتقال الثاني كان في عام  P20 فیدنیر ذّكر القاضي
على سبیل المثال حدثت مجزرة  فكان ھناك احتفال بذكرى الثورة السوریة وتفاصیل شخصیة أخرى،   ثحی. 2012في عام كان نعم  قائًال 

الوقت بذلك  P20 التي یربطھاالشخصیة  األموركانت ھناك حوادث في سوریا وبعض و. 2012الحولة عندما كان في السجن عام  
 .]باعتقالھ[

الحولة بمثابة صدمة ألنھا  مجزرةإنھ بعد إطالق سراحھ، كانت  P20 قالفبشكل عام.  االتحدث عنھ P20 من فیدنیر طلب القاضي
حیث شخص. ب تتعلق ]ھتمحامی P20 استشار[ 2012كانت ھناك أحداث شخصیة في عام كما في منطقة یعرفھا. حدثت  مجزرةكانت 

   .ھا تحدید ھویتھویمكن P20  منھ كانت تتعلق بالمكان الذي جاء

. كان  معتقالإنھ تلقى األخبار عندما كان  P20 قالف .P20 بعد اعتقال مالحولة قد حدثت قبل أ مجزرةإذا كانت  عّماسأل القاضي فیدنیر 
الناشط باسل شحادة من قبل النظام السوري وقتل في  تم استھداف باإلضافة إلى ذلك،ھناك معتقل جدید أخبر المعتقلین اآلخرین بذلك. 

جھاز  كان في  P20لكن وسل، با على صالة الغائبالذین دخلوا السجن قد شاركوا في . وكان بعض المعتقلین 2012حمص عام 
 .ة الشرطة العسكری

 .المترجم بتھجئة االسم] مسأل القاضي فیدنیر عن كیفیة كتابة اسم الشخص المذكور [باسل شحادة]. [قا

 .2014محامیتھ] وقال إنھ غادر سوریا في تموز/یولیو  P20سوریا. [استشار  P20ر متى غادر ی سأل القاضي فیدن

  األمرأنھ بصراحة،  P20محامیتھ] أجاب  P20حدد التاریخ للشرطة الفرنسیة. [استشار   P20قال القاضي فیدنیر إنھ كان یسأل ألن 
عندما یكون االستجواب في سیاق عادي، فإنھ یتذكر الحدث بشكل أفضل، على  فدث معین. مرتبط بح وبأنھمرتبط بالذاكرة والسنوات، 

 تذكره.ییجب أن یكون في سیاق معین لحیث إنھ عكس عندما یكون سؤال مباشر (متى غادرت؟). 

أي یوم بالضبط،   ال یستطیع تحدیدوبأنھ نعم، لم یفكر في ذلك.  P20اآلن. فقال  ذلكلم یفكر في  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 یولیو. تموز/ 16على األرجح، كان یوم  ھولكن

ذھب إلى مكان آخر بعد الخطیب في اعتقالھ الثاني. وسأل القاضي فیدنیر متى كان ذلك وكم كانت  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
ثالثة أسابیع في المخابرات العامة. و(قبل الخطیب)؛  40 قسمیوم واحد في الو. في الخطیب ایوم 21  إن ما یتذكره ھو P20مدتھ. فقال 

 ).كرة القدم ن في األمن السیاسي في المیسات والفیحاء (قرب ملعباأسبوعو

 ذلك. P20د سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت إدارة المخابرات العامة في كفرسوسة. فأكّ 

 .2012تموز/یولیو  5أنھ یعتقد أن ذلك كان في  P20سأل القاضي فیدنیر متى كان ذلك. فأجاب 

قال ففي جھاز المخابرات العسكریة عندما وقع الحادث.  P20إذا كان  عّماذكر باسل شحادة وسأل  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
P20  .إنھ كان في جھاز الشرطة العسكریة قبل نقلھ إلى القضاء العسكري 

 الشرطة [العسكریة]. ،P20ت الشرطة العسكریة أم المخابرات العسكریة. فقال إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 

 في الشرطة العسكریة في القابون. P20سأل القاضي فیدنیر أین كان ذلك. فقال 

إنھ   P20. فقال 40أنھ كان القسم  P20وسأل كیف عرف  40اعتقالھ الثاني كان في القسم  إن قال P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
وكان ھناك  . اجیدً  یعرفھا العامة ھناك أماكن/مواقعحیث كان . 40بھا من الصالحیة إلى القسم  هعلم ذلك من خالل الطریق التي نقلو

كان ھناك   بشكل جنوني.ضرب للتعرضھ نتیجة ل والقفز من الطابق الرابع في االنتحار فّكر P20حیث إن : 40تعلق بالقسم تفصیل ی
من النافذة ولم یكن معصوب العینین.   أتيی اكان من الواضح أن ھناك صوتوتم تقییده بالقرب من ذلك المكان. ودرج حدیدي أو باب. 

 عنھا. P20ى فكرة مجنونة وتخلوقد كانت نظر عبر النافذة ورأى الجسر األبیض الذي كان یعرفھ. ف

 مع مجموعة من الناس. نُِقل َنعم،  P20قال فإلى الخطیب في الیوم التالي.  P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان قد تم نقل 

إنھ ال یستطیع تحدید ذلك [لم   P20بقوا في الخطیب. فقال قد إلى الخطیب  P20إذا كان العناصر الذین نقلوا  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 یكن یعرف].
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شارك في مظاھرتین. وسأل  P20. قال القاضي فیدنیر إن 2011في آذار/مارس  P20أراد القاضي فیدنیر العودة إلى أول اعتقال لـ
یوم الجمعة الذي سبق في إنھ كان في دوما  P20قال فخاللھما وما إذا كانت ھناك إصابات أو وفیات.  بھ P20مر  عّماالقاضي فیدنیر 

  كان ھناكو مظاھرةاستمرت الو مجموعة من الناس. اعتقال تم المدنیین) وتم مھاجمة (المظاھرة تمت مھاجمتھا اعتقالھ. وعندما خرجت 
في المظاھرة التي أدت إلى اعتقال وفي المساء. /في اللیلقوات األمن الناس واعتدت علیھم بالضرب  داھمتاعتصام في ساحة البلدیة. 

P20 الیوم.ماتوا. كانت جنازاتھم في نفس قد من دوما  اشخصً  11أن بع مِ وسَ  مبرح، كان ھناك ضرب 

النار على   قاموا بإطالقإنھ كان یتم اعتقالھم، بعد ذلك،  P20أم سمع عنھم. فقال لموتى قد رأى ا P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
حتى الیوم) تُظھر إطالق النار على   متاحةبما حدث وشاھد مقاطع فیدیو (ال تزال  P20، بعد إطالق سراحھ، علم االحقً والمتظاھرین. 
 المتظاھرین. 

ذلك، حیث إن أصدقاءه أخبروه بذلك وقام بمشاھدة مقاطع فیدیو،   P20قد شھد ذلك بنفسھ. فنفى  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
ما إذا كان یقصد  [لم یتضحبریل أنیسان/ 4أو  3في الیوم الثالث،   ا شخصً  11. كما شارك في جنازة أحد المقاطعصدیقھ قد صّور  وكان

 الجدول الزمني العتقالھ ال یشیر إلى ذلك]. إنماتوا أثناء المظاھرة، حیث  الذین اشخصً  األحد عشر

 أنھ كان بعد إطالق سراحھ.  P20. فأجاب P20إذا كان ذلك قبل أم بعد اعتقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 

  P20 شاھده عّماسأل القاضي فیدنیر وقال إنھ رأى قوات األمن تھاجم المظاھرة وشاھد مقاطع فیدیو.  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
إنھ رأى تجمعات أمنیة   P20قال فمخابرات. جھاز الأي قوات أمن كانوا: على سبیل المثال جنود، شبیحة، من وما إذا كان بإمكانھ تحدید 

) وكانوا بمفردھم في مكان محدد. زیتي زي شرطة مكافحة الشغب (لون أخضر یرتديكان بعضھم حیث ناء المظاھرة. (في دوما) أث
على بعد أمتار قلیلة كانت ھناك مجموعة أخرى  و . وكان شارع یفصل بینھمأمنیة مع سیاراتھم  قواتعلى الجانب اآلخر، كانت ھناك و

[لوحات السیارات] وصور بشار وماھر [األسد]  من خالل أرقامھا ات األمن التي ُعِرفت  بدأت في ضرب [المتظاھرین]. وبجانبھم سیار
 األشخاص وقام بعض  للھجومكان ھناك شبیحة على الجانبین یحملون سالسل بدون أسلحة. وتعرض المدنیون وعلى زجاجھا الخلفي. 

 إلى الخطیب وبقي بعضھم مع المتظاھرین ھناك. أشخاصالمیدان بنقل  الذین كانوا یقومون بضربھم في

 الشنكوف. كإنھ كان لدیھم بنادق  P20قد شاھد أسلحة أو إطالق نار. فقال  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 

قال ففي االعتقال األول.  منھجيعلى نحو لشرطة الفرنسیة إنھ تعرض للضرب افي جلسة استماع قال بأنھ  P20 ذّكر القاضي فیدنیر
P20  السؤال غیر واضح.إن   

وكانوا داخل فرع الخطیب.  اقتادتھمھ كان ھناك قوات أمن إن P20تعرض للضرب. فقال  اذكر شخصً  P20قال القاضي فیدنیر إن 
كان ھناك شھود وقوات أمن  و. P20مما أدى إلى كسر ضلوع  P20بركل  األمن من قوات عنصرالمعتقلین في الممر، قام  وجودوأثناء 
 معھم. 

سقط على  اذكر في جلسة استماع الشرطة الفرنسیة أن شخصً  P20آخر. قال القاضي فیدنیر إن  اقال القاضي فیدنیر إنھ كان یقصد شیئً 
 بأنھ ال یتذكر اآلن. P20األرض وربما مات. فأجاب 

مما  امتأكدً  P20أن أحدھم سقط ولم یكن   P20، "سقط بعض المعتقلین على األرض وظن  ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
مات صدیقھ تحت التعذیب في حمص أثناء "حفل حیث . األشخاص" مات بعض االستقبال نھ في "حفل إ P20 فقال" .إذا كان قد مات

على   اأنفاسھ [لم یكن قادرً فقد  كان قد[في سیناریو آخر] وكان یمكن أن یموت.  P20یحدث شيء آخر لـ" وكان من الممكن أن االستقبال
 التنفس] حتى المساء.

 .ا ، حسنً P20دقائق. فقال  10یرید استراحة لمدة  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 ***دقائق 10استراحة لمدة ***

 استجواب من قبل المدعي العام بولتس

 . اإنھ لم یكن ھناك إبالغ من السلطات لعائلتھ أبدً  P20باعتقالھ. فقال  ئھأو أصدقا P20إذا كان قد تم إبالغ عائلة  عّما سألت بولتس 
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] كان من خالل  العالم الخارجي، حیث إن التواصل [مع اال أبدً  P20على التواصل معھم. فقال  اقادرً  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 
عن وضعھ، على الرغم من أن عائلتھ حاولت التواصل  ا] شیئً P20دد. ففي كال االعتقالین، لم تخبر السلطات [عائلة المعتقلین الج

 ومعرفة مصیره، ولم یكن ھناك جواب. 

"ال، لقد  P20بالغھا وقال إإذا كانت عائلتھ قد تم  عّمابما حدث قائلةً بأنھ ُسئل أثناء استجواب الشرطة الفرنسیة  P20ذّكرت بولتس 
بأن  P20" فأجاب .اعرفوا ذلك من خالل أصدقائي، ولكن السلطات لم تبلغھم. ولم یكن للمعتقل الحق في االتصال وكان االعتقال سریً 

 ذلك صحیح.

، بالضبط. ففي سوریا ھذا أمر سري وال توجد معلومات عن  P20. فقال اأن االعتقال كان سریً  اا كان صحیحً إذ عّما سألت بولتس 
في كال االعتقالین، لم تكن ھناك تھمة، وإذا سأل حیث إنھ مثالھ یمكن االعتماد علیھ: فھو االختطاف. لذلك المصطلح األصح والمعتقل. 
عالم ، وال ما إذا كان الالعالم الخارجيھناك حق في التواصل مع  لم یكنھناك جواب. و یكنم عن سبب االعتقال، ل  سؤاالً  المعتقلون

على  العائلةمن قبل [أفراد] األمن في البدایة، حتى ال تحصل   المعتقلیتم تفتیش [جسد] كان في بعض األحیان، فیعرف عنا.  يخارجال
 التفتیشأن عملیات  یعني P20 ھ ربما كانمراقب المحكمة أن  فخّمن. اإلفادةه بھذ P20 كان یعنیھمعلومات [لم یكن من الواضح ما  

 لتجنب االتصال]. أخذ ھاتف الفرد تتم في البدایة بحیث یتم كانت األمني 

ن  اشخص یقومبشكل أساسي نھ إ P20قال ف. اإلجراءذكر الفلقة وسألت عن عدد األشخاص الذین كانوا ھناك أثناء  P20 إن قالت بولتس
في و. یقوم بالضربواآلخر بطرح األسئلة   اویقوم أحدھم. كال الجانبین منألسفل إلى االشخص  بتثبیتواحد  ویقوم كلالقدمین  بربط

 .یقوم بالضربنفسھ كان الشخص الذي یطرح األسئلة بعض األحیان، 

 .ابسؤالھ قام بضربھ أیضً  قامإن من  P20قال ف. P20 أي منھما حدث مع بولتس تسأل

إنھ عادة في الخطیب، كان یوجد   P20معرفة ما إذا كان ھناك تسلسل ھرمي بین األفراد. فقال  P20إذا كان بإمكان   عّما سألت بولتس 
  أنمن الممكن ھذا الشخص [الذي حیث إن (ولكنھم بالتأكید لیسوا عناصر عادیین).   اعناصر وأشخاص من الممكن أن یكونوا ضباطً 

كان یعرف  وقد . كان الضابط یقوم بالضربو  ،عنصر كان الضابط معفي الفروع األخرى، أما مرتین.  P20ضرب قام ب] ایكون ضابطً 
 "سیدي".  صیغة المخاطبةالتسلسل الھرمي بسبب 

 .""نعم سیدي الرتبة األعلى قائًال  اذالمسؤول الرتبة األدنى خاطب  اذالمسؤول بأن  P20سألت بولتس من خاطب من. فأجاب 

 ال، لم یتعرض لذلك. P20قد تعرض العتداء جنسي في الخطیب. فقال  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 

عن االعتداء الجنسي على الرجال أو   P20 بإخبار شخص ما قامقد سمع من أشخاص آخرین أو إذا  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 
 إذا كانت تقصد الخطیب أو أماكن أخرى؟تس ما لكنھ سأل بولو ذلك، سمع عنفقد نعم،  P20قال فالنساء. 

 عن الخطیب. الم یقم أي أحد بإخباره شخصیً  ھإن P20ھا مھتمة بالخطیب في الوقت الحالي. فقال إن فقالت بولتس

على  حیث إنھ . ھذا االسلوب  یشیعبشكل عام في سوریا،  إنھ P20قال فبشكل عام في سوریا.  امعروفً  ذلكإذا كان  عّما سألت بولتس 
 ناث عن االعتداء الجنسي اللفظي.اإلاألقل، سمع من صدیقاتھ 

 إنھ لیس لدیھ أي معلومات. P20عن االعتداء الجنسي باإلضافة إلى اللفظي. فقال  اقد سمع أیضً  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 

  اأشخاصً  قد رأى P20إذا كان  عّمات بولتس سألو. والدوالبعن طرق التعذیب وذكر الفلقة  P20قالت بولتس إن القاضي فیدنیر سأل 
كان دمھ یسیل من أظافر أصابع یدیھ  ومن دمشق الذي كان شخص الإنھ ذكر في شھادتھ  P20 قال ف. بتلك الطرقتعرضوا للتعذیب 

 وقدمیھ.

: "كان ھناك شخص ذو شعر طویل تم أخذه خارج P20قال  االتحادیةأشارت بولتس إلى أنھ في جلسة استماع مكتب الشرطة الجنائیة 
 ونُزعتأصیب بكدمات حیث . وعندما عاد، لم یتمكن المعتقلون من التعرف علیھ،  صراخ المعتقلون صوتالزنزانة لمدة ساعة وسمع 

 . ذلك یذكرأنھ  P20 فأكدذلك.  یذكر P20ان  إذا ك ت بولتس ما" سأل.أظافره

 وتحدثبقي في مكانھ ولم یتحرك.   بلنقلھ،  أنھ تم أنھ ال یتذكر P20أجاب  فإذا كان الشخص قد تم نقلھ بسبب إصاباتھ.  عّما سألت بولتس 
P20 طلبوا [فعلى قدمیھ لمدة أربعة أیام.  اواقفً كان حیث ن شخص فقد عقلھ ولم ینم لمدة أربعة أیام. عP20   ومعتقلون آخرون] من
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في الیوم الخامس بدأ و. لدیھ مشكلة ھذا الشخص إن قالوااسمھ على األرجح خالد أو أبو خالد)، كان رجال األمن مساعدة ھذا الرجل ( 
 .في سروالھویتبول یتحدث مع نفسھ 

 ن لدیھ سؤالین. إقال بوكر 

 كیربر إنھم سیأخذون استراحة لمدة خمس دقائق. قالت القاضي 

 قال بوكر إن األسئلة قصیرة.

 قالت القاضي كیربر إنھم سیستمرون بعد خمس دقائق. 

 ***دقائق 5استراحة لمدة  ***

 أنھ كان في الثاني. P20 فأجاب.  P20إذا كان الشخص الذي لم یتمكن من النوم في االعتقال األول أم الثاني لـ عّماسأل القاضي فیدنیر 

وبأنھ  . ذلك P20 فأكدلم یر صورة ألنور قبل مجموعة الصور في استجواب الشرطة.  P20أن  اسأل القاضي فیدنیر ما إذا كان صحیحً 
 لم یر أي صور ألنور رسالن. 

إنھم عرضوا علیھ مجموعة كبیرة من   P20. فقال P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت الشرطة الفرنسیة قد عرضت أي صور على 
 الصور ألشخاص مختلفین.

ب.  في ھذا االستجوالم یتم ذكر اسم أنور إنھ  P20إذا كان قد تم تحدید ھویة أنور في جلسة االستماع ھذه. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 كان السؤال "ھل رأیت ھؤالء األشخاص في الفرع؟" حیث اط. التعرف على ضبّ  ھكان بإمكان ما إذا هوسألو اورً عرضوا علیھ صفقد 

لدى ستجواب جلسة االالشرطة الفرنسیة أم فقط في لدى ستجواب جلسة االقد تعرف على أنور في  P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
أخبرھم أنھ من المحتمل أنھ قد رأى ھذا حیث . بھ] محتمًال   اكان [مشتبھً  اواحدً  اإنھ یتذكر أن شخصً  P20الشرطة األلمانیة. فقال 

الشخص. وكانت ھناك مجموعة من الصور ألشخاص كان لدیھ سبب مقنع لالعتقاد بأنھ قد رآھم. أما في استجواب الشرطة األلمانیة، فقد 
 ھ یعرفھ [أنور].مباشرة إن P20قال 

لم یتعرف على أنور أثناء استجواب الشرطة الفرنسیة. وأوضحت القاضي كیربر السؤال. فأجاب  P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
P20" ،ھذا الشخص، لقد رأیتھ’ن أنور، قلت ع‘." 

 أنھ كان یعرفھ بدون اسم. P20سألت القاضي كیربر، "بدون اسم؟" فأكد 

في قاعة  علیھ  P20في ذلك الوقت ھو الشخص (أنور) الذي تعرف  P20إذا كان الشخص الذي تعرف علیھ  عّماسألت القاضي كیربر 
 .ذلك P20 فأكدالمحكمة. 

 ه. ، وبأنھ لم یربالنفي P20إلى إیاد الغریب]. فأجاب  P20ف علیھ. [نظر تعرّ  P20آخر وسأل ما إذا كان  اقال كلینجھ إن ھناك متھمً 

 قال بوكر ال.فالقاضي كیربر إذا كان لدیھ أي أسئلة توضیحیة.  تسألفقال بوكر إن لدیھ أسئلة لوقت الحق. 

 في الیوم التالي. ستستمروأعلنت أن الجلسة  P20صرفت القاضي كیربر 

 بإمكانھا البقاء في قاعة المحكمة. سأل بوكر فون دیر بیرنس إذا كان  

 .]یغادرقبل أن   P20[تحدثت فون دیر بیرنس مع 

 P20ما إذا كان  لم یعرف بوكر إن. حیث 2019الشرطة في عام الثانیة من قبل ستجواب جلسة االقال بوكر إن لدیھ مشكلة فیما یتعلق ب
تم عرضھا في استجواب التي  ما ھي الصور ال أحد یعرف  في ذلك االستجواب، ألن عرض مجموعة الصورقد تعّرف على أنور قبل 

 الشرطة الفرنسیة.

 قالت القاضي كیربر إن ھذه الصور غیر متوفرة في الملفات/السجالت، على حد علمھا. 

 إذا كان بإمكان المحكمة الحصول على ھذه الصور. فقالت القاضي كیربر إنھم سیحاولون. عّماسأل بوكر 
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 بعد الظھر.  3:00الساعة ُرفِعَت الجلسة 

 .اصباحً  9:30، الساعة 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  26ستكون المحاكمة القادمة في 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  26 –الیوم السابع واألربعون للمحاكمة 

 .. بحضور أربعة أشخاص وفردین من وسائل اإلعالماصباحً  9:30الساعة  الجلسةبدأت 

 حمد.خبیب علي م بدال منحضرت السیدة فورستر بالدینیوس . ولمحامیة أومیشینا  بدال من حضرت السیدة فریدریك

 .P20عن ھویتھا. فأجابت بأنھا [ُحجب االسم] خطیبة  P20 سألت القاضي كیربر السیدة التي رافقت

إرسال الصور التي عرضوھا على الشاھد في قال القاضي فیدنیر إنھم اتصلوا بدویسنج لمعرفة ما إذا كان بإمكان الشرطة الفرنسیة 
االستجواب، ولكن الشرطة الفرنسیة ال ترغب بمشاركتھا. غیر أن ھذه الصور لم تكن مطابقة لتلك التي استخدمت في استجواب مكتب 

 . الشرطة الجنائیة االتحادیة

لكنھ یعتقد وباألمس، كان یعاني من مشاكل طفیفة، حیث إنھ لیس كثیرا.  P20 یفھم الترجمة. فقال P20 القاضي كیربر ما إذا كان تسأل
 .أن الیوم أفضل

إذا كانت القاضي  عّما P20 ُعرضت علیھ صور أثناء االستجواب وسألتھ من الذي تعرف علیھ. سأل P20 قالت القاضي كیربر إن
 .كیربر تسأل عن االستجواب الفرنسي أم األلماني

 .مجموعة الصور في استجواب الشرطة الفرنسیةفأوضحت القاضي كیربر أنھا كانت تشیر إلى 

 .مرتین في فرنسا P20 قال بوكر إنھ تم استجواب

 ذلك. P20تأكید ذلك. فأكد  P20 طلبت القاضي كیربر من

 .فقط ةاالستجواب الثانیجلسة ال، في  P20 . فقالاالستجواب جلستيإذا كانت قد ُعرضت علیھ الصور في  عّماالقاضي كیربر  تسأل

إلى أن ظروف االستجواب كانت یرید فقط أن یشیر  إنھ  P20قال فعلیھ في ھذا االستجواب.  P20سألت القاضي كیربر من الذي تعرف 
  ااستجوابً المحقق] في إشارة مفترضة إلى فتح [حیث بدون سبب واضح.  اجدً  سیئة للغایة. خالل المرات السابقة، كان االستجواب طویًال 

  وقام بطرح. ىاألول الستجوابا جلسة النفسیة خاللضغوط الكثیر من الكان المحقق من الجیش مما تسبب في وحول األحداث في سوریا. 
.  اأیضً  مروا بنفس األمرمع العدید من األصدقاء الذین  ما مّر بھ P20شارك وفي سوریا.  بالتحقیقات P20 رتذكّ األسئلة بطریقة عنیفة 

آخر استجواب للشرطة الفرنسیة، قبل عرض صور  وفي نھ ال یرید مواصلة االستجواب بسبب سلوك الضابط. إط لضابل P20 وقال
عرضوا مجموعة كبیرة من  حیث الصور.  مع ھذه، آخر شيء" اقالوا "حسنً فرفض المتابعة بسبب سلوكھم.  P20األشخاص، أراد  

صور في قاعة  تم عرضإلى الیوم السابق في المحكمة (حیث كان یشیر   P20یبدو أن [ الیوم السابقالصور ألشخاص مختلفین من 
كان  األشخاص الذین  باإلشارة إلى P20قام . أو شاھد أحدھم من ھؤالء األشخاص اعرف أیً ی إذا كان عّما  P20واستجوبوا  ].المحكمة)

 كان ھذا كل شيء.ویعرفھم.  األغلبعلى 

 .٪100ال، لیس  P20 قالفف على شخص ما بشكل أكید. قد تعرّ  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كان

 .إنھ ال یتذكر P20 قالفإذا كانت صور أنور من بین الصور أثناء استجواب الشرطة الفرنسیة.  عّماسألت القاضي كیربر 

 استجواب من قبل محامي الدفاع بوكر 

أنھ   P20إذا كان یشعر بحالة جیدة الیوم. فأجاب   عّما P20لم یكن یشعر باالرتیاح أثناء االستجواب الفرنسي وسأل  P20 إن قال بوكر
 في صحة وبحالة جیدة وال یشعر بأي ضغط. وال یوجد قانون یجبره على المثول [أمام محكمة في ألمانیا].

 .اجدً  ةجید انعم، إنھ P20بھ في فرنسا. فقال  P20مشابھ لما مّر  اأم أنھ دةفي المحكمة جیت األجواء أوضح بوكر أنھ یقصد ما إذا كان

 تفي فرنسا كان ةاالستجواب الثانی جلسة  إن قال P20الصور من الشرطة الفرنسیة، وأشار إلى أن  بخصوصذكر بوكر أن لدیھم مشكلة 
 P20قال ف. ةاالستجواب الثانیجلسة أثناء  ةسیئت األجواء إذا كان عّما P20سأل بوكر و بسوریا.  رهوذكّ  اللغایة وكان السلوك سیئً  ةطویل
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االستجواب جلسة اتخذ موقفا أثناء و. ى فقطاألول ستجواباالوإنما جلسة ، طویًال  اوقتً  تاستغرق ةاالستجواب الثانیجلسة  إنإنھ لم یقل 
 الصور. عرضوا علیھاالستمرار وفي النھایة،  P20رفض حیث . ىالستجواب األول جلسة نتیجة ل ةالثانی

 استمرت الجلسة، حیث إنھ لم یعلم ما إذا ةقصیر تكان اإنھ P20ألربع ساعات. قال  تاستمر ىاالستجواب األولجلسة ذكر بوكر أن 
 .قصد]الشرطة كان بوكر ی استجوابجلسات حول أي من  خلطإلى ھذا الحد [كان ھناك  ةطویلكانت  األربع ساعات، ولكنھ لم یشعر أنھ

عرضوا الصور. سأل بوكر    نھم بعد ذلكإو ةطویل تاالستجواب كانجلسة  إن قال P20وزمیلھ [فراتسكي] أن ھو  إنھ سمعقال بوكر 
P20 إذا كان قد سمع  ماP20 إن فقالت فون دیر بیرنس  . بشكل خاطئP20  جلسة "كان ھناك ضغط في  ھإن قالقل ذلك، بل یلم

جلسة  في تعّرض لھالذي ضغط بسبب ال ة االستجواب الثانیجلسة في  اتخذ موقفً انھ "إ، ثم عرضوا الصور" وىاالستجواب األول
 ."ىاألول االستجواب

 تاستمر ىولجلسة االستجواب األن إ P20قال فدقیقة.  47ساعات و 3لمدة  تاستمر ىاالستجواب األول ت جلسةإذا كان عّماسأل بوكر 
 أقصر. تكان الكنھو ،الجلسة الثانیةبخصوص لم یكن یعرف ولفترة أطول من ذلك. 

 أنھ ال یتذكر بالضبط. P20أم أقصر. فأجاب  ىأطول من األول ةاالستجواب الثانی ت جلسةإذا كان عّماسأل بوكر 

 قال، "أطول، أقصر..."  P20أشار بوكر إلى أن 

.  ةأطول من الثانی ىاالستجواب األول ت جلسةما إذا كان P20قاطعتھ القاضي كیربر ألنھا ترید توضیح السؤال. سألت القاضي كیربر 
 ".لة"طوی تكان ىاالستجواب األولجلسة بأن  P20فأجاب 

... [لم یستطع مراقب المحكمة سماع الوقت الذي تم ذكره]. وسألت القاضي في تبدأ ار إنھ یذكر في المحضر أنھقالت القاضي كیرب
رجم. وذھبوا إلى مكان بعید في باریس. ولم یكن یحمل م ھاتفھ المحمول وذھب وانتظر المتإنھ سلّ  P20حدث بعد ذلك. فقال  عّماكیربر 

إلى الوقت. ولیس لدى  P20الھاتف معھ في الطریق للتحقق من الوقت. حیث إنھ قام بتسلیم متعلقاتھ وعندما خرج [بعد االستجواب] نظر 
P20 .معلومات حول الوقت اإلجمالي 

أطول من   تإذا كان عّمامساًء. وسألت القاضي كیربر  3:55في الساعة  تاالستجواب انتھجلسة فقالت القاضي كیربر إن ھذا یعني أن 
 إنھ شعر أنھ كان أطول من ذلك.  P20ذلك. فقال 

 أكد بوكر ذلك.فسألت القاضي كیربر بوكر إذا تمت اإلجابة على سؤالھ. 

 . اھ لم یَر صور أنور وإیاد أبدً إن P20قال إنھ لم یر صور أنور على اإلنترنت. فقال  P20أشار بوكر إلى أن 

ھ معلومات ھ لم یكن لدیإن P20قال ف. 2019أبریل نیسان/ 2قبل االستجواب في  P20في ذھن  موجوًدا سأل بوكر ما إذا كان اسم أنور
 .بأنور وإیاداالستجواب یتعلق  إن لكن أثناء االستجواب قالواو . اأبدً  االسم وال أي تفاصیل حول

 إنھ كان یعمل في المنزل. P20ستخدم اإلنترنت قبل ذلك. فقال ا P20إذا كان  عّماسأل بوكر 

یعمل  P20شارك ذلك مع أصدقائھ الذین أخبروه بنفس الشيء، وأن  P20لّخص بوكر أن أجواء االستجواب في فرنسا كانت سیئة، وأن 
من   امتأكد P20إذا كان  عّمایقول إنھ لم یكن یعرف عن أنور قبل االستجواب. قال بوكر إنھ یتساءل   P20، وأن حاسوبعلى جھاز 

 على اإلنترنت لسنوات. اومعروفً  اذلك، على الرغم من أن اسم أنور كان متاحً 

قال بوكر فمنذ أي تاریخ.  ھسأل كلینجھا كانت بالفعل سنوات. إن بوكر قالوأال یقول "سنوات".  اأن یكون محددً  نبغي علیھقال كلینجھ إنھ ی 
 قال بوكر إنھ یمكنھ الحصول على الصورة من اإلنترنت.فأین یمكن للمرء أن یجد ذلك.  ھسأل كلینجف. 2014عام منذ 

إنھ فھم السؤال.  P20قال ف]. P20تدخلت فون دیر بیرنس قائلةً إنھم ال یعرفون ما الذي كان بوكر یریده [تحدثت فون دیر بیرنس مع 
على حیث یوجد لما ربطھ بالخطیب.  2011عام   أنور فيلو سمع اسم فباختصار، مجرد وجود اسم ال یعني ارتباطھ بالقضیة. وأنھ 

كان ضابطا   أنورأن بر كِ في استجواب الشرطة األلمانیة ذُ  غیر أنھ. االتعرف علیھا جمیعً  P20ماء التي ال یمكن لـاإلنترنت العدید من األس
 اسمھ ویرى صورتھ.   P20كانت ھذه ھي المرة األولى التي یسمع فیھا وفي الخطیب. 

ن إقول ی P20أن فھمت اآلن وأن المحكمة  ،الشخصروه بھذا إنھم ذكّ  P20وقال في الیوم السابق عن الصور  ُسئل P20قال بوكر إن 
ھو   ن الخطأ أوالً إ P20قال فالیوم.  امختلفً  اقول شیئً ی P20أن  إلى بوكر وأشار. بأنورصورة من استجواب الشرطة الفرنسیة ذكرتھ 
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في المرة الثانیة عندما   [الصور] انھ تعرف علیھإوإلى األشخاص في الخطیب دون سیاق. والتي أشارت عدم توفر الصور الفرنسیة، 
 .الشرطة األلمانیةاستجواب عرضوا الصور أثناء 

  عّماسأل بوكر  وإنھ تعرف على الصور. یقول  P20 فإناآلن  أما، أن الصور لم یتم عرضھاقال إنھ من السیئ  P20أشار بوكر إلى أن 
 .P20إذا كان قد أساء فھم 

، "أعتقد أنك P20. فأجاب امختلفً  اقد قال شیئً  P20إذا كان  عّماقالت فون دیر بیرنس إنھما لم یفھما السؤال. فكرر بوكر سؤالھ وسأل  
 [بوكر] لم تفھمني."

ربما   أنوریقول إن صورة كان أنھ  P20 فأجاب. أنورإنھ تعرف على  في الیوم السابق قال P20أن   اإذا كان صحیحً  عّماسأل بوكر 
 ف علیھا في استجواب الشرطة األلمانیة. تعرّ أنھ في استجواب الشرطة الفرنسیة و موجودة كانت

 وأسئلتھ.  جملھقال بوكر إن األمر واضح اآلن. طلبت فون دیر بیرنس من بوكر التفریق بین 

ثماني صور   P20، ُعرضت على 2019 ،أبریلنیسان/ 2في  قال بوكر إنھ أثناء االستجواب من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة 
أنھ   P20 فأجابأطول منھ.  أنورإن  اقال أیضً  P20). قال بوكر إن 2یعرف سبع صور وتعرف على واحدة (الصورة رقم  مھ لإن وقال

 ال یعرف رقم الصورة.  كان بأنھأن الجواب بیتذكر 

؛ وبأنھ كان  اولیس سمینً  نحیًال  /ابأنھ قال إن ھذا ھو أنور وكان یرتدي بدلة، وكان نحیفً  P20رقم اثنین. فأجاب  تكان  اقال بوكر إنھ
 من تحدید الطول. P20. ولم یتمكن أو أطول قلیًال  P20بطول 

كرر بوكر  فأنھ لم یفھم السؤال.  P20أجاب ففي الخطیب.  ارسمیً  ازیً إنھ لم یر  P20نھ فیما یتعلق بالزي الرسمي، فقد قال إ قال بوكر
 األسئلة. اختصار بإمكانھإذا كان  عّمابوكر  P20 سألفالسؤال. 

 . ارسمیً  اھ لم یر زیً إن قال P20قال بوكر ال، ولكنھ سیحاول. وكرر بوكر أن 

 لمراقب المحكمة] ا[اعترض شارمر، ولكن تبریر شارمر لم یكن واضحً 

لم یر أي زي رسمي. بأنھ جینز و ناطیلوب اأنھم كانوا یرتدون قمصانً ب P20وأجاب  العناصریرتدیھ كان  عّماُسئل  P20قال بوكر إن 
رأیتھ  الذياألمن  عنصرأنھ سیكرر ما قالھ: "في الخطیب، كان ب P20 فأجاب. ةالعسكری والبدلةسأل بوكر عن الفرق بین الزي الرسمي 

، ولكن  "] مع ربطة عنقالرسمي" البدلة "و" الزي من األخطاء في ترجمة كلمة لة [كان ھناك الكثیر دب یرتدي، أنورباسم  اوعرفتھ الحقً 
 ". [بعد أن قالھا باللغة العربیة، قالةعسكری بدالتلم یكن ھناك والجینز والقمصان.  اطیلبنیرتدون مالبس مدنیة مثل وا كان نیالسّجان
P20  ًاإلنجلیزیة "اللغة ب اأیض uniform" (زي رسمي)[. 

أنھ كان  P20 حیث علمھ: "كان ھناك ضابط برتبة عالیة في الطابق الثالث. إن P20أشار بوكر إلى أنھ في استجواب الشرطة، قال 
إذا   عّما". سأل بوكر بھ P20ا تذكر الصورة الثانیة، فإنھ P20 یرى عندماووجھھ.  P20ال یتذكر فالیوم، أما من مالبسھ.   امھمً  اشخصً 
 قال ذلك في االستجواب.قد  P20كان 

 إذا كان بوكر یقصد قبل أو بعد عرض الصور علیھ.  عّما P20اعترضت فون دیر بیرنس. وسأل  

  ما كان اني أتذكر وجھ ھذا الضابط [أنور]، لقد كان معي (كنت أسأل نفسي)." [لیس واضحً إن : "قلتP20فقال بوكر بعد ذلك. فأجاب 
P20 بذلك]. یعنیھ 

 ***دقائق 10استراحة لمدة ***

 نعم، یتذكر ذلك. P20بالمتھم. فقال  P20رت ، فإنھا ذكّ 2ھ عندما رأى الصورة رقم إن قد قال P20إذا كان  عّماسأل بوكر 

أنھ ال یتذكر  P20. [لم یفھم مراقب المحكمة االقتباس]. وأجاب P20ُسئل كیف عرف أنور واقتبس من قول  P20قال بوكر إن 
 . بالتحدید

 . ال یتذكر بالتحدیدأنھ  P20، "كان [أنور] مع المعارضة، وتحدثت عنھ مع أصدقائي." فأجاب P20اقتبس بوكر من قول 
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 P20الكامل]. قال  نص االقتباسقال، "كان أصدقائي في الخطیب ویعتقدون أن ..." [لم یفھم مراقب المحكمة  P20أشار بوكر إلى أن 
ال یتذكر والتي عاشھا والمواقف والتفاصیل والمشاعر...  األموراالستجواب، لكنھ یتذكر  محضرال یتذكر وبأنھ . ال یتذكر بالتحدیدإنھ 

 صفحة. 200أو  100

 لدیھ المزید من األسئلة. قال بوكر إنھ لیس 

 محامي المدعین استجواب من قبل 

إذا كان في ما ( التحقیقمباشرة قبل حدوث  P20 أین كاناألول في الخطیب وسأل  P20 إلى اعتقالرایجر  نمحامي المدعیأشار 
مرتین في غرفة مطلة على  التحقیق معھتم حیث في الرسم التخطیطي.  التي كانت ةالكبیرالزنزانة في  اإنھ كان دائمً  P20قال فممر). 

. وعندما كانت ملطخة بالدماء أن الجدران P20 ویذكر المعتقلین مصابین،العدید من كان كانت الظروف سیئة للغایة. و. زنزانة الكبیرةال
تجنب المشاكل لرعایة طبیة و م تكنأنھا لب اواضحً أن المعتقلین أخفوا جروحھم ألنھ كان ب  یذكرالھالل األحمر  من جاء أطباء

 منذ الیوم األول.  اكان الوضع سیئً و[المضاعفات]. 

 ألخرج.اسمي فقد نادوا على نعم،  P20قال فقبل ذلك.  P20اسم تم استدعاء إذا  عّماسأل رایجر  

 ال، أبدا. P20ما إذا كان قد قیل لھ إلى أین یتم أخذه. فقال  P20سأل رایجر 

أنھ یتذكر أن النقاش كان حول    P20یذكر ما قالھ في االستجواب حول الطوابق وغرفة الضابط. فأجاب  P20إذا كان  عّمارایجر  سأل 
یعرف أنھ في مكان جید، باإلضافة إلى  كان الھواء النقي،  رائحة یستنشقعندما الفرد  كانوھ كان الطابق الثاني أو الثالث. إن وقال الدرج

یعرف أنھ كان أمام  فعندھا، ارائحة عطر ویرى حذاًء المعً  ویشم اعندما یدخل المرء مكتبً واط. أنھ مكان للضبّ  الفردیشعر كان الھدوء، 
 . اعادیً  اعنصرً ضابط، ولیس  

 P20إذا كان لدى  عّمایجر اسأل رو. اأمتار، ولكنھ كان بسیطً  3× 3الدفاع الخاص بھ أن مكتبھ كان إفادة قال رایجر إن أنور ذكر في 
 . أنورھذا االنطباع عندما دخل مكتب 

 ، [دخل] الغرفة التي كان فیھا ھذا الضابط. اأنھ دخل مكتب المحقق. ولیكون دقیقً  P20قال بوكر إنھ كان مكتب المحقق. فأجاب 

ستطیع تذكر التاریخ، ولكنھ یعتقد أنھا كانت في حزیران/یونیو أو تموز/یولیو  إنھ ال ی P20سأل رایجر متى حدثت مجزرة الحولة. فقال 
في حزیران/یونیو، ألنھ كان قد احتفل للتو بعید میالده مع المعتقلین. حیث احتفظ برغیف خبز [في ذلك الوقت كانت  اغالبً و. 2012

عالقة بھذه المدینة   P20ذُبح األطفال بالسكاكین. وكان لدى   حیث –لالحتفال]. وفي الیوم التالي، علمنا [المعتقلین] بأمر المجزرة 
 [الحولة] وزارھا عدة مرات.

، وال اأبدً  تتغیرفي الخطیب لم  المعاملةإن  P20 قالفالمجزرة.  حدوثداخل الفرع بعد  المعاملةإذا كان ھناك تحسن في  عّماسأل رایجر  
 وجد رعایة طبیة.یفي المرتین وال  ئةسی ت المعاملةكانوفیھ] مرتین.  اعتقل[ هزارحیث إنھ مرة واحدة. 

 ُصرف الشاھد. 

 ب االسم]]جِ [كانت ھناك مناقشة قصیرة بین شارمر وبوكر حول المدعي [حُ 

 .اصباحً  9:30، الساعة 2020كانوا األول/دیسمبر،  1. ستكون المحاكمة القادمة في اصباحً  10:55ُرفِعَت الجلسة الساعة 
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 وإیاد الغریب  رسالنمحاكمة أنور 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا

 لمراقبة المحاكمة 20التقریر 
 2020 ،كانون األول/دیسمبر 2و 1تاریخ الجلسة: 

 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 :1ملخص/ أبرز النقاط

 2020 ،انون األول/دیسمبرك 1 – واألربعونالیوم الثامن 

عمل في مختلف فروعھا لما    عاما والذي  55[ُحجب االسم]، وھو موظف سابق في إدارة المخابرات العامة یبلغ من العمر    P21أدلى  
، بصفتھ رئیسا لقسم التحقیق في أنور. وقال إن  وھیاكلھاعاما، بشھادتھ حول التسلسل الھرمي إلدارة المخابرات العامة    30یقارب  
  إفاداتھ. وناقضت إجاباتھ في المحكمة بأجوبتھشدید التردد في اإلفضاء  P21 . وبدامعتقلینبتعذیب ال، قد قام بتوقیع أوامر 251الفرع 

المحكمة، موضحا   مثولھ أمامسیدفع ثمنا باھظا لقاء  إنھ، في مرحلة ما، القضاة P21السابقة التي أدلى بھا للشرطة األلمانیة؛ إذ أخبر 
إجراء مقابالت   لطلب   أمام منزلھالصحفیون    ومثلمفتوحة في صندوقھ البریدي.  أظرف الرسائل الثالث التي أرسلتھا المحكمة  أنھ وجد  

فعل أي شيء   ھالیس بوسعالمحكمة    إن   ،شھادتھ. وقالت القاضي كیربر رئیسة المحكمةب  یدلي  بأاله"  وكان قد "نصح   أصدقاءمعھ، إال أن  
بأن    والحضورجمیع الصحفیین  حذرت أیضا  شھادتھ. وب  االدالء  في  أن یستمر، وأنھ یتوجب علیھ  مع األسف  الراھن  P21حیال وضع  

 ھذا التقریر المعلومات التعریفیة الشخصیة الخاصة بالشھود].  ت فيقد حجبو[معلومات. ما ینشرونھ من فی الشدید یتوخوا الحذر

 2020 ،كانون األول/دیسمبر 2 – الیوم التاسع واألربعون

اإلدالء بشھادتھ، والتي اشتملت على تناقضات بین شھادتھ في المحكمة، ومقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P21واصل  
 بألمانیا، وكذلك تناقضات بین ما قالھ في ھذا الیوم وفي الیوم السابق.

مع مكتبھا.   P21شھادتھا حول مقابلة  بجئین،  عاما والموظفة لدى المكتب االتحادي للھجرة والال  30ھانا ھیل، البالغة من العمر    أدلت
 سألھا محامو الدفاع عن سیاسات إجراء المقابالت وإرسال المعلومات في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. و

  

 
قتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي ا   1

ما ھو مجرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود، أو القضاة، أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقصد من ھذا التقریر أن یكن محضرا لجلسات المحاكمة، وإن
  ßملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود.
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 2020 ،كانون األول/دیسمبر 1 – الیوم الثامن واألربعون

وممثلین اثنین من الصحافة. ولم یطلب أي من الصحفیین المعتمدین   أشخاص   4صباحا بحضور    9:30بدأت جلسة االستماع في الساعة  
كل من المدعي العام كلینجھ االدعاء العام  ل  ھا. ومثّ ئبد  قبل. ولم یكن ھناك مصور یسجل الجلسة  إلى العربیةالحصول على خدمات الترجمة  

  محمد. محامي المدعینن ع  بالنیابة. وحضرت المحامیة فورستر بالدینیوس والمدعي العام بولتس

 كانون الثاني/ینایر  21و  20  یومي  ر عقدھاأعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ نظرا لتغیر القاعات، سیتم إلغاء جلسات االستماع المقرّ 
 فصاعدا.  2021 ،ینایركانون الثاني/ 27من ابتداء ، وستنعقد الجلسات في مبنى مختلف 2021

 P21شھادة  

أي جواب في  تقدیم  بحقھ في عدم    P21القاضي كیربر    رتكّ وذ،  P21محامیتھ السیدة روت. وجرت تالوة التعلیمات على    P21رافق  
یزودھا أن  ، وطلبت منھ  ، إذا اقتضى األمرفي أي وقت  محامیتھبإمكانھ استشارة  ن  أالجواب أن یجّرمھ. وأضافت  ذلك  حال كان من شأن  

 ببعض المعلومات الشخصیة باقتضاب. 

 القاضي كیربرقبل استجواب من 

 مع إدارة عمل  إنھ    P21من سوریا. قال    P21أن  على   التأكید  عقبفي سوریا،    P21الوظیفة التي امتھنھا  معرفة  القاضي كیربر    أرادت
 عاما.  30 لمدةالمخابرات العامة 

فرع المداھمة وعمل في  عاما،    13لمدة    251عمل في الفرع  قد  بأنھ    P21. أفاد  P21الفروع التي عمل بھا    معرفةرغبت كیربر كذلك في  
 وفي فرع في درعا، وفي فرع المعلومات في دمشق.  ، واالقتحام

محامیھ وقال إنھ ال یرغب   P21استشار  فواجباتھ وطبیعة عملھ بالتحدید.    حولالمزید  یدلي ب إذا كان یرغب في أن  عّما    P21سألت كیربر  
 بإدالء مزید من التوضیح.

 251ع  رمحامیھ، سألتھ القاضي كیربر عن مھام الف  استشارة. وبعد  251عن الفرع    معلومات   یستطیع قولھ منعّما    P21سألت كیربر  
قال   سجن.  "لدیھم"  كان  إذا  سجن  P21وما  لدیھم  كان  مع  لتجمیع    "مركزھناك  كان    وإنھ  ،"بالطبع"  إنھ  یتعامل  جلسات المعلومات" 

 أن یضیف من معلومات للمحكمة. لھ ینبغي عّما  P21 التحقیق. سألاالستجواب و

 .  ذلك P21فأقر . التحقیقمسؤوال عن  251ما إذا كان الفرع  معرفةرغبت كیربر  

 مرة أخرى. ذلك  P21فأقر سؤالھا ما إذا كان لدى الفرع أقسام فرعیة، بأضافت كیربر 

 ئل عنھ.تذكر رقم القسم عندما سُ  P21". ولم یستطع التحقیق"قسم  إنھ P21 فقال .اسم القسم الفرعي معرفةرغبت كیربر  

سأل كیربر عن الفترة الزمنیة أو  و أكثر من رئیس واحد،  إنھ كان ھناك    P21  فقال.  251عن ھویة رئیس الفرع    P21سألت كیربر  
 التاریخ موضوع الحدیث.  

اللواء یونس  إنھ یعتقد    P21  قالأي عندما انطلقت الثورة.    2011/2012كانت تقصد في حدیثھا عامي    إنھاقالت كیربر   شغل قد  أن 
 في ذلك الوقت. 251فرع المنصب رئیس 
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إذا "كانوا" عّما    P21مجددا. كما قامت كیربر بسؤال    P21  هأقرّ ، األمر الذي  251سجن في الفرع  بالقول إنھ كان ھناك  كیربر  خلصت  
 . P21 هأقرّ الناس بالتالي، األمر الذي یحققون مع 

 P21أفاد    مرة أخرى.  2012  /2011، أنھا كانت تتحدث عن  P21، موضحة بحسب طلب  التحقیقھویة رئیس قسم    معرفةأرادت كیربر  
 .  قد شغل ذلك المنصب أنور العقید

أقسام فرعیة. ومع ذلك،   بوجود عدة  P21أفاد  ،  251. بخصوص رئیس الفرع  التحقیقالمھام الموكلة إلى رئیس قسم    معرفةأرادت كیربر  
 . على أرض الواقع 251ورئیس الفرع   40منصبي رئیس القسم  ھو من شغلمخلوف كان 

على    المخابرات العامةالرئیس الفعلي إلدارة  كان  أن مخلوف    P21. أفاد  40بالتالي للقسم    اتابعً   251إذا كان الفرع  عّما    سألت كیربر
على الرغم من أن مملوك كان رئیس إدارة المخابرات العامة، إال أنھ رأى مملوك ینزل من مكتبھ إللقاء التحیة    . وأوضح أنھأرض الواقع

 على مخلوف.  

وف ببشار األسد،  تربط حافظ مخلھناك عالقة قرابة    أن  P21سألت كیربر عن وقائع أو تغییرات محددة بخصوص الھیكل الھرمي. أوضح  
 .  على أرض الواقع وأنھ كان صانع القرار الفعلي

 ھیاكل ، أو قام بالتعامل مع  قضایاھمبخصوص    اتقراراتخذ  ، ویةفردبصفة    معتقلینم ال ما إذا كان [مخلوف] قد قیّ   معرفةأرادت كیربر  
 ].  یةفردبصفة  معتقلینم القیّ قد مخلوف  أن [أي أنھ ال یعتقد  بعدم اعتقاده ذلك P21أكبر. أفاد 

قادرین على اتخاذ  لم یكونوا  وغیره    أنورإن  القول    المرء  بوسع  أن  P21ل  تخذه [أي مخلوف]. علّ كان یالقرار الذي  طبیعة  سألت كیربر عن  
 . وجودهأي قرارات من غیر موافقة حافظ مخلوف، في حال  

ذلك بوجود خطوط عریضة عامة ینبغي  ذلك، معلًال  P21 نفىأفراد.  معتقلینما إذا كان حافظ مخلوف قد تعامل مع   معرفةأرادت كیربر 
 أن یتبعھا الجمیع. 

 . على سبیل المثال عتقالاالفترة اعتقاالت المتظاھرین أو  P21 فطرحبأن یعطیھا مثاال؛  P21طلبت كیربر من  

على    عدة متظاھرین  اعتقال أوامر ب  وجود  اذلك، مضیفً   P21  نفى.  فردیة  صفةب  معتقلإذا كان ذلك قد حدث بالنسبة لكل  عّما    كیربر ت  سأل
 سبیل المثال. 

أمر من قبیل بصیغة    تأسماء معینة، أو كان  ت، أو تضمنةعامأوامر    تترید اإلحاطة بشكل تلك األوامر، أي ما إذا كان  إنھاقالت كیربر  
بشخصھ آنذاك.   اكان حاضرً   حیثفي مسجد الرفاعي،    قد وقع  األول كان  عتقالاال  بأن  P21أكبر عدد ممكن من الناس". أفاد    وااعتقل"

 ألف شخص.   یزید عنالجمیع ومحاصرة ما  اعتقالوكان لدیھم األمر ب

 P21  أقرفاألكبر.    الھیكلبتصحیحھا] مسؤول عن    شارمر  محامي المدعین، وقام  "مملوك"خلصت كیربر إلى أن مخلوف [قالت بدایة اسم  
 ذلك. 

 ذلك.  P21 أقرفاألكبر [الخاصة بإدارة المخابرات العامة].  الھیاكلفي  40من مشاركة رئیس القسم الفرعي  التأكدأرادت كیربر 

، في حال اعتقال شخص ما، كان یتم إنھ  P21قال  ف.  أنورعن األعمال والمھام الیومیة الخاصة ب  P21  سائلةفي حدیثھا  كیربر  مضت  
 ذلك الشخص.  التحقیق مع الذي كان یتوجب علیھ  أنور إحضاره إلى 

لم یكن    نھأ  P21عن كیفیة سیر األمور. أفاد  وأرادت معرفة المزید  اتخاذ القرارات بحریة،    أنورما إذا كان بوسع    معرفةأرادت كیربر  
 . اقتراحاتتقدیم  وإنمااتخاذ قرارات،   أنوربوسع 
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بشأن اعتقال أحدھم من    قتراحاتإنھ كان یتحدث عن اال  P21وقال  عنھا.    P21التي كان یتحدث    قتراحاتأرادت كیربر معرفة نوع اال
  عدمھ.

إنھ وبشكل عام، كان ھناك دائما شخص معني   P21بالتحقیقات. قالإذا كان أنور حرا في اتخاذ قرارات بشأن كیفیة القیام  عّما    سألت كیربر
اتخاذ القرار النھائي. وأضاف إن مساعد أنور قد ُعیّن مباشرة من قبل حافظ مخلوف. ویعتقد إن اسم مساعده  بالعمل على ھذه المعلومات، و

 ات، بصرف النظر عن الطریقة. ، لقد كان طالب ھو الذي یرید الحصول على كل المعلومP21لـ ھو طالب حسن. ووفقا

 ].  251إنھ كان زمن نقل أنور إلى الفرع الداخلي [الفرع  P21قال فسألت كیربر عن موعد تعیین طالب حسن. 

 .251إنھ كان یشیر إلى الفرع  P21قال فسألت كیربر عن الفرع موضوع الحدیث، ورقمھ. 

 إنھ یعتقد ذلك أیضا. P21قال ف، نظرا لوجود أنور ھناك أیضا. 251إلى أن طالب كان في الفرع  خلصت كیربر

 إذا كان قد اطلع على الوثائق التي قام أنور رسالن بتوقیعھا. عّما  P21سألت كیربر 

نھ المترجم الوحید ھنا، وإنھ یتوجب أوّد التحدث معھ، إال أنھ أخبره ب  P21إلى المترجم الجالس بجواره. وقال المترجم إن    P21التفت  
 علیھ استشارة محامیتھ لذلك. 

ما إذا   P21. وسألت  ضرر  الوثائق لن یجلب أيعملھ مع  بأن  أخبرتھ  روت، ود.  محامیتھ السیدة    باستشارة  P21القاضي كیربر    أمرت
 كان یحتاج الستراحة. 

.  رسالنأنور    موقعة من طرفأي وثائق    اطلع علىمجددا ما إذا كان قد    P21ھ، سألت كیربر  تومحامی  P21عقب استشارة قصیرة بین  
 وثائق نتیجة لذلك. اطلع على في فرع المعلومات التابع إلدارة المخابرات العامة، وأنھ قد  بعملھ P21أفاد 

ھ وثائق تفرع المعلومات، فقد وصلبلعملھ  نظرا    إنھ  P21، وما إذا كان قد عاین أي وثائق. قال  في ذلك الفرع  عن عملھ  P21ت كیربر  لسأ
 شخصیا  وإنھكان قسما لألرشفة،  قد  فرعھ    إنلم یكن على علم بمحتوى الوثائق. وقال    إنھ  قال  P21  ولكن.  التحقیقمختلفة من رئیس قسم  

 لعملھ في قسم المعلومات فقط.  اھ على علم "بھذه األمور" نظرً أضاف إنلم یحضر قط أي مظاھرات. و

 ذلك. P21فأّكد قد جمع أي وثائق،  P21إذا كان فرع عّما   سألت كیربر

 ال یستطیع أن یتذكر.   إنھ P21قال ف .لتلك الوثائقالتقریبي إلى السؤال عن المحتوى  ذھبت كیربر

 تمریر تلك الوثائق إلى مركز جمع المعلومات. ب P21لت إلیھا تلك الوثائق. أفاد رسِ لوجھة التي أُ ا معرفةأرادت كیربر 

كانت قد  في قسم تكنولوجیا المعلومات، وأن الوثائق    حدوث ذلك   اذلك، مضیفً   P21  أقرفھناك،    یت بققد    ت الوثائقسألت كیربر ما إذا كان
 ] على جھاز حاسوب یسھل الوصول إلیھ بشكل عام. 255مخزنة في فرع المعلومات [

، قامت كیربر بتوضیح  P21نظرا لعملھ في ذلك الفرع. وبناء على طلب    251الفرع  بموقع مبنى    مدى علمھ عن    P21سألت كیربر  
 بأن الفرع یمتلك "بالطبع" مبناه الخاص.  P21أجاب فمبنى منفصل.  251الفرع لدى ما إذا كان بمعرفة  رغبتھا

  عاما. 13] لما یقارب 251في الفرع الداخلي [الفرع  بعملھ P21حاضرا ھناك. أفاد  P21ما إذا كان  معرفةأرادت كیربر 

مشفى  لدى الفرع مبنیین في شارع بغداد بجانب    إن  P21شكل المبنى، وما إذا كان یتسم بأي تفاصیل خاصة. قال    معرفةرغبت كیربر  
 .الھالل
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من األقسام    ا، مضیفا أن عددً 251الرئیسي للفرع    رالمق   كان  ذلك  أنب  P21. أفاد  في مرحلة ماالمباني    جرى تعدیلإذا  عّما    سألت كیربر 
 . 251الفرعیة الواقعة في دمشق وأطرافھا تعود للفرع 

  .مبنیین اثنینبوجود  P21في شارع بغداد. أفاد  251للفرع ھناك مبنى واحد أو اثنان یتبعان ما إذا كان  معرفةأرادت كیربر 

المحددة عن الفترة    P21بوكر سائال  السید   أنورمحامي دفاع    قاطعفي وقت ما.    اممأو رُ   ا ددجُ قد    نیانما إذا كان المب  معرفةأرادت كیربر  
منذ    251عمل في الفرع    قد   إنھالذي أجاب قائال    P21كیربر السؤال إلى  أحالت  .  اعامً   13مدة  ل  251التي عمل بھا األخیر في الفرع  

 [ُحجبت المعلومات]. 

 وعلى حسب علمھ، تمت توسعة السجن.   إنھ P21. قال 2011إذا تم تعدیل المبنى بأي شكل من األشكال منذ عّما  P21سألت كیربر 

 ذلك.  P21نفى ف .إذا كان بوسعھ أن یصف ذلك بشكل أكثر تفصیالعّما  P21سألت كیربر 

من المبنى في الطابق  الیُسرى  بوجود تلك المكاتب في الجھة    P21. أفاد  التحقیقضباط  فیھ مكاتب    ُوجدتعن الطابق الذي    سألت كیربر 
 2األرضي. وكان لدى رئیس القسم مكتب في الطابق العلوي، ومكتب آخر في الطابق السفلي في السجن.

  .2011/2012إن ما وصفھ للتو ھو موقع المكاتب في عامي  P21قال ف. 2011/2012عن موقع المكاتب في عامي  سألت كیربر 

جبت المعلومات]. وثمة إن [حُ  P21. قال یقصد كان"الطابق العلوي"؛ أي طابق ـب P21رغبت كیربر بمزید من التوضیح حول ما قصده 
 في السجن. القبو مكتب آخر في 

 ذلك. P21أقر فمكاتب في الطابقین الثاني والثالث أیضا. إذا كانت ھناك عّما   سألت كیربر

ذلك، موضحا أن المكاتب في الطابقین الثاني والثالث    P21أقر  فخلصت كیربر إلى أن ھذه المكاتب لیست تلك الخاصة برئیس القسم.  
 ، أو لالستخدام عند الحاجة.على سبیل المثال مخصصة لألرشفة

إن ھذا الشخص   P21قال  ف] مألوفا لھ.  36و  35، الیومین  15المحاكمة رقم  جب االسم] [انظر  إذا كان االسم [حُ   ماانتقلت كیربر لسؤالھا  
 المجتھد في دمشق.  مشفى في  امقیمً  اكان طبیبً 

 . 251في الفرع  اعتُقلإنھ قد  P21بت كیربر بمعرفة ما حدث لھ. قال رغ

 .2011/2012في عامي  251إن ذلك الشخص كان موجودا في الفرع  P21بأمره مرة أخرى. قال  P21إذا سمع عّما   سألت كیربر

 ذلك. P21 نفىجب االسم]. إذا أُطلق سراح [حُ عّما   سألت كیربر

، وإنھ لم یحصل  2012إنھ قد تابع األمر إلى عام    P21قال  ف.  التفاصیلأن یضیف المزید من    P21بمعرفة ما إذا كان بوسع    رغبت كیربر
 على أي معلومات بعد ذلك. 

"في   ھو الوضعإن ذلك كان    P21أي دور. قال  لذلك  كان  عن االنتماء الدیني داخل اإلدارة، ورغبت بمعرفة ما إذا    P21سألت كیربر  
 ].  امھمً غضون األحداث" [أي أن االنتماء كان 

 
الطوابق    مالحظة من مراقب المحاكمة: بغرض إعداد تقاریر مراقبة المحاكمة وتماشیا مع اللغة األلمانیة (وتأكیدات القضاة متى ما تحدث الشھود عن   2

 القبو، الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني، الطابق الثالث، الخ.  والمباني)، یتم استخدام الترتیب التالي (من األسفل إلى األعلى):

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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كان بوسع الناس  حیث  .  لطائفتھمإنھ ومع بدایة األحداث، تم تصنیف الناس وفقا    P21ین. قال  أن یصف دور الدّ   P21طلبت كیربر من  
 السلطة.  استولت علىطائفة واحدة ن  إ. وأضاف بسبب طائفتھممجموعة كبیرة قیادة األدنى  الرتبةذوي 

إنھ "بالطبع"   P21قال  فإذا كان بوسع العلوّي إعطاء أوامر للسنّي.  عّما    P21علوّي، وسألت  ھ مرؤوس  ي یتبعنّ سُ   عقیدلطرحت كیربر مثال  
  ا لیس بوسع علوّي أیضً   ھ، یعني ذلك أنP21ـموافقة علوّي. ووفقا لدون  أي قرار  اتخاذ  لیس بوسع أي شخص    اولكن عمومً یمكنھ ذلك.  

 موافقة الرئیس المعني.  دونأي قرار اتخاذ 

منھ أن یوضح   ، طلبت كیربرP21اللتباس السؤال على    االرئیس المعني. ونظرً من    اإلذنعلیھ طلب  خلصت كیربر إلى أن كل علوي  
 التأكید".بإن العلویین كانوا "األكبر  P21قال فالتحادیة بألمانیا.  اترتیب األدیان الذي أدلى بھ خالل مقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة 

في   إن أصحاب الدیانات قد تعایشوا مع بعضھم بسالم  بألمانیا  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P21  أنإلى  كیربر مجددا  أشارت  
تب]. طائفة كن ھناك أي تإنھ لم  P21. قال بادئ األمر  أدنى/قریبة من العلویین [بالنسبة لبعض الرُّ

ركون  إن اإلسماعیلیین والدروز یتشا   P21اإلسماعیلیین في ذلك الترتیب. قال    ورتبةرغبت كیربر معرفة كیف بدا ذلك الترتیب آنذاك،  
  العلویین.ألنھما كانتا متشابھتین في نظر الدنیا ذاتھا،  الرتبة

المسیحیین.   العلوی  الرتبةإنھم یتشاركون    P21قال  فسألت كیربر عن  أنھ "عندما بدأت األحداث"، استولى  ن على  والدنیا ذاتھا، مضیفا 
 السلطة، ولم یثقوا بغیرھم.  

، متسائلة ما إذا كانوا قادرین على االستمرار في عملھم،  رفیعة  برتبمعرفة المزید حول الناس [غیر العلویین] ممن یتمتعون    رغبت كیربر
ن الجمیع كانوا قادرین على مواصلة أ بالطبع، وأضاف    ھ كان ھناك أشخاص من ھذا القبیلإن  P21أو كانوا مقیدین بطریقة أو أخرى. قال  

طالب حسن، على الرغم من أنھ یخشى  قد كان    أنورلمحكمة بأن  بوسعھ أن یؤكد لإن    P21العلویین. وقال  مراقبة  أعمالھم، ولكن، تحت  
 .بكثیر أدنى منھ رتبة

إنھ في حینھا، عمد إلى إجابة    P21قال  ف.  عن رتبة مختلفة قلیًال   بألمانیا  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P21  أنإلى  كیربر  أشارت  
 . بألمانیا جھت إلیھ من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأسئلة التحقیق كما وُ 

مع مكتب الشرطة    P21قالت كیربر إنھ ال بأس بذلك، وأنھا تود التأكد من أن فھمھا لترتیب األدیان صحیح. واستشھدت كیربر بمقابلة  
بمعاملة مختلفة في أجھزة المخابرات". وقد أخبر مكتَب الشرطة الجنائیة    ةنّ لجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي ُسئل فیھا ما إذا "حظي السُ ا

ألبناء  االتحادیة بألمانیا بأنھم "لم یحظوا بأي معاملة مختلفة سابقا، ولكن مع اشتعال فتیل النزاع، جرى تخصیص مناصب صنع القرار  
رفیعة في أجھزة المخابرات". قال المناصب  الجمیع  ب؛ حیث حظوا  ةغیرھم، وتالھم الشیع   لىع  امحددة؛ حیث فُّضل العلویون دائمً ف  طوائ

P21  .إن ذلك استعراض صحیح لتلك المقابلة، وإن إجاباتھ في حینھا قد عكست رأیھ الصریح في ذلك الوقت 

إلى  واصلت كیربر   بألمانیا، حیث قال إن "أ   P21مقابلة  إشارتھا  الجنائیة االتحادیة  األخرى قد حظوا    بناء الطوائفمع مكتب الشرطة 
دائما. وت الرئیس علویا  أیضا، ولكن كان  الرتب بمناصب  فالشیعة، وكان اإلسماعیلیون في  فالدروز،  فالسنیون،  المسیحیون،  تباعا  الھم 

 . بلة مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاالكیفیة رؤیتھ لألمور لحظة المق اوصفً كان بأن ذلك  P21 الدنیا". أقر

 . كان ذلك ما اعتقدهإنھ وبعد خوضھ غمار تلك التجربة،    P21إذا كانت رؤیتھ لألمور الیوم منطویة على أي اختالف. قال  عّما    سألتھ كیربر

، وإنھ یرى األمور [ترتیب األدیان] كما قام للتو اإن رؤیتھ لألمور قد اختلقت تمامً   P21قال  فالیوم.    P21ودت كیربر معرفة ما یعتقده  
 .بشرحھا للمحكمة

الحالي ھو أن العلویین یتربعون على رأس تلك الرتب، فیما ینحدر ترتیب ما تبقى من أدیان إلى ما ھو   P21خلصت كیربر إلى أن رأي  
 ذلك. P21أقر فأدنى. 
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 القاضي فیدنیر قبل استجواب من 

ف، وسألھ عن عملھ ھناك  یفي قسم األرشمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھ قد عمل  أخبر    P21  أنإلى  القاضي فیدنیر    أشار
 ، وأرشفتھا. الفروعلمعلومات الواردة من مختلف  الضوئي لمسح  العن    عدة مكاتب، وكان مكتبھ مسؤوالً   كان ھناكإنھ    P21قال  فبالتحدید.  

 .255إنھ الفرع  P21قال ف. P21 فیھفیدنیر معرفة رقم الفرع الذي عمل  أراد

 جبت المعلومات].إنھ عمل ھناك من [حُ  P21قال فعن الفترة التي عمل بھا ھناك.  سأل فیدنیر

إنھ كان في منصب "عادي". وقال إنھ كان   P21قال  ف.  من بین كثیرینبمنصب قیادي، أو كان واحدا    P21إذا حظي  عّما    سأل فیدنیر
ضابطیعمل   منصب  ووفقً   في  الناس.  من  محددة  مجموعة  عن  مسؤوال  وكان  الحاسوب P21ـل  اإداري،  أجھزة  من  عدد  ھناك  كان   ،

 . وأرشفتھا لمعلومات ضوئي لمسح  إجراء واألشخاص في مكتبھ. وكانت مھمتھم 

  3جبت المعلومات].إنھ كان [حُ  P21قال فسأل فیدنیر عن رتبتھ. 

الصوت.  بسماعتھمشاكل    P21[واجھ   القاضي كیربر، وخفض  الصوت في أي وقت، وإعالم   قالت  تعدیل  بوسعھ  إن  المحكمة  رئیسة 
 ]. P21 األلم بدا بالفعل على وجھ أضافت إنوالمحكمة في حال واجھتھ أي صعوبات. 

شخًصا،    20ذلك، موضحا إنھ لم یُوّكل بأمر    P21  نفى.  اشخصً   20كان قد ُوّكل بأمر    بأنھالشرطة  أخبر    P21  أنإلى  القاضي فیدنیر    أشار
 ددة".وإنما كانت لدیھ "مسؤولیات مح

ن مصدر  أن لدى إدارة المخابرات العامة عدة فروع، وأ  P21ح  وضّ ف، ومصدرھا.  P21رغب فیدنیر معرفة نوع الوثائق التي استعرضھا  
في المحافظات في نسخ ن المعلومات كانت تُرسل إلیھم من فروع إدارة المخابرات العامة  إالمعلومات ھو إدارة المخابرات العامة. وأضاف  

 نھم كانوا یحوسبونھا في مكتبھ.أورقیة، و

ائق"، وإنھ یستحیل معرفة محتواھا. "أطنان من المعلومات والوثكانت لدیھم  إنھ    P21قال  فعن محتوى تلك الوثائق.    P21سأل فیدنیر  
 نحو ألف صفحة في الیوم. ضوئي ل، كان یقوم بمسح P21ـل اووفقً 

فیدنیر مقابلة    إنھ  قال  لمحضر  بألمانیا    P21وفقا  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  قام  مع مكتب  بمزید من    P21فقد  الشرطة  بتزوید مكتب 
 معرفة المحضر الذي كان فیدنیر یتحدث عنھ. P21إن كان یذكر ذلك. أراد   P21المعلومات حول ذلك، وسأل 

في سجون    معتقلینمع  على تقاریر تحقیق    P21  فقد اّطلعمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  مقابلتھ مع  لمحضر    اوفقً   إنھ  قال فیدنیر
سوریا. وقال إن   ةقال إنھ خطط لمغادروإنھم كانوا یمرون بأوقات عصیبة، وعاشوا بھاجس الخوف.    P21قال  فالمخابرات العامة.    إدارة

  ا ثالثة أعوام اآلن، ولكنھ غیر قادر على تذكر كلمة واحدة. وشدد مجددً منذ  إنھ یتعلم األلمانیة    P21وأوضح    حّطم.كل ما في داخلھ قد ت
 ن ما أراد قولھ ھو أنھ یواجھ صعوبات تتعلق بذاكرتھ.أ اعلى أن "كل ما في داخلنا" تحطم، مضیفً 

إذا كان یستطیع  عّما    أن یتذكر مقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي أجریت قبل عام. وسألھ  P21طلب فیدنیر من  
إن مزیدا قد تحطم في داخلھ خالل الثالثة أعوام التي ذكرھا للتو مقارنة باألعوام   P21ل قاف.  251التحقیق الخاصة بالفرع    محاضرتذكر  

 ینسى اسمھ.قد  السبعة المنصرمة التي قضاھا في سوریا. وقال إنھ یعتقد أحیانا أنھ 

 .251محدد خاص بالفرع  محضرعلى تذكر  اقادرً   P21قال فیدنیر إنھ قبل عام، كان  

 
 مالحظة من مراقب المحكمة: لدى المترجمین اآلن قائمة بالرتب العسكریة، وبترجمتھا المقابلة في اللغتین العربیة واأللمانیة. 3
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 محامیتھ.إلى   P21 التفتَ 

 استشارة محامیتھ.  P21 ـطلب محامي المدعین شارمر فترة استراحة لكي یتسنى ل

روت،   .أن یستشیر محامیتھ د  P21وطلبت من  دقائق،    10بإعطاء فترة استراحة مدتھا    اأصدرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أمرً 
 .الخبیرة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال االستشارات المتعلقة بشھادة الشھود في المحكمة

 *** 

 ]الجلساتدقائق بین  10[استراحة لمدة 

 *** 

 الوقت الكافي الستذكار األمور.   P21ھ كان لدى نإالقاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھا تأمل أن االستراحة كانت كافیة، وقالت 

 تحت الضغط، وإنھ یحاول كبت األمور. إنھ خائف على عائلتھ في سوریا. موّكلھا روت إن  د. P21قالت محامیة 

 . الطرفینطلب محامي المدعین شارمر استراحة لكي یتاح المجال أمام االستشارة مع 

 الرئیسیة. جلسةالبإیقاف أمرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة 

 *** 

 ؛ توجب على جمیع الصحفیین والحضور مغادرة القاعة]دقائق 10[استراحة لمدة 

 *** 

 ".  علنیة الجلسة عادت" بمجّرد أن جلسة الرئیسیة الاستُأنفت 

إنھ ال یستطیع   أضاف فیدنیرو.  251الفرع  من  ، وإن كان من ضمنھا وثائق  مّرت بمكتبھعن نوع الوثائق التي    P21  فیدنیرالقاضي   سأل
 إن جل المعلومات تعلقت بالمعتقلین أو المطلوبین. P21قال فھذا السؤال. من  P21 عفيیُ أن 

 ذلك.   P21، فأقر 251إذا كان ذلك متعلقا بالفرع عّما  سأل فیدنیر

مظاھرات المعاِرضة    "في معظم األحیان"  إنھا تناولت  P21قال  ف   ،المحاضرمحتوى تلك    أن یتذكر إذا كان باستطاعتھ  عّما    P21سأل فیدنیر  
 المشاركین في المظاھرات.  بشأن أرقاما". وتضمنت فقط المعارضة "أو 

تناولت أیضا ما فعلھ [ارتكبھ] الناس، ومدى    إنھا  P21قال  ، فأولئك الناس أیضا  التحقیق معإذا تناولت تلك الوثائق طریقة  عّما    سأل فیدنیر
 . یُلقى القبض علیھمالتأثیر الذي تمتعوا بھ، وما إذا كان ینبغي أن 

فعلیا إن ذلك    P21قال  ، فیتم التحقیق معھم من عدمھالناس، وما إذا كان ینبغي أن    التحقیق معإذا تعاملت الوثائق مع كیفیة  عّما    سأل فیدنیر
 أي وسائل وطرق".  باستخدامیتم كان "

 في ھذه الحالة.   التحقیقب  المعني  فرعالھو    285ذلك، مضیفا إن الفرع    P21أقر  كتلك، ف  عبارةقد قرأ    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  

قد قال إن إنھ    P21قال  ف  ،251الفرع    إلىتشیر أیضا  استخدام أي وسائل أثناء التحقیق]  ب  المتعلقة  العبارة[  ت ھذهإذا كانعّما    سأل فیدنیر
 .مثل ھذه الوثائق موجودة

 ت ملزمة للجمیع. اتخذ قرار، واإنھ ثمة "إلھ"، أال وھو القائد الرئیسي وصانع القرار  P21قال  ف  ،251الفرع    عنأراد فیدنیر معرفة المزید  
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 بشار األسد.  إن اسمھ P21قال ف ،عن اسم ذلك "اإللھ" سأل فیدنیر

 المالئكة". ألدوار مشابھةإن أدوراھم كانت "  P21قال ف الفروع.رؤساء  دورسأل فیدنیر عن 

خاصة. وكان    صالحیات  251إن "لدى الفرع    امع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال خاللھ  P21أشار فیدنیر إلى مقابلة  
] متأخرة  P21إلى [مكتب    251الفرع    المحاضر. ومع ذلك، ما یود قولھ ھو إنھ لطالما وصلت  اً معتاد  اً داخل الفرع أمر  المحاضرتداول  

أقسام    قبلإلى الفروع من    قتراحاتت اال رَ أُصدِ وعادة ما  كل شيء.    یُستكملفقط بعد أن    P21وخالفھا تصل مكتب    قتراحاتجدا. وكانت اال
 إن ذلك صحیح. P21قال ، ف، وما إذا كان ذلك صحیحاأن یتذكرهباستطاعتھ عّما  P21التحقیق ذات العالقة". وسأل فیدنیر 

كانت إما بغرض اعتقال شخص ما، أو   قتراحاتإن تلك اال  P21قال  ، فیتحدث عنھا  P21التي كان    قتراحاتسأل فیدنیر عن نوع اال
 إلى فرع مختلف أیضا. قلینالمعتَ أحیانا نقل أحد  وكانوا یقترحونالتحقیق.  مدة"تمدید" 

 تمدید التحقیق".  ب" تقدیم مقترح ألخرىھ قد تم من فترة إن P21قال ف ،التحقیق" تعذیبًا مدة أراد فیدنیر معرفة ما إذا تضمن "تمدید

مع مكتب الشرطة االتحادیة الجنائیة بألمانیا والتي قال خاللھا "إنھ لم یُكتب صراحة أن الُمراد ھو استخدام   P21استشھد فیدنیر بمقابلة  
التعذیب التي یعرفھا الجمیع". وأضاف  ألسالیب  وسائل التعذیب، وإنما ببساطة "استخدام طرق جمع المعلومات"، والتي لیست إال رمزا  

P21  أقر  ".على أیة حالدوًما الناس للتعذیب  ضَ تعرّ  ذلك، فقد ذكر ِالضروريأنھ "لم یكن منP21  .إفاداتھ السابقة   

 إلى   فیدنیر  وأشار إنھ لم یفھم السؤال.    P21قال  الُمعتقلین، ف  باإلفراج عنأراد فیدنیر معرفة عدد المرات التي كان یتم فیھا إصدار أوامر  
 إن ھذا ھو الحال من وقت آلخر.  P21قال ، فما كانت تصدر في بعض األحیان معتقلوامر بإطالق سراح األإن  P21 قول

 251الفرع    محاضرإذا "انطوت  عّما    مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي ُسئل خاللھا  P21مقابلة  إلى  فیدنیر مجددا    أشار
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا    P21أخبر  ف  ،"الُمعتَقلینأحد  اإلفراج عن  جمع المعلومات" أو    مدةعلى اقتراحات/أوامر "بتمدید  

؛ ومع ذلك، قد یعني ھذا أیضا أن أحدھم قد یُنقل إلى فرع آخر، أو یخضع  الحدوث نوعا ما  أحدھم كان نادر  صدور أوامر باإلفراج عن إن "
  تصدروكانت  ھ قد جرى أحیانا القبض على أشخاص كثیرین في الوقت نفسھ.  ا أنذلك، موضحً   P21أقر  ، ف "2011/2012اكمة بشأن  للمح

 . اعتقالھ. وقال إنھ یصعب خروج أحدھم بمجرد فعلوه"، اعتمادا على ما یُقبض علیھممباشرة بعد أن " قتراحاتتلك اال

 إنھ یتذكر.  P21قال ، فقیامھ برسم مخطط أثناء مقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاإذا كان یتذكر عّما  P21سأل فیدنیر 

  ] إعادة رسم للمخططأدناه   یِردُعِرض المخطط في المحكمة؛ [ 

 إدارة المخابرات العامة

  251الفرع 

 س ص: مع  تحقیق البشأن 

 مشاركة الشخص المذكور أعاله س ص/ س ص ع في المظاھرات. تلقد ثبت

 

 أوراق وصحائف خاصة بملف الشخص.

 :االقتراح

 .التوقیفاالعتقال/ مدةتمدید 

 توقیع ال یمكن قراءتھ (غیر واضح) 

 رئیس قسم التحقیق 

من    ةالممنوح  اتلمزید من التأكید ، من غیر أي حاجة  اتبخصوص التحقیقواسعة  بصالحیات  كان یتمتع    251أن الفرع    P21أوضح  
 بسطرین فقط.   تلخصی القرار النھائياإلدارة الرئیسیة. وأضاف أن 
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إن المحقق عادة ھو المسؤول عن    P21قال  ، فقرار ال  ھذا  أن یتخذ  الذي من شأنھالشخص  ھویة  سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة عن  
 التحقیق.  قسمرئیس بالنیابة عن  اتخاذه

إذا كان   فیدنیر ما  القاضي  أن  قد  إنھ    P21قال  ، فمحضرالعلى  ع  قد وقّ   أنورسأل  یوقّ   أنورذكر  باسمھ وإنما بصفلم   قسم ل  ا"رئیس  تھع 
 أن یرى من كان رئیسا لقسم التحقیق في ذلك الوقت. فبوسع الشخص ، الوارد  تاریخال على وبناءالتحقیق". 

التاریخ، على  وبناء على  إنھ "قد قام بذلك بالطبع".    P21قال  ، فالوثیقةعلى  ع  قد وقّ   أنورإذا كان  عّما    ما قیل، وسأل مجددا   لم یفھم فیدنیر
 التحقیق حینھا. قسممن ھو رئیس  یعرفون، كانوا 2012 /2011سبیل المثال 

 ذلك. P21 نفىفإذا كان اسم أنور ظاھرا في مكان ما في الوثیقة، عّما  سأل فیدنیر

 استخدام   كانت تقترح، وما إذا  قبل أنورإذا كانت الوثیقة موقعة من  عّما    P21أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة سأل  إلى  فیدنیر    أشار
 التعذیب.  بشأن اقتراحات تردلم ھ إن P21قال ، فتعذیبال

ذلك، مضیفا أن التعذیب لم یُذكر صراحة، وأن الوثیقة   P21أقر  ف  ، للتو  P21التأكد مما إذا كان ھناك رمز للتعذیب كما ذكر    أراد فیدنیر
 ذكرت عوضا عن ذلك جمع المعلومات بأي وسائل كانت.

ن "ذلك ھو الحال في أغلب األحیان". سؤال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا المذكور أعاله إعن  قال في إجابتھ    P21قال فیدنیر إن  
 إنھ یتذكر ذلك أیضا. P21قال ، فوأضاف إنھ "ال یستطیع التذكر، ولكن باستطاعتھ رسم مخطط"

  ھ إنتلك الوثائق. وقال فیدنیر أیضا    شخصیا على  عقد وقّ   أنورقد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إن    P21قال فیدنیر إن  
ار األسد الجمیع كان على علم بأن بشّ  أن P21الوثائق. أوضح  علىقد وقّع أنور  أن P21  بتكرار سؤالھ السابق یرید أن یعرف كیف علم

الرئیس    ھو توقیع  2011العام    إلى  2000العام    من  یحمل اسم الرئیس  ھو رئیس سوریا. ولذلك، فإنھ من البدیھي افتراض أن كل توقیع
 بشار األسد.

وثائق    عموما  رتذكّ أن یإنھ یستطیع "یھا  مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال ف  P21محضر مقابلة  إلى  أشار فیدنیر مجددا  
.  ھو من وقّع علیھا أن یكون    ذلك یقتضي بالمحصلة  ، وأنحینھا  التحقیققسم  كان رئیس    أنورھ "على علم بأن  قال أیضا إنّ . و"251  الفرع

 بصحة ذلك. P21أقر ف ، ومع ذلك، لم یُكتب اسمھ قط بصورتھ الكاملة. وكان التوقیع بجانب خانة المنصب الوظیفي غیر مقروء"

إنھ یعرفھ بحكم منصبھ كضابط   P21قال  فشخصیا، أو إن كان یعرفھ.    أنورقد احتّك أو تواصل مع    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 داخل اإلدارة، ولكن لیس بصفة خاصة. 

  ھ یعرف إن  P21قال ف  أحد أولئك األشخاص،]، وأن یخبر المحكمة ما إذا كان یعرف  تّھمبأن یلتفت لیمینھ [منصة المُ   P21طلب فیدنیر من 
 .اإلنترنت عن طریقتعرف علیھ سبق وأن الذي  4جالس ھناك"ال"األخ 

 ذلك. P21أنور، فأقر   قبل معھ من  تم التحقیققد  P21إذا كان عّما  فیدنیرسأل 

،  لمدة قصیرة   تشاور  وبعد، لذا باستطاعتھ اإلجابة.  P21، مضیفًا إنھ لیس من شأن ذلك تجریم  التحقیقأراد فیدنیر معرفة السبب وراء ذلك  
 یرفض اإلجابة.  موكلّھاروت إن  د. P21قالت محامیة 

 P21روت إنھا أخبرت    د.قالت  ف  ،ا من عائلتھنفسھ أو أفرادً   P21م  فقط حیثما قد یجرّ   ینطبققالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن ذلك  
 ذلك.ب

مزید من التفاصیل حول الظروف  بھم  د مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي ُطلب منھ فیھا أن یزوّ   P21ذكر فیدنیر مقابلة  
 قسم مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ "عمل بشكل رئیسي على جھاز الحاسوب في    P21فیھا. وأخبر    أنور  حقّق معھالتي  

 قبل من    تم التحقیق معيجلھ. لقد  أمن    تم التحقیق معيوھذا ھو السبب الذي    ،اتبقمع المظاھر  كنّا نؤمرالمعلومات. وفي بعض األحیان،  
 ك، بناء على طلب فیدنیر. صحة ذل P21أقر ، ف"نفسھ في إحدى المرات أنور  وأیضا من قبلناس مختلفین، أ

 
4   

 قد استُخدم من الشاھد لتفادي قول "الشخص/الرجل الجالس ھناك".  مالحظة من مراقب المحاكمة: وضح المترجمون فورا أن التعبیر "أخ"
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 مع أيّ   یبحث عن مواجھةھ لم  إنّ و  ، والتحّولإنھ كان من حیث المبدأ بسبب التغییر    P21قال  ، فلذلك  P21معرفة أسباب رفض    أراد فیدنیر
 .  كان

رأى وجھھ وصورتھ على إنھ نترنت، وإنھ یعلم ذلك عن طریق اإل P21قال ف ،أنور"  الشخص ھو ذلك"  أن P21كیف عرف سأل فیدنیر 
 .اإلنترنتعرف أنور من دون أن یعرف شكل وجھھ، األمر الذي دفعھ للبحث عنھ في  . وأضاف إنھاإلنترنت

قد   أنورإن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا [عندما استُجوب عن سبب رفضھ لقمع المظاھرات]  أخبر    P21  أن  إلىأشار فیدنیر  
 ذلك.  P21أقر ، فالعینینارتداء عصابة  P21لم یتوجب على  ھف نفسھ باسمھ وإنعرّ 

مكتب   P21ا لفیدنیر، أخبر  . ووفقً أمرا مقبوال  كاننظام الحكم وأن ذلك  معارضتھ لا عن  تحدث علنً   P21قال فیدنیر إنھ متفاجئ من أن  
 .بقصة مختلفةالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  

قد أصیب مرة بعیار ناري في ساقھ، وإن   ھإنّ   P21أوضح  فھ.  ضاألسباب التي أبداھا لإلدارة حیال رف  عن  P21القاضي كیربر    سألت
  P21ن معھ في سوریا. وقال  ایعیش  طفالهالرصاصة ما زالت في فخذه األیمن، وقد "أنقذه ذلك". وكانت زوجتھ حینھا في ألمانیا بینما كان  

 ساقھ. في استخدام مشكالت كان یعاني من، وإنھ ابمفردھم اإنھ لم یتمكن من تركھم

 لم یسألھ عن ذلك.  أنورإن  P21قال ف ،ھذا العذر أنور قبل إذاعّما   سألت كیربر

التحقیق تناول مشاركتھ من عدمھا في إخماد المظاھرات   إن  P21  بشأنھا، فقال  أنور  معھ  حققأرادت كیربر معرفة المواضیع األخرى التي  
 ولم یتناول موضوع ساقھ.

  أنور قد حقق مع عندما سألتھ كیربر ما إذا كان قد اعتذر ألنور، قامت عوضا بسؤالھ ما إذا كان من الصحة بمكان أن    P21نظرا الرتباك  
P21 .في مناسبة واحدة 

 من غیر الخوض في التفاصیل. إصابتھ عنأخبره قد إنھ  P21قال  ف، بھ أنورأخبر عّما  P21 وسألت كیربر تابعت

معیّنا لم یكن    إنھ  P21قال  ف  ،P21، ما إذا سار ذلك على ما یرام، أو أنھ استمر في جدالھ مع أنور  كان رد فعلأرادت كیربر معرفة كیف  
 إیجابي تجاھھ.، وإن األخیر فد أبدى رد فعل بشكل مباشر  أنور تحت إمرة لیعمل

 ".ما ھو علیھإنھم "سیتركون األمر على  ت كیربر قائلةً لخصّ 

 P21قال  ، ف2011/2012إذا كان قد علم أو سمع بأناس یموتون في سجون أجھزة المخابرات ابتداء من عّما  P21سأل القاضي فیدنیر 
 موضوع السؤال.ة معرف أرادإنھ كان ھناك سجون "بالطبع"، وإنھ 

 ھ یعرف " بالطبع". ذلك، قائال إنّ P21 أقرف  ،ا قد ماتوا في ھذه السجونإذا كان یعرف أناسً عّما  P21فیدنیر سأل 

والذي كان فرع التحقیق. وقال إنھ قد    285إنھ یعلم بذلك من الفرع    P21قال  ف.  251سأل فیدنیر عن الناس الذین ماتوا في سجن الفرع  
الفروع، ویحضرونھا   من جمیععون الجثث  ا شاحنات التبرید التي كانت تنقل الجثث. وكانوا یجمّ إنھ قد رأى أیضً   P21"رأى ذلك". وأضاف  

 .285الفرع مقر إلى  من یُتوفى في أي فرع من الفروعجثة یتم إحضار  كانأنھ ، P21لـ إلى مركز اإلدارة. ووفقا

المرء یتجاذب أطراف الحدیث مع مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال فیھا إن "  P21فیدنیر إلى محضر مقابلة    أشار
"كانت  كونھ یفترض أنھا  ،  أبدا  " بنفسھامنھ  ا". وأضاف قائال إنھ "لم یَر أی251القادمة من الفرع    الكثیرة  شاحنات التبریدزمالئھ ویسمع عن  

في   285مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھم "عرفوا بأمر الفرع    P21". وأخبر  آخر  تأتي في األوقات التي ال یعمل بھا أحد
.  قد عرف عنھا  المحكمة، مضیفا إنھ لم یَر الجثث، ولكن الجمیع   أمامإفادتھ    P21"، فأقر  الحقاالبدایة، ولم یعلموا بأمر كل الجثث إال  

 كانتاالتحقیقات؛ إذ رأى بنفسھ جثة أو اثنتین    أُجریتوأضاف قائال إنھم كانوا یَرْون األجساد المیتة في مختلف الفروع، وفي الباحة حیث  
 . یتم نقلھماعلى وشك أن 

  ھا. وقال إنP21كان اإلدارة العامة، حیث عمل    285إن الفرع    P21أوضح  ، فعنھا  P21أراد فیدنیر معرفة الباحة التي كان یتحدث  
 .  251بجوار الفرع  كانت
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إنھ یتفاجأ عندما    P21قال  ف  ،فیھ، منذ بدایة النزاع  ا، وعن التاریخ الذي رآھ251إذا رأى أي شاحنات من الفرع  عّما    P21  سأل فیدنیر
 . 2011یسمع كلمة "نزاع"؛ إن تلك المفردة ترجمة خاطئة، وكان یقول دائما كلمة "ثورة". وأضاف قائال إن ذلك قد حدث في آذار/مارس 

 ذلك.  P21، فأقر 251من الفرع  القادمة الشاحنات P21فیھ  شاھدالتاریخ الذي   منأراد فیدنیر التأكد 

إنھ عندما أخبر مكتب   P21قال  فمن الوثائق، بصفتھ ضابط أرشفة.    251قد علم بأمر الوفیات في الفرع    P21إذا كان  عّما    فیدنیرسأل  
أمام محكمة. وقال إنھ "سیدفع ثمن" مثولھ أمام المحكمة    ذلك  قول  أنھ كان یتعین علیھالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بذلك، لم یكن یعلم  

أضاف ووحتى اآلن.    2011منذ    وخصوصاال إنھ على علم بھیاكل نظام الحكم السوري لما یتجاوز الثالثین عاما،  قائ  P21الیوم. وأضاف  
 . ونسائھم وعائالتھم،  وأطفالھممعارفھ وأصدقائھ،  بحق" نوع من االنتقام"  مورسإنھ قد 

قبل ثالثة أعوام، مخالف لمرة، واعتُِقل لمدة عام نتیجة لذلك. و. وقال إن أخاه كان ذا رأي  یةاالنتقام  األعمال، وقعت كثیر من  P21لـ  ووفقا
  بطریقة ودیة. ووفقا   التحقیق معھ]. وقد تم، على ما یبدو،  P21بشأنھ [  وتم التحقیق معھ من قبل أمن الدولة في حماة،    زوج شقیقتھ  استُدعيَ 

ما زالوا ھنا".  وشقیقاتھ  ه بأن أشقاءه  ]، ونذكرّ P21حذاء في فمھ [ : "فلنضع  لشقیقتھوشخص آخر    التحقیق، قال الضابط الذي أجرى  P21لـ
ینتقمون من الجمیع. وقال إنھ یعرف ذلك جیدا، وإنھ ھو ذاتھ كان جزءا من ذلك النظام. وقال   وإنھمإنھ یعرف تركیبة النظام،    P21وقال  

سیتوجب ه المحامون كذلك بأن یلتزم الصمت نظرا ألنھ  مضیفا إن أصدقاءه في ألمانیا حذروه كذلك، وأخبروه بأن یلتزم الصمت. وأخبر
 . عدم صمتھأن یدفع ثمنا باھظا لقاء  علیھ

  إنھ قد ُھّدد عن طریق أصدقاء. P21قال  ، فما إذا كان تعرض للتھدید الصریح P21سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة 

 ذلك. P21، فأقر P21إلى أن الوسطاء كانوا قد استُخدموا كوسیلة إلیصال التھدیدات إلى  خلصت كیربر

إن محتوى الكالم قد كان بمثابة نصیحة من أصدقائھ، ولكنھا كانت مشوبة ببعض التھدید.    P21قال  ف.  P21ـأرادت كیربر معرفة ما قالوه ل
إنھ یُذّكر المحكمة بأنھ سیدفع ثمن مثولھ ھنا. وأوضح "إنھم" یعتقدون   P21وقال إنھ یعرف أصدقاء في سوریا ممن دفعوا ثمنا باھظا. وقال  

  یشغلھ. الذي كان موقع الحساسلإنھ سیفصح عن معلومات نظرا ل

أشخاص   "أولئك" ھم  أن  إلى  كیربر  لكیعّما    ، وسألتھP21غیر أصدقاء  من  خلصت  أحدھم  ھّدده  قد  كان  بشھادتھإذا  یدلي  في ھذه    ال 
 تحمل إنھ تلقّى نصیحة    P21قال  ف  ھ ینبغي أن یكون حذرا إزاء ما یقولھ.ما یقول، أو وّجھ لھ تھدیدا بأن  یُملي علیھالمحاكمة، أو حاول أن  

قد تعرضت للتھدید. وقد    شقیقتھثمانیة أعوام، وإن  ل  اعتُقلقد    شقیقتھ، نظًرا لعلمھ بتأثیر ونفوذ النظام على عائلتھ. وأضاف إن زوج  تھدیا
 استلم رسائل منھا منذ أن غادر سوریا.

 ذلك.  P21 أرادت كیربر معرفة ما إذا انحصرت جنسیة من "أعطاه نصیحة" بالسوریة، فأقر

ة، ولیسوا  ذلك، قائال إنھم كانوا من المعارض  P21المعاَرضة المسلّحة، فنفى    معمقاتلون    أولئك األشخاص ھم  إذا كانواعّما    سألت كیربر
 المقاتلین.   من

 .ذلك P21"، فأقر ةحیلھ النص قدمیعرف كل شخص " P21أرادت كیربر معرفة ما إذا كان 

 ن. وإنھم سوری P21إذا كانوا سوریین، أو لبنانیین، أو عراقیین، فقال عّما   سألت كیربر

 إنھم "معارضون فقط" على حد علمھ.  P21أرادت كیربر معرفة ما إذا كانوا أعضاء من أي تنظیم مسلح، فقال  

ً إذا كان أي منھم تابععّما   سألت كیربر   قطعًا إنھم  P21قال  ، فني السوريللجیش السوري الحر، أو حزب هللا، أو داعش، أو الجیش الوط ا
 غیر تابعین ألي من تلك الجماعات. 

 *** 

 دقیقة بین الجلسات] 65[استراحة لمدة 

 *** 

إلى مكتب   المرافق لھحكمة  حّراس الم. وتّوجھ أحد  مقیدا باألصفادكان إیاد الغریب  الدخول إلى قاعة المحكمة،    المتھمون[عندما عاود  
 القاضي]
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قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھا سمعت بمواجھة إیاد الغریب صعوبات خالل استراحة الغداء، وعرضت علیھ بالتالي تناول لوح  
 من الشوكوالتة من مكتب القاضي لكي یكون في حال مناسب لتحّمل المحاكمة. رفض محامو دفاع إیاد الغریب ذلك العرض بلطف. 

 أنھا   یبدو  إنھأخبرھا  وخطابات ُمرسلة من المحكمة مفتوحة في صندوقھ البریدي.    ةوجد ثالث  P21  موكلھاإن  قالت محامیة الشاھد د. روت  
عقب   P21د. روت، َمثل العدید من الصحفیین أمام منزل    ما أفادت بھل. ووفقا  عن الموضوع، وإنھ قد أخبر أنور البني  ت ونُِسخ  تقد فُتِح

مت التھدیدات التي سا سوریّا سابقا قد وّجھ لھ التھدید في الیونان. واتّ أیضا إن ضابطً   P21ذلك، وطالبوا بإجراء مقابلة معھ. وقد أخبرھا  
  P21لھ في الیونان. وتساءلت د. روت ما إذا كانت شھادة  الذي وّجھ التھدید صراحةألمانیا بأنھا عاّمة، على عكس  في P21ُوجھت إلى 

 فعلی�ا باألمر المجدي. 

شھادتھ في المحكمة ما زال قائًما، ولذا، فھي ال تستطیع أن تُعفیھ من الشھادة. بدالء  اإلب  P21قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن واجب  
لشدید فیما ینشرونھ من معلومات أیًضا. وخلصت إلى أن المحكمة تعي تماما  جمیع الصحفیین والحضور بتوّخي الحذر ا  بصرامة   وحذّرت

كیربر إنھم سیستمرون    ت. وقالحالیاقة بالشھود، وأنھا تجد نفسھا في موقف غیر محبّذ، ولكنّھ یتعذّر إیجاد سبیل للخروج منھ  داألخطار الُمح
 . ، وباالستجواب المّوجھ من قبل األطرافP21بشھادة 

إنّھ یعلم علم الیقین بحالتین، أال    P21قال  ، ف251إذا كان یعلم بأي وفیات في الفرع  عّما    P21واصل القاضي فیدنیر استجوابھ بسؤال  
 [ُحجب االسم]، و[ُحجب االسم].  اوھم

أكیدة؛ ومع ذلك، فقد    إنھ ال یملك معلومات  P21قال  ، ف251عن سبب اعتقاده بأن [ُحجب االسم] قد تُوفي في الفرع    P21سأل فیدنیر  
في   المشفىالمزة) والتي نّصت على أن [ُحجب االسم] قد نُِقل إلى  مشفى  (  601  مشفىإلى    251اّطلع مرة على رسالة صادرة من الفرع  

 . P21 یعرفھ. إن ھذا كل ما سیئةحالة صحیة 

 المجتھد. مشفىإنھ كان طبیبا مقیما في  P21قال ، فعن مھنة [ُحجب االسم] P21سأل فیدنیر 

 ، وُحقق معھ فیھ. 251إنھ قد اعتُقل في الفرع  P21عن اعتقال [ُحجب االسم]. وقال   P21أراد فیدنیر معرفة ما یعرفھ 

 . إنھ قد اعتُقل بسبب التصریح برأیھ جھرا P21سأل فیدنیر عن سبب اعتقال المذكور، فقال 

 إن ذلك قد حدث بالتأكید في زمن أنور.  P21سأل فیدنیر عن الشخص الذي قام بالتحقیق مع [حجب االسم]، فقال 

قال  ، فمن الوثائقاالستنتاج  [ُحجب االسم]، أو ما إذا كان قد خلص إلى ذلك    حقق مع  من یقینا  یعرف    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
P21 أنور.  الشخص ھوذلك  ھ متأكد من أنإن 

ولم ھ یعرف في نھایة المطاف من كان یترأس قسم التحقیق في حینھ.  إن  P21عن كیفیة توصلھ إلى ذلك االستنتاج، فقال    P21سأل فیدنیر  
 یُسَمح ألي شخص آخر بإجراء التحقیقات.

بالتالي قد توصل إلى أي استنتاجات بناء على مركز أنور، أو على ما في ُجعبتھ من حقائق تُثبت قیام    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
، وقد وشقیقتھ [ُحجب االسم] بشقیقإن ثمة معلومات صریحة، وإنھ قد كان على تواصل دائم   P21قال أنور بالتحقیق مع [ُحجب االسم]. و 
  أبقاھم على اّطالع بجمیع األخبار.

  إنھ كان رئیس التحقیق. P21أراد فیدنیر معرفة أین ظھر اسم أنور، فقال 

أن   P21بأن ذلك قد كان أنور نفسھ، فأوضح    P21بعملیات التحقیق، أو عن كیفیة علم    251إذا قام آخرون في الفرع  عّما    سأل فیدنیر
 ، كان أنور "ھناك" دائما بخصوص جمع المعلومات و"أمور أخرى". P21لـ   یعطي األوامر في كل عملیات التحقیق. ووفقا  اترئیس التحقیق

إنھ یشیر إلى كل الوثائق. إن كل تلك   P21ق أو فقط على الورق، فقال  وجود أنور "ھناك" في غرفة التحقی  كان  أراد فیدنیر معرفة ما إذا
 الوثائق موقّعة من قبل رئیس قسم التحقیق الذي بوسعنا القول إنھ یُشرف على كل التحقیقات.

القریة   نفسمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا مسبقًا أّن بوسعھ تذكُّر [ُحجب االسم] نظرا ألن األخیر من    P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
تحت التعذیب. وشّدد فیدنیر  الحقا    توفي بنفسھ مع [ُحجب االسم]، وقد    قد حقق  أنور   أنوثائق  ال  وشاھد من خالل.  P21التي ینحدر منھا  

إنھ ال یعلم ما إذا قام أنور نفسھ بذلك شخصیا، ولكنھ كان على تواصل مع عائلة [ُحجب    P21فسھ"، فقال  قد قال "أنور بن  P21على أن  
 حالة سیئة. وقد أُعلمت عائلتھ بوفاتھ، وأُمروا باستالم جثتھ.  في  المشفىاالسم]. ونُقل [ُحجب االسم] إلى 
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  بذلك. أخبرھمذلك، موضحا أنھ ھو من  P21ئلتھ، فنفى بالتالي بوفاة [ُحجب االسم] من عا P21إذا علم عّما  سأل فیدنیر

إنھ، وبصفتھ   P21أعاله، والتي قال فیھا  ورد  مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كما    P21أشار فیدنیر إلى الِقْسم ذاتھ من مقابلة  
، وأن أنور  251، كان بإمكانھ الوصول إلى الوثائق التي تنص على أن [ُحجب االسم] كان قد اعتُقل من قبل الفرع  األرشیفرئیس قسم  

 ذلك.  P21تحقیق، فأقر جلسات بنفسھ قد حقق معھ، وأنھ ثمة عدة  

  P21أوضح  فتلك الوثائق.    بنفسھ على  قد وقّع  أنورقد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إن    P21شّدد فیدنیر مجددا على أن  
 أنھا قد ُوقّعت من قبل رئیس قسم التحقیق. 

 ذلك.  P21المذكور سابقا، فأقر  نفسھالتوقیع یقصد  P21 كانإذا عّما  سأل فیدنیر

كان متأكدا من أن أنور قد أجرى التحقیق.    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھقد أخبر    P21  أنأشار فیدنیر مرة أخرى إلى  
مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، والتي قال فیھا إنھ عقب   P21ومضى فیدنیر في حدیثھ لیشیر إلى أقسام إضافیة من مقابلة  

المجتھد، والذي یُزعم أنھ قد قام بإیصال المعونات الدوائیة    مشفىیعمل في  یطلب معلومات بخصوص طبیب    251أي تحقیق، كان الفرع  
بعدد من األشخاص، والذي  یتعلق    251ھذا الطلب الصادر من الفرع  كان  المعارضة. و  فيإلى المعارضة، وأنھ ھو نفسھ قد كان عضًوا  

 ذلك. P21كان [ُحجب االسم] منھم، فأقر 

 .إنھ متأكد من أن ذلك الشخص قد تُوفّي أیضا P21، فقال  آنفا P21الذي ذكره الُمتوفى اآلخر الشخص أشار فیدنیر إلى 

، 251أن المعلومات عادة ما تبقى داخل الفرع    P21أوضح  ف.  ُمتوفّىبأن ذلك الشخص    P21حصل، وعن سبب یقین  عّما    سأل فیدنیر
علومات أن تخرج حالما ینتھي األمر، وھنا تُحال المعلومات إلى اإلدارة. وكذلك األمر بالنسبة للمعلومات المتعلّقة بالتحقیقات. ومن شأن الم 

، في حال توفي أي شخص، یُدرج اسمھ في سجل الوفیات، ویدل ھذا السّجل عادة على أن أحدھم قد خضع للتحقیق، وأنھ قد  P21لـ  ووفقا
 مات بسبب "أزمة". 

 ذلك. P21، فأقر 251إذا كان الشخص قد اعتُقل بالتالي من قبل الفرع عّما  سأل فیدنیر

قال  ف.  الوفیاتمن معلومات تتعلق بالمتوفین بشكل عام، وما إذا كان قد اطلّع على أّي ملفّات توثّق    P21أراد فیدنیر معرفة ما في ُجعبة  
P21  فة إلى المالحظة بأن ملفّھم سیُغلق. وفي بعض األحیان، قد یطلب  أسماء أو أكثر، باإلضا  ةإن مكتبھ عادة ما استلم قوائم تتضمن عشر

إن الفروع ال   P21. وقال  متوفى  ذلك الشخص   الفرَع أنفیھا مكتبھ    یُخبر، وھذه ھي اللحظة التي  معیّنفرع آخر معلومات عن شخص  
 تتبادل المعلومات فیما بینھا.

 باسبأإنھا عادة ما توّضح أن األشخاص قد توفوا فقط من غیر إبداء  P21إذا كانت تلك القوائم توّضح سبب الوفاة، فقال عّما  سأل فیدنیر
 .الوفاة

 إن ھذا كان الحال في أغلب األحیان. P21، فقال ة ذویھمأقارب أولئك األشخاص بوفا تم إعالمإذا عّما  سأل فیدنیر

وفاة المعتقلین.   الكشف عنعدم    بغرض   الحذر  وخونیت  الموظفین  إنب   االتحادیة بألمانیاشرطة الجنائیة  مكتب ال  P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
  ذلك. P21العائالت أن األشخاص موضوع الحدیث قد توفوا وفاة طبیعیة، فأقر  علىوعادة ما أظھرت القوائم التي كانت تُعرض 

إذا  عّما    P21وسأل  ،  عن بعض أفرادھاإلى السجون بحثًا    التوجھأحیانا    اعتادت   ا قدذویھ  أماكن تواجد  تجھلالتي    العائالتقال فیدنیر إن  
إنھم قد تلقوا أوامر كتلك في بعض األحیان. وكانت لدیھم األوامر الصریحة    P21كان ھناك أوامر بتجاھل أو رفض طلبات كتلك، فقال  

ببساطة. وقال إنھ قد علم بأمر  أولئك األشخاص  تجاھل وجود  في العادة    حیث یتمحاالت،  تلك البأي معلومات في    تزوید العائالتبعدم  
 ن وثائق في العمل.اعتقال أخیھ م

 إنھ ال یذُكر ذلك. P21، فقال P21قال فیدنیر إن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قد عرض صورة لجثة على مرأى 

  ة رؤی   P21  العسكریة، فأقر  بالمشافيإن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قد سألھ عن تلك الجثث، وخاصة فیما یتعلق    قال فیدنیر
إنھ قد تساءل عن سبب وضع الجثث تحت أشعة   P21على األرض وفي الردھات. وقال    ملقاةحرستا. وكانت تلك الجثث    مشفىجثث في  

تحت أشعة الشمس لساعات. وقال إنھ رأى آثار التعذیب على  ا تُركت  بواسطة شاحنات التبرید، ولكنھ  تُنقلس  االشمس. وقد اعتقد بدایة إنھ
 فقط.  قصیرة إحدى تلك الجثث، وإن معظمھا كانت مرتدیة سراویل 
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 .2012، بالتأكید في العام 2012في نھایة العام  إن ذلك قد كان P21تلك الجثث، فقال  متى شاھد P21 سأل فیدنیر

 601إنھ یعلم بحدوث أمور كتلك في    P21، فقال  أیضا  أخرى  مشافٍ بحدوث ھذه األمور في  لم  ع  P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان لدى  
 .ھناك أیضاموجوداً صدیق لھ  كانالمزة)، حیث  مشفى(

 إن معرفتھ تنحصر بالمزة.  P21سأل فیدنیر عن تشرین، فقال 

مكتبھ قد    إن  P21الثورة، فقال    أثناء عن معرفتھ حول ما إذا ارتفعت نسبة سوء المعاملة في سجون أجھزة المخابرات    P21سأل فیدنیر  
. كان وحشی�ا  التعذیب  ، وأن ذلكالرقمیة والتناظریة. وقال إنھ على علم بتعرض الكثیرین إلى التعذیببصیغتیھا    –  كثیرا من المعلومات  تلقى

یبدأ منذإن  وقال   القبض على الشخصلحظة    التعذیب  اعتُقل  و.  إلقاء  الرفاعي [ذكر ھذه    أشخاصعندما  البدایة]،   الواقعةفي مسجد  في 
متر. وقال  200، وھي مسافة كانت تقارب 285طول الطریق، من باب مكتب اإلدارة إلى قسم التحقیق في الفرع  تعرضوا للضرب على

P21  15ما یزید على  شاھدالمعدنیة. وقال إنھ قد  قضبانوال اتالھراووإن بعضھم توفوا وھم في ذلك الطریق. وُضربوا بأعقاب البنادق  
 . الدماءتوفوا وُركلوا جانبا، وقد غّطتھم شخصا 

 .2011إن ذلك قد حدث في العام  P21وقوع ھذه الحادثة، فقال  وقتأراد فیدنیر معرفة 

، ویُرصفون  ُجثثاكانوا یُحَملون    األشخاص . وأضاف إن  الثورةإن ذلك قد وقع في بدایة    P21أراد فیدنیر معرفة الموعد بالتحدید، فقال  
 .ایومیّ ذلك  شاھدإنھ  P21. وتوفّي كثیر منھم قبل التحقیق معھم. وقال إلى الجدار استنادا البعض بجانب بعضھم

إنھ یعلم أنھ ومع    P21قال  ف"باتّخاذ أشد التدابیر"، وباستخدام مزید من العنف.  ما قد صدر أمر من أعلى المستویات  إذا  عّما    سأل فیدنیر
ّصت بدایة الثورة، حثّت األوامر على انتھاج القسوة والصرامة الشدیدتین. وحاول بعض الضبّاط أن یكونوا أكثر اعتداًال في التطبیق، ولكن ن

أ وأضاف  الجویّة.  المخابرات  وإدارة  العسكریة،  المخابرات  شعبة  داخل  وتحدیدا  العنف،  درجات  أعلى  استخدام  على  إدارة  األوامر  ن 
أنھ نظرا لتركیبة اإلدارة، عادة ما   P21. وأوضح  من السُّنّةكانوا    أغلبھم  المخابرات العامة لم تتسم حقیقة بالقسوة الشدیدة قبل الثورة، وإن

 إدارة المخابرات العامة. على القائمینإلى  في ذلك إدارة المخابرات العامة سنیّا. وأضاف أنھ یشیرمدیر كان 

المخابرات العامة]، أو أغلبھم على   إدارةإن كل الرؤساء [القائمین على    P21، فقال  على وجھ التحدیدسنیّا  بینھم  فیدنیر معرفة من كان  أراد  
، في حین كان العلویّون وحدھم یقودون شعبة المخابرات عموما  إدارة المخابرات الجویّة  قیادةالمسیحیون    وتولّى.  من السُّنّةاألقل كانوا  

 یرأسون إدارة المخابرات العامة. السُّنّةسكریّة، وكان الع

إنھا ثورة/انتفاضة، وإنھ   P21عن التاریخ الذي یقصده في حدیثھ عن "بدایة النزاع"، فقال  P21، وسأل سیكتفي بھذا القدرقال فیدنیر إنھ 
 .2011  ،آذار/مارس 15یشیر إلى تاریخ  

ذلك، مضیفا أن األوامر    P21التعذیب في الفروع منذ بدایة الثورة، فأقر    مزید من ممارساتكان ھناك  بما إذا    P21سأل فیدنیر عن علم  
 على استخدام مزید من العنف.  نّصت

حتى   قد ُعذّبوا، وقال إن الناس  251عن التعذیب في الفرع    P21أشار فیدنیر إلى قیام مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بسؤال  
،  أُفرج عنھم ، لم یتم تعذیب الناس إلى ذلك الحد قبل ذلك. وأضاف أنھ یعرف الكثیرین ممن  P21لـ  الموت منذ بدایة النزاع فقط؛ فوفقًا 

 ذلك.  P21وأخبروه بذلك، فأقر 

إن "السید أنور رسالن" كان رئیس قسم التحقیق في الفرع الداخلي  P21، فقال وصالحیاتھمضى فیدنیر في حدیثھ سائال عن وظیفة أنور 
القیام بأي شيء على  قادرا    لم یكن  أنور  إنھ یرى أن  P21. وأضاف  بحكم شغلھ لذلك المنصب  حافظ مخلوف  تحت إمرة]، ولكنّھ كان  251[

تلقاء نفسھ من    الرتب  صغار  یخشىكان  األخیر    یعتقد أنفإنھ    ، ومع احترامھ ألنور،حافظ مخلوف. وأضاف أنھ  دون الرجوع إلى  من 
 العلویین. 

ذلك،    P21]، فأقر  251رئیس الفرع [نائب  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن أنور قد شغل منصب    P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
مضیفا أن شخصا ما لیس دائما ھو رئیس قسم التحقیق، ففي بعض األحیان، یكون الشخص نائب رئیس الفرع، ویكون في أحیان أخرى 

 التحقیق.  قسمرئیس 

أّن رئیس  أنور المحددة، ولكنّھ یعرف    بصالحیات مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ لیس على درایة    P21إخبار  إلى  أشار فیدنیر  
 .251ذلك بالنسبة للفرع  P21بعد رئیس الفرع، فأقر   نفوذاقسم التحقیق قد یكون ثاني أكثر شخص 
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مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال خاللھا إنھ كان ھناك نائب   P21استشھد فیدنیر مرة أخرى بمقتطفات من مقابلة  
   بصحة ذلك في حال وجود قسم تحقیق. P21، فأقر ر رسمّي، ولكّن رئیس قسم التحقیق كان ذا سلطة أكب

نظرا لترأس . ولكن،  251إلى الفرع  القسم    یتبعإنھ ومن الناحیة اإلداریة،    P21، فقال  40  القسم  الجھة التي یتبع لھاأراد فیدنیر معرفة  
  قادر على القیام بأي شيء من دون استئذان   ر غی  توفیق یونس  ، مما جعل251كان أیضا الرئیس الفعلي للفرع    فقد،  40  القسممخلوف    حافظ

أن مخلوف ترأس  على رئیس اإلدارة أیضا؛ حیث كان مخلوف دائما ھو الرئیس الفعلي. وأضاف    ینطبقإن ذلك    P21حافظ مخلوف. وقال  
 الفرع.  لھ في التابعین األشخاصمئات باإلضافة إلى ، العناصرمن المیلشیات التي تتكون من آالف  عددا

 ذلك، مضیفًا أن ذلك قد كان الحال قبل بدء "األحداث".  P21سجن خاص، فأقر  40 القسمإذا كان یوجد في عّما  سأل فیدنیر

 إنھ كان یوجد مكاتب بالطبع. P21، فقال 251سأل فیدنیر عن وجود مكاتب تحقیق في قبو الفرع  

 إن مكانھ في القبو.   P21سأل فیدنیر عن موقع مكتب أنور، فقال 

في الطابق العلوي،   كان إن مكتبھ الرئیسي P21مكتب آخر، فقال  كان لدیھإذا كان ذلك ھو مكتب أنور الوحید، أو ما إذا عّما  سأل فیدنیر
 مكتب التحقیق في القبو.وكان 

طابق یرتفع بأربع درجات عن الطابق  إنھ ذكر بالفعل وجود    P21أراد فیدنیر معرفة ما المقصود ب "الطابق العلوي" بالتحدید، فقال  
 في أسفلمن القبو،    األیسر. وكان المكتب اآلخر واقعا في القسم  الطابق األعلىمن    األیمنوإن المكتب كان موجودا في الِقْسم    األرضي،

 الدرج. 

 ھناك. شاھدهإنھ قد  P21قد استخدم مكتبھ في القبو، فقال  أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قبل المّدعي العام 

  والتي أُبرزت ،  وتالوة محتواھا بصریّا،    الوثائق  معاینة إحدىعن قوائم خاصة بالمتوفین. وطلب    P21إلى حدیث    كلینجھأشار المّدعي العام  
 المحكمة في الیوم الخامس والثالثین من المحاكمة.  أمامبالفعل 

 *** 

 ]متضمنة األسماء الواردة فیھا لھیكل القائمة المذكورة أعاله التي ُعِرَضت في قاعة المحكمة  تمثیلإعادة  یِرد فیما یلي[

 *** 

 الرقم  االسم اإلطار الزمني الرقم  الرقم 

  

 شیئا شبیھا.  شاھدإنھ قد  P21شیئا یشبھ ذلك، فقال  شاھدقد  P21إذا كان عّما  سأل كلینجھ

حیث   على الوجھ الخلفيتواریخ وعلى أرقام، وأسماء،   تحتويإنھ قد اطلّع على وثیقة    P21فقال ،  تحدیدا وأین  P21  رآهعّما   سأل كلینجھ
 رقام.األ معأُدرجت أسماء الُمعتَقلین 

 إنّھ یعتقد ذلك.  P21تلك قائمة بأسماء المتوفین، فقال  المحتمل أن تكون نم كانإذا عّما  سأل كلینجھ

 االسم [ُحجب االسم]. علىإنھ تعّرف  P21، فقال P21األسماء مألوفا بالنسبة إلى  تلك إذا كان أحدعّما  سأل كلینجھ
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إن  P21أن رأى االسم في مكان آخر، فقال ومعرفة ما إذا كان یعرف بأمر [ُحجب االسم] عن طریق أخیھ، أو أنھ قد سبق لھ  أراد كلینجھ
 ذلك قد یكون الحال.

ذلك، فقال    ، فأقر كلینجھتحدیداالقائمة    P21إذا كان كلینجھ یّود أن یعرف ما إذا رأى  عّما    P21إذا كان متأكّدا، فسأل  عّما    سألھ كلینجھ
P21  .إنّھ لم یَر تلك القائمة 

 كلینجھ وثیقة أخرى.   عرض

 *** 

 المحكمة] عرضت أماملھیكل القائمة المذكورة أعاله والتي  إنشاءإعادة ھو ما یلي [

 *** 

فيرقم     الُحجیرة 
 الجثثحفظ ثالجة 

 رقم  

یمكن  ال  توقیع 
 قراءتھ

 الرقم  االسم تاریخ الوفاة 

 1 [ُحجب االسم] 21/10/2012 2312 17 

 2 [ُحجب االسم] 20/10/2012 […] 18 

 3 [ُحجب االسم] 23/10/2012 2317 20 

 4 [ُحجب االسم] 27/10/2012 2308 21 

 5 [ُحجب االسم] 29/10/2012 […] 24 

 6 [ُحجب االسم] 29/10/2012 3323 23 

 

 . على الجانب األیسرالتبرید  خانةإن ذلك یبدو مألوفا بالنسبة لھ، باستثناء خانة أرقام  P21قال 

 الثالجة. ُحجیراتالتبرید"، فقال إن الجثث كانت توضع في  خانةبتعبیر " P21یقصده عّما  سأل كلینجھ

إن القائمة تحتوي أسماء المعتقلین،    P21معرفة ما إذا كان یمكن التعّرف على تاریخ وفاة أشخاص معینین من ھذه القائمة، فقال    أراد كلینجھ
 وأرقامھم، ورقم الوفاة.

 .P21وبطلب من كلینجھ، قام أحد المترجمین بتالوة القائمة، والتأكید على ما قالھ 

  تظھر عادة إالال  5، نظرا ألن "قوائمنا"المشافيصادرة عن أحد    أنھاإنھ یعتقد    P21عن الفرع الُمصدر لتلك القائمة، فقال    سأل كلینجھ
 اسم المعتقل، وتاریخ اعتقالھ، ورقمھ.

قوائم ال تتضمن أرقام  لم یشاھد إال  ذلك، مضیفا أنھ    P21، فنفى  مثل ھذه القوائم  لھ وأن شاھدإذا كان قد سبق  عّما    P21سأل كلینجھ  
 الثالجة.  ُحجیرات

 
ضمیر الجمع بصیغة المتكلم "نحن" وضمیر الملكیة "نا" في سیاق حدیثھ عن عملھ في الفرع   P21غالبا ما استخدم مالحظة من مراقب المحاكمة:  5

255 . 
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"  "قوائمنا  ألن،  تحدیدا  إنھ لم یَر تلك الوثیقة  P21السؤال ذاتھ مشیرا إلى القائمة األولى التي عرضھا في المحكمة للتّو، فقال  عن  سأل كلینجھ  
وقال    ھي كل ما یمكن أن یحصل علیھ مكتبھ. ومات  المعل  ھذه. وقال إن  الُمعتقل  ، ورقمأحیانا  وتاریخ الوفاة  وتاریخ االعتقال  ،االسمتضمنت  

P21    لكیال الحقا    خاصة للوفیاتإن في حالة [ُحجب االسم] على سبیل المثال، أظھرت القائمة أنھ قد توفي. وكان یتم قْید الناس في سجالت 
 تعاود أسماءھم الظھور في قوائم المطلوبین. 

 .قد أرسل قوائماإن كل فرع  P21القوائم، فقال  مصدر تلكسألھ كلینجھ ما إذا كان یعرف 

إنھا صادرة عن أحد الفروع، مضیفا إن اإلدارة   P21للتو، فقال    عرضھایعرف َمصدر القوائم التي    P21أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  
 كانت تحصل على تلك القوائم من الفروع. 

 .أحد المشافيإنھا صادرة عن  P21للتو، فقال  عرضھاعن القوائم التي  مرة أخرىسأل كلینجھ 

 . أحد المشافي مصدرھاإنّھ یعتقد أن تلك القائمة  P21كان یتحّدث عن أولى القائمتین، فقال  P21خلص كلینجھ إلى أن 

إن ذلك قد وقع ضمن مسؤولیاتھ، مضیفا أنھ غیر    P21، فقال  251أراد كلینجھ معرفة مدى مسؤولیة أنور عن تعذیب المعتقلین في الفرع  
متأكد مما ینبغي لھ أن یضیف من حدیث. وقال إنھ غیر متأكد مما إذا كان أنور قد اضطلع بالتعذیب بصورة مباشرة، حیث كان یرد مكتب 

P21  معلومات حول ذلك. وقال    في بعض األحیان طلبات بخصوص أناس محددین، ما إذا كان بحوزتھم أي أسلحة، فیقوم "الناس" بجمع
P21  نفسھ قد قام بتعذیب أي شخص بغرض الحصول على المعلومات منھ. أنورإنھ ال یعتقد بأن 

إنھ یعتقد ذلك، ولكنّھ غیر متأكد نظرا ألن مكتبھ تلّقى    P21باستخدام التعذیب، فقال    أوامرإذا كان أنور قد قام بإصدار  عّما    سأل كلینجھ
 ط.فق المكتملةالمعلومات 

مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال فیھا إن "أنور، بصفتھ رئیس قسم التحقیق،   P21محضر مقابلة  إلى  كلینجھ    أشار
أیضا، ولكّن أنور    بإجراءآخرون    وقام.  وأصدر جمیع األوامر ذات الصلةكان مسؤوال بصورة مباشرة عن التحقیقات واستخدام التعذیب،  

 بتعذیب النّاس. بنفسھ إذا قام أنورعّما  أن كلینجھ كان یتحّدثإنھ اعتقد ب P21". وقال  محاضرمن وقع كل ال ھو 

 قد عذّب إنھ ال یعتقد بأن أنور    P21، فقال  صحیحا أم المكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  بھ  ما أخبر    إذا كانعّما    P21سأل كلینجھ  
 الناس بیدیھ، وإنّما كان مسؤوال عن التحقیقات فقط.

 ذلك. P21لدى مكتب الشرطة الجنائیة واالتحادیة بألمانیا صحیحة، فأقر  P21إذا كانت إفادة عّما  سأل كلینجھ مرة أخرى

إن ذلك قد كان في بدایة الثورة، حیث   P21، فقال ما عن أسباب انشقاق أنور، وطلب منھ أن یضع ذلك في سیاق P21كلینجھ سائال  تابع
النظام نظرا ألنھ كان وحشیّا الكثیرون برّد فعل  یقتنع  المغادرة"إننا" كنّا في وضع صعب،    P21. وقال  جدا  لم  بالتّالي.   وأُجبرنا على 

 التعذیب.والقتل جمیع عملیات وأضاف "إننا" كنّا ضد 

كان قد ُسئل عن أسباب انشقاق   P21االتحادیة بألمانیا بشيء مختلف. وأشار إلى أن   قد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة P21قال كلینجھ إن 
لنّسبة  أنور، وأخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن "ذلك كان معروفا؛ حیث عادة ما كان األمر [أي االنشقاق] في غایة السریة با

، "كان ھناك الكثیر من التخمین؛ فوفقا للشائعات المتداولة، تلقّى أنور المساعدة P21لـ  لمن عمل في أجھزة المخابرات". ومع ذلك، ووفقا
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن "حاالت كتلك موجودة؛ إذ رأْیت وثائق كتلك". سأل   P21من رجال من الُمعاَرضة". وأخبر  

 .ذلك P21یتذّكر تلك اإلفادة، فأقر  P21كلینجھ ما إذا كان 

إن كثیرا من الضباط قد انشقوا، وعاودوا االنضمام إلى    P21إذا كان لدیھ المزید من اآلراء أو وجھات النظر، فقال  عّما    سألھ كلینجھ
 النظام. وعمد الناس إلى التخمین فیما یخص أنور؛ حیث كان ھناك معلومات حول وجود تواصل بین "أنور" و"الفرع". 

 ذلك. P21على علم بمزید من التفاصیل، فنفى  P21كلینجھ معرفة ما إذا كان أراد 

إذا كان الناس ُمدرجین في تلك السّجالت لكیال یظھروا عّما    P21  تسؤال بخصوص سّجل الوفیات، فسأل   سبولتكان لدى المّدعي العام  
عما إذا كانت تلك السجالّت تُستَخدم من قبل النظام والموظفین فقط، أو بغرض إعطاء المعلومات لألقارب أیضا،  و ،في سجالت الموقوفین

، وما إلى القتال  أثناء، وتضمنّت أسماء َمن ماتوا "في الخارج" (في  حصریّا  إن سجّالت الوفاة كانت تُستَخدم من قبل اإلدارة  P21فقال  
 .وأنھ ال داعي للبحث عنھم، تُوفواأنّھم قد  ذلك)، لكي یتسنّى للفروع معرفة
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 بأنھم لم یمتلكوا أي خیارات أخرى.  P21المّدعي العام كلینجھ إلى أنھ لم یكن بوسع األقارب طرح أي أسئلة، فأقر خلص 

أن یعود في ذاكرتھ حینما سألھ مكتب الشرطة الجنائیة   P21كان لدى القاضي فیدنیر سؤال آخر أیضا بخصوص ھروب أنور، فطلب من 
إنھكان یشعر في البدایة بالقلق إزاء ابنھ، ولذا أراد أن یُخرجھ أوال من البلد. وقال إن ابنھ   P21االتحادیة بألمانیا عن قصة ھروبھ. قال  

ا، فقد أخرجھ من سوریا، وأحضر زوجتھ إلى ألمانیا  على ذلك. وأوضح أن ابنھ ھو وحیده؛ لذ  كان في خطر، ولعل اعتقال أخیھ كان دلیًال 
كان یخشى المغادرة قبل أن  إنھ، نظًرا لمعرفتھ بالنظام،    P21بعد ذلك، وتقدمت زوجتھ من ثم بطلب لم شمل األسرة إلحضار بناتھم. وقال  

 .  تأكد أنھم بأمانإال بعد أن غادر لم یویكون أطفالھ بأمان. 

خطابات مرسلة من المحكمة، وبعد یومین من تلقي تلك الخطابات،   ةقد تلقى ثالثلھدیدات، ولذلك، لدیھ سؤال:  إنھ ال یزال یتلقى ت  P21قال  
ً منزلھ قائلین إنھم على علم بكل شيء. وكان یھاتف صدیقا لھ یعمل محامیإلى  حضر الصحفیون   متى ما حدث ذلك، فأمر صدیقھ الصحفیین   ا

ممن كانوا یزعمون إحاطتھم    . وقد حضر أربعة صحفیین على األقلعلیھإنھ یرى في ذلك خطًرا مباشًرا    P21. وقال  P21بعدم التكلم مع  
الكثیرین ھم من المؤیدین  ة على ثالثین عاما من الخبرة، مضیفا أنمعرفتھ بالنظام مبنیّ   إن P21وقال  .الخطابات ھاستالم عقب بكل شيء

 بالنظام.اتصال للنظام منذ وقت طویل. وال یزال سوریون مقیمون في ألمانیا، والذین رأوا كل ما حصل من دمار، على 

إن الصحفیین قد حضروا    P21إذا كان ذلك مجددا بمثابة "نصیحة" من صحفیین وأصدقاء، فقال  عّما    سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة
 عقب استالمھ الخطابات كوجھ من أوجھ التھدید المباشر. 

قالت كیربر إنھم ال یعرفون مصدر معلومات الصحفیین، إذ لم تُسّرب المحكمة أي معلومات أو أجزاء من الملف. وأضافت كیربر إنھا تؤكد  
المحكمة أو االدعاء العام، وإنھا ال تعرف ما یفعلھ   بخالف تشتمل على الكثیر من األطراف    القضیةكالم االدعاء العام أیضا. وقالت إن ھذه  

ھ ال یجوز الكشف  ، من قبیل طلب الناس القائمة بأسماء الشھود، مضیفةً أناألنظار أي منھم. وأضافت كیربر أن الكثیر یحصل بعیدا عن  
 . في العلن المحكمة موقف عن

 6 .ةأي معلومیسرب إن الدفاع لم  ،محامي دفاع أنوربوكر، قال 

 .ات، أنھ وبالطبع لم یقم أي منھم بتسریب أي معلوماالّدعاء محاميّ  جمیعمحامي المدعین شارمر، متكلّما بالنیابة عن  أضاف

ني متى ما طرق الصحفیون بابھ. وأضاف أن الصحفیین ني صدیقھ، وإنھ كان یھاتف البُ إنھ یرید أن یوضح ذلك: إن أنور البُ   P21قال  
 اتصلوا بھ، وطلبوا المجيء إلى منزلھ.

 عده.، وإنھ، على األقل، لمن الجید أن باستطاعة صدیقھ أن یساP21قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھا تعي تماما مخاوف 

واصل القاضي فیدنیر طرح أسئلتھ بخصوص االنشقاق، والھرب من سوریا. وأراد معرفة الدور الذي یؤدیھ المال في حالة رغب أحدھم  
 ، ومن ثم غادر سوریا.مقتنیاتھإنھ قد باع منزلھ عقب مغادرة ابنھ وزوجتھ سوریا، كما باع جمیع  P21مغادرة سوریا، فقال 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ قد استمر في العمل نظًرا ألنھ كان یخطط لھربھ، ولم یكن بحوزتھ    P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
 إن ذلك صحیح، وإن ذلك ھو السبب الذي دفعھ لبیع منزلھ. P21المال الكافي للقیام بذلك؛ لذا، إن للمال دوره في ذلك األمر، فقال 
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ني ھو  ني، وجھات اتصال مرتبطة بالصحافة. وأراد معرفة ما إذا كان البُ قد ذكر للتو اسم أنور البُ  P21قال بوكر، محامي دفاع أنور، إن  
 ي ھو الشخص الوحید الذي یعرفھ. نإن أنور البُ  P21من كان یخاطب الصحافة دائما، فقال 

 ذلك.  P21، فأقر P21لـ أراد بوكر معرفة ما إذا كان الصحفیون یعّرفون بأنفسھم

  أسماءھم إن    P21، وما ھي الجھات التي یعملون لصالحھا، فقال  P21  الصحفیون الذین طلبوا إجراء مقابلة مع  أراد بوكر معرفة من ھم
 بحوزتھ اآلن. تلیس

 
مالحظة من مراقب المحاكمة: أجاب محامي المدعین شارمر قائال: "بالطبع" دون أن یفتح میكروفونھ. وبما إن القاضي كیربر لم تسمع إجابة  6

 شارمر، عرضت علیھ أن یدلي بإفادتھ إذا ُطلب منھ ذلك.
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إنھ كان یھاتف البني فورا في كل مرة یحضرون    P21بأن البني كان قادرا على التواصل معھم، فقال    االعتقادأراد بوكر معرفة مدى صحة  
 لن یدلي بأي معلومة. P21مباشرة، ویخبرھم بأن  یتحدث معھمكان إذ  ؛فیھا

 ذلك. P21، فأقر P21منزل  إلى وفي لحظة حضور الصحفیین  ،P21بحضور  دائما  تسأل بوكر ما إذا كانت تلك المكالمات قد حدث

مضى بوكر في حدیثھ سائال عن ھروبھ، وأراد معرفة ما الذي قصده بتعبیر "احتاج لبرھة من الوقت للتحضیر لعملیة الھروب"؛ حیث 
عندما ُسئل عن السبب الذي دفعھ لالستمرار في العمل "على الرغم من األمور    ذلكمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا    P21  أجاب

من ثم برھة   واحتاجإنھ لم یقصد حقیقة "التحضیر"؛ إذ أوضح أنھ كان یتوجب علیھ بدایة جمع المال الالزم،    P21التي كانت تحصل". قال  
 األمن لكي یتسنّى لزوجتھ المغادرة. وقال إن استكمال عملیة لم شمل األسرة استغرق عاًما ونصف العام.من الوقت، وشعورا ب

إنھ كان یشعر بالقلق إزاء   P21فترة العام ونصف العام بین لحظة اتّخاذه قرار المغادرة، ولحظة مغادرتھ، فقال    وقعتسأل بوكر ما إذا  
 على إخراج عائلتھ أوال.  وأُجبِرمعیشتھم. قلقا على و تعرضھم لالنتقام،ا من عائلتھ بالفعل "في بدایة األحداث"، خوف

 إنھ ال یعرف تلك الفترة بالتحدید. P21أراد بوكر معرفة الفترة الزمنیة التي غّطت العام ونصف العام موضوع الحدیث، فقال 

على أّي عضو    یتعیّن؛ "بأن یُقاتلمع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال فیھا إنھ لم یرغب    P21أشار بوكر إلى مقابلة  
". وأراد فنحن شعب واحد في النھایةفي صفوف المعارضة"، وأضاف فیھا أیضا "  أن یُقاتلفي أجھزة المخابرات    لخدمةفاّر من اسابق  

إن ذلك كان مستحیال، على األقل بالنسبة    P21قال  فبوكر معرفة ما إذا كان ذلك یعني عدم وجود أي إمكانیة لبقائھ في سوریا والعیش فیھا.  
 جبر على المكوث ھناك، والقتال في صفوف النظام كما ُطلب منھ. لھ. ولقد أُ 

أو ما إذا جرى   فوأراد معرفة ما إذا ظّل ذلك األمر غیر مكتش  سوریا،من  إنھ قد أخرج ابنھ وزوجتھ أوال    P21أشار بوكر إلى قول  
قد أخرجوا عائالتھم   كانوا، مضیفا أن معظم الضباط من قسمھ  خضع للتحقیقأنھ قد    P21  بشأن مغادرة عائلتھ سوریا، فأقرالتحقیق معھ  

 من البلد. 

، في معِرض  P21. وقال  251التحقیق الصادرة عن الفرع    محاضرعددا من المرات عن    P21أشار بوكر إلى قیام القاضي فیدنیر بسؤال  
 إجابتھ عن تلك األسئلة، إنھ كان خائفًا، وقد واجھ صعوبات تتعلق بذاكرتھ منذ أن عاش في ألمانیا، قائال إنھ من الممكن أن...

ارع من الفعل "یعیش"، في حین استخدم بوكر صیغة الفعل قد استخدم صیغة الفعل المض  P21قاطعھ محامي المدعین شارمر قائال إن  
إذا كان  عّما    P21الدفاع واالدعاء بشأن الصیغة الصحیحة للفعل، قاطعت القاضي كیربر سائلة    محاميّ . وعقب نقاش قصیر بین  الماضي

 إنّھ قصد استخدام صیغة الفعل الماضي "عاش". P21قد عاش في حالة خوف أو أنھ یعیش في حالة خوف اآلن، فقال 

إنھ، وبصفتھ    P21أن یصف شعوره إزاء كونھ قد كان موّظفا في أجھزة المخابرات، فقال    P21طلب بوكر، محامي دفاع أنور، من  
إنھ   P21الة خوف طیلة حیاتھ. ومن المتوقّع أن یكون أنور في حالة خوف شدید أیًضا. وقال  عضوا في أجھزة المخابرات، قد عاش في ح

 في أي وقت، وإنھ متأكد من أن أنور قد خاف من ذلك أیضا. للتحقیقیُدرك احتمالیة تعرضھ 

 لیوم التالي. في ا P21أمرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة باستئناف شھادة نظرا لعدم وجود أي أسئلة أخرى حالیا، 

 عصًرا.  3:15ُرفِعَت الجلسة في تمام الساعة 

 

 

 2020كانون األول/دیسمبر  2 – الیوم التاسع واألربعون

صباحا بحضور أربعة أشخاص، وممثلین اثنین من الصحافة. ومثّل كل من المّدعي العام   9:30بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
 بولدینیوس بالنیابة عن محامي المدعین محمد. -كلینجھ والمّدعي العام بولتس االّدعاء العام. وحضرت المحامیة فورستر

 P21استكمال شھادة 

 بحقوقھ كشاھد.  ، وتم إعالمھP21أعیدت تالوة التعلیمات مجددا على مسمع  
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 الدفاع  ياستجواب من قبل محام

 لم یكن لدى محامي دفاع أنور المزید من األسئلة. 

ذلك. وعندما سألھ شوستر عن أسباب اعتقالھ، أجاب    P21إذا سبق لھ وأن اعتُِقل، فأقر  عّما    P21سأل شوستر، محامي دفاع إیاد الغریب،  
P21 أن یجیب. یُفترض بھما ب یعلم نّھ ال أب 

 إن معظم الُمعتَقلین ھم أعضاء من المعارضة.  P21مجددا عن سبب اعتقالھ، فقال  P21سأل شوستر  

. P21إلى  إذا كان ھناك اتّھامات محدّدة موجّھة  عّما    سؤال شوستر، فسأل األخیر  P21عن الحال بالنسبة لھ، ولم یفھم    P21سأل شوستر  
 P21، وأوضح أن أخاه قد اعتُقل نظرا لمشاركتھ في المظاھرات. وقال  فیھا  یعمل  P21كان    التيإن أخاه قد اعتُقل في اإلدارة    P21وقال  

 عدة مرات بسبب أخیھ.  قالتحقیإن ذلك بالتالي قد حّرض ضّده موقفا اتسم بالسلبیة من وقت آلخر، وإنھ كان ُعرضة إلى 

 ذلك. P21إلى التعذیب، فأقر  P21معرفة ما إذا تعرض   أراد شوستر

إنھ اعتقد أنھ كان موثوقا بعض الشيء بصفتھ عضوا في أجھزة   P21أن یوضح ذلك بمزید من التفصیل، فقال    P21طلب شوستر من  
م  ھ االنفرادّي. وقال إنّھ شرع في الصراخ والشتم، فضربھ الحارس على الرغم من أنّ   الحبس األمن. ولكنّھ تفاجأ بعكس ذلك حینما ُزّج في  

 .زمالء في واقع الحال كانوا

 بشأن أخیھ. تم التحقیق معھإنّھ قد  P21، فقال P21إذا ُوّجھت أي أسئلة محددة إلى عّما    سأل شوستر

. واعتُقل من ثم  2012بشأن أخیھ عّدة مرات في بدایة العام  تم التحقیق معھإنھ قد  P21أراد شوستر معرفة ما الذي حدث بعد ذلك، فقال 
 . الثانیةعشرین یوما في المّرة و، في المرة األولى أیام ةعشر لمدة، 2015و 2014في العامین 

قد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیّة بألمانیا أن أحد أبناء عمومتھ (قریبھ) قد تعرض للتعذیب وقُتِل في    P21أشار شوستر إلى أن  
]، ولكنّھ لم یكن بیده فعل أي شيء حیال ذلك خشیة من أن یموت ھو اآلخر أیضا، فأقر P21الذي كان ُمجاورا [لمكان عمل    285الفرع  
P21 .ذلك 

 P21فأقر    ،[ُحجبت المعلومات]  من  عملھ في قسم األرشیف   حول صحة  P21سؤاال إلى  لینكھ، محامي دفاع إیاد الغریب الثّاني،    وّجھ
 ذلك.

إنھم كانوا یستلمون ملفات ورقیة كان یتوجب علیھم مسحھا باستخدام   P21ھناك بالتحدید، فقال    P21أراد لینكھ معرفة ما الذي كان یفعلھ  
 الماسح الضوئي. 

 إنھ "لم یحدث أي شيء، ماذا كان ینبغي أن یحدث؟" P21كان یطرأ على تلك البیانات فیما بعد، فقال عّما  سأل لینكھ

إذا كان ذلك الجھاز  عّما    على جھاز حاسوب، وسأل  من أجل تخزینھا  ضوئیا  الوثائقوزمالئھ كانوا یقومون بمسح    P21أشار لینكھ إلى أن  
 إن "الشبكة كانت قائمة"، وإن قِسَمھ كان مسؤوال عن تخزین الملّفات.   P21، فقال اإلنترنتجزءا من شبكة، أو متصّال ب

  إنھ من الصحة بمكان أنھم قد كانوا حوالي العشرین شخصا،   P21عشرون مرؤوسا، فقال    P21سأل لیكنھ عن صحة ما إذا كان لدى  
 فحسب. ولكنّھ لم یكن مسؤوال عنھم، وإنما كان یُشِرف علیھم ولربما أكثر،

یُعزى إلى إنھ لم یتمتع بأي رتبة أو مركز، وإن ذلك [دوره اإلشرافي]    P21ما إذا كان قد شغل منصبا رفیعا، فقال  ع  P21  سأل لینكھ
 خبرتھ نظرا ألنھ عمل ھناك لوقت طویل.

 إنھ كان قادرا على الوصول إلى البیانات بالطبع. P21إذا كان قادرا على الوصول إلى البیانات، فقال  عّما  P21 سأل لینكھ

إن الوثائق الورقیّة الصادرة عن الفروع    P21أراد لینكھ معرفة ما الذي كان یطرأ على البیانات بعد ذلك، أي كیف كانت تُعالَج، فقال  
 . اإلقلیمیة كانت تِرد "إلینا". وتعیّن على مكتبھ القیام بمھمة تخزین تلك األسماء على جھاز الحاسوب

على بعد ذلك  المكتب، قام مساعده اإلداري أو "حتّى" ھو نفسھ بمسح الوثائق التي كانت تظھر    طرح لینكھ المثال التالي: عندما كان في
 شاشة الحاسوب كملف، فیتم بعد ذلك إعادة تسمیة الملف نظرا ألنھ لم یكن یحمل سابقا سوى وصف قصیر. ومضى لینكھ في حدیثھ سائال
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كانت تحمل أرقاما وأسماء، وكان    القضایا أن كل ملفات    P21أوضح  فه بملفات الوثائق الممسوحة ضوئیا بالتحدید.  ؤوزمال  P21فعلھ  عّما  
باستخدام اسم أو رقم. وكان من ثم یقوم بإضافة األوراق والصحائف ذات الصلة إلى ملف    القضایابالتالي قادرا على البحث عن ملفات  

 .القضیة

 ذلك. P21، فأقر بالمحّصلةمعالجة البیانات ب واقامإذا عّما  P21سأل لینكھ 

[من المرّجح    285  (الفنّي)  إن الفرع التقنيّ   P21إلى تلك البیانات، فقال    بالولوجعن مكان قاعدة البیانات، وعن المخولّین    P21سأل لینكھ  
 كما ھو مصّرح الحقا] ھو الفرع المسؤول عن قاعدة البیانات.  280أنھ یقصد الفرع 

ذلك، مضیفا أن رمز الدخول إلى قاعدة البیانات    P21نفسھ مخوال بالوصول إلى قاعدة البیانات، فأقر    P21أراد لینكھ معرفة ما إذا كان  
 قادرین على الوصول إلیھا. بالتاليقد كان بحوزتھ، باإلضافة آلخرین، وكانوا 

 ذلك.  P21قادرا على البحث عن أسماء محددة، على سبیل المثال "علي عثمان"، فأقر  P21إذا كان عّما  سأل لینكھ

 ذلك. P21بشكل مباشر، فأقر  بتوزیعھاقد أضاف بیانات جدیدة على قاعدة المعلومات، وأنھ قام  P21خلص لینكھ إلى أن 

(مصّححا إجابتھ السابقة   280إنھا قد كانت في اإلدارة العامة حیث كان الفرع التقنّي    P21عن مكان قاعدة البیانات، فقال    P21سأل لینكھ  
 ).285التي أفادت بأن رقم الفرع ھو 

إنھ ال    P21  ك، فقالأراد لینكھ معرفة ما إذا كان قسم المسح الضوئي وقسم قاعدة البیانات في المبنى نفسھ، أو المدینة نفسھا، وما إلى ذل
 لینكھ من أسئلة كھذه، معلال سبب رفضھ إجابة السؤال. یستفیده یعي ما قد 

 ذلك. P21ى نفسھ، فنفى نإذا كان قسم المسح الضوئي وقسم قاعدة البیانات في المبعّما  P21سأل لینكھ 

 ذلك. P21إذا كانا في المدینة نفسھا، فأقر عّما  P21ھ سأل لینك

اإلجابة على  في  إنھ ال یرغب    P21، فقال  اإلنترنتأو    (الكوابل)  ن خالل البرقیّاتاألقسام ببعضھا؛ أي م  اتّصالأراد لینكھ معرفة كیفیة  
 األسئلة التقنیّة. 

بأنھا تستطیع االعتراض على سؤال محدد، بینما لیس باستطاعتھ فعل ذلك. وأضافت إنھا   P21أخبرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 .عدم تجریمھ لنفسھذلك من شأن اإلجابة عن السؤال إْن كان یستطیع، وإن كان  P21تترك "مجاال واسعا" للدفاع، وقال إنھ یتعیّن على 

بواسطة كوابل أو بواسطة    متصلین  280، سائال ما إذا كان قسم المسح الضوئي والفرع  P21بناء على طلب    طرح سؤالھلینكھ    عاود
 ، مشیرا إلى أنھ غیر مطلّع على األبعاد والجوانب التقنیة. كوابلبواسطة  متصلینإنھما كانا بالتأكید  P21، فقال اإلنترنت

لم   التحقیقإن    P21عدم الثقة بھ، وترھیبھ، فقال    بدافعشخصیا  الذي خضع لھ    التحقیقكان لدى القاضي فیدنیر المزید من األسئلة بشأن  
 یكن موّجھا ضده، وإنما كان بھدف ممارسة الضغط علیھ بسبب أخیھ. 

كان  ، ولكن،  األمر لیس كذلك أبداذلك، قائال إن    P21أي معلومات، فنفى    تمریرهمبنیّا على   ھعما إذا كان انعدام الثقة بP21سأل فیدنیر  
  یُتوقّع منھ أن یمارس ضغطا على أخیھ نظرا لكونھ شغل مواقع كانت تُكسبھ نفوذا وتأثیرا على المعارضة.

 ذلك. P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت المعارضة قد تواصلت معھ في سوریا بشأن انشقاقھ، فأقر 

 ذلك. P21إذا طلبت منھ المعارضة تسریب أي معلومات، فأقر  عّما  سأل فیدنیر

 استجواب من قبل محامي المدعین

بأنھ قد عمل في    P21عاما، فأقر    13] لمدة  251[  250قد عمل في الفرع    P21سأل محامي المدعین شولتس عن مدى صحة القول بأن  
 عاما.  13لمدة  251الفرع 

ذلك، موّضحا إن تلك التدریبات لم تُعقَد في الفرع نفسھ، وإنما في   P21معرفة ما إذا توّجب علیھ اجتیاز أي تدریبات، فأقر    راد شولتسأ
 . 290فرع الَخفَر 
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ثمانیة أشھر، وتبع ذلك عدد من   استغرقالمبدئي قد    تدریبھقد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إن    P21شار شولتس إلى أن  أ
ذلك، مضیفا أن التدریب المبدئي    P21، فنفى  251إذا أُجریَت كل تلك التدریبات في الفرع  عّما    P21التدریبات اإلضافیة. وسأل شولتس 

رات تدریبیة ھناك دو  الذي استمر لثمانیة أشھر كان قد أُجري في فرع التدریب الذي كان متخصصا في إجراء التدریبات. وأضاف أن
  .251خاصة ولكنھا لم تكن داخل الفرع  

 ذلك.   P21، فأقر سوریین المدربین القائمین على تلك التدریبات، وما إذا كانوا  جنسیةسأل شوستر عن  

كانوا ضباطا  جمیع المدربین القائمین على تدریبھ المبدئي    أن  P21سأل شوستر ما إذا كان ھناك مدربون من غیر السوریین أیضا، فأوضح  
 وقد كان ھناك مدربون إیرانیون أیضا في التدریبات الالحقة.  سوریین وبعض اللبنانیین.

المتاحة  . وثّمة عدد من التدریبات  لكل من یتعین حدیثا كان إلزامیاً  إن اجتیاز ذلك التدریب    P21، فقال  كل شيءسأل شولتس ما إذا كان ذلك  
 .  الفوتوغرافي أثناء فترة الخدمة في جمیع المجاالت، مثل: التصویر

 بالطبع قد دفع ثمنا باھظا. إنھ  P21، فقال الھجرةبدفع ثمن باھظ لقاء  P21إذا قام عّما   سأل شولتس

إنھ قد عمل   P21عن الدوافع الكامنة وراء إقدامھ على ذلك [أي الھجرة على الرغم من الثمن الباھظ المترتب على ذلك]، فقال    سأل شولتس
؛ حیث اعتُقل بعض لالنتقام  أصدقائھ  تعّرضمنھا أثناء "األحداث". وقد رأى    ةفي إدارة المخابرات العامة لمدة ثالثین عاما، وكانت خمس

إن الناس كانوا یقضون    P21البعض اآلخر. وحاول كثیر منھم االنفصال عن النظام، وعانوا من االنتقام جراء ذلك. وقال  منھم، فیما توفّي  
 .قد تم اعتقالھمتحت التعذیب في فرعھم، وإن كثیر من عائالت الموظفین في فرعھ 

 . یعرفإنھ ال  P21، فقال ت ھذه ھي إجابتھإذا كانعّما  P21سأل شولتس 

إذا كانت التوصیات باستخدام عّما    P21المدعین د. أومیشین إلى توجیھ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سؤاال إلى    ةمحامی  تأشار
. 251عامة، أم بتلك الخاصة بالفرع    محاضرمرتبطةً ب  -التي ذكرھا سابقا -التحقیق    محاضرالتعذیب أو االفراج عن الُمعتقلین مبنیّة على  

  متعلقة عموما بكل الفروع على التوالي، إنھا كانت    P21یتذكر إجابتھ عن ذلك السؤال، فقال   P21كان  د. أومیشین معرفة ما إذا    توأراد
 تحقیق.لل اتضم أقسام وخصوصا الفروع التي

إنھ من    P21، فقال  251بالفرع  قد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھا [التوصیات] مرتبطة    P21د. أومیشین إن    تقال
 .تحدیدا 251الفرع  یشیر إلىسؤال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة یكون أن  المحتمل

مجددا إنھ من الممكن    P21مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، فقال    P21د. أومیشین االقتباس المستخلص من مقابلة    ت كرر
 .251الفرع  أشار إلىأن سؤال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كان قد 

، فقالت د. تكتفي بھذا القدرسألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة د. أومیشین ما إذا كان لدیھا المزید من األسئلة، أو ما إذا أرادت أن  
 .تكتفي بھذا القدرأومیشین إنھا 

بشكل رئیسي،    السُّنّة من    كانواقد ذكر في الیوم السابق أن القائمین على إدارة المخابرات العامة    P21أشار محامي المدعین شارمر إلى أن  
أنھ لم یُِعر أي أحد تلك التصنیفات أي اھتمام "قبل األحداث".   P21أوضح  فإدارة المخابرات العامة.  مدیر  علي مملوك،    دیانةوسألھ عن  

 غي لمملوك أن یكون سنیّا، ولكنھ یعتقد بأنھ شیعي. وینب

"، وإنھ قد خضع یحقق معھ إن أنور لم "  P21من قبل أنور، فقال    للتحقیق  P21أراد محامي المدعین رایجر معرفة العام الذي خضع فیھ  
أنھ كان بوسع أي ضابط، في أي وقت، توجیھ األسئلة لھ    P21. وأوضح  285عقب اعتقالھ من قبل قسم التحقیق في الفرع    للتحقیقرسمیا  

 بشأن عدم قیامھ بأمور محددة.  

 .  فقط مرة واحدةلحصل قد إن ذلك  P21، فقال 251مكتب أنور في الفرع في  حاضرا P21كان سأل رایجر ما إذا 

 في القبو.   ةالرئیسی  الغرفةكان  ھإن P21معرفة كیف بدا مكتبھ، فقال   أراد رایجر

في الغرفة الیمنى مكتب،   یوجدو  ،متجاورتان  غرفتانإنھ ثمة    P21وإنما مكتب أنور، فقال    بعینھر رایجر أنھ لم یقصد بحدیثھ المبنى  فسّ 
إنھ یعتقد أن   P21وقال ،  جلس أنور مقابلھ، حیث كان ھناك ھاتف أمامھ. وكان یوجد خلف ذلك طاولة مكتببینما كانت الیُسرى فارغة. و
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ھذه غرفة  غرفة أخرى ذات باب مؤّدٍ إلى المكتب األول، ولربما كانت    یوجد. وقال إنھ كان  في تلك الغرفة  ذلك كان بمثابة مكتب ثان
 استراحة.

 إنھا فقط احتوت على الكرسي الذي كان أنور یجلس علیھ. P21أراد رایجر معرفة ما إذا كان ھناك أرائك في تلك الغرفة، فقال 

 P21إذا كان یعرف السبب وراء امتالك أنور مكتبا ثانیا في القبو، فقال  عّما    P21ذكر رایجر أن المكتب الثاني قد كان في القبو، وسأل  
 إنھ لربما كان یستخدمھ لالستراحة من وقت آلخر. 

العام    أوائلإن ذلك قد حدث في "بدایة األحداث"، في    P21أنور، فقال    أو المقابلة التي أجراھا معھ  التحقیقعن    P21سأل القاضي فیدنیر  
 . بالیوم والشھرر على تذكر التاریخ غیر قاد ، ولكنھ2011

إن كل القائمین على إدارة المخابرات العامة كانوا على علم حینھا بأن   P21بأن ذلك قد كان أنور، فقال    P21سأل فیدنیر عن كیفیة علم  
 ذلك ھو أنور رسالن.

وكونھما زمیلین في نھایة عن نفسھ باسمھ،    ، كونھ عّرفأنور  أن ذلك الشخص ھوقال إنھ عرف  وأن    P21لـ  ھ سبقأشار فیدنیر إلى أن
 أنور.  تحت إمرةھو نقیب یعمل  P21نفسھ، وأن من تحّدث مع إنھ لم یقُل ذلك؛ إذ لم یُعّرف أنور ب P21قال فالمطاف. 

قد شاھده كونھ    قد أخبر المحكمة في الیوم السابق إن أنور قد عّرف بنفسھ، وإنھ  P21القاضي كیربر رئیسة المحكمة مشیرة إلى أن    ھقاطعت
. وأضاف إن جمیع من  ذلك بمزید من التفصیل  یوضحإن ذلك صحیح، لكنھ بحاجة ألن    P21فقال    لم یكن ملزما بارتداء عصابة العینین،

علم  نقیب أخبره بأن ذلك ھو أنور؛ ومع ذلك، "كنّا" [القائمین على اإلدارة] نأیضا  وكان ھناك  .  في اإلدارة كانوا یعرفون إلى أین سیذھبون
 بأن ذلك ھو مكتب أنور على أیة حال. 

 االثنان ا ھناك عندما دخل  موجودذلك، قائال إنھ [أنور] أول من كان  P21إذا كان ھناك ثالثة أشخاص في المكتب، فأقر  عّما   سألت كیربر
]P21   .نفسھ والنقیب] المكتب 

في الیوم السابق، فأقر    P21إنھ قد أدرك أن ذلك قد حدث في مكتب أنور الواقع في القبو، بناء على شھادة    قال محامي المدعین شارمر
P21 .ذلك 

وأن  ،  علیھم  یتعرفإذا كان باستطاعتھ أن  عّما    P21، وسأل  لھ  قد أخبر المحكمة البارحة بزیارات الصحفیین  P21أشار شارمر إلى أن  
 .إنھ سیتعین علیھ إلقاء نظرة على ھاتفھ للقیام بذلك P21أسماءھم أمام المحكمة، فقال   یذكر

إذا كانوا  عّما    د. روت إنھم سیقومون بذلك بأنفسھم. وسأل بوكر  P21أن باستطاعتھ تدوین األسماء، فقالت محامیة    P21أخبر شارمر  
 اسم واحد، ورقم واحد.ب مر یتعلقاألیتحدثون عن األسماء أو أرقام الھاتف، فقالت د. روت إن 

 أیضا أن یقوم بقراءة األسماء.   P21قال شارمر إن باستطاعة 

 العثور على األسماء واألرقام على ھاتفھ، وتدوینھا. P21لـ القاضي كیربر رئیسة المحكمة بأخذ استراحة قصیرة لكي یتسنّى أوعزت

*** 

 [استراحة لمدة خمس دقائق] 

*** 

د. روت  P21ت محامیة أقرسألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة ما إذا كانت الصحیفة الموضوعة أمامھا ھي قائمة باألسماء واألرقام، ف
 قد غیّر جھاز الھاتف خاّصتھ. P21ذلك، موضحة أنھ ثمة المزید من الناس، ولكن فُقدت بعض األسماء واألرقام نظرا ألن  

 . (المحضر) قضیة، وأوعزت باإلشارة إلى ذلك في البرتوكولألحقت كیربر الصحیفة بملف ال

 طلب محامي دفاع أنور إلقاء نظرة على القائمة.

 أوعزت القاضي كیربر باستراحة أخرى لكي یتسنّى لجمیع األطراف إلقاء نظرة على القائمة.
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*** 

 [استراحة لمدة خمس دقائق] 

*** 

: لقد تساءل بالفعل  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني" 275المادة  تعلیق بموجب الفقرة ثانیا منطلب محامي دفاع إیاد الغریب إبداء "
 إجراءات دعوى جنائیة في ألمانیا.  تحریكاالتحادیة بألمانیا عن معاییر أثناء جلسات شھادة محققي مكتب الشرطة الجنائیة 

 7 ) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني.2( 152 لىعقال المّدعي العام كلینجھ إنھ ینبغي للینكھ أن یلقي نظرة 

 شاھد.االنصراف كب P21لـ سمحت المحكمة

لتدلي بشھادتھا    بصفتھا شاھدة عاما،    30ة من العمر  حضرت ھانا ھیل، الموظفة لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین األلماني، والبالغ 
 للجوء. وتمت تالوة التعلیمات على ھیل.افي أثناء عملیة طلبھ  P21بشأن ما دار في مقابلتھا مع 

 ھیل األستاذةشھادة 

 استجواب من قبل القاضي كیربر رئیسة المحكمة

 ، فقالت ھیل إنھا قد قابلتھ مرة واحدة فقط. P21رئیسة المحكمة معرفة عدد المرات التي قابلت فیھا ھیل   أرادت القاضي كیربر

 .2018قالت ھیل، في معرض إجابتھا عن سؤال كیربر حول التوقیت، إن ذلك قد كان في العام 

إذا كانت تتذكر الوضع السائد في المقابلة،  عّما    ، وسألت ھیل2018  ،حزیران/یونیو   6تاریخ  بأوضحت كیربر أن تلك المقابلة قد وقعت  
قد تواصل مع   P21كان ھادئا على الرغم من إبدائھ شعورا بالتوتر الذي أحّست بأنھ یُشّكل عبئا علیھ. وأضافت أن    P21فقالت ھیل إن  

 بُدوار في الیوم السابق للمقابلة. P21المترجم بشكل جید بال أي مشكالت. ووفقا لھیل، أُصیب 

عندما  ا فیھا  موجودبھ بشأن رحلتھ إلى ألمانیا، فقالت إنھ جاء ألمانیا عن طریق الیونان حیُث كان    P21أخبرھا  عّما    سألت كیربر ھیل 
 إلى ألمانیا. توجھ من ھناكتقدمت زوجتھ بطلب لم شمل األسرة، ثم 

لھیل عن عملھ في أجھزة المخابرات، فقالت ھیل إنھ قد عمل في أجھزة المخابرات منذ العام   P21أرادت كیربر أیضا معرفة ما قالھ  
 .255في فروع مختلفة، وكان آخرھا الفرع  1985

 شھادتھا، فأقرت ھیل ذلك.بدالء اإلالمقابلة قبیل محضر سألت كیربر ھیل ما إذا كانت قد اّطلعت على 

، وتذّكرت أنھا قد وجدت أمر  المحضرعن إصابتھ، فقالت ھیل إنھا قرأت ذلك عندما اّطلعت على    P21معرفة ما إذا أخبرھا    أرادت كیربر 
 إخبارھا عن اإلصابة غریبا. وقال إن صدیقا لھ كان یریھ سالحا حینما انطلقت رصاصة أصابت یده وساقھ. 

كان یتحّدث بغایة الدبلوماسیة، اتّضح موقفھ من النظام    P21الرغم من أن    بالنظام، فقالت ھیل إنھ وعلى  P21سألت كیربر عن عالقة  
  .نوعا ما والذي یتّسم بالبُعد عنھ

قد أخبر ھیل بأمر حبسھ، فقالت ھیل إنھ أخبرھا بأنھ قد اعتُقل مرتین لفترات زمنیة قصیرة، ولكنھا لم تفھم    P21إذا كان  عّما    سألت كیربر
 . في المناسبتین اعتقالھ حقا األسباب الكامنة وراء

ا، ولكنھ أخبرھا عن  ، فقالت ھیل إنھا ال تذكر ذلك تماموالتحقیقسألت كیربر ما إذا أخبرھا المزید من المعلومات حول تعّرضھ لالعتقال  
 حوار كان قد حدث قبل مغادرتھ سوریا. 

كان   ھ لم یرد أن یقاتل، وإنھ قد أخبر ھیل عن أسباب مغادرتھ سوریا، فقالت ھیل إنھ أخبرھا إن  P21أرادت كیربر معرفة ما إذا كان  
  لضغوط "من كال الطرفین". یتعرض

 
لعام بتحریك إجراءات المالحقة الجنائیة، طالما أن "ھناك دالئل مالحظة من مراقب المحاكمة: إن ھذا ھو العرف األساسي السائد الذي یُلزم المدعي ا 7

سات  كافیة" على ارتكاب شخص لجریمة. ولكن، یترك ذلك المّدعي العام أمام ھامش كبیر من استخدام سلطتھ التقدیریة بخصوص إمكانیة إجراء الجل
   ومدى إنصافھا.

 

https://syriaaccountability.org/library/glossary-essential-terms-for-understanding-the-koblenz-trial/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1327


International Research and 
Documentation Center  

 26 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

ھو آخر فرع كان قد عمل فیھ، وإنھ قد عمل في الفرع    255فیدنیر ھیل ما إذا كانت تذكر أرقام الفروع، فقالت ھیل إن الفرع  سأل القاضي  
 عاما. 20لنحو  251

مع المكتب االتحادي للھجرة والالجئین بألمانیا/ ھیل والتي قال فیھا إنھ عمل في [فروع   P21مقابلة    محضراستشھد فیدنیر بجزئیة من  
 صحیحا. من شأنھ أن یكونلفة]، فقالت ھیل إن ذلك مخت

على حد علمھا،  ، فقالت ھیل إنھا قد طرحت عددا من األسئلة بشأن ذلك. و255من عمل في الفرع  بھ    P21أراد فیدنیر معرفة ما اضطلع  
الكثیرین، مضیفة أنھ لم یكشف الكثیر من  ، األمر الذي أدى إلى اعتقال  تمریرھا/رفعھا ه یقومون بجمع المعلومات وؤوزمال   P21كان  

 المعلومات المتعلّقة بھذه األسئلة. 

أي شيء بخصوص كونھ "عالقا بین المطرقة والسندان"، فقالت ھیل إنھ قد شرح بوضوح الضغط المماَرس    P21سأل فیدنیر ما إذا ذكر  
بشأن مغادرتھ. ووصف، إجماال،    حقق معھأیضا أن النظام قد  من المعارضة التي كانت بدورھا توّد الحصول على المعلومات منھ، وأخبرھا  

 تعّرضھ إلى ضغط متبادل. 

دائما الستخدام األعذار   عمدأي معلومة حول مشاركتھ في النزاع المسلح، فقالت ھیل إنھ أخبرھا بأنھ    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا قال  
   .ألنھ لم یكن یرید أن یشارك

والتي   الشوارععلى جانبي  الملقاةعدد الجثث ھ الحظ زیادة في عن رؤیتھ جثثا، فقالت ھیل إنھ أخبرھا إن P21إذا تحدث عّما  سأل فیدنیر
 في بدایة... [مكان عملھ] ، باإلضافة إلى تلك التي شاھدھا في المبنى كان یراھا في طریقھ إلى العمل

بجزئیة من   فیدنیر مجددا  فیھا    محضراستشھد  قال  التي  قد    P21المقابلة  األمور  األسوأ  تدھورتإن  الجثث،    یشاھد. وكان  إلى  منظر 
مكتبھ. وأضاف أنھ لم یشاھد عملیات اإلعدام، ولكنھ رأى شاحنات خارجة فیھ  یقع    الذيمن المبنى    285وعملیات اإلعدام في سجون الفرع  

فصاعدا. وقالت ھیل إن ذلك ھو بالطبع ما قالھ    2011/2012زدیاد منذ عامي  من السجن وھي محملّة بالجثث. وقال إن ھذا قد أخذ باال
 لھا.

نھ اعتُقل لفترة زمنیة قصیرة تتراوح بین األسبوع والثالثة  أبأمر تعّرضھ لالعتقال، فقالت ھیل إنھ أخبرھا ب  P21إذا أخبرھا  عّما    سأل فیدنیر
؛ إذ قالت إنھ من الواضح أن ذلك كان بمثابة ممارسة الضغط على الناس إلجبارھم  مفھوما أسابیع، ولكن السبب الكامن وراء ذلك لم یكن  

 على البقاء.

أیام في    10حیث مكث معتقال لمدة  لالعتقال مرتین:    ھتعرضھیل فیھا    P21  أخبرالمقابلة، والتي    محضراستشھد فیدنیر مجددا بجزئیة من  
قد اعتُقل بسبب الحجج التي استخدمھا في صدد تنصلّھ من المشاركة في قمع المظاھرات. وقال  وانیة.  یوما في المرة الث  20والمرة األولي،  

 إنھ لن یكون قادرا على استخدام أبنائھ كعذر متى ما غادروا، فقالت ھیل إن ذلك صحیح.

ض الناس لإلعدام، وسأل ھیل  P21أشار فیدنیر إلى حدیث   توفوا، فقالت ھیل إنھا تذُكر    مبعینھ  أشخاص إذا كان قد ذكر أسماء  عّما    عن تعرُّ
 وأُبلغ عن وفاتھ في السجن ،  ة""ُمخالفوعن أن الطبیب كان صاحب وجھة نظر  من نفس قریة والدتھ،قد أخبرھا عن طبیب  P21أن 

 [ُحجب االسم]، فقالت ھیل إن ذلك صحیح.  إن اسم الطبیبفیدنیر  قال

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

،  أكثر من الالزم   بوكر، محامي دفاع أنور، ما إذا كانت ھیل قد تلّقت أي أوامر بخصوص التحقیق في جرائم تركز على أسماء بعینھا سأل  
یُفصَ   P21إذا أخبرت  عّما    كجزء من مھام وظیفتھا. وسأل ھیل لن  إنھ ال یجري تمریر    محضرح عن  بأنھ  فقالت ھیل  للغیر،  المقابلة 

 یر المعنیّة بالجلسات [جلسات طلب اللجوء]. إلى األطراف غ المحاضر

 على أتم وجھ.  P21لـ ، فاعترفت ھیل إنھا لم تشرح األمرمحضرقال بوكر إنھ ومع ذلك، قد حصل على نسخة من ال

 إذا أجرت مزیدا من المقابالت قبل تلك المقابلة، فأقرت ھیل ذلك.عّما   سألھا بوكر

 ، فنفت ھیل ذلك.محضرتمریر الإذا اشترك آخرون في عّما  سأل بوكر

یتعین علیھ االختیار بین أن یموت أو أن یُقتل من قبل المعارضة،   ھقد أخبر ھیل أن   P21أشار شوستر، محامي دفاع إیاد الغریب، إلى أن  
 .أن ذلك صحیحقالت ھیل إنھا ال تستطیع تذكر كل جملة بعینھا، ولكنھا تعتقد فإذا كانت تذكر ذلك. عّما  وسألھا
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 مجموعة من األسئلة الُمرقّمة   األلمانيالمكتب االتحادي للھجرة والالجئین  من یجرون المقابالت في    كان بحوزةأراد شوستر معرفة ما إذا  
ھیل إن لدیھم نماذج تحتوي على أسئلة   تقالفأیضا.    (غیر متسلسلة)  التي تُطرح، أو ما إذا كانوا یطرحون أسئلة غیر مرقمة  (متسلسلة)
 ، مع طرح مزید من األسئلة من قبل من یقوم بإجراء المقابلة أیضا. 13-1 مرقمة من

 سأل شوستر عن معاییر اختیار تلك األسئلة، فقالت ھیل إن ذلك كلھ یدور حول التأكد من صحة عملیة طلب اللجوء. 

العالقة بسوریا، فنفت ھیل تتعلق باألسئلة ذات  إذا كان ھناك خطوط عریضة  ذلك، مضیفة إن ذلك یعتمد على   أراد شوستر معرفة ما 
 الشخص نفسھ.

 ضد اإلنسانیة.  المرتكبة  سبیل المثال: الجرائم    ىالمقابالت، فقالت ھیل إنھ ثمة معاییر مختلفة، علفحوى  سأل شوستر عن معاییر اإلبالغ عن  

،  ال یمكنھا أن تقول ذلك بالضبط ، فقالت ھیل إنھا والمبادئ اإلرشادیة عن الشخص الذي یقوم بصیاغة تلك الخطوط العریضة سأل شوستر
 ولكن ثمة نظام إبالغ معمول بھ.

 ، فقالت ھیل إنھا تعتقد ذلك.تحدیدا أراد شوستر معرفة ما إذا قامت باإلبالغ عن ھذه المقابلة

 إلى مكتب األمن. رفعت بذلك تقریراھیل بإبالغھ، فقالت إنھا  قامت أراد شوستر معرفة الشخص الذي

في العام   األلمانيسأل محامي دفاع إیاد الغریب الثاني ھیل عن المدة التي كانت قد عملت فیھا لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  
 .2016، فقالت إنھا باشرت العمل في العام 2018

 ت عددا ال حصر لھ من المقابالت ھا أجر ، فقالت ھیل إن2018و  2016أراد فراتسكي معرفة عدد المقابالت التي أجرتھا بین العامین  
  مقابالت یومیا. 3-1والتي یتراوح عددھا بین 

 ، فقالت ھیل إنھا تحمل درجة الماجستیر في علم االجتماع.تدریبھا المھنيسألھا فراتسكي عن 

، فقالت إن جمیع الموظفین األلمانيمعرفة ما إذا كانت أتّمت أي تدریبات تمھیدیة لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین    أراد فراتسكي
 حول األساسیات القانونیة المتعلقة بقانون طلب اللجوء. دورات تدریبیة یتلقّون

 صباحا. 11:00في تمام الساعة  ةُرفعت الجلس

 . 2020 ،كانون األول/دیسمبر 9یة في  ستُعقد جلسات االستماع التال
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  محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 كوبلنتس، ألمانیا  –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

  لمراقبة المحاكمة 21التقریر 
  2020كانون األول/دیسمبر،  10و 9تاریخ الجلسة: 

  
  تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافًا للتعذیب.

 
  ملخص/ أبرز النقاط:

 2020األول/دیسمبر، كانون  1 –الیوم الخمسون  

حیث روى الیوم الذي اعتقلھ فیھ مسؤوالن بلباس مدني    في سوریا.  ا)، الذي كان طبیبً اعامً   P22) ،38استمعت المحكمة إلى شھادة  
في فرع الخطیب، ثم نُقل إلى كفر    ایومً   77وأمضى    في المستشفى الذي كان یعمل فیھ واتھموه بتنظیم أصدقائھ للمشاركة في مظاھرات.

  .األوضاع البدنیة لزمالئھ المعتقلین وعدم قدرتھ على تلبیة احتیاجاتھم الطبیة ألنھ كان ھو نفسھ معتقالً  P22ووصف  سوسة.

قیصر أثناء   وتال محامي الدفاع، شوستر، إفادة من إیاد الغریب عبّر فیھا المّدعى علیھ عن "ألمھ وحزنھ" بعد مشاھدة صور من ملفات
وأوضح أن خیاره الوحید لالنشقاق كان االنتظار حتى أعید فتح الحدود السوریة/األردنیة   .2020تشرین الثاني/نوفمبر،    4المحاكمة في  

  وتمّكن من الفرار مع أسرتھ.

 2020كانون األول/دیسمبر،  10 –الیوم الواحد والخمسون

لغسیل/تصلیح السیارات في منطقة یرتادھا المسؤولون الحكومیون   ، وكان یدیر محالً اعامً   31، البالغ من العمر  P23كان الشاھد ھو  
من الفرقة   االمعاملة الوحشیة التي تعّرض لھا طوال فترة اعتقالھ: بدءً   –الذي غلبت علیھ عاطفتھ    –وذكر الشاھد  وعائالتھم في دمشق.  

في الشارع والعُثور علیھ   P23لعسكري في حرستا. وقُبَیل قیام مسؤولین بإلقاء  العاشرة في بلدة قطنا إلى فرع الخطیب إلى المستشفى ا
   من آالم مبرحة ناجمة عن تعّرضھ للضرب بال ھوادة. ىمن قبل سائق سیارة أجرة، كان قد قُیّد بالسالسل في سریر حیث عان
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 2020كانون األول/دیسمبر،  9 –الیوم الخمسون  
  

لم یحُضر   ن من الصحافة.حا. حضر الجلسة خمسة أشخاص وممثالصبا  9:40وصل المتّھم متأخرا، وبدأت الجلسات في تمام الساعة  
  فورستر بالدینیوس بالنیابة عن محامي المدعین محمد. ة المحامی تمحامي المدعین كروكر الجلسة، وحضر

) 1بـما یلي: (  ثم أمر  P21و  P18و  P17واشتمل ما تاله على إفادات  المزعومة.    P17تال محامي الدفاع بوكر إفادة بشأن وفاة شقیق  
) واستدعاء ضابط مكتب الشرطة  3) واستدعاء محقق مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كشاھد، (2(و،  P18ترجمة رسالة من  

  ) وترجمة محتوى الدردشة عبر موقع فیسبوك.4الجنائیة االتحادیة بألمانیا الذي حلل الرسالة/ الدردشة عبر موقع فیسبوك، (

 

 P22شھادة 

   عاما، وعمل طبیبا في سوریا، وحضر برفقة محامیتھ، د. آنا أومیشین. 38من العمر  P22یبلغ 

 P22مستخدمة لقب الطبیب/ الدكتور [ُحجب االسم]، فأوضحت أومیشین أن    P22سألت القاضي كیربر ما إذا كان ینبغي لھا أن تخاطب  
  لم یحصل على إجازة مزاولة مھنة الطب في ألمانیا بعد.

  .اشاھدً بصفتھ  بحقوقھ P22جرت تالوة التعلیمات، وتم إعالم  

التعریف بنفسھ، وسرد قصة اعتقالھ، والتحدث    P22  طلبت من، و2020  ،أیار/مایو  1  للتحقیق في  خضع  P22قالت القاضي كیربر إن  
في دمشق، وتخصص بعد ذلك في   2007إلى    2001إنھ درس الطب من العام    P22في سوریا]. أوضح  االعتقال [عن تجربتھ أثناء  

  ى أن اعتُقل.ثم عمل في قسم جراحة الكلى في مشفى ابن النفیس، إل المسالك البولیة في مشفى المجتھد حتى العام [ُحجب التاریخ].

قل في تاریخ [ُحجب التاریخ]؛ حیث كان یعمل في قسم إنھ قد اعتُ   P22سألت القاضي كیربر كیف تم اعتقالھ، ومتى، وألي سبب، فقال  
.  2011نھ یشیر إلى العام  أ  P22، فأوضح  المعنيقاطعت القاضي كیربر سائلة عن العام   الطوارئ، وحدة الكلى في مشفى ابن النفیس.

شارك في عملیة   بأنھ  P22في المكتب [ُأي مكتب المدیرة] شخصان یرتدیان زیّا مدنیّا، وأخبرا    كان یوجدي من قبل مدیرة المشفى.  واستُدع
تُوفیّت، وإن عائلتھا رفعت ضده   التي كان اسمھا وقصتھا معروفین لدى جمیع شكوى بذلكجراحیة لمریضة  المریضة  بأمر تلك  . علم 

، لقد شاركت. قال بعض األطباء إنك بلى" بأنھ P22العاملین في مشفى المجتھد، ولكنھ لم یشارك في العملیة الجراحیة، فأخبر المسؤوالن  
مترا من المشفى،   50اك سیارة بانتظارھم على بعد  شاركت، ونرغب لذلك بالتحقیق معك لمدة ربع ساعة. تفضل معنا رجاء!" كانت ھن

من غیر تقیید یدیھ باألصفاد. وجلس بینھما في المقعد الخلفي، وأخبراه   P22فیھا شخصان، وكان بحوزة أحدھما كالشنكوف، وأخذوا  وكان  
ن لألمن الجنائي: أحدھما في باب  م متوجھون إلى أحد فروع األمن الجنائي. في دمشق، كان الجمیع على درایة بوجود فرعین اثنیبأنھ

ونزلوا من مشفى ابن النفیس [إنھ من غیر الواضح لمراقب  أن یسلكوا مسارا معینّا،  P22وتوقع   مصلى، واآلخر في ساحة الجمارك.
ى باتجاه نفق متوجھون إلى باب المصل  أنھم  P22المحاكمة ما إذا كانوا قد غادروا المشفى أو أنھم مضوا باتجاه آخر الشارع]، فاعتقد  

  الثورة.

"ال". وعندما وصلوا إلى شارع الثورة، سلكوا طریقا آخر [باتجاه   : P22معصوب العینین، فأجاب    P22سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان  
فقالوا إنھ   المسؤولین عن وجھتھم،  ]، فسألشعور [بأن شیئا لم یكن على ما یُرام  P22شارع یقع فیھ مسجد مشھور] على الدوار. انتاب  

. كان ھناك الكثیر من  P22ا إلى مبنى ال یعرفھ  [وصولھم إلى وجھتھم] لن یستغرق الكثیر من الوقت، ثم سلكوا شارع العدوي، ووصلو 
من السیارة [لم یكن معصوب العینین أو مقید الیدین حتى ھذه اللحظة]، وأمره المسؤوالن    P22خارج ذلك المبنى. ترّجل    السجانینالجنود و

مسؤولین [في األسفل] بالسؤال للعنصرین  . توجھ أحد الخارجھ]بنزول الدرج [لم یعرف مراقب المحاكمة ما إذا كان الدرج داخل المبنى أم  
] للتو". كانت توجد P22اقتاداه [أي    ا] مستنكرا كیف تم جلبھ وھو غیر معصوب العینین، أجاب أحدھم قائال: "إنھمP22[اللذین اعتقال  

 سروالھ الداخلي.  من ثیابھ، خال  P22، وأخذ مقتنیاتھ. تجرد  P22دخل شخص، وفتّش    غرفة صغیرة على الجانب األیمن أسفل الدرج.
من رقبتھ، وأخفض رأسھ إلى األسفل، ثم اقتادوه P22بـ صرخ علیھ المسؤول آمرا إیاه بأن ینزع [سروالھ الداخلي]، وأمسك مسؤول آخر 

انتظر  وجود بطانیة أو اثنتین من بطانیات الجیش (كما ھو متعارف علیھا في سوریا).  P22. تذكر  )زنزانة الحبس االنفراديالمنفردة (  إلى
سمع المحقق، ولكنھ لم یستطع رؤیتھ. بدأ  لساعتین أو ثالث، ثم اقتید إلى أولى جلسات التحقیق معھ بعد أن قیدوا یدیھ، وعصبوا عینیھ.
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ل المحقق: "كم یحتمل أن تدفع لقاء دراستك الطب في األردن (دولة مجاورة) المحقق بطرح أسئلة عامة (االسم، العمر، وما إلى ذلك). قا
إن ذلك قد یكلفھ نصف ملیون لیرة. فقال المحقق: "إن ھذا یعني أن السید الرئیس منحك ستة أعوام    P22فأجاب   في حال رغبت في ذلك؟"

بمناقشتھ مع [ُحجب    P22أوضح المحقق ما قام  عن الحكومة؟!"  مالیین لیرة كھدیة، وتتحدث بعد ذلك كلھ بشكل سيء    3من الدراسة بتكلفة  
كل شيء بادئ األمر؛ حیث كان خائفا جدا ألنھ كان یقف أمام [محقق] یستطیع أن یفعل أي شيء [بھ]،   P22وأنكر   االسم] و[ُحجب االسم]،

  P22باقتیاد    السجانین، ثم [أمر  ]P22[أي  لن یفعل أي شيء بھ    بأنھورط األشخاص اآلخرین. أخبره المحقق  أن یوألنھ لم یكن یرغب  
  P22[ثمة تفاصیل كثیرة ال یتذكرھا    P22في الیوم الثاني أو الثالث بحسب ما یتذكره    ثانیة إماوخضع للتحقیق مرة    إلى الزنزانة مجددا].

قال المحقق: "التقیت بـ [ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] في   بدقھ حسب قولھ]، وكما ھو الحال دائما، كان معصوب العینین، ومقید الیدین.
 ، في درعا   آنذاك لتوھاكانت المظاھرات قد بدأت    یتعین علیھم أن یعربوا عن احتجاجھم".  بأنھالجامعة [الّسكن الطالبي]، وأخبرتھم    كافتیریا

  صدیق من درعا، وأراد أن یفعل شیئا ألسرتھ. P22لـھناك. كان حاضًرا ن الجیش وكا

المحقق    ھوضرب على األرض، ویرفع [قدمیھ] إلى األعلى،  يأمره بأن یستلقثم  تذكرھا [أثناء التحقیق].    P22ذكر المحقق تفاصیل لم یستطع  
أثناء التحقیق عن األشخاص الذین   P22المحقق ا سلك. سأل بأنھاألداة المستخدمة في ضرب قدمیھ، ولكنھ اعتقد  P22قدمیھ. لم یَر على 

ال    بأنھالمحقق    P22فأخبر  المعروفین)،  المعارضة رموزوذكر المحقق اسم برھان غلیون (وھو أحد  كان على اتصال معھم خارج البلد،  
أي شخص یُعتَقَل    یشيَ من المحتمل أن    بأنھمع أصدقائھ [قبل أن یُعتقل]، وأخبرھم    P22تحدث    یعرف برھان، ولم یكن على اتصال معھ.
صغیرة تحتوي كل منھا على عدد قلیل [من األشخاص]، بحیث ال یتسبب اعتقال أحدھم   خالیاباآلخرین [تحت التعذیب]، وإنھم أسسوا  

كیف علموا بذلك. قال المحقق إن    P22قد اختلق ھذه الفكرة. لم یعرف    بأنھ  P22تحت التعذیب، وأخبر المحقق    خرین]عن [اآل   باإلخبار
عد [تُھمة] كبیرة؛  ذلك یُ   فإن   الموساد‘’سرائیلي. وعندما یذكر أحدھم  تلك األفكار مصدرھا من الخارج [أي خارج البلد]، ومن الموساد اإل 

المظاھرات فقط."    في إحدىیقول : "ال، لم یحصل ذلك. لقد شاركت    ألحدھم كيحیث تحاول [السلطات] أن تُھّول من أمر التھمة المسندة  
ه، ولكنھ لم یعلم بذلك إال  ؤفیھا بضعة أیام. اعتُقل أصدقا P22وبقي  مجددا،المنفردة إلى  P22وبعد تعرضھ للضرب، أمر المحقق باقتیاد 

یتذكر   انفراد لكي یجمع معلومات. ال  [المحقق] مع كل واحد منھم على  التي خضع فیھا    P22عقب اإلفراج عنھ. وحقق  المرات  عدد 
المنفردة كانت   في الیوم الخامس والعشرین.الزنزانة الجماعیة  وتم نقلھ إلى المھجع/ مرات.  10إلى    6للتحقیق، لربما خضع للتحقیق ما بین  

) یتحدثون مع بعضھم  المنفردات، مساجین آخرین (كانوا أیضا في  المنفردةسمع، في   شبیھة بالقبر؛ حیث لم یكن ھناك اتصال مع اآلخرین.
وكان یوجد شخص یصر دائما على الحدیث    ُسِمع.ما  ] إذا  السجانینعلى الحدیث خوفا من أن یُضرب [من قبل    P22البعض، ولم یجرأ  

مع   P22عندما أحس بعدم وجود أحد حولھ، تحدث  .  خائفا  P22، ولكن كان  25في [زنزانة] رقم  كان  بأن الرجل    P22معھ، واعتقد  
األخرى، اعتُقل شخص واسمھ  المنفردات    في إحدى  .فرد من عائلة [ُحجب االسم]، وأحد أقارب [رموز المعارضة]  بأنھالرجل الذي أخبره  

كان [ُحجب  وتنحدر أصول معظم معتقلي الخطیب من الزبداني، ومضایا، ودوما، وحرستا. صوتھ فقط).  P22[ُحجب] من دوما (سمع  
یُعتقَل فیھا.  ن أب  P22وأخبر    متظاھرین،االسم] معروفا لدى ال المھجع/ أنھ عادة ما ُوِجد في    P22الحظ   ھذه ھي المرة الخامسة التي 

ُمعتَقال عندما كانوا یعتلقون األشخاص في   40-35إلى  ؛ إذ وصل العدد  قلیًال   ا[ُمعتَقَال]، وھو ما یعُتبر عددً   25نحو    الزنزانة الجماعیة 
وتعّرض للضرب أثناء التحقیق.  ،المھجع/ الزنزانة الجماعیةفي  وجوده  للتحقیق مرتین أو ثالث مرات أثناء    P22المظاھرات. استُدعي  

كان یجلس على ركبتیھ [وكان ُسئل في مرة عن كلمة المرور الخاصة بحسابھ على موقع فیسبوك، ولكنھ نسي كلمة المرور في واقع األمر.  
أخمص قدمیھ. تذكر على  [المحقق]    ھأي أنھ ال یعرف كلمة المرور]، ضربذلك [  P22أخمص قدمیھ إلى األعلى] أثناء التحقیق. عندما قال  

P22   كلمة المرور، ثم أعطاھا للمحقق، واقتید بعد ذلك إلى الغرفة. قال الُمعتقلون الُجدد إنھ من المحتمل صدور قرار رئاسي برفع حالة
، استُدعي 62أو    61یوما. بحلول الیوم    60یوما، [وكانوا یأملون] بانتھاء التعذیب والتحقیقات في غضون    60الطوارئ في غضون أقل من  

P22  وعرف  ووقف بمواجھة الحائط [في غرفة التحقیق]، وكان المسؤولون یحققون مع أحدھم،   قیق،إلى التحP22   ذلك الشخص من
وفي نھایة التحقیق [مع ُحجب االسم]، قال   في المظاھرات،  االسم] بمشاركتھواعترف [ُحجب    ھ: وكان ذلك الشخص ھو [ُحجب].تصو

واآلخرین). لم یتم التحقیق   P22(وكأن المحقق یوّجھ حدیثھ إلى   م]، و[ُحجب االسم]؟""ھل سمعت [ُحجب االسم]، و[ُحجب االس  ]:[المحقق
یوما [منذ أن اعتُقل]، وأنھ یحتمل أن یحدث شيء ما؛ ولكنھ أمضى في فرع الخطیب   62-61مضى    بأنھانتابھ شعور   بعد ذلك.  P22مع  
في فرع الخطیب.    بأنھ، سأل عن مكان وجوده، فأُخبِر  المنفردةفي    P22عندما كان   یوما، ثم نُِقل إلى فرع أمن الدولة في كفرسوسة.  77

من ذكر اسم الصحفي من عدمھ، فلم یقم بذلك). حدث ذلك في منتصف متأكدا    P22قال أحد الُمعتقلین في المھجع إنھ صحفّي (لم یكن  
]. وأخبر الصحفّي الُمعتقلین اآلخرین بوجود إحصاءات حول عدد من توفوا تحت التعذیب في مختلف الفروع، وبوفاة 2011سبتمبر [أیلول/

   اھد كثیرا من الُمعتقلین.إنھ ش P22قال  شخص واحد فقط في فرع الخطیب مقارنة بالفروع األخرى، على حد زعمھ.

  : "ال".P22مرة، فقال  16بواقع  P22سألت القاضي كیربر ما إذا تم التحقیق مع 
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إنھ غیر قادر على تذكر عدد المرات بالتحدید، نظرا [لما عاشھ    P22سألت القاضي كیربر عن عدد المرات التي تم التحقیق معھ فیھا، فقال  
  مرات. 10- 7خضع للتحقیق من  بأنھمن خوف أثناء فترة اعتقالھ]، ولكنھ یعتقد 

معصوب العینین، وسألت أومیشین عن الفترة التي كانت تشیر إلیھا القاضي كیربر في سؤالھا،   P22ما إذا كان  كیربر  سألت القاضي  
  إنھ كان معصوب العینین أثناء كل جلسات التحقیق. P22لقاضي كیربر إنھا قصدت الفترة أثناء التحقیق، فقال فأوضحت ا

"ال"، فقد كان رأسھ دائما موجھا لألسفل.    :P22مشاھدة أي شيء وھو معصوب العینین، فقال    P22لـسألت القاضي كیربر ما إذا تسنّى  
  رأى قلیال [من أسفل عصابة العینین]، كالبالط أو أرضیة الغرفة على سبیل المثال.قد یكون 

 "ال". :P22المحقق، فقال  P22ما إذا شاھد  كیربر سألت القاضي 

إنھ كان المحقق ذاتھ   P22ن، فقال  و ن مختلفوفي كل مرة المحقق ذاتھ، أو محقق  P22سألت القاضي كیربر ما إذا اضطلع بالتحقیق مع  
  دائما، ولكن من المحتمل أن یكون محقق آخر قد حقق معھ بشأن حسابھ على موقع فیسبوك.

غضب" ھو لقب یُطلق على جمیع    ان "أبأب  P22، فأوضح  P22ا التحقیق مع  دائمً كان أبو غضب ھو من تولى  سألت القاضي كیربر ما إذا  
  .السّجانین

]، انینالسجّ إنھ استطاع سماع أصوات [  P22]. قال  ترجمة االسمغضب"، [فأوضح المترجم    يیعنیھ اسم "أبعّما    سألت القاضي كیربر
 وعلم بأصولھم استنادا إلى لكنتھم. 

  إن المحقق لم یكن من منطقة الساحل، وإنھ كان على األرجح من دمشق أو حمص. P22سألت القاضي كیربر عن لكنة المحقق، فقال 

إنھ [ُضرب] من قبل المحقق أحیانا،    P22بنفسھ، أو تولى شخص آخر ضربھ، قال    P22المحقق  إذا ضرب  عّما    سألت القاضي كیربر
اشترى   قد  P22  في إحدى المرات (كان ھذا مضحكا)، وكان صدیق  P22في أحیان أخرى. حقق المحقق مع صدیق    السّجانومن قبل  

منھ أن  ھاتفا محموال ال یتعرف على اللغة العربیة، وظھرت إحدى الرسائل النصیة بصیغة رموز، ولیس باللغة العربیة، فأراد المحقق  
یشیر إلى قیام المحقق أو   P22یعترف بأن ذلك قد كان شفرة باللغة اإلنجلیزیة. وضرب [من غیر الواضح لمراقب المحاكمة ما إذا كان  

ا "خشبیة". [غیر مؤلم]، وطلب منھ إحضار عص  كابلن الأب  السّجانثم أخبر صدیقھ   ، كابلباستخدام    P22بفعل الضرب] صدیق    السّجان
 اھتزت األرض.   ،االعصباستخدام    السّجانعلى األرض ھي الوضعیة التي اتُخذت دائما أثناء تعرضھم للضرب. وعندما ضربھ    إن االستلقاء

  إنھ كان معصوب العینین، ولكنھ سمع [المحادثة وتعرض الشخص للضرب].  P22بذلك، فأوضح    P22عن كیف علم  كیربر  سألت القاضي  

  ذلك. وكان یوجد شخص آخر یخضع للتحقیق ویتعرض للضرب. P22في نفس الغرفة، فأقر  P22سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

  .P22أوضحت د. أومیشین ما قالھ 

إنھ كان یجثو أحیانا على ركبتیھ، وقدماه   P22دائما یجثو على ركبتیھ أثناء التحقیق معھ، فقال    P22سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 مثنیتان إلى الخلف؛ حیث كانت قدماه إلى األعلى في بعض األحیان، ووجھھ إلى الحائط أحیانا.

  رب على قدمیھ فقط.إنھ ضُ  P22على مكان آخر من جسده غیر قدمیھ، فقال  P22سألت القاضي كیربر ما إذا ُضرب 

  إنھ ُضرب مرة واحدة فقط. P22للضرب فیھا، فقال  P22سألت القاضي كیربر عن عدد المرات التي تعّرض 

  سؤاال، ولم یجب علیھ. P22ألن المحقق قد وّجھ لـ واحدة؛ إنھ ُصفع مرة  P22للصفع، فقال  P22ما إذا تعرض كیربر سألت القاضي 

شبیھة بالقبر، ولكن یمكن النوم فیھا؛ المنفردات  إن    P22سألت القاضي كیربر عن الظروف العامة في الُمعتَقَل، وأحوال المعتقلین، فقال  
جلبوا كثیرا من المعتقلین،    بینما لم یكن الحال كذلك دائما بالنسبة للمھجع، حیث كان عدد [المعتقلین] في المھجع كبیرا. وفي إحدى اللیالي،
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، خصوصا في ظل ارتفاع عدد احیث كان الطعام ردیئً  بعضا من وزنھ؛  P22أي أحد منھم أن ینام مستلقیا على ظھره. وفقد    یتمكنولم  
 المعتقلین.

ع اثنتین أو ثالث  إنھ اعتُقل في آب/أغسطس. كان یوجد عدد من البطانیات (بواق   P22سألت القاضي كیربر عن األحوال الصحیة، فقال  
الجماعیةفي   [المھجع/الزنزانة  اعتقالھ]، أحضر  أثناء  باردا [الحقا  الجو  بالقمل، فأصیب جمیع  نوانالسجّ ). وعندما كان  ] بطانیات ملیئة 

 المعتقلین بالقمل.

إن من ُضربوا في فرع الخطیب كانوا یعودون من جلسات    P22إذا ُوجد أي آثار للتعذیب على المعتقلین، فقال  عّما    سألت القاضي كیربر
التحقیق وقد بدا االحمرار على أذرعھم/أیادیھم وسیقانھم/أرجلھم. كما شاھد تعرض الكثیرین للضرب في الخارج أمام نقاط التفتیش. ومورس  

أثار جروح، أو ضربات على  الضرب فقط في فرع الخطیب، ولم یشاھ لم یشاھد أشخاصا وعلیھم  المثال:  د أكثر من ذلك (على سبیل 
الرأس)، لربما كانوا یتعرضون للضرب في الخارج. وشاھد في إحدى المرات "مریضا نفسیا" یُضرب في المھجع، واتّسم سلوكھ بعدم  

أو   سّجانانقسطا من الراحة. فجاء    نالمعتقلین اآلخرین یأخذواالتزان؛ حیث عمد إلى الصراخ، وكان یضع قدمیھ في طعامھ، ولم یدع  
 وطرحوا المعتقل أرضا، وقیّدوا یدیھ وقدمیھ إلى الخلف، وانھالوا علیھ ضربا، وقاموا بضربھ ورأسھ على األرض. ثالثة،

إنھ تعّرض للضرب على قدمیھ/ساقیھ بأحد األسالك، وبأیدي   P22سألت القاضي كیربر عن طریقة تعرض ذلك الُمعتقل للضرب، فقال  
  .انینالسجّ 

  ال".": P22جثثا في فرع الخطیب. فقال  P22ما إذا شاھد  كیربر سألت القاضي 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

  *** 

   استجواب من قبل القاضي فیدنیر

 فتحة] علوه [تسم، ولھا باب معدني،  100-80سم، وبعرض  180-160إنھا بطول    P22، وحجمھا، فقال  المنفردةسأل القاضي فیدینر عن  
  صغیرة. یوجد في الخارج ضوء أصفر مضاء على مدار الساعة، وانعكس الضوء على قضبان الباب المعدنیة.

   ذلك. P22ما إذا كان یتذكر رسمھ لمخطط عندما حققت الشرطة معھ، فأقر  P22سأل القاضي فیدنیر 
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معھم [مؤشر علیھا باستخدام إشارة * سوداء]. بدا طول الزنزانة    P22إنھ یوجد ثالث أو أربع منفردات اعتُقل فیھا سجناء تحدث    P22قال  
كان قادرا على االستلقاء فیھا، ومد ساقیھ. اعتقد أنھ یوجد تلفاز وكان یسمع صوتھ [مؤشر    بأنھ  P22مترا، ولكن اعتقد    1.8في المخطط  

أظھر   .ا، وكان ذلك المكان فارغا عندما كانوا یجلبون معتقلین جددالسّجانینعلیھ باستخدام إشارة * حمراء]. لربما كان یوجد مكان الستراحة  
P22  كان للزنزانة الخارجیة نافذة    .أسفل الدرجعلیھ بإشارة ؟] قبل أن یأمروه بالنزول إلى    المكان الذي كان فیھ لحظة اعتقالھ [مؤشر

  یرتفع جزء منھا عن مستوى الطابق األرضي.

إن الشكل یشیر إلى باب الزنزانة لكي   P22یشیر إلیھ الشكل الموجود تحت رسم الزنزانة [في المخطط]، فقال  عّما    سألت القاضي كیربر
  الفتحة.یتسنّى لھ رسم النافذة/
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إن للنافذة حافة تُستخدم للصعود إلى "علیّة" یستلقي فیھا بعض المعتقلین. وكان یتحدث مع الموجودین في الزنازین [المشار إلیھا   P22قال  
  .P22بـ؟]. یوضح الخط المتقطع مكان دورة المیاه حسب اعتقاد 
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نظرا لوجود شخص واحد  المنفردة  إن التھویة كانت أفضل في    P22سأل القاضي فیدینر عن التھویة في المنفردات، وفي المھجع، فقال  
د  بمفرده فیھا. وكانت التھویة في المھجع سیئة في البدایة نظرا إلى عدد المعتقلین الكبیر فیھ، وتعّرقھم؛ حیث یوجد فیھ مروحة واحدة عن

  تم تركیب نظام تھویة (مزّود بتوربینات) الحقا، فتحّسن الوضع (كان بوسع المعتقلین سماع أصوات ورشة التركیب). النافذة. ثم

أن   إلى  فیدنیر  القاضي  التیار   P22أشار  بانقطاع  تتعلق  واقعة  بألمانیا  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  في مكتب  التحقیق معھ  أثناء  ذكر  قد 
معتقلین كانوا یستخدمون المروحة حینھا، ولم یكن بحوزتھم أي ثیاب خال ما یرتدونھ، فعمدوا إلى غسیل ثیابھم، إن ال  P22الكھربائي، فقال  

وثمة عدد من الشبان ممن كانوا فنیي كھرباء، وكانوا لذلك قادرین على تشغیل المروحة   ونشرھا على النافذة، واستخدام المروحة لتجفیفھا.
األذان أحیانا، تمكنوا من معرفة الوقت. ففي إحدى المرات، أراد أحدھم غسل ثیابھ وتجفیفھا في ساعات    باستخدام األسالك. وبسماع صوت

الكھربائي، وتشغیل دوّي صفارة اإلنذار. وتحرك   التیار  بانقطاع  بطریقة مرّوعة، راغبین    نوالسّجانالفجر، فربط األسالك، مما تسبب 
. وتالیا شم الرائحة المنبعثة منھا، علموا بأن زنزانتھ [ھي P22ف، إلى أن وصلوا زنزانة  بمعرفة ما الذي حدث، ففتحوا أبواب كل الغر

في زنزانة   الموجودینصباحا، أمر "أبو غضب" جمیع المعتقلین [  8:00-7:00، فلم یعترف أحد بشيء. وبحلول الساعة  المشكلة]مصدر  
P22یثنوا ركبھم، في مواجھة الحائط والباب خلفھم، وأن یضعوا أیادیھم خلف رؤوسھم، وأن یرفعوا أردافھم [بحیث یتخذوا نصف   ] بأن

لكي یعترفا، وصادف ذلك وقت تبدیل    ااثنین ممن كانوا في الصف الخلفي، وضربوھم  نوانالسجّ وشكلّوا صفین. أخذ    وضعیة القرفصاء].
  العقوبة. ، فتوقف إنفاذالسجانینوردیة 

 إنھ ذلك استغرق من ساعة إلى ساعة وربع الساعة.  P22سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي استغرقتھا تلك العقوبة، فقال 

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، والتي قال فیھا إن العقوبة    P22أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
إنھ لم یكن قادرا على تخمین الوقت [حینھا]. حث بعض الرجال المعتقلین   P22الساعة الثامنة صباحا. أوضح    إلى  –  استمرت ساعتین

 قائلین: "ھیّا یا شباب! اعترفوا!". 

فیدنیر  سأ القاضي  نوم    P22ل  كیفیة  [استخدم   P22فقال    المعتقلین،عن  "التسییف"  باسم  معروفة  متخذین وضعیة  ینامون  كانوا  إنھم 
]؛ بحیث ینامون على جانبھم، بوضع إحدى الیدین تحت الرأس، ووضع األخرى على الجانب. ناموا  09المصطلح في تقریر المحاكمة رقم  

  كان اآلخر مقابلھ)، وكانت سیقانھم متشابكة.بینما حائط، في صفین (كان أحدھا قرب ال

بنوم المعتقلین الجدد جلوسا في بعض األحیان، مستندین إلى    P22ن، فأقر  وإذا كان أشخاص ینامون وھم جالسعّما    سأل القاضي فیدنیر
  ظھور بعضھم البعض نظرا لعدم توفر مساحة كافیة للنوم مستلقین.

التغذیة من وجھة نظر   للتعذیب وسوء  آثار  فیدنیر عن مدى وجود أي  القاضي  فقال    P22سأل  إن معظم جروح    P22بصفتھ طبیبا، 
عذیب خارج فرع الخطیب، ولكن كانت العنایة بتلك الجروح ردیئة داخل فرع الخطیب. ُزّج بأحدھم في  المعتقلین تعود لتعرضھم إلى الت

السجن ویده مكسورة، وبقیت دون عالج، وكان آخر من الزبداني مصابا بمرض السكري من النوع األول، ثم اقتید إلى الخارج لتلقي جرعة 
قد أصیب بمضاعفات أثناء المرة األولى التي   بأنھ  P22قَل فیھا. وقد أخبر ذلك الشخص  أنسولین، وكانت تلك ھي المرة الثانیة التي یُعتَ 

إثرھا إلى أحد المشافي، ثم خرج منھ [لم یعرف مراقب المحاكمة ما إذا كان یقصد في  اعتقل فیھا (الحماض الكیتوني السكري)، ونُقل  
] كوب ماء وملح (لتخفیف  نوانالسجّ سنة بألم أسنان حاد، وأعطاه [  20-19یب آخر في عمر  صخروجھ من المشفى أو من السجن]. وأ

 أسنانھم، ویحفون أظفارھم على الحائط بعدھا للقیام بذلك. یستخدمونن قادرین على تقلیم أظافرھم، لذا كانوا ولم یكن المعتقل األلم).

شیئا یعتقد إنھ ال یمت بصلة لموضوع الحدیث قائال:    ذكر ال یتذكر.  إنھ  P22إذا كان الدواء متوفرا، فقال  عّما    P22سأل القاضي فیدنیر  
ثمة، في إدارة أمن الدولة، من ذوي األمراض المزمنة من قبیل المصابین بارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك. واعتاد أولئك المعتقلون على 

النافذة كي یناولھم   المرات،   نوانجّ السالوقوف بجانب  البطن، وطلب زیارة طبیب عدد من  األدویة. وعانى أحد األشخاص من آالم في 
متأكدا من ذكره ذلك أثناء التحقیق معھ في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P22لم یكن   وعندما حضر الطبیب، أخذوا المریض إلیھ.

  بألمانیا.

إن ذلك قد حدث بالطبع.   P22قد فقد بعض الوزن في السجن، فقال    بأنھ   P22وأشار إلى إفادة    سأل القاضي فیدنیر عن التغذیة في الُمعتَقل،
تغیرت أحوال التغذیة في المھجع، حسب عدد األشخاص المعتقلین فیھ. لم یكن الطعام كافیا؛  بینما  ،  المنفردةكانت جودة الطعام أفضل في  

یخبئون بعض   ھم إلطعام خمسة أو ستة أشخاص فقط. لم تكن الكمیة كافیة؛ حیث كان بعض] إحضار طبق من الطعام یكفي  نوانالسجّ اعتاد [
المعتقلین قطعا من الخبز في بعض األحیان    نوانالسجّ مساًء، وأعطى    6وصباحا    6كان الطعام یُقّدم في الساعة   كان ممنوعا.  وھو ماالُخبز،  
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 السّجان مزیدا من الطعام مثل حساء العدس (حیث اعتمد ذلك على    السّجانجرأ أحدھم على طلب [المزید]، كان یعطیھ  تإن جاعوا. وفي حال  
  آنذاك).المناوب 

أقدم   P22إنھ لم یشاھد أشخاصا بقوا طویال [في السجن]. أصبح    P22لباقي المعتقلین، فقال    یة بالنسبةسأل القاضي فیدنیر عن وضع التغذ 
  یأتون ویغادرون.كانوا حین كانت مدة اعتقال باقي المعتقلین عابرة، سرعان ما   ]، فيسجین [حیث قضى في الُمعتقل أطول مدة

كغم، لكنھ لم    12من وزنھ    P22حیث فقد   ة الطعام لم تكن كافیة؛أشار القاضي فیدنیر إلى سطر من محضر الشرطة، قیل فیھ إن "كمی 
 P22ووزن    مكث ھو.بینما  إفادتھ، وكرر قولھ إن اآلخرین أتوا وغادروا،    P22یشاھد أي حاالت شدیدة الخطورة لمعتقلین آخرین"، فأقر  

  باستخدام كیس [بالستیكّي].ثبّتھ  ]، كان سروالھ فضفاضا، لذا 2011نفسھ بعد أن أُفِرج عنھ في تاریخ [ُحجبت المعلومات] [

  إلى نفسھ تحدیدا. P22ا على ُمعتقلین آخرین، فأشار  إذا كان ھذا الحال ینطبق أیضً عّما  سأل القاضي فیدنیر

: "نعم"، P22أصوات صراخ، أو أي أصوات ناجمة عن ممارسة اإلساءة بحق أصحابھا، فقال    P22إذا سمع  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  مرات. ةوإنھ قد حدث ذلك عد

التحقیق، وفي آناء اللیل في    أثناء  –  إنھ سمع تلك األصوات یومیا  P22سأل القاضي فیدنیر عن مدى تكرار سماع أصوات كتلك، فقال  
كان   عندما  األحیان  إلى    نوانالسجّ بعض  الجدد  المعتقلین  أمام   الساحة،یُحضرون  یحدث  الذي  االستقبال"  "حفل  أثناء  في  وتحدیدا 

وسمع في إحدى المرات ما  وھم یكیلون الشتائم [للمعتقلین الجدد] ویوسعونھم ضربا.    السّجانینوسمع أصوات   ،المھجع/الزنازین الجماعیة
صراخ، آتیة من غرف أخرى أثناء ال  تشملأخرى،    اوسمع أصواتً   .المھجع/الزنزانة الجماعیةبدا وكأنھ صوت [ُحجب االسم] أمام باب  

  التحقیق.

  "ال". :P22وھو في طریقھ إلى التحقیق، فقال  P22إذا ُضرب عّما  سأل القاضي فیدنیر

  "ال". :P22إذا كان الضرب یُماَرس في الغرفة، فقال  عّما  سأل القاضي فیدنیر

  المیاه، إلى دورة    الذھاب فیھ، حیث ُحّدد لھ وقت یمكنھ  المنفردةإنھ ال یوجد دورة میاه في    P22سأل القاضي فیدنیر عن دورة المیاه، فقال 
في مكان محدد، ومن ثم أن یذھب إلى دورة المیاه، وأن یشرب الماء، فلم یتوفر    (صحنھ)  األسفل. كان یتعیّن علیھ أن یضع طبقھورأسھ إلى  

  .المنفردةالماء في 

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، حیث قال: "ُسمح لنا    P22أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
] وھو في  السجانینباستخدام دورة المیاه مّرتین یومیّا، وفي حال أراد أحدھم استخدام دورة المیاه [في وقت مختلف]، كان یتعّرض إلھانة [

عادة ما أخبروھم بأن یستخدموا دورة المیاه "بسرعة!"    السجانین إن    P22عنقھ من الخلف. وقال    طریقھ إلى دورة المیاه، ویُضرب على
وبخالف تلك المّرتین خالل الیوم، تعین على أحدھم أن یستأذن للذھاب إلى دورة المیاه  ].حاجتھم[لكي یحثوھم على االستعجال في قضاء  

 أكثر من مرة. 

  إنھ سیذكر القصة إذا تذكرھا. P22صة عن شخص لھ أحد األقارب، فقال قد ذكر ق P22قال القاضي فیدنیر إن 

إن الضرب لم یمارس داخل الغرفة، وإنما أثناء التحقیق فقط. لربما ركل   P22إذا مورس الضرب بكثرة، فقال  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  في إحدى المرات صدر أحدھم عندما طرق الباب عدد من المرات. السّجان

  P22إذا كان  عّما    السابقة بأن صحفیّا قد ذكر واقعة وفاة داخل فرع الخطیب، فسأل القاضي فیدنیر  P22أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
الصحفي ھو ناشط    أن  P22اعتقد    .P22ما إذا كان المصدر رسمیّا على سبیل المثال، فلم یعرف    الصحفي،على علم بمصدر معلومات  

  ع المعلومة من مصدر ما ولكنھ ال یعرف من أین. قانوني، ولذا فقد سم

"ال"، إنھ لم یوجد [معتقلین من    P22إذا اعتقد وجود معتقلین بحاجة لتدّخل طبي فوري بصفتھ طبیبا، فقال عّما   P22سأل القاضي فیدنیر  
  .افوریً  اذوي الحاالت الخطیرة] ممن احتاجوا عالجً 
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  P22فأقر   بذلك أخمص قدمیھ،  P22إذا قصد  عّما    قد ُضرب على قدمیھ، وسأل القاضي فیدنیر  بأنھ  P22أشار القاضي فیدنیر إلى شھادة  
  السجناء بالجري في مكانھم من أجل [منع] التوّرم. نو انالسجّ ذلك. أمر 

] قد ضربھ مّرة واحدة فقط، وأمره بالجري في مكانھ سّجاناإن [  P22فقال    ،P22لـإذا كان ھذا الحال بالنسبة  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  "یبدو أنك لم تؤّد خدمتك العسكریة".  :السّجانخطوة إلى األمام أو إلى الخلف [حیث لم یجِر في المكان نفسھ]، فأخبره    P22بعدھا. وخطى  

 : "طبعا". P22إذا كان ذلك [أي الجري في المكان] یخفف من األلم عقب الضرب، فقال عّما  سأل القاضي فیدنیر

بعد اإلفراج عنھ أن عائلتھ حاولت أن تعثر علیھ، وتمكنوا من خالل   P22عتقالھ، فعرف با P22إذا أُعلم أقارب عّما  سأل القاضي فیدنیر
في شھر رمضان (ال یتذكر التاریخ بالتحدید، ولكنھ یذكر أن العید كان    P22. اعتُقل  P22بعض المعارف والمال معرفة مكان اعتقال  

ولم یِجب، ولكنّھم استطاعوا    P22بـ  عائلتھ في القریة، ووّدوا معرفة مكانھ، فاتصلّوا    بینما أقامتفي دمشق،    P22على األبواب). أقام  
 التواصل بطریقة ما.

 "ال". :P22یكن رسمیّا، فقال  ] لمP22قال القاضي فیدنیر إن [التواصل مع عائلة 

التي قضاھا   المدة  فیدنیر عن  القاضي  الخطیب، فسأل    P22سأل  فیدنیر  P22في فرع  اعتقالھ كاملة،عّما    القاضي  فقال  إذا قصد مدة 
بیوم واحد،   ىإنھ قد اعتقل في [ُحجب التاریخ]، وعقب ذلك (تم نقلھ إلى فرع كفرسوسة قبل عید األضح  P22القاضي فیدنیر: "نعم". قال  

تشرین الثّاني/   6تاریخ    2011أي في [ُحجب التاریخ] تقریبا [مالحظة من مراقب المحاكمة: صادف أّول أیام عید األضحى في العام  
  نوفمبر].

إنھ ھو وآخرون قد نُقلوا إلى فرع أمن الدولة الكائن في كفرسوسة؛ حیث جمعوھم    P22فقال    حدث بعد ذلك،عّما    سأل القاضي فیدنیر
وأیدیھم مقیدة خلف ظھورھم، ونُقلوا بواسطة حافلة صغیرة. وكانوا معصوبي األعین، ولكن أمر شخص ما في الحافلة الضابط بـ[إزالة 

الخارج "حفل االس وأقیم في  المعتقلین].  ثیابھم عصابات األعین عن  بالكامل خال  ثیابھم  المعتقلون  األول، خلع  الیوم  المعتاد. في  تقبال" 
الداخلیة، ثم جرى تعصیب أعینھم، وتُركوا واقفین ھناك. واستطاع المعتقلون رؤیة بالط األرضیة، ووجود ماء [على األرضیة] من أسفل 

مساء، وجثوا على ُركبھم وأیدیھم مقیدة خلف ظھورھم إلى حوالي   10:00-9:00وكانت الساعة   عصابة العینین. كان [الجّو] شدید البرودة،
 ظھرا من الیوم التالي.  12:00صباحا أو  11:00الساعة 

  یوما. 15إنھ قد قضى ھناك  P22في كفرسوسة، فقال   P22سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي قضاھا 

القاضي فیدنیر للتحقیق مرة في كفرسوسة، وكانت   P22وكیف تم ذلك، فقال    ،P22حدث عقب اإلفراج عن  عّما    سأل  إنھ قد خضع 
ن النوم أثناء النھار في فرع الخطیب، في حین یاألحوال في كفرسوسة أكثر صعوبة من نظیرتھا في فرع الخطیب؛ حیث كان بوسع المعتقل

الساعة   تمام  في  استیقظوا  في كفرسوسة.  ذلك علیھم  واتخذوا وضعیة   نوانالسجّ   صباحا (حیث كان  6:00استحال  األبواب)،  یقرعون 
وإذا عال   المعتقلین كل دقیقتین، ولكن لم یحدث ھذا في فرع الخطیب.  نوانالسجّ الجلوس إلى أن یُؤذن لھم بالنوم [في وقت النّوم]. وتفقّد  

ضاع في فرع الخطیب أكثر  صوت أحدھم عن مجرد الھمس في فرع كفرسوسة، فسوف یتعرض المعتقلون لعقوبة جماعیة. وكانت األو
  راحة.

یوما في   15". وبعد أن قضى  صحیح":P22]، فقال  2011[ُحجب التاریخ] من العام [  في  P22سأل القاضي فیدنیر ما إذا أُفِرج عن  
  یوما أخرى إلى أن أُفرج عنھ. 15كفرسوسة، نُقل إلى سجن عدرا، ومكث فیھ مدة 

  "ال". :P22إذا كان یعرف المتھم على یمینھ، فقال عّما  P22سأل القاضي فیدنیر 

 *** 

 دقیقة]  60[استراحة لمدة 

 *** 
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  استجواب من قبل المّدعي العام كلینجھ

إذا كان یعرف سبب إجباره عّما    P22قد ُجلب إلى فرع الخطیب، وأُجبر على نزع سروالھ الداخلي، فسأل كلینجھ    P22قال كلینجھ إن  
ون بقیام أحدھم بإخفاء أداة حادة أو أي جسم آخر یستخدم في  م یشكّ بأنھإن لیس لدیھ أدنى فكرة، ولكنھ سمع    P22على القیام بذلك، فقال  
 . الداخلي]االنتحار [في سروالھ 

  التأكد مما إذا كان یُخفي أي شيء. للسّجانینأن یخلع ثیابھ لكي یتسنّى  P22تعین علیھ فعلھ. توّجب على عّما  P22سأل كلینجھ 

  "طبعا". :P22یعتقد أن ذلك مھینا، فقال  P22إذا كان عّما  سأل كلینجھ

أن ذلك حصل كي یتم منعھ من التواصل    P22في البدایة قُبیل نقلھ إلى المھجع، فاعتقد  المنفردة  في    P22  سأل كلینجھ عن السبب وراء زجّ 
  .مثال]مع أصدقائھ، ولكیال یتسنّى لھ وألصدقائھ االتفاق على توحید أقوالھم [بشكل جماعي 

  "ال"، وإنھ تم فصلھم عن بعضھم. :P22ألصدقائھ في الزنزانة الخارجیة، فقال  P22إذا انضم عّما  سأل كلینجھ

السبب وراء   یعرف  P22إذا كان  عّما    كانوا أصدقائھ، وسأل كلینجھ  ھمقد خضع للتحقیق بحضور آخرین یُحتمل أن  P22قال كلینجھ إن  
نفى   یعترف بأي شيء؛ لربما قد  P22ذلك حصل بغرض إحراج أصدقائھ، وحملھم على االعتراف ما إذا سمعوا    أن  P22ذلك، فاعتقد  

   بھ. P22ه أمرا اعترف ؤأصدقا

إن المرة الوحیدة التي شھدت حصول إساءة أثناء التحقیق   P22إذا تم اللجوء إلى العنف أثناء التحقیق الجماعي، فقال  عّما    سأل كلینجھ
 ، وحدث ذلك أثناء التحقیق معھم في المرة الثانیة. اوالعص كابلال] [ُحجب االسم] باستخدام نوالسجانالجماعي كانت عندما ضرب [

 إنھ سمع أصوات الضرب، ولكنھ لم یستطع مشاھدة ذلك. P22على مرأى منھم، فقال  P22إذا ُضرب صدیق عّما  سأل كلینجھ

 ، P22تعرضھ لعدة ضربات، وسأل كلینجھ عن المدة الُمستَغَرقة في ضرب    دبأن الشخص یفقد اإلحساس بع  P22أشار كلینجھ إلى إفادة  
  [ضربة]. 20-15لـإن الضرب لم یتجاوز دقیقة أو اثنتین، بما یعادل تعرضھ  P22فقال 

  ".: " طبعاP22إذا كان ذلك مؤلما، فقال عّما  سأل كلینجھ

 إن قدمیھ كانتا محمرتین، ومتورمتین بعض الشيء. P22إذا تورمت قدماه، فقال عّما  P22سأل كلینجھ 

  : "نعم".P22وقوفھ عقب ذلك، فقال   عند P22إذا تألم عّما  سأل كلینجھ

وكان یدلّك قدمیھ ویضعھا  إنھ [أي األلم] لم یُكن سھال؛ فقد استمر لساعة أو اثنتین.  P22سأل كلینجھ عن مدة استمرار الشعور باأللم، فقال  
  یة الذي كان باردا قلیال عقب عودتھ إلى الزنزانة الخارجیة.على بالط األرض 

واحد، وإن    سّجانھناك محقق و  ناكإنھ    P22، وكیف تعامال مع بعضھم، فقال  السّجانإذا كان ھناك فرق بین المحقق وعّما    سأل كلینجھ
  بع أوامر المحقق.تَ ا السّجان

  "طبعا". :P22إذا تحدث معتقلون آخرون عن التعذیب، فقال عّما  سأل كلینجھ

حمل  "بـھم شخص من دوما  "إنھا نفس الشيء، الضرب على القدمین". واتُّ   P22سأل كلینجھ عن طرق التعذیب التي ذكرھا المعتقلون، فقال  
  قدمیھ فقط. على  جسده، ولیس ه على كل جزء منالسالح"، ووفقا لما أفاد بھ، ضربو

إنھ لم یسمع عنھما في فرع الخطیب. وسمع   P22سأل كلینجھ عن طرق التعذیب األخرى، من قبیل الكرسي األلماني، وبساط الریح، فقال  
وبخصوص الكرسي األلماني، فمن المعروف عموما لدى المجتمع السوري استخدام ھذا األسلوب   باستخدام طریقة الدوالب في كفرسوسة.

 في التعذیب. 
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علموا بوجود مھجع   زنزانتھإن المعتقلین في    P22فقال    ، P22إذا كان ھناك مھاجع أخرى عدا تلك التي احتُجز فیھا  عّما    سأل كلینجھ
  الباب القتیاد المعتقلین إلى التحقیق. نوالسجانوسمعوا أصواتا عندما كان یفتح  آخر. [حصلوا على المعلومات من معتقلین آخرین].

  "ال".:P22یعرف عن األوضاع ھناك، فقال  P22إذا كان عّما  سأل كلینجھ

"نعم"، وإنھ    :P22ممیز، وأنھ تلقى معاملة أفضل من تلك التي تلقاھا اآلخرون، فقال    بأنھاالنطباع    P22إذا كان لدى  عّما    سأل كلینجھ
  حمل السالح" كبقیّة المعتقلین."بـعدم اتھامھ إلى لربما یُعزى ذلك 

  "ال". :P22عنف جنسي، أو سمع بحدوثھا، فقال  حاالت P22إذا شاھد عّما  سأل كلینجھ

إن الحالة كانت صعبة نفسیّا؛ حیث مّر [بحالة انھیار عصبّي كامل].   P22سأل كلینجھ عن الحالة النفسیة في الُمعتَقَل (مثل الخوف)، فقال  
. ھمئباآوشغلوا بالتفكیر في عائالتھم، وبشعور أمھاتھم  كان المعتقلون یفكرون دوًما بما قالوه [أثناء التحقیق]، أو إذا ما أخبر عنھم أحدھم، وان

وفي سوریا، عادة ما یصدر الرئیس عفوا  عرف األھالي أنھ عند اعتقال أجھزة المخابرات لشخص ما، فلن یعرف أحد ما سوف یحّل بھ.
حلول عیدي الفطر واألضحى، واللذان  في شھر رمضان، األمر الذي یعني انتظار مناسبة    P22بمناسبة األعیاد والعطل الرسمیة. واعتقل  

بعواطف المعتقلین؛   ن والسّجانوالمعتقلون اآلخرون صدور عفو، واإلفراج عنھم. وتالعب    P22أیام. توقّع    10یفصل بینھما شھران و
  دائما األمل الممزوج بالخوف.إذا كان یحتمل صدور قرار بالعفو، فكان ھناك  عّما    بنعم عندما سألھم المعتقلون  نوانالسجّ حیث كان یجیب  

إنھم لم یعلموا بالمدة التي سیمضونھا في السجن، ومتى قد یُفرج عنھم. وكان ھذا ھو    P22سأل كلینجھ مما كان المعتقلون خائفین، فقال  
  الحال تحدیدا بالنسبة إلى المعتقلین السیاسیین نظرا لكون [التُّھم المسندة إلیھم] معادیة للحكومة.

  ھت لھ شتائم أخرى.جّ "نعم". فقد نُعت بـ"الخائن"، ووُ  :P22للشتم، فقال   P22إذا تعرض عّما  نجھسأل كلی

إن اختصاصھ ھو    P22إلى أن المحقق سألھ مرة عن اختصاصھ الطبي، فأجابھ    P22تھدیدات، فأشار    P22إذا تلقى  عّما    سأل كلینجھ
نظرا    P22إذا كان متزوّجا، فأجاب بكال، ثم سألھ المحقق: "أال ترید أن تنجب أطفاال؟" خاف  عّما    P22المحقق  وسأل   المسالك البولیة.

إنجاب األطفال   P22التناسلیة، بحیث یتعذر على    P22لحاق األذى بأعضاء  إلألنھ رأى في سؤال المحقق تھدیدا مباشرا الستعداد األخیر  
  بعدھا.

  ، بل إنھ كان خائفا جدا.: طبعاP22إذا كان خائفا، فقال عّما  P22 سأل كلینجھ

ینبغي لھم فعلھ  عّما    إن المعتقلین اآلخرین سألوه  P22إذا ساعد معتقلین آخرین بصفتھ طبیبا، فقال  عّما    P22بالدینویس    -  فورستر  تسأل
طمأنتھم باألدوات لمساعدتھم. وكان یساعدھم    P22إصابتھم بآالم في البطن، والتھاب في الحلق، وما إلى ذلك، ولكن، لم یملك    لةفي حا

  لعلھم یفعلون شیئا. السجانینحدث مع بقولھ إن [الحالة] غیر سیئة أو خطیرة. ونصح الشاب الذي كان یعاني من ألم في أسنانھ بأن یت

إنھ نصح أحدھم    P22إذا كان خائفا من التحدث مع المعتقلین اآلخرین، وتقدیم النصح لھم، فقال  عّما    P22بالدینیوس    -  فورستر  تسأل
وطلب منھ   ،P22إلى    سّجانقد تحدث معھ، فجاء    P22ن  أ]، وأخبرھم بالسجانینوطلب مساعدة [ مرة (بخصوص مشكلة ال یتذكرھا)،

  بلطف بأن یمتنع عن تقدیم النصح ألي شخص.

 عرضت أومیشین وثیقة.
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 [ُعرضت باللغة العربیة] 1وثیقة 

 بیان
 

أساسي [حجبت المعلومات] تحقیق أول بدمشق. موضوع االدعاء رقم [ُحجب الرقم] تاریخ  بالرجوع إلى اإلضبارة رقم 
، بجرم النیل من ھیبة الدولة وإذاعة أخبار كاذبة 1983بحق المدعى علیھ [ُحجب االسم] والدتھ [ُحجب االسم] تولد  20/11/2011

وتم إخالء سبیلھ بتاریخ [ُحجب  2011اریخ [ُحجب التاریخ] من شأنھا أن توھن من نفسیة األمة وللتظاھر، علما أنھ تم توقیفھ بت
 وال تزال الدعوى قید النظر. 2011التاریخ]

 
2011/12/21 

 
 القاضي أحمد السید                                                                                                أدیب األحمد

 

إنھ حاول العمل مجددا عقب اإلفراج عنھ، ولكن نظرا لكونھ تغیب عن   P22بأن یشرح ما في الوثیقة، فقال    P22أمرت القاضي كیربر  
المحكمة، وتقدم بطلب للحصول على إثبات   P22توضیحا [لسبب تغیبھ لفترة طویلة]. فتوجھ    P22العمل لثالثة أشھر، طلب المشفى من  

  ھ المحكمة تلك الوثیقة.كان معتقال، فمنحت بأنھ

  ترجمة الوثیقة، وتال محتواھا]. المترجم الشفوي[تولى 

  إن القاضي أحمد السید أصبح وزیرا للعدل في سوریا الحقا. P22قال 

 2وثیقة 

 وزارة العدل 
 مجلس إدارة صندوق التعاون 

 
 إلى السید المحترم قاضي التحقیق األول بدمشق

 
  1983تولد مقدمھ: [ُحجب االسم]، 

 مقیم: [ُحجبت المعلومات]
وذلك  2011تشرین الثاني/نوفمبر  20سیدي الموقر، أرجو من سیادتكم الموافقة على إعطائي بیانا بالدعوى رقم [ُحجب الرقم] تاریخ 

 لتقدیمھ إلى مدیریة صحة دمشق. 
 وذلك للحاجة الماسة.

 ولكم جزیل الشكر 
 

2011/12/21 
 دیوان

 أصوالإجابة الطلب 
 

 [تولى المترجم الشفوي ترجمة الوثیقة، وتال محتواھا].

إن الوثیقة ھي طلب مستعجل. واضطر في كل عام أن یبرز ما یثبت تأجیل الخدمة اإللزامیة، حیث كانت مدة التأجیل ستنقضي    P22قال  
  ، ولم یتبَق أمامھ من الوقت سوى ثالثة أشھر، وأراد لذلك بیانا یوضح أنھ على رأس عملھ مجددا.2012في آذار/مارس 

بشكل شخصّي،   امن األطباء، ولم یعرف بعضھم بعضً   معظمھم كان إن    P22ن معھ، فقال  سألت أومیشین موّكلھا عن وظائف المعتقلی
 وأشار إلى وجود خمسة أطباء وصحفّي واحد ضمن المعتقلین.

  [لم تكن ھناك المزید من األسئلة من األطراف المعنیة].
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مثولھ في المحكمة ھو للحصول على الحقیقة، فھو ال    إن  P22إذا كان بوسعھ أن یقول شیئا، فوافقت القاضي كیربر، فقال  عّما    P22سأل  
یكّن أي شيء شخصي تجاه أنور. وتحدث مع أصدقائھ قبیل مشاركتھ في المحاكمة لیتقصى أراءھم حیال ما إذا كان ینبغي لھ أن یشارك.  

ومع ذلك، "نحن    ما؛[من النزاع] نوعا    ، وغادر [سوریا] في مرحلة مبكرة2012وكان ذلك أمرا أخالقیّا نظرا لكونھ قد ترك عملھ في العام  
  قررنا" أن نشارك للحصول على الحقیقة.

 شكرت القاضي كیربر الشاھد. 

  عن المشار إلیھم في قولھ "نحن". P22سأل محامي الدفاع فراتسكي 

فاقترح  ء ذات الصلة بالدفاع،سألت أومیشین عن األسما لم ترغب أومیشین بقول األسماء علنا ألسباب أمنیة، ولكنھا وافقت على كتابتھا.
  فراتسكي تدوین كل األسماء، بحیث یتولى القضاة فرزھا الحقا.

  أن یطلعھم على األسماء بصفتھ شاھدا. P22قالت القاضي كیربر إنھ یتعین على 

  سوف یتحدث مع [فراتسكي] لكي یقررا أسماء األشخاص ذات الصلة بقضیة موكلھم. ھقال بوكر إن

 *** 

 دقائق] 10لمدة [استراحة 

 *** 

 ھ وسلموا ورقة]. تومحامی P22[عاد 

  قال فراتسكي إنھم أرادوا الحصول على األسماء المتعلقة بالمحاكمة.

  [ُسمح للشاھد باالنصراف]. 

فاقترح    لذلك،الذي یلزمھ  فسألت القاضي كیربر عن الوقت  تالوة إفادة من المّدعى علیھ السید إیاد الغریب،    أراد محامي الدفاع شوستر

  أراد فراتسكي أیضا قراءة إفادة تستغرق خمسة دقائق. شوستر منحھ عشر دقائق.

 : التالیة][تال شوستر اإلفادة 

كان العرض الذي   .بمعاینتھامة من ملفات قیصر أمام المحكمة وقامت  ، ُعرضت الصور المؤل2020تشرین الثاني/نوفمبر،    4في تاریخ  
روثشیلد بشأن كلمتھ عن  الدكتور    روثشیلد واضحا جدا، ووفر إیضاحات ممتازة. وأّود أن أتقدم بالشكر إلى األستاذالدكتور    األستاذقدّمھ  

  على نضالھ ضد نظام األسد.التعذیب النفسي والجسدّي. كما أعرب عن احترامي وتقدیري للبطل قیصر 

سر قلبي، وتعیّن علّي أن أفّكر باألبریاء من ضحایا ھذه األفعال الوحشیّة. یصعُب  رت بھ أثناء مشاھدة ھذه الصور؛ لقد كُ عأّود أن أشرح ما ش
الغضب  التقدیمي، كما مأل  العرض  ببعضھم. كنت أرتجف طوال  أمورا كھذه  یفعلوا  أن  الناس  بوسع  یفھم كیف  أن  البشرّي  العقل  على 

قبل. لقد شاھدت فقط الصور التي نشرتھا الجزیرة وغیرھا   % من ھذه الصور من99وجداني وقلبي. لم أشاھد    وأعوانھ  األسدوكراھیة  
العرض التقدیمي أن أفّكر بكل أقاربي الذین ال یزالون رھن االعتقال. اعتُقل سبعة من أقاربي، وعدد    علّي طیلةنباء. تعیّن  من وكاالت األ

ه مألوفة في صور قیصر، وكنت أخشى في الوقت من أصدقائي، والمئات من أبناء بلدتي، وال یزال مصیرھم مجھوال. كنت أبحث عن وجو
  ذاتھ أن أتعرف على صاحب إحداھا.
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تلك الجلسة المؤلمة، لم أعد قادرا على أن أتمالك نفسي وأنا عائد في الحافلة الصغیرة إلى السجن وحدي، أجھشت بالبكاء. وقد   وعقب
في غمرني الحزن واأللم، وتوجب علّي التفكیر بعائلتي، وحاولت أن أفھم سبب اعتقال الناس لمجّرد مطالبتھم بالمساواة، والحریة، والعدالة  

في ارتكاب آالف الجرائم على مرأى من العالم الذي   مجرمون ماضونأدركت بكل ألم أن بشار األسد وأبناء [طائفتھ] ھم  المظاھرات.  
  في ھذا الشأن.  الدولي ساكنایكتفي بالمشاھدة فقط، ولم یحّرك المجتمع 

 
ألسد، ماثال أمام إحدى المحاكم الدولیة. كنت عاجزا أحّب بلدي، وشعبھا، ولھذا آمل أن أشاھد نظام المجرم، ال سیما المجرم والطاغیة بشار ا 

% من الثّوار، وعقب اندالع الثورة، ساد انعدام الثقة بالسنّة، وتعّرضنا إلى التھدید  90  لسُّنةنة، ویشّكل اسُّ تماما، حالي في ذلك حال جمیع ال
إلى االحتقار، وُجردنا من الثورة، وتعّرضنا  الشھر األول من  الدوام. عقب  للمراقبة   على  الثبوتیة، وأُخضعنا  أسلحتنا وھویاتنا وأوراقنا 

  ولم یكن أمامي سوى الخیارات التالیة: إشارة إلى تحیّزنا، واستخدامھا ذریعة إللقاء القبض علینا. في أدنىالدائمة، أمال 
 
  اإلعدام؛أنھ أن یؤّدي إلى اعتقالي، وبما یفضي عادة إلى ش) عصیان األوامر علنًا، مما كان من 1
كانوا سیقدمون على تعذیب أفراد عائلتي إلى أن أعود إلى    محضة، حیث) االنشقاق والفرار. وكان ذلك لیكون ضربا من الجنون وحماقة  2

   سوریا؛
  رفقة عائلتي.ب) الخیار الصحیح، وھو أن أنتظر وأُجري التحضیرات الالزمة إلى أن تُفتح الحدود، ثم أنشق وأھرب 3
 

  كانون الثاني/ینایر، كما فعل آخرون كثر. 5اخترت ھذا الخیار في تاریخ لقد 
أستحق أن أُعاقَب علیھ؟ آمل أن تعثر ھذه المحكمة على إجابة على سؤالي، بحیث   ذنب  –  وأطفالي األربعة  زوجتي  –وھل حبي لعائلتي  

  في غمار حروب أھلیة في بلدانھم.  نتصلح إجابة أیضا لجنود المستقبل الذین سوف یجدون أنفسھم عالقی
  احترامي. مع فائقأود أن أشكر جمیع األطراف في ھذه المحاكمة وجمیع المعنیین بھا، 

  
  2020تشرین الثاني/نوفمبر  10الثالثاء، الموافق  

  إیاد الغریب
  [التوقیع]

 

ذلك، فقال شوستر إن    من إیاد أن یقرّ   طلبت القاضي كیربر محامیھ.من  قال شوستر إن المّدعى علیھ كتب الرسالة بمفرده، بال مساعدة  
أمرت القاضي كیربر بأخذ استراحة لمدة دقیقتین لكي یتم إصدار ولم تكن بحوزة شوستر نسٌخ عن ھذه اإلفادة.   موكلّھ یحبّذ التزام الصمت.

  إلفادة، وأمرت األطراف بالبقاء في قاعة المحكمة.نُسخ عن ا

 *** 

 [استراحة لمدة دقیقتین]

 *** 

  خبیر خطوط بغرض المقارنة، ولكن الخبیر غیر متاح حالیا. لوجودقال كلینجھ إنھ ثمة حاجة 

، ولكنھ لم یعد على استعداد  2021  ،كانون الثاني/ینایر  7و  6قالت القاضي كیربر إن شاھدا قد استُدعي من فرنسا لإلدالء بشھادتھ في تاریخ  
 للقیام بذلك. 

وقال إنھ ال تتوفر أدلة كافیة تثبت الطبیعة المنھجیة  المدعین بخصوص العنف الجنسّي،  يتال فراتسكي إفادة أشار فیھا إلى إفادة محامیَ 
 للعنف الجنسي (على النقیض من اّدعاء المّدعین [ُحجبت األسماء]). 

 بعد الظھر.  2:35ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

  صباحا. 9:30الساعة في تمام  2020كانون األول/دیسمبر   10ستعقد المحاكمة التالیة بتاریخ 
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 2020دیسمبر، كانون األول/ 10 – الیوم الواحد والخمسون
  

لم یكن محامي   ن من الصحافة. ان اثنصباًحا. حضر سبعة أشخاص وممثال  9:40وصل المتّھم متأخرا، وبدأت الجلسات في تمام الساعة  
فورستر بالدینیوس بالنیابة عن محامي    ةالمحامی  توحضر .  حاضًرابانز    في الجلسة، ولكن كان محامي المدعینحاضًرا  المدعین كروكر  

 المدعین محمد. 

 P23شھادة 

  .اشاھدً بصفتھ  بحقوقھ P23تُلیَت التعلیمات، وتم إعالم 

 استجواب من قبل القاضي كیربر

إذا كان  عّما    . سألت القاضي كیربر1989  ،كانون الثاني/ینایر  1إن تاریخ میالده یوافق    P23عن سنّھ، فقال    P23كیربر  سألت القاضي  
تشرین    2عاما. وأردف معتذرا، حیث یصادف تاریخ میالده الموافق    31إن سنّھ یقارب    P23عاما، فقال    31ذلك یعني أنھ یبلغ من العُمر  

كانون الثاني/ینایر في سوریا، بصرف    1شائع تسجیل تواریخ المیالد في  . [مالحظة من مراقب المحاكمة: من ال1989  ،األول/أكتوبر
  النظر عن تاریخ المیالد الفعلّي].

  إنھ یعمل في أحد محال البقالة. P23الحالیة، فقال  P23عن مھنة  سألت القاضي كیربر

إذا كانت تربطھ بالمتّھم صلة عّما    P23وسألت   قد خضع للتحقیق من قبل الشرطة الجنائیة في أوسلو،  P23إلى أن    نّوھت القاضي كیربر
 "ال". :P23قرابة عن طریق مصاھرة أو نسب، فقال 

 ذلك.  P23للتحقیق مرتین [من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا]، فأقر  P23إذا خضع عّما  سألت القاضي كیربر

للتحقیق من قبل الشرطة الجنائیة في أوسلو ومكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، فقال   P23إذا خضع  عّما    سألت القاضي كیربر
P23: ."نعم" 

  إنھ یعتقد ذلك. P23من قبل الشرطة في أوسلو، فقال  P23ما إذا تمت إعادة ترجمة محضر التحقیق مع   سألت القاضي كیربر

  ال یتذكر. إنھ P23لم تعاد ترجمتھ، فقال  بأنھ، لذا اعتقدت إلى أنھ لم تتم تالوة المحضر نّوھت القاضي كیربر

عن تجربة اعتقالھ، وما مّر    P23سألت القاضي كیربر  ، ثم نُقل إلى أحد المشافي.  251اعتُقل في الفرع    P23إن  قالت القاضي كیربر  
  .بھ، وكیف تمت معاملتھ

 2:00-1:00] السیارات. ال یتذكر التاریخ، ولكن كانت الساعة حوالي  وتصلیحوھو محل [لغسیل    أال  –إنھ كان في مكان عملھ    P23فقال  
 المحل،بعد الُظھر. وكان ھو المدیر، وكان یوجد عّمال، وكان جالسا داخل مكتبھ. وصلت الكثیر من سیارات األمن والجیش، ثم دخلوا  

بقمیصھ] ووضعوه في السیارة، واقتادوه إلى الفرقة العاشرة في   P23أس  وصرخوا علیھ وضربوه، وقلبوا قمیصھ فوق رأسھ [أي غطوا ر
رحت علیھ أسئلة لم یعرف إجابتھا من قبیل ما یلي: "ماذا كنت تفعل في  وتعرض للضرب وخضع للتحقیق على مدار أربعة أیام. وطُ  قطنا.

ثیرا، لذا لم یغادر دمشق، ولم یقم بأي من ھذه التّھم.  عمل ككان ی  بأنھ  P23"ما اسم المكان الذي قمت بتفجیره؟" فأجاب  و  حلب وحمص؟"
ن مكان عملھ یوجد في موقع حساس؛ حیث یقع في مفترق طریق أمني [من قوات ومواقع]. وأخبر  أولم یغادر سوریا في حیاتھ قّط، موضحا  

.  تصلیحھاھ من  ئیعیدھا إلى منازلھم بمجرد انتھا ھم كانوا یتركون سیاراتھم في محلھ، وكان ھو  ءن ضباط األمن وزوجاتھم وأبناأ المحقق  
إذا سبق وأن تسبب لھم بأي مشكالت؛ حیث كانوا جمیعھم زبائنھ، وعرف أیضا أحد العمداء  عّما    المحقق بأن یسأل الضباط  P23وأخبر  

عماال لمساعدتھ.   P23ما إذا كان بوسعھ أن یرسل أحد عمالھ للقیام بذلك، فأرسل    ىلیر  P23بـ  ، واتصل  لتصلیحالذي كانت سیارتھ بحاجة  
لم یتسبب بمشكالت، وأنھ خدم في الجیش، وال یزال على اتصال بالعقید    بأنھللمحقق    P23في الیوم التالي. أوضح    P23  وشكر العمید
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ب منھ أن یتصل بھا، وثمة أیضا أرقام ھواتف ضباط مخزنة على  د المحقق بأرقام ھواتف، وطلوّ وز  خدمتھ.الذي كان مسؤوال عنھ أثناء  
  P23إذا ذھب إلى حلب وحمص. وبعد تعرضھ للضرب في كل یوم، قال عّما  ھاتفھ. وأخبر المحققین بأن یتحدث مع جیرانھ، وأن یسألھم

عن بُعد وھو یُضرب،   P23عسكري  فشاھد ال  ،P23د على مكان عمل  دفي السجن عسكري یتروكان  لم یفعل شیئا [مما اتھم بھ].    إنھ
أو   P23، وأمرھم بعدم ضرب  انینالسجّ مع  عسكري  إنھ ال یعرف. تحدث ال  P23، فقال  P23وسأل عن سبب [اعتقال]  عسكري فتفاجئ ال

  P23عسكري  كي یزیل الدم عنھا، واقتاده خارجا [لم یحدد الشاھد المكان] وأحضر لھ الطعام. أمر ال  P23االقتراب منھ، ثم غسل ثیاب  
ضھ للضرب.  ویحول دون تعرّ   الطعام،باالختباء [في ذلك المكان]، وبأن لیس بوسعھ أن یقدم لھ شیئا سوى أن یغسل ثیابھ، وأن یحضر لھ  

 .P23الجنود بأال یقتربوا من  حامال بطانیّة، وأمرعسكري وبعد ساعتین، عاد ال

  "ال"، وإنھ أعید إلى السجن. P23[في ذلك المكان]، فقال  P23ا إذا بقي إذا [كان لكالم المسؤول أثر]، وعمّ عّما  سألت القاضي كیربر

  ضھ للضرب استمر في اللیل.إن تعرّ  P23للضرب مرة أخرى، فقال  P23ض ما إذا تعرّ كیربر سألت القاضي 

] بحذاء، وضربوه على نالسّجانوإن فمھ (أي أسنانھ) قد ُكسرت، حیث ضربھ [  P23فقال    ،P23  برض  یةكیفعن  كیربر  سألت القاضي  
سیُنقل إلى    P23لم یعد بوسعھ أن یساعده، ولكنھ عرف بأن    بأنھالذي كان یعرفھ]    عسكريسائر أنحاء جسده. وفي الیوم التالي، أخبره [ال

أن یخبر عائلتھ، أو من ھم في مكان عملھ، أو جیرانھ بذلك، العسكري  إذا كان بوسع  عّما    P23أین. سأل    یعرف إلىمكان آخر، ولكنھ ال  
في أفواھھم، وكانت    افي الیوم التالي [المعتقلین] على متن حافالت، ووضعوا باذنجانً   نوانالسجّ إنھ سیحاول بإذن هللا. اقتاد  العسكري  فقال  

 على متن الحافلة.وجودھم رؤوسھم إلى األسفل أثناء 

إنھم كانوا جالسین ورؤوسھم إلى األسفل؛ حیث كان رفع    P23سألت القاضي كیربر ما إذا كانوا [أي المعتقلین] واقفین أم جالسین، فقال  
أحد الفروع،   بأنھعلى علم    P23ربوا في الحافلة إلى أن وصلوا إلى مكان لم یكن  رؤوسھم أمرا ممنوًعا. وكانوا معصوبي األعین، وضُ 

  وقد عرف ذلك الحقا.

ا، وداس  رحوا أرضً یب. أُنزل المعتقلون [من الحافلة]، وطُ إنھ فرع الخط  P23سألت القاضي كیربر عن الفرع الذي وصلوا إلیھ، فقال  
ا الضباط علیھم بأقدامھم قرابة الساعة أو الساعتین، وسمعوا أشخاصا یأتون ویغادرون بسیاراتھم. أنزل المعتقلون بعد ذلك إلى الفرع واحد

ونتیجة لذلك، تحركت عصابة العینین قلیال من مكانھا، فشاھد أربعة أشخاص   ُضرب وسقط عن الدرج،  ،P23وعندما دخل   تلو اآلخر.
[عصابة العینین]، وأمره بخلع ثیابھ. وكان   وعّدلون الطعام. ولم یستطع تعدیل عصابة العینین عندما سقط، فجاء شخص وضربھ،  یتناول

في السجن مع األشخاص اآلخرین، ونُزعت عنھ   P23وُزّج   " انزع القطعة التالیة".قائال: عقب خلعھ كل قطعة،    P23یضرب    السّجان
خارجا/إلى األعلى [مالحظة   P23 نوالسجان. لم یحدث أي شيء في الیوم األول، وأما في الیوم الثاني، اقتاد  قیود الیدین، وعصابة العینین

سیخضع للتحقیق، فقیدوا    بأنھمن مراقب المحاكمة: قد تعني الكلمة العربیة التي استخدمھا الشاھد إما "خارجا" أو "إلى األعلى"]، وأخبروه  
نھ لم یزر حمص قط من قبل. أخبر المحقق  أالمحقق  P23حقق: "كیف فّجرت الموكب في حمص؟" فأخبر یدیھ، وعّصبوا عینیھ. سألھ الم

P23  نھ قال ذلك، فأخبر  أنھ قد وقّع إفادة جاء فیھا  أP23    نھ ُضرب كل یوم، وأُمر وھو معصوب العینین بالتوقیع على الورقة. أالمحقق
  بأنھ   P23یتحدث المحقق. اتّھم المحقق  عّما    أنھ ال یعرف  أي   –اإلجابة نفسھا    P23سأل المحقق: "ماذا كنت تفعل في حلب؟" فأجاب  

   ضربا إلى أن فقد وعیھ [أو كاد؟]، وأعادوه إلى السجن مرة أخرى. P23 نوانالسجّ وأوسع  باقتیاده خارجا. انینالسجّ یكذب، وأمر 

سأل   [قّصة] حیاتھ كاملة بالتفصیل.  P23إلى األعلى/خارجا، وُوّجھت لھ األسئلة نفسھا، فأوضح    P23  نوانالسجّ وفي الیوم التالي، اقتاد  
ن تعرضھ للضرب قد حصل في الفرقة العاشرة؛  أح  عن الشخص الذي ضربھ، فقال إنھ كانت تغطیھ الدماء بكثرة، وأوض  P23المحقق  

إلى األعلى/خارجا لكي یستنشق بعض    P23، وأمرھم أیضا باقتیاد  )P23بمسح األرضیة (وتنظیفھا من دم    انینالسجّ حیث أمر المحقق  
في ھذه األثناء، ووصل مزید من المعتقلین    P23رائحة كریھة. وبعد ساعة أو اثنتین (داس أشخاص على    P23الھواء. وقد انبعثت من  

وجودھم عن سبب    P23من المعتقلین الجدد، وسألھم  وصل كثیرالسجن مجددا. في الیوم التالي،  إلى  P23 ن وانالسجّ في سیارات)، اقتاد 
حافلة رجال أمن،    جاء، فوصلتكانوا [یتجولون في الشوارع] لكون العید قد    أنھمم كانوا یرتدون ثیابا نظیفة، فأوضحوا  بأنھھناك، علما  

لیال كریھة.   P23عن مكان [توقیفھم]، فقالوا إن المكان ھو فرع الخطیب. وكانت رائحة    P23[واعتقلوھم]، واقتادوھم [إلى الفرع]، فسألھم  
بجانب الحائط، لكیال یلمسھ أحد.   زاویةوجلس لذلك في   ، وبعثت حتى أصغر اللمسات فیھ شعورا فوریّا باأللم،واكتظ السجن بالكثیرین

"أخرجوا ھذا الشخص من ھنا، فإن رائحتھ ال تُحتمل". ولم یكن بوسع المعتقلین الجلوس دوما   قائلین:وطرق [المعتقلون] باب [الزنزانة]،  
إلى التحقیق في الیوم التالي. ووجھ المحقق   P23  نوانالسجّ ، وبدأ تسیل منھ دماء سوداء. اقتاد  P23نظرا لوجود الكثیرین. وتقیح جسد  
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باقتیاده خارجا، فأخذوه إلى مكان   انینالسجّ ، وأمر  P23اإلجابات نفسھا. لم یطق المحقق رائحة    P23األسئلة نفسھا، فأعطى    P23إلى  
  آخر (ال یذكر الوقت)، على فرض أنھ سیتلقى العالج فیھ ألنھ مریض، ولكنّھم استّمروا في ضربھ یومیا.

ولكنھ ال یذكر اسمھ.  إن اسم المكان حرستا، وھو مشفى في دوما،  P23عن اسم المكان الذي أُخذ إلیھ، فقال    P23سألت القاضي كیربر  
وأجاب النداء، سیعّرض نفسھ للضرب. [ُحجب االسم]    في حال نودي باسم  بأنھ"، و17إلى مكان آخر، وأخبروه بأن اسمھ ھو "  واقتادوه

سوطا ویضربون المعتقلین    نانوالسجّ ومورس الضرب على الدوام؛ حیث كان یقیّد المعتقلون في األسّرة باستخدام جنازیر حدیدیة، ثم یحضر  
 بسّكین.  P23، وطعن ظھر )انینالسجّ جاء شخص في اللیل (أثناء تبدیل وردیة  ن.ووھم مقید

أم   السكین عادیة  إذا كانت  القاضي كیربر ما  فاعتقد    مبضعاسألت  أو شفرة. وُضرب    أنھا  P23(سكین جراحیة)،    P23سكین عادیة 
 بالخراطیم/األنابیب المعدنیة بعد ذلك لثالثة أیام. 

الستراحة،   P23ما إذا احتاج    الصمت]. سألت القاضي كیربر  P23من المشفى، [فالتزم    ھجوخر  یةعن كیف  P23سألت القاضي كیربر  
  دقائق. 10-5استراحة لمدة  P23فطلب 

 *** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

 *** 

إن المعتقلین فقدوا وعیھم في بعض األحیان جّراء تعّرضھم للضرب والتعذیب   P23  غادر المشفى، فقالكیف    P23سألت القاضي كیربر  
مات الكثیرون، واعتقد   ، وقطعوا ذراعھ، وأعادوا زجھ في الزنزانة.نوانالسجّ بشكل دائم. [فعندما] قال شخص إن ذراعھ تؤلمھ، أخذه  

P23  ھذا المكان ھو الذي یحضرون إلیھ المعتقلین كي یلقوا حتفھم. كان ھناك كثیر من الجرحى، وانعدمت الرعایة الطبیّة؛ حیث كان    أن
التعذیب فقط. وسأل أحدُ  المشفى ألغراض    السّجان "، فاستمر  17بإن اسمھ "  P23، فأخبره  "ما اسمك؟" كل یوم  P23  انینالسجّ   ذلك 

 السّجانالحقیقي أم رقمھ، فقال    P23إذا كان یرید أن یعرف اسم  عّما    في نھایة األمر  السّجان  P23وسؤالھ عن اسمھ، فسأل    P23بضرب  
قائال: "ألم أُخبرك بأن تقول الرقم فقط،   السّجانباسمھ، فرّد    السّجان  P23وشتمھ: "االسم الحقیقي"، فأخبر    P23مستمر بضرب    وھو

منذ للتعذیب باستخدام وسائل كثیرة    P23. وكان التعذیب شدیدا، [وال توجد كلمات] تكفي لوصفھ. وتعّرض  P23ولیس اسمك؟"، وضرب  
  اعتقالھ وحتى لحظة وصولھ إلى المشفى. لحظة

ووصل إلى مرحلة لم یعد قادرا معھا على تحمل الضرب، وضربوه على رأسھ    سمع صراخا وأصوات ضرب بمجرد دخولھ فرع الخطیب.
قد استخدم   P23ولم یكن قادرا على تذكر أي شيء بعدھا [مالحظة من مراقب المحاكمة: لم تتم ترجمة ھذه الجملة نظرا ألن    وعیھ،وفقد  

حصل أیضا لمن كان بجانبھ   P23لـ الماء على الجمیع وضربوھم، فما حصل    نوانالسجّ رّش   ].الفوريكلمات عامیّة لم یفھمھا المترجم  
إْذ یتذّكر قول أحدھم: "لقد   حرجة؛فیما یخّص رأسھ وظھره و[فقدان] دمھ    P23ض لنفس الشيء]. وكانت حالة  [بمعنى أن الجمیع قد تعرّ 

مكان ما (ال یتذكّره)،   في  P23بـوألقوا   أمر ھذا الرجل. تخلّصوا منھ [مستخدًما نفس المصطلح الذي یشیر إلى التخلص من القمامة]".انتھى  
وھو طریح األرض، ولم یستطع أن یزیلھ عنھ. وتمنّى لو أن األرض [ابتلعتھ] لكیال یراه أحد، وأراد أن یختفي. وتوقفت ذباب  ال  اهوغطّ 

الحدیث، ولكنّھ لم یستطع. أحضر السائق    P23حدث، وعن ھویّتھ، وعن مكان منزلھ، فأراد  عّما    أجرة، فرفعھ سائقھا برفق، وسألھسیارة  
، P23إنھ یعرف رقم ھاتف والدتھ، فاتّصل السائق بوالدة/عائلة    P23زجاجة ماء، وغسل وجھھ، ووضعھ في سیارة األجرة. وقال    P23لـ

وأنھم على استعداد بأن یدفعوا للسائق ما یرید من المال.    ، P23وأخبرت عائلتھ السائق بأن یحضر    .P23ى  قد عثر عل  بأنھوأخبرھم  
وعّمھ، وباقي أشقائھ وشقیقاتھ حاضرین. فحملوه من السیارة إلى المنزل، وحمدوا   ،P23إلى منزلھ، وكان شقیق  P23فاصطحب السائق 

لیس بوسعھ فعل أي شيء   بأنھعاجزا عن الكالم، فأخذوه إلى الطبیب فورا الذي أخبرھم    P23وكان   هللا على أنھ ال یزال على قید الحیاة. 
برفقة    P23وسافر ُحقنةً، ومسكنات ألم، وأدویة أخرى.  P23مغادرة البالد [طلبا للعالج]، وأعطى الطبیب    P23لھ، وأنھ یتعیّن على  

فیھ لثالثة أشھر. وعانى من   P23عائلتھ إلى األردن بالسیارة في الیوم التالي، وتوجھوا مباشرة إلى أحد المشافي التخصصیة، حیث مكث 
   ، وصور.مقطع فیدیووكان بحوزتھ  كثیر من اإلصابات في ظھره،

قدرا كبیرا من التفاصیل، ولكن كان لدیھ   P23فلم یتذّكر    سألت القاضي كیربر ما إذا التقطت الشرطة النرویجیة صوًرا فوتوغرافیة لھ،
 وقد بدت علیھ ندب وآثار إصابات]. P23التقطھ العائلة لھ قبل العملیة وبعدھا. [عرضت القاضي كیربر صورة لظھر  مقطع فیدیو
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 ذلك. P23ر ، فأق2017ما إذا كان قادرا على أن یقر بأن الصورة ھي صورتھ في العام  P23سألت القاضي كیربر 

 تقریبا. 2011إنھ اعتقل في العام  P23فقال  ،P23سألت القاضي كیربر متى اعتقل  

  یتذكر متى تلقت والدتھ اتصاال [من قبل سائق سیارة األجرة]، فلم یفھم السؤال. P23سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

، وأرادت معرفة ما إذا كان  2019قد ذكر تاریخ نقلھ أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة في العام    P23أشارت القاضي كیربر إلى أن  
P23    یتذكر ذلك التاریخ، فقالP23    نظرا  كان  في وقت العید، ولكنھ ال یتذكر التاریخ، وإن علمھ بذلك  ،  2011إن ذلك قد وقع في العام

  لكونھ قد سأل المعتقلین الجدد عندما وصلوا إلى السجن؛ حیث أخبروه بأن العید قد حّل، وأنھم كانوا في السوق [عندما اعتُقلوا].

التاریخ قد یكون صحیحا نظرا ألنھ   أن  P23في المحضر، فاعتقد    2011  ،آب/ أغسطس  26قالت القاضي كیربر إنھ ورد ذكر التاریخ  
العام   في  المحاكمة:  مراقب  من  [مالحظة  بعد رمضان.  یحّل  العید  وأن  في رمضان،  بتاریخ  2011اعتقل  انتھى شھر رمضان   ،29 

  آب/أغسطس]. 30بتاریخ آب/أغسطس، وحّل أول أیام عید الفطر 

 "صحیح".:P23لتاریخ أول أیام العید، فقال  موفقسألت القاضي كیربر ما إذا كان [التاریخ المذكور] 

یرید أن    P23[  إذا كانعّما    إذا كان بوسعھ أن یستمر ألنھا الحظت أنھ بدا غیر مرتاح، فسألت القاضي كیربرعّما    سألت القاضي كیربر
 یرید استراحة].ال [إنھ  P23یحصل على استراحة]، فقال 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

  قلوا معھ.إن كثیرین قد اعتُ   P23برفقة آخرین، فقال  مرة P23قل سأل القاضي فیدنیر ما إذا اعتُ 

 أو خمسة أیام تقریبا. أربعة P23في فرع الخطیب، فقال  P23سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي قضاھا 

 "حسنا"، وشكرھا.  :P23بأن یعلمھا عندما یرید أن یحصل على استراحة، فقال  P23أخبرت القاضي كیربر 

إنھ لم یصب بجمیع تلك   P23إذا كانت اإلصابات الظاھرة في الصورة قد لحقت بھ في فرع الخطیب، فقال  عّما    P23سأل القاضي فیدنیر  
 اإلصابات في فرع الخطیب.

ضربھ على ظھره، وتلك    عن]إلى أن [اإلصابات الناجمة    P23اإلصابات التي لحقت بھ في فرع الخطیب، فأشار  سأل القاضي فیدنیر عن  
  الناجمة [عند تعرضھ] للضرب على جنبھ عندما نزل الدرج.

] السجانین[أحد    إن  P23للضرب (مثال: على الدرج، وأثناء جلسات التحقیق، وما إلى ذلك)، فقال    P23سأل القاضي فیدنیر متى تعرض  
إلى الخارج ویؤدبھ ومن    P23] أن یقتاد  السّجانالجواب الذي أراده] أخبر [المحقق] [وقف خلفھ أثناء التحقیق وضربھ، وعندما لم یسمع [

  ثم أن یعیده.

حقیق] مجددا في الیوم ] اقتاده خارجا، وضربھ، ثم أعاده إلى التحقیق، وخضع [للتالسّجانإن [  P23حدث، فقال  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  التالي.

، وكانت بالدماء  ثیابھ   امتألتإنھ لم یكن یرتدي [ثیابا]؛ حیث    P23في فرع الخطیب، فقال    P23كان یرتدیھ  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  تنبعث منھا رائحة كریھة، فقام بنزعھا.

 ذلك.  P23عاریًا عندما تعرض للضرب، فأقر  P23إذا كان عّما  سأل القاضي فیدنیر

ضوا  ذلك، وقال إن [المعتقلین] تعرّ  P23قد تعرض للضرب على جروحھ في فرع الخطیب، فأقر  P23إذا كان عّما  سأل القاضي فیدنیر
 للضرب واالقتیاد خارجا، وداس الناس علیھم. 
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إنھ یوجد كثیر من األشخاص داخل غرفة صغیرة، فلم    P23زانة، فقال  سأل القاضي فیدنیر ما إذا حدث ذلك أثناء التحقیق أو داخل الزن
الجلوس إال في حال ثنى ساقیھ، وكانت ساق أحدھم فوق ساقیھ. لقد كانت الزنزانة مكتظة، ولم یستطع أحد أن یدخل إلیھا،    P23یستطع  

  نادوا على اسمھ واقتادوه خارجا.] األشخاص داخلھا، وإذا أرادوا استدعاء أحدھم، نوانالسجّ لذا لم یضرب [

إنھم اقتادوه إلى    P23وتعاملوا مع إصاباتھ عندما اقتادوه إلى األعلى/خارًجا، فقال    P23]  نوانالسجّ سأل القاضي فیدنیر كیف عامل [
معتقل،    بأنھاألعلى/خارًجا نظرا لرائحتھ الكریھة، وكان كل من یدخل ویخرج یضربھ وھو في األعلى/في الخارج، حیث كانوا على علم  

  ینتظر أن یعود [إلى الداخل]. بأنھو

 ذلك.  P23حدث ذلك في الخارج، فأقر  إذاعّما  سأل القاضي فیدنیر

إنھ كان ملقًى أرضا، وكان بوسعھ مشاھدة   P23معتقلین في الخارج، وعن كیفیة معاملتھم، فقال    P23إذا شاھد  عّما    سأل القاضي فیدنیر
أُخرِ  العینین.  أبوابھا، وینھال  القلیل من أسفل عصابة  على   نوانالسجّ ج األشخاص من حافالت صغیرة، حیث كانت تُركن بعیدا، وتُفتَح 

 المعتقلین بالركل والشتائم.

 .اثالثً إنھ خضع للتحقیق مرتین أو  P23، فقال فیھا P23عن عدد المرات التي تم التحقیق مع   ل القاضي فیدنیرسأ

ن: أي في كل مرة خضع فیھا للتحقیق؛ یب مرترِ للضرب أثناء التحقیق، فقال إنھ ضُ   P23ض  سأل القاضي فیدنیر عن مدى تكرار تعرّ 
 للمحقق، ثم اقتادوه إلى الخارج وضربوه. P23إلى األعلى/خارجا، ولم تَُرق أجوبة  نوالسجان حیث اقتاده 

إنھ كان یوجد شخص یقف خلفھ   P23فقال   في حضرة المحقق،  P23إذا ُضِرب  عّما    أو  P23إذا ضرب المحقق  عّما    سأل القاضي فیدنیر
واقفا،    P23من الخلف على ظھره، وجّره خارًجا. لم یكن    P23، أو أنك لن تعترف"، ثم ضرب  ال تفھمّرة: "على ما یبدو أنك  والذي قال م

  حیث كان دائما على األرض.

إنھ تم اقتیاده إلى    P23عن المكان الذي أجري فیھ التحقیق (مثال: الطابق الذي یعلو زنزانتھ، أو الكائن أسفلھا)، فقال    سأل القاضي فیدنیر
 إلى المطبخ. P23وفي إحدى المرات، قاموا بجر  إلى الیسار. یقع خطوتین ي كانذالطابق العلوّي، وإنھ یذكر أحد المكاتب ال

  إنھ استُجوب ھناك قبل أن تتم إعادتھ إلى مكان التحقیق. P23في المطبخ، فقال  P23التحقیق مع إذا تم عّما  سأل القاضي فیدنیر

لم یستطع رؤیة أي شيء بسبب عصابة    إنھ  P23ا إذا كان فیھ نافذة، فقال  ◌ّ سأل القاضي فیدنیر عن الطابق الذي یقع فیھ المطبخ، وعم
  أن العصابة لم تكن في مكانھا. ن وانالسجّ العینین؛ وقد تحدث مشكلة كبیرة إذا رأى 

ذلك، وأشار إلى أنھ لم یكن بوسع المعتقلین تمییز اللیل من   P23إذا كانت الزنزانة تحت مستوى األرض، فأقر  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  النھار.

إنھ   P23شخصا؟]، فقال    15أو    10[على سبیل المثال:    P23في زنزانة  كانوا موجودین  سأل القاضي فیدنیر عن عدد األشخاص الذین  
شخص؛ حیث لم یكن بوسع أحدھم أن یجلس، فقد كان الناس فوق بعضھم. وفي حال أراد أحدھم استخدام دورة   400فیھا ما یقرب من    كان

  المیاه، توجب علیھ أن یدوس على اآلخرین في طریقھ.

لى دورة المیاه  إنھ لم یتذكر وجود أي نوافذ، ولكن ذھب الكثیرین إ  P23فقال   إذا كان ھناك نافذة أو نظام تھویة،عّما    سأل القاضي فیدنیر
   فقد كانت كل النوافذ داخلیة، ولكنھ ال یتذكر. لكي یتنفسوا،

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة والتي قال فیھا إنھ "ُوجدت في الزنزانة نافذة، ولكن،  P23أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة 
"نعم"، ُوجدت نافذة في   P23لم یستطع أحد رؤیة الضوء منھا. ولم یكن ھناك متّسع للجلوس، وكنت أتألم في حال لمسني أحدھم"، فقال  

كان ھناك ساعة معلقة على    بأنھلھا لكي یعرف الوقت [مالحظة من مراقب المحاكمة: یبدو  الزنزانة، وتذكر محاولتھ بأن ینظر من خال
 الحائط الكائن خلف النافذة، وكانت الرؤیة مشوشة بسبب النافذة نفسھا].
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"ال، لربما كان ذلك  ، ثم قال  ا%، ولكنھ یذكر أنھ تناول حساء وتفاحً 100ال یتذكر ذلك    إنھ  P23سأل القاضي فیدنیر عن الطعام، فقال  
  بطاطس مسلوقة في واقع األمر".

إنھ لم یتعرضوا جمیعا لإلصابات، ولكن    P23سأل القاضي فیدنیر عن أحوال المعتقلین اآلخرین (ما إذا لحقت بھم إصابات أیضا)، فقال  
  م یكن [جمیع المعتقلین] متشابھین.وكان ھناك أناس جدد ممن أتوا بھم من الشارع وألقوا بھم في الزنزانة، فل تعرض بعضھم للضرب.

إنھ جرى استدعاء بعض من المصابین للتحقیق. وفي    P23فقال    المصابین، ] المعتقلین  نوانالسجّ إذا استدعى [عّما    سأل القاضي فیدنیر
   شخصا، وأعطوه قرصین من الدواء من خالل فتحة الباب.  نوانالسجّ إحدى المرات، استدعى 

ال یذكر ذلك، ولكنھم تحدثوا عن عدد    إنھ  P23مع المعتقلین اآلخرین عن التحقیق معھم، فقال    P23إذا تحدث  عّما    سأل القاضي فیدنیر
التي مضت على اعتقالھم، وعما حّل بھم. وعندما ُزج   [أثناء   P23األیام  بدایة األمر، نصحھ معتقل آخر بأن یعترف  الزنزانة في  في 

  وتكلم قبل أن یقدموا على ضربك وقتلك"].  [: اعترفویقتلونھ  P23] ن وانالسجّ التحقیق] لكیال یضرب [

أثناء   اأنھ سمع أصوات ضرب وصراخً   P23إذا سمع أصوات أشخاص وھم یتعرضون للتعذیب، فأوضح  عّما    P23ي فیدنیر  سأل القاض
 توجھھ إلى الطابق السفلي، وسمع أیضا [حدیثا من بعض المعتقلین] بأن فالنا كان یتم تعذیبھ. 

ال یتذكر سماع تلك األصوات في الغرفة، ولكنھ    إنھ  P23تلك األصوات داخل غرفة التحقیق، فقال    P23إذا سمع  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  الطابق السفلي. في وجوده یذكر سماع صرخات أثناء 

 ذلك.  P23إذا اعتقل في الفرقة العاشرة، وفرع الخطیب، ومشفى حرستا العسكري، فأقر عّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

  في المشفى.وجوده إنھ قد شاھد جثثا یومیا أثناء  P23إذا شاھد جثثا، ومكانھا، فقال عّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

  إنھ شاھد الكثیر من الجثث في المشفى. P23، فقال P23سأل القاضي فیدنیر عن عدد الجثث التي شاھدھا 

  "ال"، وإنھ شاھد الجثث في المشفى في حرستا.:P23إذا شاھد جثثا في الفرقة العاشرة، فقال عّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

شاھد التعذیب    وإنماإنھ لم یشاھد أي جثة في فرع الخطیب،    P23جثثا في فرع الخطیب، فقال    P23إذا شاھد  عّما    سأل القاضي فیدنیر
 فقط. 

"ال". وكان ھناك ضابط یعرف والده، فتوجھ والده إلى الضابط الذي :P23باعتقالھ، فقال  P23ت عائلة مَ إذا أٌعلِ عّما  سأل القاضي فیدنیر
  P23[في الفرع الذي یعمل فیھ الضابط]، ولم یكن بخیر. وعندما وصل  موجوًدا    P23ولكن لم یكن   أخبره بأن "ابنك معنا، وھو بخیر"،

المال للضابط الذي   P23مال كي یعتنوا بك". [دفع والد  المنزل، أخبرتھ والدتھ بأن "والدك قد دأب على زیارة أحد الضباط، وإعطائھ الإلى  
  وحالتھ]. P23  وجودكان یكذب بشأن مكان 

أنھ فقد وعیھ مرة عندما طرق [المعتقلون] اآلخرون الباب   P23وعیھ في فرع الخطیب، فتذكر    P23إذا فقد  عّما    سأل القاضي فیدنیر
 ".]P23["بالمجيء وتفقّد  ]السجانین[وأخبروا 

 : "نعم".P23أن یحصل على استراحة، فقال  دإذا كان یریعّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

دقائق، ثم شرع بالبكاء، فاعتذر، وقال إنھ تذكر والده الذي توفي العام    10فقال    الوقت،من    P23فسألت القاضي كیربر عن كم یحتاج  
 الماضي، والذي لم یره لمدة طویلة.

 *** 

 دقیقة]  30[استراحة لمدة 
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 *** 

من   ، واعتذر على ما تسبب بھP23  االستراحة، فشكرھا  أثناء  واسترجع نشاطھقد ھدأ من روعھ،    P23قالت القاضي كیربر إنھا تأمل أن  
 إزعاج. 

 أیام تقریبا. ثالثة P23في الفرقة العاشرة، فقال  P23سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي قضاھا 

  إنھ لم یكن ھناك أي عالج. P23أو المعتقلون اآلخرون العالج في مشفى حرستا، فقال  P23 إذا تلقىعّما  سأل القاضي فیدنیر

ن بالسالسل  ا[مقید  ان یوجد شخصكان إنھ    P23فقال    ،P23في المشفى مع    كانوا موجودینسأل القاضي فیدنیر عن عدد األشخاص الذین  
 شخصا. 40سریرا، وما یقارب  20بأن ھناك  سریر، واعتقدالحدیدیة] على كل 

، فیجیبون أحدھم شیئا"نعم". إذا طلب    :P23لھا، فقال    P23إذا تعرض اآلخرون لإلساءة كتلك التي تعرض  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  [طلبھ] بإلحاق األلم بھ [أي إذا طلب أحد دواًء، فسوف یوسعونھ ضربًا عوضا عن ذلك].

وقال شارمر   وقال بوكر إن للدفاع الرأي ذاتھ، إنھ لیس لدى االدعاء العام أي أسئلة.  تعلى مثولھ أمام المحكمة، وقال  P23بولتس    تشكر
  نفس الشيء أیضا.

  ُسمح للشاھد باالنصراف.

 صباحا. 11:00ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

  صباحا. 9:30في تمام الساعة  2020 ،كانون األول/دیسمبر 6ستعقد جلسة المحاكمة التالیة بتاریخ 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 22التقریر 

 2020كانون األول/دیسمبر،  16تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 
 

 1 أبرز النقاط:الملّخص/
 

 2020كانون األول/دیسمبر،  16 –للمحاكمة  الثاني والخمسون الیوم 

 P24    وبسبب المخاوف المتعلقة 40والقسم    251، أدلت بشھادتھا بشأن اعتقالھا في الفرع  اعامً   41ھي شاھدة تبلغ من العمر .
 P24بإخفاء أي معلومات من شأنھا أن تعّرضھا أو تعّرض عائلتھا للخطر. قالت    P24بسالمتھا وسالمة عائلتھا، ُسمح للشاھدة  

، ویعود ذلك على األرجح للوضع االجتماعي لعائلتھا في سوریا. ومع ذلك، فقد كانت تسمع [بدنّي]  للمحكمة إنھا لم تتعّرض لتعذیب
من خالل فتحة في باب زنزانتھا. كما    251یصرخون من التعذیب، وكانت شاھدة على التعذیب في أروقة الفرع    اباستمرار أشخاصً 

بناًء على تجربتھا في مشاركة زنزانة منفردة مع امرأة حامل،   251تحّدثت عن المعاملة التي تعّرضت لھا المعتقالت في الفرع  
 انة مكتظة مع العدید من النساء والفتیات.باإلضافة إلى اعتقالھا في زنز

 

 

  

 
تباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي اق   1

ھو مجّرد    أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھي  
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2020كانون األول/دیسمبر،  16 –للمحاكمة  الثاني والخمسون الیوم 

ین ین المعتمدَ لم یطلب أي من الصحفیَّ و.  وممثلین اثنین من الصحافة  أشخاصبحضور أربعة    اصباحً   9:30بدأت الجلسة في الساعة  
أنھا لن تسأل بعد اآلن عن الصحفیین المعتمدین الذین یحتاجون   رئیسة المحكمة  كیربر  القاضيأعلنت  والترجمة العربیة.    الحصول على

الجدید.   العام  العربیة في  الترجمة  الحصول على  بدئھا  لم یكن ھناك مصور یسجلوإلى  قبل   المدعیانالعام    . ومثل االدعاءالجلسة 
 . محمد المدعینمحامي من  بدالبالدینیوس فورستر المحامیة وحضرت  . تسوبول ینجھكل العامان

في إجراؤه  المقرر  والذي كان من  كشاھد،    أمام المحكمة  موكلھما  مثول  بشأنشارمر وكروكر    المدعین  يمحامیسألت القاضي كیربر  
ة بفیروس  بسبب قیود متعلق  كوبلنتسفي السوید وال یمكنھ القدوم إلى    اموجود حالیً   موكلھما أخبرھا الدكتور كروكر أن  فاألسبوع التالي.  

إذا كان    عن طریق الفیدیو (شھادة مسجلة)سیكون على استعداد لإلدالء بشھادتھ    موكلھماأضاف الدكتور كروكر أن  مع ذلك،  و  كورونا.
من شارمر والدكتور    تبشكل عام وطلب  اكون خیارً ییدیو سفال  اإلدالء بشھادة عبركیربر إن    تقالفمعھ في السوید.    اموجودً   یھمحامیَ أحد  

. تقدیم شھادة عن طریق الفیدیوالتحضیر لة التي یحتاجون إلى االتصال بھا من أجل  المعنیّ السویدیة    السلطاتعن  كروكر إبالغ القضاة  
ر، ولن  قرّ دیسمبر) ألنھ لم یكن ھناك أي شاھد آخر مُ كانون األول/  22و  21الجلسات المقررة في األسبوع التالي (  وقامت كیربر بإلغاء

 .الجائحةفي ضوء  اممكنً  جلسة محكمة فقط لتالوة تقاریر من ملف القضیة عقدیكون 

 

 P24شھادة 

نھ بناًء على طلبھا  لمحكمة إلفون دیر بیرنس    وقالت فون دیر بیرنس.    ھامحامیتُ رأسھا،    حول  شاالً ، والتي كانت ترتدي  P24رافََق  
إلى تقدیم معلومات شخصیة بسبب المخاطر المحتملة علیھا ،  P24مساعدة الشاھدة كمستشارة قانونیة، فإنھا تطلب أال تضطر موكلتھا،  

 في سوریا.  عائلتھاوعلى 

واالطالع بشكل غیر رسمي    بالتحقق منھلھ كیربر    تسمحفطلب فون دیر بیرنس.    إلىالنظر    ،رسالنأنور  محامي دفاع    بوكر،  طلب
 .على كمبیوتر فون دیر بیرنس ةالموجود الوثیقة على

 للقواعد اإلجرائیة ذات الصلة. الیس لدیھ اعتراضات على الطلب وفقً  العام إن االدعاء  ھقال المدعي العام كلینج

  ، للخطر  الشاھدةعائلة  أفراد  أو حریة  سالمة    وأكیربر للشاھدة بعدم تقدیم معلومات شخصیة ألن ذلك من شأنھ أن یعرض حیاة  سمحت  
  ) 3(68المتطلبات األساسیة للمادة    ھ قد تم استیفاءإنحیث  الحكومة في سوریا.    الخاضعة لسیطرةالذین ال یزالون یعیشون في المناطق  و

كیربر أن القضاة    تأضاف  ]،[عدم تقدیم معلومات شخصیة لألسباب المذكورة أعاله  )StPOمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (
شخاص األمن الشھادات السابقة أن الحكومة لدیھا مصلحة جوھریة في والء الموظفین الحالیین والموظفین السابقین و   على درایة تامة

 خرین. اآل

 .تلتفت إلى الخلف اللن یراھا أحد، طالما أنھا  إنھإذا كانت تشعر باألمان حیث  وشاحھا/أنھا تستطیع خلع شالھا P24أخبرت كیربر 

، ولكنھا تفضل عدم الكشف عن  ا عامً   41إنھا تبلغ من العمر    P24وأُبلغت بحقوقھا كشاھدة. قالت    P24ى  تمت تالوة التعلیمات عل
 تھا.مھن

 استجواب من قبل القاضي كیربر

تم  فقد  ،  المحاضرلھذه    اقالت إنھ وفقً والشرطة الفرنسیة واأللمانیة موجودة في ملف القضیة.    لدى  P24كیربر أن شھادات    تذكر
تمت معاملتھا  وكیف    عتقالھاشرح سبب ا   P24طلبت كیربر من  و معینة.    زمنیة  في سجون مختلفة لفترة   اعتقالھا و  P24القبض على  
، 2012  عام  مایوشھر أیار/كیربر وقالت إنھا في    P24شكرت  ف .  251أن تركیز المحكمة سیكون على الفرع  ب. وأضافت  في السجون

. وأوضحت أن المكان كان  وأصدقاؤھاقلت ھي  المكان واعتُ   تم اقتحامفي مكان خاص. ثم    بأصدقائھا، التقت  2012مایو  أیار/  5حوالي  
 وا قلنُ في الیوم التالي  وللیلة واحدة.    البقاء   معلیھكان  حیث    40إلى القسم    دقاؤھاوأصھي  اقتیدت  و].  ُحِجبَت المعلوماتفي دمشق بین [

إنھا قضت    P24إلى فرع الخطیب. كما قالت   إلى فرع    فترةللمحكمة  نقلھا  الوحیدة من و.  كفرسوسةفي الخطیب قبل  آنذاك  كانت 
  .2012 ،یونیوحزیران/ 9في  40 من القسم سراحھاق طالتم إ ھقالت إنونقلھا إلى الخطیب.  تم إعادةالمجموعة التي 

  وأصدقاؤھا أنھا كانت ھي    P24أوضحت  فاألول.    عتقالإلى مركز اال  ھاوأصدقائ  P24أرادت كیربر معرفة تفاصیل حول كیفیة وصول  
  قال أشخاص آخرون ومدنیة مسدسھ نحوھا.  یرتدي مالبس  ، صوب شخص  الباب  ت فتح  عندماوعندما طرق أحدھم الباب.    مكتبفي  

األمن    كانوا معھ قوات  الو إنھم من  بطاق  P24قالت  و.  دخولیریدون  كانت ھي ھویة من ھؤالء األشخاص،  ال   اتإنھا طلبت   حیث 
إن ھذا حدث عندما كانت ھي   P24المكتب. قالت  باقتحام    األشخاص  قامالقانون". ومع ذلك،  حدود  "ضمن    یتصرفون  وأصدقاؤھا

أصدقاء یتناولون   كانوا مجردعن سبب اقتحام المكتب، ألنھم  بالسؤال    مجموعة األصدقاء أوالً   وقامت.  اصدقاؤھا یتناولون الغداء معً وأ
قام الضباط، الذین كانوا یرتدون مالبس مدنیة، بتفتیش كل شيء و أنھم كانوا مجموعة من ثمانیة أشخاص.  ب  P24  تتذكر و.  االغداء معً 

المجموعة    أخذ للتحقق من أسمائھم. ثم قرروا    استخدموھاالسلكي  وأرادوا رؤیة جمیع بطاقات الھویة الخاصة بھم. كانوا یحملون أجھزة  
. كما أوضحت  في المكتب  الموجودة  لكمبیوترن أجھزة ام شعروا باالنزعاج  الضباط    أن  ھ على ما یبدوإن  P24فرع. قالت  المعھم إلى  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0337
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یقوموا  بالطبع" لم  و. "اظھرھم عاریً   كانفوق رؤوسھم، بحیث    الشبابقاموا بوضع قمصان    ،للشباب، كما یحدث عادة  السجانینأن  
[إلى الفرع]، فركب اثنان من الضباط سیارتھا وتوجھوا إلى القسم    الخاصة  قالت إنھا طلبت أن تقود سیارتھاونفس الشيء معھا.    بفعل
حیث .  للتحقیقإلى مكتب    مباشرةً   نھ تم نقلھاإ  P24قالت    2.الشبابعندما وصلوا إلى ھناك، تم تفتیش سیارتھا، وبدأوا في تعذیب  و.  40

للتعذیب   یتعرض  أحد الرجالكان    حیث  القبوإلى  اقتیدت  . ثم  الخاصة بھا  فیسبوكالأن تفتح بریدھا اإللكتروني وحسابات    طلبوا منھا
 . إنھم أجبروھا على المشاھدة P24قالت ووالضرب.  ةالكھربائیاستخدام الصدمات ب

جعلھا تشھد ضده. ل أنھم أجبروھا على المشاھدة  ذلك، مضیفةً   P24إذا كان ھذا الرجل من مجموعة أصدقائھا. فأكدت    عّماسألت كیربر  
إن الضابطة   P24تم إحضار ضابطة إلى المكتب لتفتیشھا. قالت  و، كان علیھم االنتظار في مكتب.  التحقیقات  إنھ بعد كل  P24قالت  

 P24ت أوضحكما . مقفًال اللیلة في ذلك المكتب، بینما كان الباب  قضاء P24 كان علىقامت بتفتیشھا في الحمام بناء على طلبھا. ثم 
كان یُدعى    40  قسمقالت إن أحد األشخاص من الوصغیرة.    حافلةأنھ في وقت مبكر من صباح الیوم التالي، تم نقلھم إلى الخطیب في  

 P24قالت  ن علیھا أن تنظر إلى األرض.  ا وكاخلف ظھرھ  تینمقید  یداھا  لكن كانتویامن. وأضافت أنھا لم تكن معصوبة العینین،  
الباكرإ الصباح  في  كان  ذلك  فارغة وكانت  ن  الشوارع شبھ  كانت  لذا  "بسرعة    الحافلة،  تسیر  فقد P24لـ   اووفقً ".  ھائلةالصغیرة   ،

للشتم و المجوعة  إلى الخطیب ورافقھا    إلى الخطیب.  الطریقالصراخ طوال  تعرضت  یامن بقي معھا عندما وصلوا    إلىوقالت إن 
في تلك  وام.  تبدو وكأنھا حمّ كانت  المكتب. ثم تم استدعاؤھا إلى غرفة أخرى    مكان یشبھأنھم ذھبوا إلى  ب  وأوضحت.  القبوإلى    ألسفلا

أن تبقي أي قطعة مالبس  البسھا ولم یُسمح لھا  التي كانت مغلقة، طلبت منھا امرأة خلع مالبسھا. كان علیھا أن تخلع كل موالغرفة،  
إنھ من الطبیعي أن یصدر جسدھا أصوات   P24قالت  ووالنھوض ثالث مرات.    الجلوس بوضعیة القرفصاء  . ثم ُطلب منھاعلى جسدھا

 المرأة   وبأنسھا  إنھ ُسمح لھا بارتداء مالب  P24قالت  ولكن المرأة لم تصدقھا.  و،  الجلوس بوضعیة القرفصاءطقطقة عند الركوع أو  
مكان    تذكرإنھا ال تستطیع    P24بعد ذلك، تم نقلھا إلى غرفة أخرى. قالت  وإلى المكتب، بینما كان علیھا البقاء في الغرفة.    ذھبت

مساحتھا    منفردةقالت إنھا نُقلت إلى  و.  المنفردةبھ العدید من الزنازین    كان  لكنھا تتذكر أنھا كانت في نفس الطابق الذيو الغرفة بالضبط،  
، مضیفة أنھا نسیت السؤال  ایومً   21ھناك لمدة    بقیتإنھا    P24. قالت  ھناك  كانت امرأة حامل في شھرھا الثامن تنتظرومتر،    1×2

 المبدئي.  

أن تأخذ  P24وعرضت على  . وطلبت منھا كیربر المتابعةاكل شيء على ما یرام وبأنھا أبلت بالًء حسنً إن  فقالت القاضي كیربر لھا 
كانت كم    ولم تكن تعلم أن المرأة في الزنزانة المنفردة كانت ھناك منذ فترة طویلة بالفعل.    P24أوضحت  فاستراحة كلما احتاجت.  

أن المرأة   P24وأضافت  .  P24  الحامل قبل وصول  المرأةكان ھناك ثالث نساء أخریات في الزنزانة مع  غیر أنھ  بالضبط    الفترة
قالت وعدة أیام على األقل.    كان بعدلكنھ  وألول مرة،    لتحقیق معھامن الوقت حتى تم امّر  قالت إنھا ال تتذكر كم  كما  كانت منھكة للغایة.  

لت قاومرحاض في الزنزانة.    ھناك  م یكنأنھ ل  P24أوضحت  فترید تقدیم المزید من التوضیح:    لذلكففھمھ،    تتمكن من  مل  اھناك شیئً إن  
من    جھة الیسارعلى    زنزانتانعلى الیمین و  زنزانتان حیث كان ھناك  في ذلك الطابق،    منفردةإنھ كان ھناك المزید من الزنازین ال

قالت و.  السّجانینعدة زنازین أكبر تشبھ "القاعات"، باإلضافة إلى غرفة    اكانت ھناك أیضً و، وواحدة مقابلھما على الیسار.  زنزانتھما
P24    ا ذھبان معً ت  ادائمً كانتا  قالت إنھا ورفیقتھا في الزنزانة  وباستخدام المرحاض.    عتقلینمتى یُسمح للم  كانوا یقررون  ننین السجاإن .  

ذھابھا  أثناء    ، فلم تكن ترى سوى األرضP24لـ   اوفقً وخص.  حیث كان علیھما أن یخفضا رأسیھما ولم یُسمح لھما بالنظر إلى أي ش
ى میاه الشرب من  ا كانتا تحصالن علإنھم  P24قالت  ولى األرض.  جالسین وممدین ع  رجالٍ رؤیتھا ل  باستثناءإلى المرحاض،    ایومیً 

یمكن  كان  في الحائط حیث    3  )فتحةنافذة صغیرة (  في المرحاض كان ھناك  أنھ    P24وصفت  و.  ردیئة للغایة  جودتھاكانت  و  المرحاض؛
المرحاض كان الغرفة الوحیدة التي یمكن للمرء أن یتنفس أن  المثیر للسخریة    قالت إنھ منوللمرء الحصول على بعض الھواء النقي.  

إنھا تتذكر یومھا األول في الخطیب عندما   P24قالت  ورائحة العرق والبول.    منھ  تفوح  آخر  كل مكان  كان  حیث.  افیھا ھواًء مختلفً 
حوالي الساعة في  بعد الظھر    وجبةفي الخطیب،    ایً ن یوماوجبت  كان یُقّدم لھا. وأضافت أنھ  صحتھاقررت أن تأكل من أجل الحفاظ على  

لم یكن لدیھم أدوات  وكر.  ال یحتوي على ملح أو سكان  الطعام  إن  قالت  وفي نھایة اللیل أو في الصباح الباكر.    ووجبة  4:00أو    3:00
  تأكل الطعام. على الرغم من ذلكلكنھا كانت وفي معظم األحیان،  اوكان الخبز فاسدً  ا بھالیأكلو تناول الطعام

) كانت عبارة عن مربى وزیتون  اصباحً   /إن إحدى الوجبات (لیًال   P24. فقالت  ار عن جودة الطعام وما إذا كان كافیً یسألھا القاضي فیدن
طبق واحد فقط،  م  قدّ یُ   ادائمً   كان  أنھم في بعض األحیان كانوا یحصلون على حالوة طحینیة أو بیضة. غیر أنھ  P24وخبز. وأضافت  

بشكل عام.    اسیئً   اكان طعامً وعلى أرز وطبق جانبي.    نحصلوكانوا یطعام الغداء،  ولبغض النظر عن عدد األشخاص [في الزنزانة].  
ندما  نھ كان بمثابة حلم عإقالت  كما  ھناك حصص غذائیة مخصصة لكل شخص، لكنھا لم تصل إلى المعتقلین.    ھ كانأن  P24  تافترضو

  . في مرة أخرى برتقالةعلى على خیار و مرة حصلوا

، على الرغم من أنھا  ایومً   35كیلوغرامات في    8إنھا َخسرت    P24. فقالت  اقد خسرت وزنً   P24ت  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان
 كانت تأكل.

التي   األیام  فیدنیر معرفة عدد  التي قضتھا في    P24  قضتھاأراد  األیام  الخطیب وعدد  في    قضتإنھا    P24قالت  ف.  كفرسوسةفي 
في تلك الزنزانة للیلة أخرى مع امرأة أخرى، قبل    P24بقیت    ثم .  بعد ذلك  السجن  تغادر  والتيمل،  االح  المرأةمع    ا یومً   21الخطیب  

 
 من رجال. بدًال  شبابمصطلح  تستخدم P24 كانتما  امالحظة من مراقب المحاكمة: غالبً   2
تمكنوا من توضیح  ،خالل استراحة في وقت الحقولتوضیح ما قصدتھ بالضبط.  P24 مع المترجم تشاور: المحاكمةمالحظة من مراقب   3

 فتحة صغیرة.كانت أنھا لم تكن نافذة، بل 
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إلى الزنزانة   المنفردة  زنازینأنھ [في ذلك الیوم] تم نقل جمیع النساء من ال  P24أوضحت  ونقلھا إلى الزنزانة الجماعیة الكبیرة.  أن یتم  
التي حدثت في   مجزرةالفي دمشق حول    أن العدید من النساء اعتقلن ذلك الیوم بسبب مظاھرات  وراء ذلكالسبب  حیث كان  الجماعیة.  
وأضافت أن حالة تلك الزنزانة   لكنھا لم تعرف إلى أین تم أخذھم.و تم إخراج الرجال من الزنزانة الجماعیة،  فقد  ،  P24لـ    احماة. ووفقً 

 تفوحكانت  و  ھواءلم یكن ھناك  ولكن الزنزانة بأكملھا كانت قذرة.  والزنزانة مرحاض،  حیث كان في  ".  غیر معقولة"  كانت  الجماعیة
  وتابعت لمدة یومین قبل إعادتھا إلى الخطیب.    بقیتحیث    كفرسوسةھناك لمدة یومین قبل نقلھا إلى    بقیتإنھا    P24قالت  ورائحة قویة.  

P24    رؤیة الشخص ألنھا كانت معصوبة العینین.    مكن منتت  لم  غیر أنھان في الخطیب.  حققا م  حقق معھالتخبر المحكمة أنھ في البدایة
 ھ كان قالت إنھا تتذكر أنو.  من كونھا غرفةأكثر    اممرً   التحقیقمرة واحدة فقط وكانت الغرفة التي تم فیھا    التحقیق معھاقالت إنھ تم  و

،  وكان علیھا أن تجثو  معصوبة العینینكانت  بأنھا  و  تینمقید  اأن یدیھا كانت  P24أوضحت  وھناك معدات معینة، ربما أدوات مطبخ.  
  "أفعال مجنونة". القیام بـ  عن    وكان مسؤوالً ،  غضب  ي أبب  كان یلقّب  السجانینأحد  إن  قالت  وعلى كرسي صغیر.    ابینما كان المحقق جالسً 

ف وقالت إنھا شعرت  ، كان أبو غضب یبدأ في تعذیب الناس. ووصفتھ بأنھ طویل ونحیالسجانینوقالت إنھ في كل مرة یغضب فیھا أحد  
على وجھ   ألجلھالم یكن ھناك    غیر أنھ.  اوكان یحمل سوطً   اأنھ أثناء تحقیقھا، كان أبو غضب حاضرً   P24بأنھ "غریب". وأضافت  

  إخبارھا یرید  كان  كما لو أنھ    تشعر  ا. وأضافت أنھجلد األرض بجوارھا مباشرةً ویقوم ب  اوتكرارً   اكان یأتي ویذھب مرارً حیث  التحدید.  
ن  إ  غضب  يبوقال أل "،  الطیّبإن المحقق لعب دور "الشرطي    P24التحدث". وقالت    ینال ترید  ھنا [بسوط] إذا كنتِ   موجودبأنھ    "

أن    غیر.  "فترة التحقیق معھا الشرطي السیئ طوال  و  -ضروریة. وخلصت إلى أنھم "لعبوا لعبة الشرطي الطیب    لم تكنمساعدتھ  
إلى    االمحقق أصر على مرافقتھا شخصیً إن  قالت  ویدینھا.    من شأنھ أن  لم تقل أي شيء  إنھا  لم یسفر عن أي نتیجة، حیث  التحقیق

لم یكن ھناك المزید  فبقدر ما تتذكر،    إنھ  قالتویرید أن یقول لھا "ابقي ھادئة".    كان  أنھلو  كما  زنزانتھا وربت على ظھرھا في الطریق،  
. مغزىلكن ذلك كان بال  و،  كفرسوسةیوم نقلھا إلى  في  إن نفس المحقق أراد التحدث معھا    P24قالت  و.  في الخطیب  التحقیقاتمن  

  في الخطیب. یتم التحقیق معھا بعد ذلك لم كفرسوسةعندما عادت من و

 مقعدإلى  P24إذا كان المحقق ھو أنور. فالتفت  عّما P24قالت كیربر رئیسة المحكمة إن ھذه المحاكمة تتعلق بأنور رسالن وسألت 
 ھو المحقق. كان   أنورالمتھمین، وبعد استراحة قصیرة، قالت إنھا ال تعتقد أن 

مع رجل من    انوالغرفة ال یتناسب  بالتحقیق  تحیطلتي كانت  الحالة ان مجمل  إ  P24أرادت كیربر معرفة لماذا كانت تعتقد ذلك. فقالت  
 یدخلون ویخرجون من الغرفة باستمرار. السّجانین كانوا أن ب رتبتھ. وأضافت 

إنھا    P24قالت  فلغة/صوت المحقق وما إذا كانت قد حددت لھجتھ.    حولقد الحظت أي شيء    P24أرادت كیربر معرفة ما إذا كانت 
 لكنھا ال تتذكر.و بالشخص، متعلقةالكانت ھناك بعض المؤشرات حیث  تحقیق.حاولت تذكر ال

بأنھا و  ،تم التحقیق معھا مرتین في الخطیبنھا تعتقد بأنھ  إ)  BKAقالت لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة (  P24أشارت كیربر إلى أن  
لم تتعرض للضرب ولم تكن مقیّدة. غیر أنھا كانت معصوبة العینین ولم تستطع رؤیة من كان یقوم بالتحقیق معھا. وقالت إنھ كان نفس 

 استبعاد یمكنھا    بالتالي   نھ إ  لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  P24قالت  ف.  السویداءالشخص في كال التحقیقین وبأنھ كان یتحدث بلھجة  
  لھجتھ كانت من  أنمن المحتمل  نھ  إ  P24  تقالف إذا كانت تتذكر أي شيء عن اللھجة.    عّما  P24سألت كیربر  وأنور رسالن.    كانھ  أن

  السویداء.

فإنھا على  الشرطة بھذه المعلومات،    قامت بإخبارإذا    ھالكنوإنھا ال تستطیع التذكر اآلن،    P24قالت  فنھ ال بأس بذلك.  إفقالت كیربر  
 ھویتھ.عن  لھا] ویكشف إطالق سراحھا [إذا تم  لزیارتھاأن المحقق [في الخطیب] قال لھا إنھ سیذھب بصحیحة. وأضافت األرجح 

 ذلك. P24إذا كان قد زارھا بالفعل. فنفت   عّماسألت كیربر 

أنھ كان بتعتقد  وفي آخر یوم لھا في الخطیب،    إنھ   P24قالت  ف.  سوسة كفرإلى الخطیب من    P24أراد كیربر معرفة ما حدث بعد عودة  
إلى مكتب الشخص الذي   40القسم    وتم نقلھا إلىلم تكن معصوبة العینین أو مقیدة.  و، تم وضعھا في سیارة.  2012یونیو  حزیران/  9

. وقالت عتقالرديء] في مراكز االاللطعام  ا[تجربتھا مع  شربتھا بعد  والتي  ،  تم تقدیم القھوة لھا  قد  إنھقالت  وفي یومھا األول.    حقق معھا
P24    ،مقتنیاتھا من  شيء  دون أي    ولكنللمحكمة إنھا نُقلت بعد ذلك إلى مكان آخر حیث كان علیھا االنتظار قبل "تسلیمھا" إلى والدھا 

أنھ في ھذا الوقت،   P24. كما أوضحت  الخاصة بھاالثبوتیة    قالت إنھا أعیدت إلى المنزل بدون سیارتھا أو أوراق حیث  الشخصیة.  
قالت إنھا عادت بعد عشرة أیام و.  بوتیةث  كان ھناك العدید من نقاط التفتیش في دمشق، لذلك كان من الصعب التنقل بحریة دون أوراق

إنھا بدأت في الخطیب حیث قیل لھا عند نقطة التفتیش عند البوابة أن تنتظر ریثما یبحثون عن    P24قالت  حیث  .  مقتنیاتھالتطلب  
إنھا لم تأخذ الھاتف معھا داخل   P24قالت ووالدتھا فقط. ھا كانت تحمل ھاتف ولكن بھا،ة الخاصة ھوی ال بطاقة  ھانوطلبوا مأغراضھا. 

بھویتھا   تبطاولة مك  خلف  االذي كان جالسً الرجل    وأعلمت)  المعتقلونحیث یوجد    القبوإلى  المبنى. ثم صعدت إلى الطابق العلوي (لیس  
الناس في الخطیب ودودین ورحبوا بھا. كان  و  منھا االنتظار على أریكة مكسورة،  إنھ ُطلب  P24قالت    الشخصیة.  مقتنیاتھاأنھا ترید  بو
، ثم جلس لیرحب بھاالمكتب عندما نھض    طاولة  خلف  اكان جالسً حیث  یعرفھا.    كان  أن الرجل في المكتب  كانت تعتقد،  P24لـ  اوفقً و

المقابلة لھا.   ما یحدث عندما یتم إطالق    ]ھذا[ "إن  لھا  بعد أن قال    بإمكانھ مساعدتھاأنھ سألھا كیف    P24  تأوضح وعلى األریكة 
 یكون شكل األشخاص   ھذا  أنبلكنھ كان یعني  و  عادیة،كانت ترتدي مالبس  حیث  تشیر إلى مظھرھا:    كانت  قالت إن الجملةوسراحك".  

جاء مدیر السجن المسؤول عن جمیع الزنازین بملف  والشخصیة.    مقتنیاتھاأخبرتھ أنھا ترید  فقد  ،  P24لـ  ابعد إطالق سراحھم. وفقً 
في    مقتنیاتھاة مع مدیر السجن لكنھا لم تجد  أنھا غادرت الغرف  P24  أوضحتفسیدة….؟".  یا    مساعدتك،سأل كیف "یمكننا  وللتوقیع.  

 .مقتنیاتھات مَ لّ ، حیث سُ 40الخطیب. ثم ذھبت إلى القسم 
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وكان بھا نافذة مقابل    الشكل  الغرفة بأنھا مربعة   P24وصف الغرفة التي كانت فیھا مع الشخصین. فوصفت    P24طلبت كیربر من  
ما  ھناك ستائر لكنھا لم تتذكر    ھ كانأنبتذكرت  ومكتب وأریكتان جلدیتان وصورة للرئیس.  طاولة  إنھ كان ھناك    االباب. وقالت أیضً 

 كان لونھا. 

كان ھناك العدید   ولكن ،  األشیاءھناك أي من ھذه    ھ كانأنبإنھا ال تعتقد    P24سألت كیربر عن وجود رف أو حامل معاطف. فقالت  
 .تلفاز  ومنھامن األشیاء في الغرفة، 

إذا كان لدیھا أي    P24. وتابعت كیربر سؤال  اللغرفة، ویمكنھا شرحھ الحقً   اتخطیطیً   ارسمت رسمً سبق أن  قد    P24قالت كیربر إن  
 تذكر. ال تستطیع قائلة إنھا الذلك  P24افتراضات حول ھویة الشخص الثاني. نفت 

 .ذلك قائلةً إنھا ال تعتقد ذلك P24 فت على أحدھم. فنفتكیربر أن تنظر إلى المتھمین وأرادت معرفة ما إذا كانت قد تعرّ طلبت منھا 

  الستنشاق بعض تدخل محامي دفاع أنور، وطلب استراحة  ذلك. ف  P24إذا كانت بحاجة إلى استراحة، نفت    عّماعندما سألتھا كیربر  
 .النقي الھواء

*** 

 دقائق] 5[استراحة لمدة 

*** 

 .صغیرة، كانت فتحة اسابقً  P24التي ذكرتھا أوضح المترجمون أن نافذة المرحاض في الخطیب، 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

بترجمة اسم السّجان إلى األلمانیة.  المترجم    قام.  اسابقً   P24الذي وصفتھ    غضب  يأب  السّجانر معرفة المزید عن  ی أراد القاضي فیدن
 . االشخص تمامً   صفیاالسم أن و  على مسمى" ا"اسمً  كانأنھ في ھذه الحالة  ، مضیفةً ذلك P24 أكدتف

بأنھ لم یكن علیھا  P24أنھا كانت في الخطیب. فأوضحت  P24لكنھ یرید معرفة كیف عرفت   اقال فیدنیر إن ھذا السؤال قد یبدو غبیً 
 .اتعرف المنطقة جیدً كانت ینیھا، ولكن كان علیھا النظر إلى أسفل. وأضافت بأنھا رأت الشوارع ووضع عصابة على ع

 ذلك. P24دت كانت تعلم قبل اعتقالھا ھناك أن فرع الخطیب كان في مكان ما في تلك المنطقة. فأكّ  P24 خلُص فیدنیر إلى أن

 . امرتفعً  ا كانلكن سقفھومتر،  2×1 تكان اإنھ P24 تقالفالزنزانة المنفردة.  مساحةأراد فیدنیر معرفة 

لم    ، مضیفة أنھذلك  P24فأكدت  خلص فیدنیر إلى أنھا في الواقع كانت بحجم سریر فقط، ومع ذلك فقد كان ھناك شخصان بالداخل.  
 .اأیضً  یكن ھناك سریر

على ھي  نامت  حیث  لى األرض.  كانتا تنامان ع  اإنھم P24 تقال و.  فقط  أنھ كان یتحدث عن الحجم إلجراء مقارنة  فیدنیرأوضح  ف
 .المرأة األخرى الحامل على ظھرھا بینما نامت جانبھا 

نھ ذات مرة، كان على المرأة إ   P24  تقالف.  بأنھا لیست بخیرالمرأة الحامل  فیھ    شعرتصف الموقف الذي  تأن    P24طلب فیدنیر من  
قالت وعدة مرات.  ل  بالطرق على البابقامتا  أحد، لذلك    مالكن لم یجبھوالباب،  على    فطرقتاالحامل استخدام المرحاض بشكل عاجل.  

الإن   أحد  جاء  عندما  خائفة  كانت  ذلك،  سجانینالمرأة  ومع  المرحاض.  فقد  .  باستخدام  لھا  معاقبة  وُسمح  استخدام   P24تمت  بعدم 
ت اصوأ  تامرة أخرى سمع  إنھما في  . قالتفیدنیرالذي كان یقصده    موقفالإنھا ال تعرف    P24قالت  وساعة.    24المرحاض لمدة  

كانت  وبالحائط أو باألرض.    كان یُضربشخص  كما لو أن رأس    حیث بدا الصوتمن الطابق العلوي.    ةتعذیب وصراخ في اللیل قادم
على    والدھا  اعتادالمرأة الحامل] بمنزلھا، حیث  أي ذّكرت  رتھا [إن الصرخات ذكّ   P24. قالت  المرأةنھارت فیھا  تلك ھي اللیلة التي ا

 .ذلك الصوت انھا لن تنسى أبدً إ P24لـ وقالت ضربھا. 

تمكنت من نھا  إالمرأة و  إطالق سراحنھ تم  إلشرطة كذلك  قالت ل. وأشار إلى أنھا  بنفس القصة  لشرطةأخبرت ا  P24أكد فیدنیر أن  
  اعتقال بعد أسبوعین من  حیث إنھ  .  ]P24[  أنھا التقت بالمرأة بعد أسبوعین من إطالق سراحھا  ، موضحةً ذلك  P24نفت  ف.  الوالدة
P24   ًیتم نقلھا إلى  حتى  توقف عن الحركة،    الجنینبأن    السّجانینإخبار  واتفقتا على  .  اصلبً   بطن المرأة  أصبح ،  اوالمرأة الحامل مع
الھالل األحمر حیث وجد األطباء   مشفىتم نقل المرأة إلى  فمات.  قد  یكون    ربماالجنین  أن  قامتا بإخبار السّجانین بفحصھا. ثم  یتم  و  مشفى

 محكمة إلى سجن عدرا.  قبلوتم نقلھا من ھذه العملیة   بتعجیلقاموا فزال على قید الحیاة وأنھا على وشك الوالدة. یال  الجنینأن 

نھ  ةً إقائل  P24  تضحكفاألكسجین.  إذا كان ھناك ما یكفي من  وما    اكان جیدً   ما إذاأراد فیدنیر معرفة كیف كان الھواء في المنفردة،  
 . وال بأي معنى للكلمة، م یكن ھناك ھواءببساطة ل

 تھویة أو أي شيء من ھذا القبیل. ھناكم یكن إنھ ل P24 ت. قالاإلى أن الھواء كان سیئً  فیدنیرخلص 
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ن المكان الوحید الذي كان بھ ھواء نقي ھو المرحاض، حیث كان  إقالت لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P24أشار فیدنیر إلى أن  
أنھ   ، مضیفةً ذلك  P24أكدت  ف.  اما إذا كان ھذا صحیحً   معرفةأراد  وحاول التنفس من خاللھ.  فكان المرء یالخارج،  یمتد إلى  أنبوب    فیھ

م یكن فئران ول  وقد كان فیھعلى المرء أن یضع في اعتباره أن ھذا المرحاض كان یستخدمھ عدد ال یحصى من الناس.    كان ینبغي
إحداھما تستخدم المرحاض    إلى المرحاض، كانت   تاكلما ذھبفتخافان من الفئران.    كانتا  مناشف. وأوضحت أنھا والمرأة الحامل  ھناك

 فیھ ھواءً   كانتا تستنشقانالمكان الذي  ھو  ن ھذا  إ  P24  وقالت.  الفئران منھا  تخرجفتحة التي كانت  بینما تضع األخرى قدمیھا أمام ال
 .انقیً 

قالت إنھا و.  امرأة  25نھ كان ھناك ما ال یقل عن  إ  P24  تقالفأراد فیدنیر معرفة عدد األشخاص الذین كانوا في الزنزانة الجماعیة.  
 .بالتناوبالنوم  نكان علیھحیث على النوم في نفس الوقت.  قادرات نتتذكر أنھ لم یكن جمیعھ

لرجال،  حتجاز اأنھ عند استخدام الزنزانة ال  P24ل ھذه الزنزانة. فأوضحت  والقمل والحشرات داخ  والجرذان ر عن األوساخ  یسأل فیدن
النساء عرضن  إن  للمحكمة    P24قالت  و.  اقذرً   كان  المرحاض في الزنزانةوبأن    مزید من األشخاص في نفس الزنزانة،یكون ھناك ال

ھذا حدث عندما قابلت  إن    P24قالت  كما  على مواد تنظیف.    نَ لتنظیفھ إذا حصل   نتطوع ثالث منھحیث  تنظیف المرحاض بأنفسھن.  
عندما و.  اكبیرً   اصرصورً   60كان ھناك ما ال یقل عن  فقد  ،  P24لـ  اوجود صراصیر في الزنزانة. وفقً   نالحظ  نألنھمدیر السجن،  

یرام،    كان على ما  أن ال شيءب  P24ھم  تعندما أخبروإذا كان كل شيء على ما یرام.    عّما   السجانون  سألھن بدأت النساء بالصراخ،  
ي والذي تسبب فقط فقام برش بعض المواد الكیمیائیة،  حیث  .  الصراصیرمدیر السجن جاء لحل مشكلة    غیر أنعلیھا.    السّجانصرخ  

بینما   اقعلى وشك االختن  داخل الزنزانة  كانت النساءأكثر فعالیة،    اأحضر رشاشً عندما  ودخول المزید من الصراصیر إلى الزنزانة.  
أمر على الفور بإخراج جمیع النساء وإن المدیر نفسھ اضطر إلى مغادرة الزنزانة وتقیأ.  P24. قالت نیضحكون علیھ  السجانونكان 

 كان ھناك صراصیر مرة أخرى. لخطیب إلى ا عادت ، غیر أنھ عندماالصراصیر اختفتإن  . قالتدخنةإلى الخارج، حتى زوال األ

 اطلب منھا أیضً و.  40اعتقالھا، وسألھا كیف عرفت أنھا كانت في القسم    بعد  40إنھا نُقلت إلى القسم  قالت    P24أشار فیدنیر إلى أن  
 40ن القسم  إ  P24قالت  ف.  40وما إذا كانت تعرف أي شيء عن مھام القسم    وماذا كانوا یرتدونالقسم    موظفيعن    أن تخبره قلیًال 

ألنھا لم  وفي مواقع نائیة،  موجودة  " كانت عادة  األقسام  ھذهمثل  " إن  قالت  والثورة.    ظلصدقائھا]، ال سیما في  ألو  لھالھم [  ا كان مألوفً 
  . وأوضحت كذلك أنھ، على الرغم من إلى أین كانوا یذھبونكانت قادرة على رؤیة  فقد  في طریقھا إلى القسم،    عینین  بةعصا  تضعتكن  

یرتدي مالبس مموھة،  وكان  من حلب    أحد األشخاصكان  والقسم] یرتدون عادة مالبس مدنیة.  عناصر  كانوا [فقد  ستثناءات،  الا  بعض
 ایزمن شخص یرتدي    ا، إال أن مالبسھ جعلتھ یبدو أكثر غضبً ا رسمیً   الم یكن یرتدي زیً حیث إنھ  لكنھ لم یكن یبدو وكأنھ في الجیش.  

قالت إن الشخص ومیلیشیا.    ن إلىیاینتم  ابدو وكأنھمحیث كان ی.  مقتنیاتھا  أخذتعندما    امشابھً   اإنھا رأت شخصً   P24قالت  و.  ارسمی
  عالي   اكان مكتبً   حیثالعدید من البنادق الكبیرة.    تشملھ العدید من األسلحة،  فیكان لدیھ مكتب كبیر    40في القسم    حقق معھاالذي  

من المفترض  كان  من الواضح أنھ فقد كان، P24لـ  اوفقً  مرافقتھا.الذي قام بیامن،  ھناك شخص آخر،كان  ھإن P24المستوى. قالت 
تحدثن معھ كما  ی  ُكنّ   خریاتاألنساء  القالت إن  حیث  حلب] أن یتحدث إلى المعتقلین بشكل غیر رسمي.    الذي كان من[الرجل    علیھ
یامن كان  إن    P24  تقالویختلف من شخص آلخر.    كان  كان على ما یبدو أحد األشخاص الرئیسیین، لكن سلوكھ تجاه الناسو   ،یشأن
وكان في المكتب].    اعتقالھاأشخاص إضافیین [عندما تم    4أو    3كان ھناك  فقد  باإلضافة إلیھ،  و.  1989ولد عام  حیث  .  انسبیً   اشابً 

  كمبیوترالفتح أجھزة  قام بو  القبوفي    اكان ھذا الشخص أیضً حیث  .  ةریاضی  بدلةً الشخص الذي طرق الباب ووجھ مسدسھ نحوھا یرتدي  
، P24لـ    اإلى جانبھا على ید شاب من حلب، والذي كان، وفقً   كان  تم تعذیب الشخص الذيوقد  .  وقام باستجوابھم"  الشباب"الخاصة بـ

 للضرب في القاعاتیتعرضون  الناس    كان،  40في القسم    نھایة الممرعندما كانت تسیر في    أنھأوضحت  كما  بینھم.    األكثر وحشیةً 
كان السجانون عندما سألت إلى أین  ورجل.  صوت صراخ  ، سمعت  ریاضیةیرتدي بدلة    كان  وعندما تم إحضارھا إلى الرجل الذي

 سؤالھ. كان عّما فیدنیر P24ت سألو، قیل لھا أال تسأل أي أسئلة. ونھایأخذ

، حیث كان بعض  اكان مختلفً   40كل شيء على ما یرام وأشار إلى شرِحھا لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بأن القسم  إن  فقال فیدنیر  
. وقال فیدنیر الشبیحةضیقة، كانوا من    ااألشخاص یرتدون مالبس مموھة وكانت تفترض أن بعضھم، من الذین كانوا یرتدون قمصانً 

مموھة وقمصان ضیقة]   نھا شعرت كما لو أن ھذا [قیام األشخاص بارتداء مالبٍس إتحادیة كذلك  إنھا قالت لمكتب الشرطة الجنائیة اال
 ن ھذا ھو بالضبط ما قصدتھ عندما تحدثت عن الزي الرسمي والمیلیشیات.إ P24قالت فعن اآلخرین.  لتمییزھم ٍض عركان بمثابة 

  االتحادیة التيذكرت للتو أنھا رأت أحدھم عند نقطة تفتیش. واستشھد بمقابلتھا مع مكتب الشرطة الجنائیة    P24أشار فیدنیر إلى أن  
 رأتأنھا  ب  مضیفةً ذلك،    P24فأكدت  عتقال األشخاص".  القیام بالیس فقط  وكان لدیھم عدة مھام،    40قالت خاللھا إن "موظفي القسم  

عند نقطة   اموجودً بعد ذلك، لم یعد  ولیھا ولم ینظر إلى ھویتھا أو یفتش سیارتھا.  تعرف عحیث  في دمشق.  نقطة تفتیش  أحدھم عند  
 أن لدیھم مھمة.  من الواضح وأصبحفي األحیاء العصریة،  اقالت إنھم كانوا یتجولون أیضً و. التفتیش تلك

 إنھ كان حافظ مخلوف.  P24. فقالت 40أراد فیدنیر معرفة من الذي كان یرأس القسم 

 إنھا قابلتھ في یوم إطالق سراحھا.  P24إذا كانت قد قابلتھ. فقالت   عّماسألھا فیدنیر 

یسألھا ما إذا وتابع ل  من الحصول على استراحة.  بدالً   251لھا التحدث عن اعتقالھا في الفرع    اإذا كان مناسبً   عّما  P24سأل فیدنیر  
 . تحقیقأنھا تعرضت للتھدید أثناء ال إن ذلك صحیح، مضیفةً  P24قالت فسوء المعاملة. لأنھا لم تتعرض للضرب أو  اصحیحً كان 

 ذلك. P24األرض باستخدام السوط بجانبھا. فأكدت  ضربإذا كانت تشیر إلى الشخص الذي قام ب عّماسأل فیدنیر 
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إذا كانت محظوظة ببساطة أم كان ھناك أسباب لعدم تعرضھا للضرب. وأخبرھا أنھ یتعین علیھا فقط اإلجابة على   عّماسألھا فیدنیر  
 جابة على ھذا السؤال.إنھا تفضل عدم اإل P24قالت فھذا السؤال بطریقة ال تؤدي إلى استنتاجات حول ھویتھا وھویة عائلتھا. 

حیث إنھ  ".  استقبال  كان ھناك "نھ  إ  P24  تقالفقد شاھدت أو سمعت كیف تم تعذیب اآلخرین.    P24أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت  
 المعتقلین مكان یتم فیھ استقبال    وھيفي المنطقة التي توجد بھا الزنازین،  یحدث  "  االستقبالالذكور، كان ھذا "  بالمعتقلینفیما یتعلق  

قالت إنھا شاھدت  و.  شاھدهتلكنھا لم  و،  المنفردة" سمعتھ من زنزانتھا  عند االستقبال  "ضربٌ   اھناك أیضً   كان  ھأوضحت أنكما  الجدد.  
أشقاء وآباء وأزواج    من اللواتي لدیھنّ خریات  األنساء  ال  تتعرضحیث  باب الزنزانة الجماعیة.  في  فتحة    خاللالضرب  عملیات  أیضا  

مسنا أجبر على خلع    ورأت رجًال   المنفردةمن زنزانتھا    ا صراخً   اأیضً قالت إنھا سمعت  و] لالنھیار عندما سمعن األصوات.  في المعتقل[
إلى زنزانة الرجال   ایدخلون أحیانً   السجانون، كان  P24لـ  اووفقً .  قاموا بضربھم،  نھ في نفس عمر آبائھ إ  قال للسّجانین  عندماومالبسھ.  

 آخرین.  معتقلینفي طریقھا إلى المرحاض نزیف أقدام  رأت وھي قالت إنھاكما في ضربھم.  ویشرعون لیًال 

أوضحت لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كیف تم تعذیب األشخاص اآلخرین عندما قالت إنھ كان ھناك فجوة   P24قال فیدنیر إن  
یخشون    المعتقلونالفجوة، فكان  سّجانین كانوا على درایة بأمر  ال  وإن.  الجدد  المعتقلینمن خاللھا رؤیة    تمكنتكبیرة تحت باب زنزانتھا  

  كانوا یتعرضونحتى سقطوا على األرض حیث    المطاطیةتعرضوا للضرب بالعصي واألحزمة    شخاصاألإن  قالت  و.  من خاللھا  النظر
قالت  كما  نھا شاھدت ھذا مرة واحدة فقط.  إمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  ل  وقالت".  حسب األصولبعد ذلك للتعذیب والضرب "

P24  االستقبالھم الذین تعرضوا للضرب في الخطیب خالل "حفالت    لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھا تفترض أن الرجال فقط  ."
لم یكن ھناك أي و.  40في المظاھرات تعرضن لالعتقال والضرب في القسم    اعتقالھنّ ، مضیفة أن النساء اللواتي تم  ذلك   P24فأكدت  

 ن إنھ قیل لھ  P24قالت  حیث  ق العلوي.  إلى الطاب  كّن یصعدنَ تعرضن للضرب عندما    غیر أنھنّ ]،  40[في القسم    التحقیقتعذیب أثناء  
 ] في أي وقت.تالمعتقال[ ن] الحق في ضربھالعناصرمن لكل فرد [إن 

النساء. یتعلق بشيء    أيیسمعوا    أضافت أنھ فیما یتعلق بالخطیب فلمذلك. و  P24. فأكدت  40إذا كان ذلك في القسم    عّماسأل فیدنیر  
تم نقلھم أو إطالق سراحھم باالسم في أوقات  یاألشخاص الذین    مناداةیتم  كان  ،  السجانون  یعمل فیھاكان  وأوضحت أنھ في المنطقة التي  

الوقت   إلى  ا أیضً   وأشارتاسم امرأة.    الم تسمع أبدً   غیر أنھاإنھ كان بإمكانھا سماع األسماء بوضوح من زنزانتھا،    P24قالت  ومحددة.  
.  مقتنیاتھا  لتحدیدإلى الخطیب. وقالت إنھا اضطرت إلى االنتظار في غرفة  بإرسالھا    40  وقام القسم  مقتنیاتھا  أخذفیھ    كانت تریدالذي  

كانوا یسمعون  وطلب منھا أن تخفض صوتھا، ألنھم    السّجان قام بالصراخ علیھالكن  وبصوت طبیعي،    قامت بالتحدث   أثناء الموقفو
 نساء.  أصوات ولیس فقط أصوات رجال

 .251إنھ حدث في الفرع  P24. فقالت 251أم في الفرع  40أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان ھذا قد حدث في القسم 

ذلك، قائلةً "بالطبع" كنت   P24. فأكدت  ایتعرضون للتعذیب من الزنزانة الجماعیة أیضً   لاجإذا كانت تسمع أصوات ر  عّماسأل فیدنیر  
 أسمع ذلك.  

كانت وكم كانت   في أوقات معینة، وإذا كان األمر كذلك، فمتى  أم  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھذه األصوات متواصلة دون توقف،
 تسمعھا طوال الوقت.كانت إنھا  P24قالت ف. عدد المرات

إذا كان علیھا الصعود إلى    عّماسألھا  ومكان [غرفة التحقیق].    معرفةوأراد    251في الفرع    P24أشار فیدنیر إلى أنھ تم التحقیق مع  
]  غرفة التحقیقوكانت [   منفردةإنھا كانت في زنزانة    P24قالت  ف. أبعد من ذلككانت   أمالزنازین الجماعیة  كانت  الطابق العلوي حیث  

 ین الجماعیة.أقرب إلى الزناز غیر أنھا كانتبعیدة عن تلك الزنزانة، 

 ذلك. P24نفس الطابق. فأكدت  في إذا كانت عّماسأل فیدنیر 

الطابق    إلىأنھ إذا نزل المرء    P24  تأوضحف].  مقتنیاتھاأراد فیدنیر معرفة المكان الذي قابلت فیھ مدیر السجن عندما عادت [ألخذ  
الطابق    حیث كان فيالطابق العلوي،    ھذه المرة صعدت إلىغیر أنھا في  .  الزنازین، فإنھ یصل إلى  ياألرض  الطابقمن    االسفلي بدءً 
 . لم تخنھا ذاكرتھااألول إذا 

ھا  إذا كان من الممكن أن  وحدھم، أأل  تھاإذا كانت تستبعد إمكانیة مقابل  عّماسألھا  و.  بشكل شامل تفقدت المتھمین  قد    P24قال فیدنیر إن  
اتخاذ    بل فيتتمثل في عدم المقاومة،    االعتقال كانتقتھا في التعامل مع  أن طری  P24أوضحت  فأحدھم، ولكنھا ال تتذكر.  قد قابلت  

إذا كانت معصوبة العینین أم    عّما، بغض النظر  خالل اعتقالھا  لم تنظر إلى وجھ أي شخص  إنھاحیث  اإلمكان.    قدر  الخطوة المناسبة
  ا وفقً وظر إلى األرض.  وخّمنت بأنھا كانت تن  المكتب؛في    الذي كان  عدم قدرتھا على تذكر وجھ الشخصوحاولت أن تعرف سبب  ال.  

 .تذكر السبب حتى اآلنال یمكنھا ف، P24لـ

تعتقد ذلك   كانت  سألھا لماذاوھو.    قد یكونذكرت أنور رسالن أثناء مقابلتھا وقالت إنھ [الشخص في المكتب]    P24أشار فیدنیر إلى أن  
 عدم اإلجابة. P24 ت فضلفتحدید ھویة الشخص. ب قول من قام أنھا ال تحتاج إلىبوأخبرھا 

 ذلك. P24إذا كانت تعرفھ أو یمكنھا قول أي شيء عنھ. فنفت  عّما P24وھو إیاد الغریب. وسأل  اثانیً  اقال فیدنیر إن ھناك متھمً 
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جیدة عن    أمورا إال    اقولوم یتعرفھم وتثق بھم ل ن األشخاص الذین  إمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  قالت ل  P24أن    إلى  فیدنیر  أشار
قال البعض إنھ  حیث  ردود األفعال بین السوریین.    اختلفت]، عندما تم نشر اسمھ على المأل،  إیاد[  اعتقالإنھ أثناء    P24  تقالوإیاد.  

نھ ولیس لدیھا معلومات  ع  ءشيأي  أنھا ھي نفسھا ال تعرف    P24. وأضافت  اشخصیً   ارأیً   كان  غیر أن ذلكالمساعدة،    كان یحاول
 .خاصة

*** 

 دقیقة]  60[استراحة لمدة 

*** 

إذا كان لدیھا أو لعائلتھا عالقات وثیقة مع الحكومة السوریة، أم كان ھناك سبب آخر   عّما  P24سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
بالطبع استشارة    P24یمكن لـ  غیر أنھ،  P24بـ   الن یلحق ضررً أن ھذا السؤال  بلعدم معاملتھا بشكل سیئ. وأضافت كیربر أنھا تعتقد  

: بصفتھا امرأة، كان  أنھا  عن ملفھا الشخصي كشخص ھو ھا قولھ  مكنما ی  ،ولكن إنھ سؤال یصعب اإلجابة علیھ،    P24قالت  فھا.  تمحامی
حیث وظیفة في سوریا.    وكان لدیھالدیھا شھادة جامعیة.  وكان    ما؛لدیھا سیارتھا الخاصة، مما یدل على أنھا في وضع جید إلى حد  

 نوع من المعاملة الخاصة.بالحصول على تتمتع والتي كانت " طراز"أفضل  منھذه كلھا مؤشرات على أنھا كانت كانت 

 استجواب من قبل االدعاء العام 

 غیر أنھإنھا ال تعرف األسباب الدقیقة،  P24قالت فوأسباب اعتقالھا في المكتب.  P24أراد المدعي العام كلینجھ التحدث عن اعتقال 
یوم جمعة، وفي ذلك الوقت كان في  قال حدث  أن االعت  P24  توأصدقاؤھا یخضعون للمراقبة. أوضح  كانت ھيأنھا    یبدوعلى ما  

قرروا االجتماع في وقت حیث  لھ.    ا اجتماعھم لم یكن مخططً إن  قالت  وللشرطة.    ا مكثفً   وجوًداھناك حظر تجول یوم الجمعة مما یعني  
مكان غیر    وكان لدیھم الصالحیة للدخول إلىأنھم كانوا مجموعة من األشخاص  ب  P24  تقصیر بسبب الوضع في دمشق. وأضاف

 في أسباب االعتقال. ھذا اشتباھھاكان  . مثیر للشبھةمدني، وھو أمر 

 P24من المعارضة المدنیة أو العسكریة أم كان اعتقالھم عن طریق الخطأ. فقالت  اوأصدقاؤھا جزءً  P24إذا كانت  عّماسأل كلینجھ 
ع مجرد مجموعة من األصدقاء لدیھم قیم مشتركة، مثل العدالة  في الواق   كانواإنھم بالتأكید لم یكونوا أعضاء في المعارضة المسلحة.  

 والمساواة. وكان ھدف اجتماعھم ھو إجراء حوار. 

إنھا تستطیع التحدث   P24وأصدقاؤھا قد نظموا أي فعالیات مثل المظاھرات وما إلى ذلك. فقالت    P24أراد كلینجھ معرفة ما إذا كانت  
 أي مظاھرات.  تشارك فيلكنھا لم وبالتأكید موقف یعارض النظام في ذلك الوقت، حیث كان لدیھا عن نفسھا فقط؛  

 ة أشخاص باإلضافة إلیھا.أنھم كانوا خمس P24سأل كلینجھ عن عدد األشخاص الذین تم اعتقالھم. فقالت 

 إنھا تفضل عدم اإلجابة على ھذا السؤال. P24سأل كلینجھ عن عدد الرجال والنساء. فقالت 

مع   كانت تتحدثعندما    باألحداثعلى السؤال وطلب منھا تقدیم مزید من التفاصیل فیما یتعلق    P24تجیب    بأالقال كلینجھ إنھ ال بأس  
قام غرفة مقابل مكتب الشخص الذي  إلى  إنھا دخلت    P24قالت  فمشاھدة شخص یتعرض للتعذیب.  ل  واضطرت  40یامن في القسم  
كان  .  بالتحقیق معھا بركلھ وضربھ وصعقوه .  الیمنى  الجھةعلى    بجانبھاعلى األرض    اممددً   ھتعرف  شابٌّ حیث   باستخدام   "وقاموا" 

 كذلك أنھا ُسئلت عن عالقتھا بھذا الرجل فیما یتعلق "بأحداث معینة". P24. وأوضحت الكھربائیة الصدمات

إنھا ال تستطیع التحدید بالضبط، ولكنھا خّمنت أن األمر استغرق من خمس إلى    P24أراد كلینجھ معرفة كم استمر التعذیب. فقالت  
عشر دقائق. وقالت إنھا رأت نفس الشخص بعد ساعات من تلك الحادثة وھي في طریقھا إلى المرحاض. حیث كان ملقى على األرض،  

أوحت عالمات الضرب بقبضة الید على وجھھ    غیر أنة.  قالت إنھ فتح عینیھ وابتسم كإشارة على أنھ ال یزال على قید الحیاوشبھ میت.  
 ا.كان میتأنھ لھا ب

یامن رافقھا إلى الطابق السفلي  إن  و  251إلى الفرع    40قالت إنھا تحدثت إلى یامن في طریقھا من القسم    P24أشار كلینجھ إلى أن  
في   ا. وتذكرت أنھ عندما كانا ینتظران معً 251  ، لذلك لم تره في الفرع40یامن كان من القسم  إن    P24. فقالت  251في الفرع  

أدوات   إلى ضابط آخر عن  بالتحدث  قام  التي    اتحدثحیث  تعذیب.  الالمكتب،  لدیھمعن األدوات  إلى    كانت  التي یحتاجون  واألدوات 
 المكان الذي كانت فیھ من قبل.تم نقلھا إلى قد أنھ ب. كان ذلك عندما أخبرھا بمفردھا بعد ذلك كانت معھ انھإ P24قالت وشرائھا. 

الفرع    عّما  P24سأل كلینجھ   المنفردة في  الزنزانة  ھناك   ھ كانأن   P24  أكدتف.  251إذا كان ھناك بطانیات أو أشیاء أخرى في 
ایو.  مأیار/الجو كان شدید البرودة، رغم أنھ كان شھر    وأشارت إلى أنبطانیات یضعونھا على األرض أو یستخدمونھا لتغطیة أنفسھم.  

 كل ما حصلوا علیھ ھو بطانیات وزجاجة میاه من المرحاض.ن أوأضافت 

أصیبت    ھاملیئة بالقمل. قالت إنكانت  قائلة إنھا    ذلك،  P24أراد كلینجھ معرفة المزید عن حالة البطانیات، سواء كانت نظیفة أم ال. نفت  
 في ھذه الزنزانة، لم یتم تغییر البطانیات. قضتھاالتي  ایومً  24ھذه البطانیات البنیة. وأضافت أنھ خالل الـ  بسببقمل في كل مكان بال
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في الزنازین الجماعیة وطلب منھا إخبار المحكمة بعدد الزنازین الجماعیة التي   الحرمان من النوم عن    P24أشار كلینجھ إلى حدیث  
 . زنازینھناك أربع أو خمس   ھ كانأن P24 فخمنترأتھا في المنطقة. 

الجماعیة للذكور ألن   زنازینإنھا سمعت أصوات صراخ من ال  P24طلب منھا كلینجھ تقدیر عدد المعتقلین في ھذه المنطقة. فقالت  
قالت إنھ ذات مرة دخل السّجان إلى الزنزانة،  والرجال كانوا یصرخون على بعضھم البعض عندما ال یستطیع أحدھم الجلوس أو النوم.  

 120-100  ھ كان ھناك منأن   P24رت  دّ في الواقع حیث كان ھناك الكثیر من األشخاص في الزنزانة. وق  اولكن ذلك لم یكن ممكنً 
 الوقوف. ى جمیعھم في ھذه الزنزانة، مضیفةً أنھم لم یكونوا قادرین على الجلوس، وكان علشخص 

  اأو ما إذا كانت قد سمعت شیئً   251تعرف أي شيء عن أسالیب التعذیب المستخدمة في الفرع    P24أراد كلینجھ معرفة ما إذا كانت  
. وأضافت  بالسیاطأن الناس كانوا تعرضون للضرب على أقدامھم    . حیث تذكرت251نھ كان ھناك ِسیاط في الفرع  إ  P24عنھا. فقالت  

یتعرضون للضرب على أجسادھم بالكامل. كانوا  للضرب على أقدامھم وعندما یسقطون    تعّرضھم  أثناءلوقوف  االمعتقلین    ھ كان علىأن
 فكرة عن األدوات التي استخدمت ھناك.لكن لیس لدیھا أدنى و، الموجودة فوقھاتعرضوا للتعذیب في الغرفة  اأشخاصً إن قالت و

النساء الحوامل اللواتي  بأنمضیفة  ذلك، P24فنفت . 251أو عملیات إعدام في الفرع  اإذا كانت قد رأت جثثً  عّما P24سأل كلینجھ 
قیل لھا أنھ لم  وقد  .  بذلك، على الرغم من عدم تذكرھا كیف علمت  االعتقالاالستحمام بعد أیام معینة من    قمن بطلب  معھن  اعتقالھاتم  

االستحمام.   مرافقفي  معین  وضع    تدل على أنھ كان ھناككانت ھناك مؤشرات معینة  حیث  .  االستحمام  مرافقیعد من الممكن استخدام  
سألتھا   عندماوالمرأة الحامل مع زوجھا.    اعتقالتم    إنھلمحكمة  قالت لكما  من ذلك.    امعلومات أكثر تحدیدً   م یكن ھناك إنھ ل  P24  تقال

P24    عنھ، قیل لھا إن علیھا أن تنسى أمره. قالت    قامت بالسؤالعن زوجھا، أخبرتھا المرأة أنھا عندماP24   إن النساء تصرفن وكأنھ
 میت.كان 

عن عملیات اإلعدام والجثث لكنھا تفترض    امحددً   اأخبرت مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھا ال تعرف شیئً   P24أشار كلینجھ إلى أن  
في   الممرإن كل ما یمكنھا التحدث عنھ ھو ما رأتھ على األرض [في    P24قالت  ف.  على األرجح  اأن وضع المعتقلین الذكور كان فظیعً 

  P24قالت  وكان على الرجال أن یقفوا في مواجھة الحائط.  وبأنھ  رجال الصفراء والحمراء.  رأت أقدام الحیث  الطریق إلى المرحاض].  
 . على األرجح تعرضوا للتعذیب  قد آثار التعذیب على أقدامھم وظھورھم. وخلصت إلى أنھم رأتإنھا 

أراد أن یعرف ما إذا كانت  ونظام.  عن العالقة بین العلویین والسنة داخل ال P24 أشار كلینجھ كذلك إلى أن الشرطة الفرنسیة سألت
P24 ھذه األسئلة. فنفت تتذكرP24 .ذلك 

كلینجھ معرفة ما إذا كان    P24  تأرادفیمكنھا قولھ للمحكمة بشأن تمثیل العلویین والسنّة على مستوى النظام.    عّما  P24سأل كلینجھ  
ھناك مناصب تم تخصیصھا بشكل كان  لكن  ون ھذا سیكون رأیھا الشخصي فقط،  إ   P24قالت  ف.  ذلك  أكد كلینجھ فیتحدث عن الحكومة.  

 لعضویة الحزب. وقالت إن وزارات   اوفقً   ا، وأحیانً الدیانةحسب    تخصیصھافي بعض األحیان یتم  ف لسلطة].  لاألسد    ي واضح منذ [تول
أنھا كانت تتحدث عن أشخاص لھم وظائف    P24حزب البعث. وأضافت  مع  أخرى  وزارات  األحزاب االشتراكیة و  معینة كانت مع

للعلویین.   ادائمً قوات األمن    في وستُمنح المناصب العلیا    انیً سُ   ارئیس الوزراء دائمً   سیبقىعلى سبیل المثال،  فمعینة یمثلون الحزب.  
نة، بینما تُمنح المناصب العلیا فیما یتعلق باألمور  للسُ   اوقالت إنھ من وجھة نظرھا الشخصیة، فإن المناصب اإلداریة العلیا تُمنح دائمً 

 للعلویین. ااألمنیة دائمً 

النظام یتألف من العلویین فقط. وقالت للشرطة الفرنسیة إن  أخبرت الشرطة الفرنسیة أنھا ال تستطیع القول   P24 أشار كلینجھ إلى أن
 .ن ھذا صحیحإ P24 تقالفنة. من السُ  %60كان ھناك حوالي فقد ، بشكل عامونة. من السُ كانا إن رئیس الوزراء ورئیس البرلمان  

 .إنھا ال تعرف P24 علي مملوك. فقالت الطائفة التي ینتمي إلیھاسأل كلینجھ عن 

إذا كانت    عّما  P24  تامرأة وسأل  25-20إلى زنزانة جماعیة بھا حوالي    منفردةنُقلت من   P24إلى أن    تسالمدعي العام بول  تأشار
ن النساء تعرضن لسوء المعاملة إلمحكمة  ل  قالت  سبق أن  إنھا  P24قالت  فتعذیب أو سوء معاملة.    آثار ظھرت علیھا    قد  أي من النساء

 . وأوراكھنذلك على أقدامھن  آثار. وظھرت 40في القسم 

إنھا ال   P24 قالتفتستند إلى استنتاجاتھا الخاصة، أم أنھا كانت تعلم ذلك بالتأكید.   P24 معرفة ما إذا كانت تعلیقات بولتس أرادت
 یقینًا.تعلم ذلك  كانت إنھا تستطیع القول 

إن النساء في الزنزانة  P24 إذا كانت قد تحدثت عن ذلك [التعذیب أو سوء المعاملة] مع أي شخص. فقالت  عّما  P24بولتس   سألت
ما   بشأن  للغایة  یقلنھالجماعیة كن حذرات  كنّ .  یقلنھ وما ال  "ییخش  حیث  أن  دائما  [ةحاضرإحداھن  كون  تن  بین   اتالسّجان  ىحدإ" 

 بقیت. وأضافت أنھا  كن في حالة صدمة  40النساء من القسم  إن   P24 قالتو.  ض لھ ت تتعرما كان منھن  قل أيٌ ت]. لھذا لم  تالمعتقال
كانت قالت إنھا كانت مرھقة للغایة عندما عادت من ھناك لدرجة أنھا  و.  كفرسوسةفي الزنزانة الجماعیة لمدة یومین قبل نقلھا إلى  

 .تستطیع التواصلبالكاد 

 أنھا كانت ضحیة للعنف الجنسي. وأضافت أنھا لم تسمع أي شيء  P24إذا كانت ضحیة للعنف الجنسي. نفت    عّما  P24سألت بولتس  
لتحصل   السجانینألحد    صدرھاوأظھرت    ترید التدخینإحداھما  كانت  كانت ھناك امرأتان:    غیر أنھمن اآلخرین.    بشكل صریح  عن ذلك

في الغرفة. ثم تحدثت    اوإیابً   اظلت تمشي ذھابً لیلة واحدة فقط ولكانت ھناك  حیث  یبدو.  واألخرى كان لدیھا إدمان على ما  سیجارة.    على
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ھناك امرأة مع ابنتھا    ھ كاننإ كذلك    P24. قالت  قاالهسماع ما    لم تتمكن منإنھا    P24قالت  و.  الیحضر لھا شیئً ،  السّجانین إلى أحد  
 .سجانیننھا تعرف كیف تتعامل مع البنتھا إ ال المرأةحیث قالت القاصر. 

  ّصرا قاصر بالتأكید، لكنھا لم تَر قُ   تكان  ھذه الفتاةإن    P24قالت  فر في الخطیب.  صّ أرادت بولتس معرفة ما إذا كان ھناك المزید من القُ 
 آخرین. 

أخبرت المحكمة أنھا اضطرت إلى خلع مالبسھا والجلوس بوضعیة القرفصاء وبأنھ كان لدیھا مشاكل في   P24أشارت بولتس إلى أن  
نھ من الناحیة النظریة، تم استخدام ھذا اإلجراء لتفتیش األشخاص. ولكن من الناحیة العملیة، فقد تم استخدامھ  إ  P24مفاصلھا. فقالت  

 زاویة [اإلذالل]. ال تلك ] لم یُنظر إلیھ إال مناإلجراء[أنھ بلجعل األشخاص یشعرون باإلھانة. وأضافت 

ھ  رسمتلعدم وجود المزید من األسئلة لدى االدعاء العام، أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى الرسم التخطیطي الذي    اونظرً 
P24 اسم  نھ تم حجب إقالت و الشرطة.  تھا معأثناء مقابلP24  .وخط یدھا وطلبت منھا وصف الرسم التخطیطي 

 

 .الغرفة من الداخل حیث قامت بوصف]. 251[في الفرع  مقتنیاتھان ھذه ھي الغرفة التي كانت فیھا عندما أخذت إ P24 قالت

تتذكر بالتحدید، ولكنھا متأكدة إنھا كانت إما بنیة أو سوداء، مضیفة أنھا ال   P24 سألھا المدعي العام كلینجھ عن لون األرائك. فقالت
 .من أنھا كانت غامقة اللون

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

تحدث  یإنھ    P24ت  قالف.  شائعة  ھذه اللھجةكانت  ذكرت لھجة السویداء وسألھا في أي منطقة   P24 أشار فراتسكي محامي دفاع أنور أن
 ا. وھي محافظة في جنوب سوری السویداء،بھا في 

ن معظم الناس ھناك إ  P24  ت قالفھذه اللھجة.  ب الناس الذین یعیشون في السویداء والذین یتحدثون  إثنیة  معرفة المزید عن    أراد فراتسكي
 الدینیة.  الطائفةبغض النظر عن  على المنطقة ااعتمادً  یتم التحدث باللھجة كان غیر أنھمن الدروز. 

ھا عن اسم مدیر السجن الذي ذكرتھ.  لوسأ  ،مقتنیاتھاألخذ    251أخبرت المحكمة أنھا كانت في الفرع    P24إلى أن    اأشار فراتسكي أیضً 
 .قصیروصفتھ بأنھ رجل و. الصراصیرأثناء حادثة   اموجودً لكنھ كان و   اسمھ،إنھا ال تعرف  P24قالت ف

ن ھذا الرجل دخل مكتب  إ  P24. فقالت  مقتنیاتھاعندما أخذت    اأراد فراتسكي معرفة ما إذا كان ھو نفس الرجل الذي كان موجودً 
 بالفعل. االشخص الذي كانت تتحدث معھ عن أمورھا. حیث طلب الرجل الذي دخل المكتب توقیعاٍت من الشخص الذي كان موجودً 

ر. حیث قال السجانون  إنھ كان المسؤول أثناء حادثة الصراصی P24 كیف علمت بأنھ كان مدیر السجن. فقالت P24 سأل فراتسكي
 قادم.المدیر إن للمعتقالت 

 ن الجمیع یعرف ھذا االسم.إ P24 فقالت  .P24لـ اأراد فراتسكي معرفة ما إذا كان اسم توفیق یونس یبدو مألوفً 

 .أن بعض األشخاص یصبحون ببساطة أساطیر ةً ، مضیفذلك P24فنفت إذا كانت لدیھا أي معلومات عنھ.  عّما P24 سأل فراتسكي

 .إنھا ال تعرف P24 إذا كان [توفیق یونس] لھ عالقة بالخطیب. فقالت عّما كذلك P24  سأل فراتسكيو

 بشكر المحكمة عندما ُصرفت كشاھدة. P24وقامت 
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  شھود من الخارج   وجود  ر بأنھ، كالعادة معیالقاضي فیدن  فأجابھأمام المحكمة.  كنابمان  القضاة عن مثول المفتش    إیادسأل محامي دفاع  
متى سیحدث ذلك وما إذا   معرفةأراد شوستر  فالمختص بشھادتھ في المحكمة.  لشرطة الجنائیة االتحادیة  ، سیدلي مفتش مكتب  البالد

 ] أمامھ ھو وزمیلھ فرصة الستجوابھ  یزال  إلىكان ال  أعلنت    بالنظر  المحكمة  نھایة  إیادعلى    ا أنھا ستصدر حكمً بأن   شھر   بحلول 
الصعوبات المحیطة بجدول الشاھد وأكدت لھ ب  على درایة لشوستر إنھا  القاضي كیربر رئیسة المحكمة    قالتف].  2021فبرایر  شباط/

  العام المقبل. في بدایةفي وقت ما كنابمان على استجواب   اسیكون قادرً أنھ 

 بشأن تغییر في المرجع القانوني.  اطلبً  كروكر وشارمر لمدعینا يالعام بشأن تقدیم محامیَ  االدعاءبیان 

كروكر وشارمر فیما یتعلق بإدراج العنف لمدعین  االطلب الذي تقّدم بھ محامیا  على    اتال المدعي العام كلینجھ بیان االدعاء العام ردً 
كما  التصریح  الجنسي كجریمة ضد اإلنسانیة إلى التھم، باإلضافة إلى ترجمة بعض الوثائق [فیما یلي ملخص للجوانب الرئیسیة من  

 لوحظ من قبل مراقب المحاكمة]:

المقدم  )1 الطلب  السكان    في  جدوُ قد  االتھام. وبالكاد عن الئحة  یختلف    كان  النطاق ضد  بالفعل ھجوم ممنھج وواسع  الئحة االتھام 
 . في الئحة االتھامكانت مدرجة مدعین  محامیَي ال  طلبأعمال العنف الجنسي اإلجرامیة المذكورة في أن السوریین. كما 

ألعمال العنف الجنسي المذكورة، فإن األعمال سیتم وصفھا كعمل واحد فقط بموجب المدعین  محامیَي  تقییم  بمشاركة  القضاة    قامإذا   )2
من قانون  )  1(7  المادة  المنصوص علیھا في  األعمالباإلضافة إلى    الدولي،من قانون الجرائم ضد القانون    6الفقرة  )  1(7المادة  

  بالفعل في الئحة االتھام.  إدراجھاالتي تم و الجرائم ضد القانون الدولي
المذكورة في  )3 الوثائق  إلىكدلیل،  المدعین  محامیَي    طلب  تقدیم  الخاصالترجمات ذات الصلة، لن یخدم    باإلضافة  التوفیر   جانب 

 . ابالحقائق التي تتطلب تقییم على درایة بالفعل كانوا القضاة إنحیث أو مصالح اإلجراءات القانونیة الواجبة.  المحاكمةب
لدى القضاة بالفعل أدلة كافیة كان  قد تم تأكیده من قبل العدید من الشھود. لذلك،  ونف الجنسي مدرج بالفعل في الئحة االتھام  الع )4

 للحكم في ھذه المسألة.
  ضد السكان المدنیین.  وممنھجھجوم واسع النطاق  بشأنال تقدم معلومات إضافیة المدعین محامیَي الوثائق المذكورة في طلب  )5
 عالوة على ذلك، فإن القیمة اإلثباتیة للوثائق محدودة ألنھا مجرد تقاریر.  )6

 

 الجلسة المقررة في الیوم التالي. بإلغاء قامت القاضي كیربر رئیسة المحكمة 

 بعد الظھر.  1:50ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 . 2021 ،الثاني/ینایركانون  6المحاكمة القادمة في جلسة  ستُعقد
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 23التقریر 
 2021كانون الثاني/ینایر،  7و 6تاریخ الجلسة: 

 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 
 

  1أبرز النقاط:الملّخص/

 2021كانون الثاني/ینایر،  6 –للمحاكمة  الثالث والخمسون الیوم 

م قوات األمن ااقتح یةكیف ل، والذي اعتُِقل في الخطیب وفرع أمن الدولة، بشھادتھ حواعامً  30، البالغ من العمر P25أدلى  •
في مظاھرة. ووصف  اولم یشارك أبدً  اطالبً  P25من زعمت أنھم شاركوا في المظاھرات. وكان ل اعشوائیً   ھملاقریتھ واعتق

إذا كان قد تعّرف على أي من المّدعى  عّماغضب بأنھ رجل طویل القامة یخشاه جمیع المعتقلین. وعندما ُسئل  االشاھد أب
غضب، لكنھ واثق ا على أنور وعرفھ. وقال إن أنور لم یكن أب، لكنھ قال إنھ تعّرف اإن إیاد أ. بدا مألوفً  P25علیھما، قال 

یتراوح عمره  طفالً  P25بأنھ شاھد صور كال المّدعى علیھما على اإلنترنت. ووصف  P25من أنھ یعرف أنور. واعترف 
لى فرع إ P25في زنزانتھ في الخطیب ویعاني من رصاصة استقرت في ساقھ/قدمھ. ونُقل  كان معتقالً  اعامً  13و 10بین 

ظھر فیھا تصمیم فرع رسومات توضیحیة یَ  ثالثأمن الدولة حیث مرض وأُجبر على الوقوف تحت الماء البارد كعقاب. وقّدم 
 الخطیب وغرفة التحقیق.

 2021كانون الثاني/ینایر،  7 –الیوم الرابع والخمسون للمحاكمة  

)،  BKAفي مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في میكنھایم ( اعامً  37أجاب كریستیان كنابمان، ضابط شرطة یبلغ من العمر  •
(تقریر المحاكمة الثاني عشر الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة). وتم استجواب   P14على األسئلة المتعلقة بـ 

P14  صناعیة الكتشاف . استخدم كنابمان وزمیلھ صور األقمار ال2019من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في عام
مفقودة وكانت أقرب صور تَمّكن مكتب الشرطة  2012-2011إحداثیات مقبرة القطیفة. وكانت صور األقمار الصناعیة من 

ملیون شخص مدفونین في خنادق جماعیة  1.7أن ھناك حوالي  P14. وشھد  2014من العثور علیھا یعود تاریخھا إلى 
 ھذه المزاعم ألن عمق الخنادق غیر معروف وسیعتمد ذلك على كیفیة دفن الجثث. في المقبرة. ولم یستطع كنابمان تقییم 

  

 
المعلومات الواردة بین عالمتي اقتباس  " المحكمة الخاص بنا] وفي ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب   1

لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد    ایرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً   "ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون.
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021كانون الثاني/ینایر،  6 –للمحاكمة  الثالث والخمسون الیوم 

 من وسائل اإلعالم. بحضور شخصین وممثلین اثنین اصباحً  9:30بدأت الجلسة الساعة 

  نمحامي المدعیفورستر بالدینیوس كبدیل لشارلوت  المدعین ةمحامینائب  وحضرت. اد. باتریك كروكر حاضرً  نمحامي المدعی یكنلم 
 .خبیب علي محمد

 .برفقة محامیھ أندریاس شولتس  عند منصة الشھود P25 جلس الشاھد

 .غ بحقوقھ كشاھدوأُبلِ  P25 التعلیمات علىتمت تالوة وذلك.  P25فأّكد نزع كمامتھ. سی P25 إذا كان عّماالقاضي كیربر  تسأل

 ، [ُحِجَب االسم]P25شھادة 

  30 بأن عمره P25عن عمره. فأجاب  P25[ُحِجَب االسم]. ثم سألت القاضي كیربر  P25عن اسمھ. فقال  P25سألت القاضي كیربر 
 سنة.

 .یفضل عدم مشاركة ھذه المعلومات إنھقال شولتس . فP25سألت القاضي كیربر أین یعیش 

 .إنھ مندوب مبیعات P25 قالفعن وظیفتھ.  P25 القاضي كیربر تسأل

 بالنفي. P25  فأجابأو المصاھرة.  نسبإذا كانت تربطھ صلة قرابة بالمتھم سواء بال عّما P25سأل القاضي كیربر 

كان  في البدایة،إنھ  P25قال فمتى وكیف تم اعتقالھ.  وبیانفي سوریا وطلبت منھ شرح تجربتھ  P25ھ تم اعتقال  إن القاضي كیربر تقال
  اطالبً  P25 كانو[اعتقال] جمیع الناس.  أخذلقریة وأرادت اقتحمت قوات األمن ا، وذات یومالمعلومات].  ُحِجبَتفي المنزل في منطقة [

لتعتقلھ.  ][على سبیل المثال قوات األمن جاءت كان الناس یخبرونھ أنھ یمكنھ الھروب إذاو. التفتیشنقطة  المرور عبرمن  اولم یكن خائفً 
قاموا لسوء الحظ  عند اقتحام المنزل، ونقطة تفتیش كل یوم.  مائةأمام /عبر یمر إنھھناك شيء یستدعي الخوف ونھ لیس إلھم  P25 فقال

وقد كانت . اطلوبً كان م  إنھقال لھ الحارس ف. تھ الشخصیةبطاق أعطى الحارسَ فعن اسمھ حارس نقطة التفتیش سألھ . P25 ]اعتقالأخذ [ب
ب ُحجِ باسم، [ یسمون أطفالھمكان الجمیع و اشائعً  ھاسم كان و. فرد 3,000إلى  2,000حوالي بلغ عدد أفرادھا كبیرة حیث  P25عائلة 
یتمكن المعتقلون  حتى ال  [المعتقلین] فوق رؤوسھموقاموا بقلب قمصان في حافلة وجلس في آخر مقعد في الخلف.  P25. وضعوا االسم]

قام أحدھم  من العسكر وعتقال وبدأت في ضربھم. كان العناصر مركز االقامت قوات األمن بنقل المعتقلین إلى وأي شيء.  من رؤیة
 .وقام بإیقاظھأن ینھض ھ من) P25 (أحد جیرانشخص   طلبفبخوذة حتى فقد وعیھ.  P25ضرب ب

لكن  وكثیرة،  أمورحدثت حیث ثم انتقلوا إلى الخطیب.  أنھم [قوات األمن] اقتادوا المعتقلین إلى مكان توقفوا فیھ قلیًال  ا واصفً  P25تابع 
P25 وتعرضوا  بعد ذلك نزلوا من [الحافلة] في الخطیب ووقفوا لبعض الوقت و. أن یتذكرھایحب  الھناك الكثیر من األمور التي  قال إن

وكان   ،موجوًدا ھناك P25ر  كان جا وأیدیھم تؤلمھم. كانت أنھم ظلوا واقفین و P25 وتذّكرالقوات. في ھذه األثناء للتعذیب على ید 
  اقتادوا. ھیبعذتو باعتقالھوعلى الرغم من ذلك، قاموا  البعث]استخدام كلمة "حزب" لإلشارة إلى حزب في الحزب [من الشائع  مسؤوالً 

على  قویةصفعة أحدھم  صفعھإلى الطابق السفلي،  P25أثناء نزول و"). ساللموجود ذكر ى الداخل، إلى الطابق السفلي ("أالمعتقلین إل
أي  يیخف القرفصاء] للتحقق مما إذا كانفي وضعیة كان على المرء أن یقف ویجلس [و مالبسھم.كل  خلعكان على المعتقلین ووجھھ. 

 نیممدودت ساقاهكانت ثیابھ بالداخل وارتدى ن. وھ ھو واآلخر اعتقالفي أي غرفة تم  P25 یتذكرلم وإلى الطابق السفلي.  اقتیدواشيء، ثم 
كان ھناك مرحاض صغیر بال باب. و. لكنسیان ذ P25وال یمكن لـیعرف القواعد. كانوا في غرفة بھا العدید من األشخاص،  م یكنألنھ ل

أن  طلب منھویمد ساقیھ  لماذا كان P25سأل وغضب ("ال أعرف اسمھ الحقیقي").  ادعى أبن دخل شخص یُ یممدودت ساقاهكانت بینما و
ثم انتظر   "].اھذ دعوت اذما لم"ال أع [تم توجیھ ھذا االقتباس األخیر إلى المترجم، قائًال ") أعلم(" ال  P25قام بجلد یخلع قمیصھ و

". كانت طبیعة السجن مرعبة. !شان هللان یصرخون "اتركوني!" و"م االمعتقلون التحقیقات. اعتادوا أن یسمعوا أصوات تعذیب وأشخاصً 
لك في ذو[یدخلون السجن].  علینایدخلون   أشخاصسمعوا أصوات تعذیب وكان ولم یتمكن المعتقلون من التفریق بین النھار واللیل. حیث 

".  اإلصابة بطلق ناريبشكل شائع لإلشارة إلى "ستخدم تُ "متصاوب/اتصاوب"  P25 التي استخدمھا مصاب [الكلمةدخل طفل الوقت، 
، ولكن تمت  یقصد "عائلة الطفل" P25وكانوا یریدون [كان ] (أصیب على ید الجیش). تھشھاداإلدالء بنفس المصطلح طوال  استخدمو

وكانت ي العالج]. إلى طرابلس [لتلقّ  نقلھالنھایة.]  إال فيلم یتم توضیح ذلك و ،أجھزة المخابراتلإلشارة إلى بشكل خاطئ  ذلكترجمة 
  دواء حبة یأخذكان   اعامً  70كان ھناك رجل یبلغ من العمر و. قومون بتعذیبھیدخلون [الزنزانة] ویكانوا . ساق الطفل مصابھ وكان یبكي

 وجھھ [یقذفون الحبة على وجھھ]. ھا فيیضربونكانوا ولضغط الدم. 
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ذا كان قد تم قلب قمیصھ على رأسھ أم كان  ما إ P25. في البدایة لم یذكر معھللتحقیق (باستخدام الدرج) إلى الطابق العلوي  P25 اقتید
فیھا طاولة  كان دخل غرفة ون تحتھا. یتمكن من الرؤیة مكان  حیث: ا كانت عصابة عینینلكنھ تذكر بعد ذلك أنھومعصوب العینین. 

عصا بعندما یمسك أحدھم  بتقلید P25[قام  بیده  ھكذا وكان یفعل ویحمل عصا  االیمین، كان أحدھم جالسً  وعلى. محقٌق خلفھاكان یوجد و
 إنھدأ [المحقق على األرجح] بالقول بو ].ما ابطریقة تھدیدیة وكأنھم سیضربون شخصً  بشكل خفیفبید واحدة ویضرب بھا یده األخرى 

 على P25ضرب ب[ربما الشخص الذي یحمل العصا]  قام لكنھوال یتذكر ما حدث، و. اشیئً  P25 لم یفعل. فاالعتراف P25ینبغي على 
المشاركة في  یفعلھ (بشيء لم  P25بعد ذلك، اعترف و. اما زال األثر موجودً حتى یومنا ھذا ویشعر بألم فیھا  P25 ومازالساقھ/قدمھ. 

طویل القامة كان یقوم بتعذیبھ   ال ینسى رجًال  إنھقال  P25ولكن  .اقد كان طالبً ؛ فلم یشارك في المظاھراتحیث إنھ مظاھرات). ال
 الذي P25ھذا ما رواه الناس لـ كان  شخصیة في مسلسل تركي. ( ومیماتي غضب ااسمھ أبكان وإھانتھ ھو والمعتقلین بأبشع اإلھانات. 

  والمعتقلون P25ان ، كغضب يأب دور ویكون)، سّجانان وكانا یتناوبان(كان ھناك  كان السّجانون یأتون عندما ).لم یشاھد المسلسل 
بقي  ،بعد ذلك]).  ما إذا كان علیھم خلع [مالبسھم P25لم یتذكر ( كان علیھم أن یركضوا إلى الحائطو . شدید خوفب یشعرون اآلخرون

P25  ،بین  یمیزون المعتقلون ولم یكن أیام).  10أكثر من كانت إنھا  الكنھ قال سابقً و[ھناك] لمدة عشرة أیام (قال إن ذاكرتھ مشوھة
 . یأتي معتقل جدید كانوا یسألونھ عن الوقت كان النھار واللیل، وعندما

واآلخرین   P25سیتم إطالق سراحھم. وأخذ السّجانون اآلخرون أنھ  والمعتقلون P25في أحد األیام جاء السّجان ونادى أسمائھم وظن 
ن خائفین  ووالمعتقلون اآلخر   P25وكان أمن الدولة. فرع بالستیكیة وتم نقلھم إلى سجن آخر:  حافلة. وكانت أیدیھم مقیدة بأشرطةإلى 

وجعلوھم  ، عتقلین حلق رؤوس المقام السّجانون بعن ھذا الفرع. عندما دخلوا [الفرع]،  یكونوا یعرفون أي شيءألنھم لم  ومرعوبین
على   ابأنفلونزا شدیدة ولم یكن قادرً  P25نتیجة لذلك، أصیب ون االستحمام بماء شدید البرودة.  یالمعتقل وكان علىمالبسھم،  یخلعون

بطنھ وأمره بخلع  على P25 [إلى الزنزانة] وضرب السّجاندخل ف اعدة]، الباب [ربما لطلب دواء/مسقام بطرق  فتناول الطعام والشراب. 
كان  ، P25بالنسبة لـ لوقوف مرة أخرى تحت الماء البارد.كان علیھ اثم  ،استراحة قصیرة P25مالبسھ والوقوف تحت الماء البارد. أخذ 

  رَ كَ وذَ ]. P25[لم یقم المحقق بضرب  اوكان المحقق جیدً  ةتحقیق واحد خضع لجلسةھناك نفس األحداث: وقعت ذلك أیسر من الخطیب. و
P25  استدرك(في الخطیب  التوقیع على أوراق بیضاءكان علیھم  إنھأنھ نسي أن یقول  P25  ال أتذكر ما إذا كان ذلك في قائًال" ،

والمعتقلین  P25تم نقل  )، المدة التي قضاھا ھناك P25لم یتذكر ( بعد اعتقالھ في سجن أمن الدولةوالخطیب أم في أمن الدولة"). 
محكمة ثم أخذوھم المعتقلین إلى ال اقتادوا. قبل ذلك، قتل وسرقة ارتكبوا جرائم مع أشخاص سجنفي الزج بھم تم واآلخرین إلى المحكمة. 

ان قد شارك في  إذا ك عّما : "أنت لست منھم" وسألھP25قال لـحیث  . اكان القاضي جیدً وسجن مع المجرمین]. الفي حافلة إلى ھذا [
تم . وP25 قاموا بختم یدف. األنھ كان خائفً  یقم بالتظاھرعن السبب فقال لھ إنھ لم  P25سأل القاضي فال.  P25قال لھ فمظاھرات. 

 سراحھ وعاد إلى منزلھ.إطالق  

  حادثة كبیرة حیث أصیب شخص (لم یكن یرید أن یقول من حدوث إنھ یتذكر P25 قالفمتى تم اعتقالھ.  P25 سألت القاضي كیربر
 .فبرایرشباط/ 4كان یوم  إنھو). كان

 .2012أنھ كان عام  P25عن العام. فأجاب  P25سألت القاضي كیربر 

إنھ لم یكن یعرف، ولكن األشخاص الذین تم [اعتقالھم] قبلھ  P25الخطیب. فقال فرع كیف عرف أنھ كان  P25سألت القاضي كیربر 
ق سراحھ (بأن الفرد طلِ بذلك عندما أُ  P25حیث یأخذونك إلى الخطیب، ثم إلى أمن الدولة. علم قالوا إنھا كانت نفس اإلجراءات: وبعده 

 ى الخطیب، ثم إلى أمن الدولة).یذھب بشكل تلقائي إل

ھناك باب  ھ كانأن وتذكر. ذھنھ مشوش/قلیًال  مشوشإنھ  P25قال فأمن الدولة.  فرع كیف عرف أنھ كان P25سألت القاضي كیربر 
عندما دخلوا و حیث یقع أمن الدولة]).  كفرسوسةدخلوه (كان یدرس الفرنسیة في جامعة المزة [التي تقع بالقرب من  /من خاللھ عبروا

 P25بعد اإلفراج عنھ سأل والداخل بالحافلة. إلى ساحات وأخذوا المعتقلین  /میادینتألف من یكان وكثیرة.  فرع أمن الدولة رأوا أشیاءً 
 في الخطیب ثم یُنقل إلى أمن الدولة]. أوالً  الفرد یعتقلالخطیب ثم أمن الدولة [كان فقال الناس إنھ  األمرعن 

. ولم تكن اأنھ ال یستطیع نسیانھ. كان أبو غضب طویل القامة ونحیفً  P25غضب. فأجاب  اأن یصف أب P25طلبت القاضي كیربر من 
 لھجتھ من دمشق (ربما كانت من دیر الزور أو من تلك المنطقة).

وینظر ألعلى، وبالتالي،  اجالسً   P25كان وقد إنھ كان بطولھ أو أطول.  P25غضب. فقال  يعن طول أب P25سألت القاضي كیربر 
 ربما شعر أنھ طویل.
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إن  P25 قالفین. إذا كان یمكنھ التعرف على أي شخص من المتھمَ  عّما تالنظر إلى یمینھ وسأل P25طلبت القاضي كیربر من 
أعرف  حیث إنني ]: أنوررأیت ھذا الرجل [": P25قال ولكن ..." ["ھممم"]. و"وجھھ مألوف،   -الشخص الذي في الخلف [إیاد أ.] 

أثناء استجواب الشرطة، فقال لھم إنھ رأى  اصورً  P25عرضوا على  وقد ".ضبغ الكنھ لیس أبو] مالمح [وجھھ]، تعرفت على[
بصراحة، عندما عاد إلى المنزل، شاھد نھ وإ. یره مل اإنھ كمسلم ال یستطیع أن یقول شیئً  P25قال و ].أنورالشخص الجالس في المقدمة [

P25  ًقامحیث على اإلنترنت.  اصور P25  اختیاره كان صحیًحا، ولكن كاسم أنھوعرف بالبحث ... 

 ھلكنولسنوات.  P25في ذھن  كان لكنھوھو،  لم یكن الصحیح ھو أنھ األمرإن  P25قاطعتھ القاضي كیربر سائلةً ما ھو الصحیح. فقال 
 في المرة األولى. P25 قام بضربلم یكن ھو الذي 

غضب أسود اللون وال یمكنھ  يإنھ یعتقد أنھ لیس ھو. حیث كان شعر أب  P25غضب. فقال  اأبھو إذا لم یكن  عّماسألت القاضي كیربر 
 . الكن ھذا الشخص [أنور] یبدو مألوفً ونسیان طولھ. 

یعرفھ  م یكنل إنھ تم اعتقالھ وأنھم وضعوا طفًال  P25قال فطرابلس.  إلى نقلھیریدون  كانوا عن الطفل الذي P25سألت القاضي كیربر 
قال إنھ  وقدمھ.  رصاصة داخل عظم ساقھ/ كان ھناك إنھ قالفما خطبھ.  P25وسألھ  اكان [الطفل] یبكي كثیرً حیث . والمعتقلین P25مع 

كان الصبي وألنھ تعاطف مع الطفل.  P25أرادوا معاقبة والذھاب إلى طرابلس وألقوا القبض علیھ وھو في الطریق.  كان یریدأصیب و
إذا لم یصمت، فسوف  إنھما إذا كانوا یضربونھ)، لكنھم كانوا یقولون لھ  P25  [الزنزانة] (ال یعرف یدخلون السّجانونیبكي وكان 

 یذبحونھ. 

 .ا عامً  13عام، ربما  12إلى  10من  P25سألت القاضي كیربر عن عمر الطفل. فقال 

  ھ رأى أي جثث في السجن، ولكن كانإنھ ال یتذكر أن P25االعتقال. فقال  فترة في اإذا كان قد رأى جثثً  عّما P25القاضي كیربر  تسأل
لھ وأحضروه إلى المعتقلین. وقاموا بتعذیبھ بشدة لدرجة   االتقطوا صورً كانوا قد ] الجیش السوري الحر. لعناصرشخص یقدم الشاي [ھناك 

 من نزع القمیص عنھ. وكان یبكي من األلم. ناھیك عن أصوات التعذیب الكثیرة. نووالمعتقل  P25أن قمیصھ علق في جسده ولم یتمكن 

 ].یرید استراحة [ال "كل شيء على ما یرام اآلن"أن : P25یرید استراحة. فأجاب  P25سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

  كان ھناك مظاھرات أنھ P25ذلك. فقال  P25قال إن الطفل أصیب في مظاھرات وسأل كیف عرف  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 .بذلك الشكلاالستنتاج عندما یدخل المرء ذلك ھو  لم یقم بسؤالھ، ولكن إنھوفي ذلك الوقت. 

سألھ ما إذا كان قد  ال یتذكروإنھ في ذلك الوقت، كان ھناك مظاھرات فقط.  P25. فقال اإذا كان ذلك افتراضً  عّماسألت القاضي كیربر 
 إنھ ال یتذكر كل التفاصیل. P25قال والوقت). مرور مع  P25أم ال (نسي 

أن الطفل كان   اإذا كانوا یعرفون أیضً  عّماوسأل  ،قبل ثماني سنوات ذلك حدثأنھ أمر یمكن تفھمھ حیث  P25القاضي فیدنیر لـفأّكد 
 إنھ لم یفھم السؤال. P25قال ف. امصاب

نعم، كانوا یعرفون. وال یتذكر ما إذا كان قد رآھا،    P25إذا كان السّجانون على علم بإصابة الطفل. فقال  عّما P25 سأل القاضي فیدنیر
  كانفي ذلك الوقت، و. اقدمھ، كان یبكي كثیرً  أنھ عندما كان یحرك ساقھ/ P25ولكن الطفل قال إن الرصاصة كانت في العظم ویتذكر 

 P25وعندما خرج . یخرجالفرع] لرؤیتھ [الطفل] ثم  مالزنزانة أیدخل  ما إذا كان P25 ویدخل [لم یوضح ااألخ األكبر للطفل یدفع نقودً 
 في الخطیب.ال یزال [الطفل]   كانمن الخطیب 

ال، حیث خرج قبلھ. ولكنھ یتذكر أنھم [عائلة الطفل] كانوا  P25یعرف ما حدث مع الطفل. فقال  P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 إنھ ال یعرف [لكنھ یتساءل] ما إذا كان الُمھّرب من الشرطة. P25ام بتسلیمھ. وقال یریدون تھریبھ إلى طرابلس، ولكن الُمھّرب ھو من ق

إنھم لم یكونوا یقدمون مساعدة، إال إذا كان لدى شخص ما ضغط دم   P25إذا كان الطفل قد تلقى مساعدة. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
أنھم كانوا  یذكرما إذا كان الطفل أو شخص مسن، ولكنھ  P25أو شيء من ھذا القبیل، ولكن لم یعرض علیھ أحد المساعدة. وال یتذكر 

 .على الشخص الحبوب تادوا إلقاء/ قذفقن وأنھم اعالحُ یذكر  P25 كانباإلبرة [إعطاء الحقنة بعنف].   ثقبھ یقومون بوخزه/

من الطلب.   اال، لم یفعل ذلك، ألنھ كان خائفً  P25نفسھ قد طلب المساعدة من أجل إصابتھ. فقال   P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 یفوق األلم.  فكان الخو
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ما  یعرف  P25لم یكن و. الناسوقام بتعذیب  امرعبً كان  غضب اأن أب P25 فأجاب .یخاف منھ P25كان  ما الذيسأل القاضي فیدنیر 
 قبل [االعتقال] في السجن یتحدثون عن الكھرباء وخلع األظافر. الناس  كان. یمكنھ أن یفعلھ

تنظیم اعتادوا إن الناس  P25قال ف. لالعتقالإذا كان ھناك سبب  ما  P25العدید من األشخاص وسأل نھ تم اعتقال إ قال القاضي فیدنیر
قوات األمن] یریدون قمع   كانت ھناك مظاھرات من أجل الحریة وكانوا [النظام/ ،ذات مرةوالعدید من المظاھرات في قریتھم. 

یذھب إلى الجامعة وكانوا یأخذون  كان حیثبدون سبب.  P25 وتم اعتقالر أحد عن آرائھ. أن یعبّ  یریدوالم حیث إنھم المظاھرات. 
 .P25ولم یكن ھناك شيء ضد  ویقومون بالتفتیش ھالھویة الخاصة ببطاقة 

 نعم، كانت عشوائیة. P25إذا كانت االعتقاالت عشوائیة أم كانت ألشخاص معینین. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 

إن منزلھم كبیر. ودخلت الشرطة وكان ألخیھ الصغیر  P25قال فذكر حادثة حصلت من قبل الشرطة.  P25قال القاضي فیدنیر إن 
إنھ ال یتذكرھا)، ولكنھ ال  P25صندوق نقود [حصالة نقود]. حیث قام أحد ضباط الشرطة بإخفائھا أو أخذھا (حدثت أشیاء كثیرة قال 

 ینسى الطریقة التي دخلوا بھا والحافلة.

بدالت عسكریة،  یرتدون كانوا ذلك. حیث  P25فأّكد . ارسمیً  ان یرتدون زیً م كانوا عسكرییإنھقال  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 مثل المعتقلین. [بلباس مدني] ولكن في الخطیب كانوا یرتدون مالبس مدنیة

إنھ أثناء جلوسھم في الحافلة، كان   P25عن الرحلة في الحافلة إلى الفرع وسأل ما الذي حدث وكم استغرقت. فقال  سأل القاضي فیدنیر
  ]نفس الكلمة المذكورة أعاله "مسؤول" P25] على ساقھ، لكنھ كان [استخدم اأو بندقیة بحربة وضرب [شخصً  اھناك عسكري یحمل سكینً 

 بالخوذة على ظھره ثم على رأسھ. P25 وُضربفي حزب [البعث] في القریة. 

تعرضھ  ھ شعر بألم شدید جّراءبإیقاظھ. ویذكر بأنقام جاره بأن نعم و P25قد فقد وعیھ. فقال  P25سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
 ضرب بالمعدن على رأسھ. لل

عن شخص كان  ضنا للتعذیب. وطُ الحافلة لمدة ساعة وتعرّ قلنا في : "نُ قائًال  P25اقتبس القاضي فیدنیر من محضر استجواب الشرطة لـ
 نعم حیث  P25قال ف. اصحیحً  ذلكإذا كان  ما  P25 بخوذة. وكانوا یقومون بلكمنا وركلنا". سأل القاضي فیدنیر تبرِ وضُ بجانبي بسكین 

ما إذا كان على األرض أو   P25یتذكر  ولمخلفھ.   كان ربما بلالسكین لم یكن بجانبھ، ب ُطعنلكن الشخص الذي وإنھ یتطابق مع ما قالھ، 
".  انتبھ لما تقولھقال لھ [العسكري]: "فقال لھ [الشخص الذي ُطعن] "أنت". ف "]؟من ضربك [طعنك": قام بسؤالھ لكنھ [العسكري]وخلفھ. 
 كان علیھ أن یقول إنھ جرح نفسھ.حیث 

أنھم كانوا یضربون  حیث یذكر ، نعم. P25قال فإذا كان قد أصیب أشخاص آخرون قبل الذھاب إلى الزنزانة.  سأل القاضي فیدنیر ما
لكنھم صفعوه  وما إذا كانوا قد ضربوه أثناء وقوفھ،  ولم یتذكرعن صنادیق الطعام).  مختلفةبدو ت كانتالناس وینقلون صنادیق أسلحة (

حزب [البعث]  مسؤول تم صفعض ھو اآلخر للضرب. كما كان من بینھم إمام مسجد، وتعرّ  نھأغیر مرة أثناء نزولھ إلى الطابق السفلي. 
 للمعتقلین.بالنسبة ] امفاجئً  اأمرً  /كبیرة قضیة[ ا كبیرً  اأمرً ذلك ألنھ كان  P25 تذكر] مرة واحدة. اسابقً  P25 الذي ذكره [نفس الشخص

 من قبل الدولة [الحكومة]. كان یعتقد بأنھ ینبغي احترامھمألنھ قد تفاجأ كان 

إنھ   P25قال فإذا كان جمیع األشخاص الذین كانوا على متن الحافلة قد تعرضوا للضرب واقتیدوا إلى الداخل.  عّماسأل القاضي فیدنیر 
نزلوا إلى الطابق السفلي   /من الحافلة أن جمیعھم نزلوا یذكرلكنھ و)، أن ینظروا حولھمكان معصوب العینین (كان یُمنع  فقد ال یتذكر،

 یعني]. P25كان   ح أیھمانفس المصطلح معنیان ولم یتضكان ل[

  الم یكن قادرً  إنھإنھ ال یتذكر و P25قال فالساحة.  في المیدان/ اشخصً  40ھناك أكثر من  إنھ كانقال  P25أن  إلى القاضي فیدنیر أشار
نسي قد ، الوقتبعد فترة من  وقد یكون . 40أكثر من  كانوا ربماو في الحافلة،  من األشخاص ھناك الكثیر غیر أنھ كانعلى الرؤیة. 

 لكنھ نسي اآلن.ومدة اعتقالھ، حیث إنھ كان یتذكر كم كانت بعض التفاصیل. 

 ن المدة التي بقي معتقًال ع P25 . وسأل القاضي فیدنیر2012فبرایر  شباط/ 4نُقل إلى الخطیب في  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 ال یستطیع التذكر.  ولكنھ، 15أیام. ربما  10إنھ یتذكر أن األمر استغرق أكثر من  P25فیھا. فقال 

في المرة نھ إ P25قال فالسفلي. أو الطابق الطابق العلوي  إلىإلیھ، على سبیل المثال،  أخذوهن المكان الذي ع P25 سأل القاضي فیدنیر
 ، أخذوه إلى الطابق العلوي.P25 قاموا بالتحقیق مععندما و إلى الفرع] أخذوه إلى الطابق السفلي.  P25األولى [عندما وصل 
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تم إحضاره  اواحدً   اكان علیھم خلع مالبسھم. وتذكر أن شخصً ذلك. حیث  P25فأّكد . P25سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان قد تم تفتیش 
 آخر. ةمعھم كان معھ حشیش. وأخبروه بأنھ رجل محترم وال یشارك في المظاھرات ونقلوه إلى مركز شرطة جنائی

 إنھم لم یكونوا یریدون أن یقوم الناس بالتفكیر/ P25. حیث قال P25ما قالھ  ااقتبس القاضي فیدنیر من محضر استجواب الشرطة مكررً 
أرادوا أن یظل الناس جاھلین وأال یسألوا عن  م إنھوفقراء. كانوا الناس وبأن كان یعمل لدفع تكالیف دراستھ الجامعیة.  إنھالتأمل. و
 السیاسة.

 أنھ نزل بعض الدرجات. P25فأجاب إذا كان تحت األرض.  عّماوسأل  اقال إنھ كان قبوً  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 

یقم  (لم متر 3x4أو  3x3مساحتھا  عندما دخل الزنزانة، ربما كانتنھ إ P25قال فوصف الزنزانة.  P25طلب القاضي فیدنیر من 
 لم تكن ھناك وسائل/وجلس بالقرب من المرحاض. و  P25لـمتسع ھناك لم یكن ولھ باب.  ولم یكنكان المرحاض في الزاویة و). بقیاسھا

ألن أحد  ذلك كان یعلمحیث أنھ مطبخ السجن. یعتقد  P25  كانلف الزنزانة ضوء أبیض، وخوكان . مرحاض أدوات للتنظیف وال ورق 
یأكل لیعیش   وكان الفردبعض الوجبات.  كانوا یقدمون للمعتقلالمعتقلین كان یذھب معھم للمساعدة [على سبیل المثال في تقدیم الطعام]. 

 [فقط لیبقى على قید الحیاة]. 

كان ھناك قرنبیط مع   اوأحیانً  مر (من األشجار)،ال زیتون الأنھ كان ھناك الكثیر من المربى و P25سأل القاضي فیدنیر عن الطعام. فقال 
  البروكلي،] أنھ مثل بالتوضیح P25 قامبذكره ألنھ كان باللھجة السوریة. لذلك،  P25برغل [لم یكن المترجم یعرف االسم الذي قام 

 . بائتحصل كل شخص على بیضة وخبز عربي  كماولكنھ لیس بروكلي. 

 لم یستطع التمییز. إنھ  P25على التمییز بین النھار واللیل. فقال   اإذا كان قادرً  عّما P25فیدنیر سأل القاضي 

كان ینام على جنبھ، ثم على ساق أو بطن   اللنوم. فأحیانً  متسعأنھ لم یكن ھناك  P25كیف كان ینام. فأجاب  P25فیدنیر سأل القاضي 
 شخص ما. وبعض الناس ظلوا جالسین. 

 إنھ لم یكن ھناك ھواء على اإلطالق.  P25ء. فقال سأل القاضي فیدنیر عن الھوا

یتذكر ما  ولم یكن ، بالطبع،  P25قال فعن حالة المعتقلین بعد التحقیقات. وإذا كان قد الحظ أي إصابات  عّما P25سأل القاضي فیدنیر 
حیث كانوا . التحقیقكان ذلك بعد  بطبیعة الحال /عادةً و. قد تعرضوا للتعذیب الكنھ رأى أشخاصً وأم بعده،  التحقیقإذا كان ذلك قبل 

 یُجب یقومون بتعذیبھ.وإذا لم یقومون بسؤال الشخص 

عن أمور عامة مثل،   كانوا یتحدثونإنھم  P25قال فالتعذیب.  بشأنآخرین  معتقلینإذا كان یتحدث مع  عّما P25سأل القاضي فیدنیر 
النار علیھم [األغنام] بإطالق الجیش  وقام. كان یرعى أغنامھ اكان راعیً  ابدویً شخًصا  P25وتذكر . وما شابھ ذلك"من أین أنت؟" 

ھ بكى وقال، "ماذا  لكنوومعتقلون آخرون] لھ أن یشرب [بعض الماء]،  P25" وقلنا [ت األغنامكان یصرخ "ذھبو. إلى ھنا وأحضروه
 لي؟" حدث

لكنھ ال یعرف ما  و، اأصواتً  إنھ كان یسمع P25قال فقد سمع أصوات تعذیب من الطابق السفلي.  P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 من أماكن أخرى، ألنھ كان ھناك فتحة تحت الباب.  م أ التحقیقمن غرف  ت تأتيإذا كان

إنھ ال یتذكر ما إذا كان   P25األصوات، على سبیل المثال، طوال الیوم. فقال یسمع فیھا  P25سأل القاضي فیدنیر عدد المرات التي كان 
 طوال الیوم.

إنھم بعد أن أخرجوه من المكان الذي كان   P25قال فالتحقیق لم یكن في القبو.  قال إن P25أن  اإذا كان صحیحً  عّماسأل القاضي فیدنیر 
لكنھ صعد و. ، سواء الطابق األول أو طابق آخرأي طابق  إلى یعرف ولم یكنم). ل السال/الدرجفیھ [الزنزانة]، أخذوه إلى طابق علوي (

 القبو. إلى طابق علوي، ولم ینزل إلى

  إنھ یتذكر طفًال  P25ب عندما كان في الطابق العلوي. فقال قد سمع أصوات صراخ من التعذی P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
[غرفة   P25وكان یبكي كثیرا وكان خائفا. حیث دخل  الیھ. وكان اسمھ [ُحجب االسم]. كما أنھ كان صغیرً ع P25كان معھ وتعرف  

 التحقیق] وسمع صوتھ.

 سیقول إذا تذكر أي شيء. إنھإنھ ال یتذكر. و P25آخر. فقال  اإذا كان قد سمع شیئً  عّماسأل القاضي فیدنیر 
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كان  واالسم]  ُحجب [ كان حیث إن اسمھ. یتذكره P25وبأن . اعامً   15إنھ كان أقل من  P25سأل القاضي فیدنیر عن عمر الطفل. فقال 
[اآلخر؟].  شقیقھتم اعتقال شقیقھ وبُترت ساق و. وشقیقتھاالسم] ووالدتھ  ُحجب[ توفي ھو. واآلن خالل األحداث [الثورة]، امتوفی والده

 سقطت قنبلة علیھم.حیث 

 ذلك. P25فأّكد ذلك لم یحدث في السجن.  أن اسأل القاضي فیدنیر ما إذا كان صحیحً 

ید من ولكنھ لم یتحدث معھ، ألنھ كان ھناك العد یبكي،إنھ رآه  P25تحدث معھ [الطفل]. فقال قد  P25سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
 والدتھ تقلق علیھ.وكانت لكنھ ال یرید ذكر اسمھ. و، P25آخر یعرفھ  فرد  ا. وكان ھناك أیضً عائلتھمأفراد 

 اربما اثنین أو ثالثة، لكنھ [كان متأكدً  P25قال فعن عدد األشخاص الذین كانوا حاضرین أثناء التحقیق معھ.  P25فیدنیر سأل القاضي 
 على األریكة. وشخصالمكتب طاولة خلف   شخص] كان ھناك ھمن أن

لم یخدم [في  حیث إنھ . أنھ كان یرىإنھ ال یستطیع أن یعرف، حتى لو  P25قال فرتبة عالیة.  اسأل القاضي فیدنیر ما إذا كان أحدھم ذ
من  مثل التي استخدمھانفس الكلمة العربیة مرة أخرى،  P25فقط بأن الشخص الموجود خلف الطاولة كان [استخدم  یخمن فھوالجیش]. 

 ]. "كبیر لى أنھ "یحظى بتقدیر كبیر"/ "مسؤولع ا . ھنا، یمكن ترجمتھ"مسؤوالً "قبل 

[الشخص اآلخر] أن   طلب منإنھ ال یتذكر أن [المحقق]  P25تعلیمات بالضرب. فقال  إذا كانت ھناك أوامر/ عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .P25] ونسیھ ا. وربما قال [شیئً P25یقوم بضرب 

تؤلمھ وتحولت إلى اللون األزرق. وال یتذكر كیف   اإن قدمھ كانت دائمً  P25سأل القاضي فیدنیر عن آثار الضرب على القدمین. فقال 
 . لیًال قكانت عندما أُطلق سراحھ، ولكنھا كانت تؤلمھ 

إنھ لم یفھم. كرر القاضي فیدنیر  P25قال ف یعاني من أعراض طویلة األمد بسبب إصابة.  P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
عندما و. بألم  كان یشعر، الكن عندما یكون الجو باردً و[اإلصابة/الضرب]،  ذلك إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا بسبب P25قال فالسؤال. 

 شيء آخر.  م بسببقدمھ أ قال إنھ ال یعرف ما إذا كان ذلك بسبب ساقھ/ P25 ولكن؟". بھذا الشكلیمشي یسألھ الناس "لماذا تعرج 

أنھ بعد إطالق سراحھ من السجن،   P25بكسر. فأجاب  اقال أثناء استجواب الشرطة إنھ كان مصابً  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
في  و[كسر غیر مكتمل].  اشعریً  ا أم كسرً  ابت المعلومات]، ولكنھ ال یتذكر ما إذا كان أحدھم قد أخبره ما إذا كان كسرً من [ُحج اطبیبراجع  

 . في حالة فرار مداھمات وكانوا یفرون/ عملیات اقتحام/ ا، ألنھ كانت ھناك دائمً ایشعر كثیرً یكن ذلك الوقت، لم 

أنھ تعرض للجلد لحظة دخولھ السجن. وكانت المرة  P25قال إنھ تعرض للجلد مرة أخرى. فأجاب  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 اھناك أیضً و واآلخرین مثل قطیع من األغنام.  P25الثانیة عندما دخل أبو غضب ولم یخلع المعتقلون مالبسھم بسرعة وقام بضرب 

 نسیانھا. P25تفاصیل یحاول 

كان أسلوب الجلد.  اغالبً إنھ ال یتذكر، ولكن  P25المعتقلون اآلخرون عن أسالیب تعذیب أخرى. فقال  تحدثإذا  عّماسأل القاضي فیدنیر 
من عائلة [ُحجب االسم] من [ُحجبت  (الشخص الذي كان یقدم الشاي) وشخص مسن اولم یر سوى شخص واحد تعرض للتعذیب كثیرً 

 اسم الشخص الذي كان في البرلمان [ُحجب االسم].  كانالمعلومات] والذي كان أحد أقاربھ في البرلمان ولم یقم بمساعدتھ. 

  لم یرَ  P25قال أثناء استجواب الشرطة إن بعض المعتقلین تحدثوا عن الكھرباء والماء الساخن، ولكن  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 ] لكنھ لم یره. عنھ  P25 الماء [سمعأسلوب یشبھ وكان الجلد.  سلوبأكان  اغالبً لكن و، ا ن ھذا كان صحیحً إ P25قال ف. یتعرض لذلك ولم 

نھ اآلن یعاني من رھاب نفسي مما حدث. ففي إ P25إذا كان یعاني من آثار نفسیة حتى یومنا ھذا. فقال  عّما P25 سأل القاضي فیدنیر
یتشاجرون. وربما یكون بسبب الخوف أو القلق. ولكن قبل السجن، لم یكن لدیھ  اترتعش یداه عندما یرى أشخاصً  بعض األحیان، ترتجف/
 [شكوى] من أي شيء.

 P25ارتعش عندما طلبت منھ الشرطة بطاقة ھویتھ. فقال  في استجواب الشرطة أنھ ارتجف/ أعطى مثاالً  P25قال القاضي فیدنیر إن 
ھذه دولة ملتزمة بالقانون ولیست مثل  فربما كان األمر كذلك من قبل، ولكنھ اآلن أفضل. حیث إنھم لیسوا مثل الشرطة السوریة.  أنھ

 . القوي الضعیف یأكل سوریا حیث
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 *** دقائق  10استراحة لمدة ***

 

إن المعاملة التي تلقاھا  P25عن المعاملة في فرع أمن الدولة، وعن السّجانین، والطعام، وما إلى ذلك. فقال  P25سأل القاضي فیدنیر 
أو رغیفین من الخبز.   اأنھم في أمن الدولة كانوا یقدمون لكل معتقل رغیفً  P25من السّجانین والطعام كانا أفضل من الخطیب. وتذكر 

 . رأكث كان ھناك راحة نفسیة/راحةأنھ و

نھ كان ھناك عقاب جماعي في أمن الدولة. إ P25تحدث عن العقاب الجماعي أثناء استجواب الشرطة. فقال  P25قال القاضي فیدنیر إن 
 حیث لم یكن من المفترض أن یتحدث المعتقلون مع بعضھم البعض، وإذا فعلوا ذلك، فسیكون ھناك عقاب جماعي. 

، كان علیھم البقاء واقفین اإنھ یتذكر أنھ تعرض للضرب، ولكن غالبً  P25حدث أثناء العقاب الجماعي. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
تم تعذیبھ   ،وطلب حبة دواء اكان مریضً  P25). وفي مرة أخرى ألن  ا(نطق شخص ما بكلمتین أو ثالث كلمات وقاموا بضربھ كثیرً 

 باستخدام الماء البارد.

، لم یستطع تناول الطعام لمدة ثالثة أیام. ویتذكر أنھ كان ھناك  اإنھ عندما كان مریضً  P25حدث بعد ذلك. فقال  اعمّ سأل القاضي فیدنیر 
على  P25بالخارج وكان ھناك قطة اعتاد الثلج یتساقط/الجو شدید البرودة  . وكانمن خالل الفتحة ھ على المعتقلینمكیف ھواء موجّ 

 حیوان. یتمكن من رؤیة، ألنھ كان ھناك من الخطیب أكثر تفاؤالً  P25 كانحیث رؤیتھا [على األرجح كان یقصد "عبر النافذة"]. 

 أثناء استجواب الشرطة. P25عرضت القاضي كیربر الرسومات التخطیطیة التي رسمھا  

 

 یظھر الخطیب. التخطیطي أن الرسم  P25قال 
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 ھناك شبك یضع المعتقلون أحذیتھم علیھ. وكان فوقھ ضوء.نھ كان إ P25قال 

إن ھذا كان باب الزنزانة والنافذة [الفتحة]    P25قال  ف.  التخطیطي  على الجانب األیسر من الرسم  P25رسمھ    عّماالقاضي كیربر    تسأل
 لى طعام. ع كان یحصل المعتقلونحیث 
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إنھ ال   P25إنھ كان ھناك شخص یحمل عصا جالس على األریكة. وقال  P25إن تلك كانت غرفة التحقیق في الخطیب. وقال  P25قال 
غضب، قام بتعذیبھ. وھناك [تم تحدیده على الرسم بعالمة نجمة (*)] كان   ایتذكر ما إذا كان قد ذكر ذلك بالفعل، ولكن ذلك الشخص، أب

 على الرسم التخطیطي].  ا[كان االسم مكتوبً  ابذكره سابقً  P25[ُحجب االسم]، الذي قام 

أنھ ال یتذكر سوى أریكة واحدة، ولكنھ لم یر أي واحدة [ربما كان   P25 إذا كان ھناك أریكة أخرى. فأجاب عّماسألت القاضي كیربر 
P25  ًبسبب عصابة العینین]. ایعني أنھ لم ینظر حولھ أو أنھ لم یتمكن من الرؤیة جید 

إلى أنھ ربما ذكر   P25 إنھ ال یتذكر التفاصیل. وأشار P25 إذا كانت ھناك طاولة صغیرة أمام األریكة. فقال عّماألت القاضي كیربر س
 .لكنھ ال یتذكره اآلنوذلك في المرة األخیرة [في االستجواب األخیر] 

 العام األقدم، كلینجھ ياستجواب من قبل المدع

مطار دمشق  حیث إن المعلومات]. ُحجبت قع في الغوطة الشرقیة على حدود [ت اإنھ P25قع [ُحجبت المعلومات]. فقال تسأل كلینجھ أین 
 رؤیة الطائرات تھبط من منزلھ. P25. اعتاد اعنھ  الیس بعیدً الدولي 

. ربما 40إلى  30إنھ لم یقم بعدھم، ولكنھم كانوا أكثر من  P25عن عدد األشخاص الذین كانوا موجودین في الزنزانة. فقال  سأل كلینجھ
، ولكن كان ھناك الكثیر من األشخاص. حیث لم یتمكن المعتقلون من النوم، ألنھ كان ھناك ثالثة أشخاص بعضھم  60إلى  50كانوا من 

 ینسى عید میالد زوجتھ. امشكلة مع األرقام. فأحیانً  أن لدیھ P25بعض. وقال  فوق 

 .. حیث كان الجو باردا جدا الرؤیةإنھ لم یتمكن من  P25 إذا كانت ھناك حشرات وقمل في الزنزانة. فقال عّماسأل كلینجھ 

إنھ تحدث عن الطفل الذي أصیب في ساقھ، وكذلك عن رجل تعرض  P25 وصف بعض إصابات المعتقلین. فقال P25 طلب كلینجھ من
 .ھاناتلإلالمعتقلون  تعّرضعلى ظھره. كما  امستلقیً للتعذیب أحضره [الموظفون] 

لكنھم  وإنھ ال یتذكر،  P25قال فالمعتقلین إلى خارج الزنزانة وإعادتھم إلى الداخل.  أخذیتم فیھا  كان سأل كلینجھ عن عدد المرات التي
  اللتعذیب. وأضاف أنھم أخذوا المعتقلین إلى الخارج [نقلوھم] ألن المكان كان مزدحمً   یتعرض بعضھم وكان  ایومیً  اون أشخاصً أخذكانوا ی

م یتم إخراجھم  بالطبع، لو] وأدخلوا المعتقلین الجدد. إلى الخارجالمعتقلین [  فقاموا بإخراجمن الزبداني.   اأشخاصً  أحضرواللغایة حیث 
 .اشخصً  15 الـ ربا یقما ما وإن]، إلى الخارج[ اجمیعً 

م من الزبداني وقاموا بنقلھم [إلى الخارج] في نفس  إنھإنھ ال یعرف. حیث قام بسؤالھم وقالوا  P25 حدث بعد ذلك. فقال عّماسأل كلینجھ 
 .یعرفون أن ذلك بسبب المظاھرات [سبب اعتقالھم] كانوا والمعتقلون بسؤالھم، ألنھم P25ولم یقم  الیوم.

أنھم  المعتقلینقائمة أسماء وأخبروا  واؤقر إنھم في وقت ما بعد الظھر P25. فقال P25أوضح كلینجھ أنھ كان یقصد ما حدث بعد ذلك لـ
بربط المعتقلین [أیدیھم] بأسالك بالستیكیة ووضعھم في الحافلة  السّجان قاموالمعتقلون باالطمئنان. و P25 شعر. فسیعودون إلى منازلھم

 ض المعتقلون للضرب والتعذیب. في الحافلة، تعرّ وإلى أمن الدولة. المتجھة 

 .ن ربما سمع عنھإنھ لم یره، ولك P25 قد شاھد أو سمع عن اعتداء جنسي في الخطیب. فقال P25 إذا كان عّماسأل كلینجھ 

ن  و ن اآلخرووالمعتقل ھو إنھو السجانینالضغط النفسي من  كانإن أسوأ شيء  P25قال فأسوأ شيء في الخطیب.  ذا كانسأل كلینجھ ما
 عرفون مصیرھم. م یكونوا یل

إنھا أصبحت حالة نفسیة. فكلما كان ھناك   P25 قد أثرت علیھ. فقال P25 إذا كانت صرخات التعذیب التي سمعھا عّماسأل كلینجھ 
 ."، ولكن وجھة نظره تغیرتا، ألنني لم أفعل شیئً ایقول "لست خائفً  P25 . في البدایة، كانكان یشعر بخوف شدیداقتحام لقریتھ، 

ل  إذا كانت ھناك بطانیات أو نظام تدفئة. فقا عّما P25 في شباط/فبرایر وسألت اقال إن الجو كان باردً  P25 أشارت بولتس إلى أن
P25  ًاإنھ ال یتذكر قیام السجانین بإعطاء المعتقلین بطانیات وفي أمن الدولة كان ھناك [نظام] تجمید [مكیفات الھواء التي ذكرھا سابق  [

 .لیس نظام تدفئة/جھاز تدفئة/مدفأةو

كانوا   /یشعرون بخوف شدیدوالمعتقلین اآلخرین  P25إنھ ال یتذكر. حیث كان  P25 إذا كانوا قد طلبوا بطانیات. فقال عّما سألت بولتس 
 .خائفین للغایة
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إنھ ال یتذكر، ولكن عادة في سوریا لیس لدیھم  P25 إذا كانت األرضیة مصنوعة من البالط أم من الخشب. فقال عّما سألت بولتس 
 .أرضیات خشبیة، وإنما بالط

مدینة  عن یتحدث P25 إذا كان عّماتحدث عن الطفل الذي أراد الحصول على المساعدة في طرابلس وسألت  P25 قالت أومیشین إن
سبب رغبتھ في  یعرف  P25لم یقم بمساعدتھ [الطفل]. ولم یكن  إنھوإنھ ال عالقة لھ بھذا األمر.   P25 فقال الموجودة في لبنان. طرابلس

 .الذھاب إلى طرابلس

لبنان. [أوضح المترجم للمحكمة أنھ باللغة العربیة في  P25أومیشین أنھا كانت تعني أن ھناك مدینتین باسم طرابلس. فأجاب  أوضحت
 .المدینة اللیبیة تسمى " طرابلس الغرب"] و. بشكل افتراضيفي لبنان الموجودة تشیر طرابلس إلى المدینة 

 ُصرف الشاھد 

 عن محاكمة أنور. دعاء العام طلب فصل محاكمة إیاد أن االمفاده قام كلینجھ بتالوة بیان 

 .اطلب لینكھ ذلك البیان مكتوبً 

 .لیست ھناك حاجة لخبیر خطوط إنھعلى بیان شوستر السابق،  اقال كلینجھ ردً 

 الدفاع.  (م)طلبھ (ن)قالت بولتس إنھ ال توجد حاجة الستدعاء الشاھد (الشھود) الذي

 

 ***دقیقة 20مدة لاستراحة ***

 

 ."لم نر مثل ھذا الرعب من قبلجزء من تقریر ھیومن رایتس ووتش " تالوةتمت 

 بعد الظھر.   1:30ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .اصباحً  9:30الساعة  2021 ،كانون الثاني/ینایر 7ستكون المحاكمة القادمة في 

 

 2021كانون الثاني/ینایر،  7 –الیوم الرابع والخمسون للمحاكمة  

 .. بحضور شخصین وفردین من وسائل اإلعالم9:30بدأت الجلسة الساعة 

 .قالت القاضي كیربر إنھ لن یكون ھناك أي تالوة للتقاریر الیوم، ألنھ ال یزال ھناك بعض الوقت حتى نھایة شباط/فبرایر

في  (BKA) في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة اعامً  37كریستیان كنابمان، وھو ضابط شرطة یبلغ من العمر كان الشاھد ھو 
 .میكنھایم

 سیبقي كمامتھ على وجھھقال كنابمان إنھ فبشكل أفضل.  یسمعونھحتى  یرغب في خلع كمامتھإذا كان  عّماالقاضي كیربر الشاھد  تسأل
 .]كمامة على وجھھكنابمان ال أبقىن صوتھ غیر واضح. [وطلب من المحكمة إخباره إذا كا

محاكمة الخاص بالمركز السوري للعدالة ال، تقریر للمحاكمة 31و 30 الیوممن  Z30/07/19 ]P14كانت الجلسة تتعلق بشھادة 
 ].12والمساءلة رقم 

  معینةولم یحدد صور أقمار صناعیة  2019آب/ أغسطس  ،یولیو حول المقابر الجماعیة في تموز/ P14 قال كنابمان إنھ تم استجواب
 . (DLR) باإلضافة إلى مساعدة إضافیة من مركز الفضاء األلماني أبلو جوجل من  اصورً  واستخدموا في التحقیق من خرائط جوجل.

 .. فقال كنابمان إن زمیلھ ألكسندر فراي ساعده في التحقیقاإلحداثیاتالقاضي كیربر كیف حصلوا على  تسأل

https://www.hrw.org/report/2011/06/01/weve-never-seen-such-horror/crimes-against-humanity-syrian-security-forces
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 .من خرائط جوجل ا كانتقال كنابمان أنھفعرضت القاضي كیربر صورة أقمار صناعیة لما بدا وكأنھا مقبرة. 

 .القطیفة خطوطین تم تكبیرھما على یعرضت القاضي كیربر صورتي أقمار صناعیة أخر 

 .افترضوا أنھ حفارة اعرضت القاضي كیربر الصورة األخیرة. فقال كنابمان إن الصورة تظھر شیئً 

 مستقیمة ومتوازیة] خطوًطا[أظھرت الصور  

متر على األقل. وأوضح أنھ یمكنھم تتبع التغییرات في الصور  100ا كانت قال كنابمان إنھف . الخطوطسألت القاضي كیربر عن طول 
یمكن للمرء أن یالحظ وجود خنادق في وأنھ . 2019إلى  2014 عام  أصبحت مساحة السطح أكبر منحیث . حسب التسلسل الزمني

 .أمتار 4أو  3×120وكان قیاس أحد الحدود المناطق التي أصبحت محاطة بجدران. 

. فقال كنابمان إنھ ال توجد صور معروفة من تلك الفترة. حیث كانت  2012و 2011إذا كانت ھناك صور من عامي  عّماسأل بوكر 
 .. وقال كنابمان أن ھناك فجوة زمنیة ال یوجد فیھا صور2014عام الصورة األولى من 

 .ملیون 1.7عدد قد یكون من واحد إلى القال إن  P14 سأل شوستر عن عدد الجثث التي یزعم أنھا دفنت ھناك. فقال كنابمان إن

إذا كان ھذا العدد من الجثث یتناسب مع الخنادق التي تم العثور علیھا في التحقیق. فأجاب كنابمان أنھم ال یستطیعون    عّماسأل شوستر  
تحدید منطقة الدفن ألنھا تعتمد على طریقة الدفن [إذا كانت الجثث قد تم صفھا أو ألقیت بشكل عشوائي]. ویمكن قیاس الطول والعرض،  

 .ولكن العمق غیر معروف

أم ال أن العدد  اصحیحً قال كنابمان إنھ ال یستطیع تأكید ما إذا كان . فP14 الذي قدمھ العددإذا كان الشاھد یمكنھ تأكید   عّماشوستر   سأل
 .ملیون 1.7واحد إلى  كان من

قال كنابمان إنھم ف. ااإلحداثیات أیضً إذا كان مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قد نظر حول المنطقة بالقرب من ھذه   عّماسأل شارمر 
لم یعثروا على أي شيء والمقابر الجماعیة أثناء التحقیق الھیكلي.  عنلكن لدیھم تحقیق كامل ولإلحداثیات الدقیقة،  امھنیً  اأجروا فقط تقییمً 

 في المنطقة المجاورة مباشرة لإلحداثیات. 

 ُصرف الشاھد 

  اصباحً  10:00ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .اصباحً  9:30الساعة  2021كانون الثاني/ینایر،  13ستكون المحاكمة القادمة في 
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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[

 

 



  
 

12 
 

International Research and 
Documentation Center 

 

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 
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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 
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 وإیاد الغریب محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  25التقریر 

 2021كانون الثاني/ینایر،  28و 27تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021كانون الثاني/ینایر،  27 –والخمسون للمحاكمة  الیوم السابع  

)، بشھادتھ حول استجوابھ لشاھد لم یتم  BKAمفتش جنائي في الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (وھو أدلى السید ھورل،  
  ایدلي بشھادتھ حضوریً الكشف عن ھویتھ تم اعتقالھ وتعذیبھ مرتین في فرع الخطیب. وقبل الجلسة، أبلغ الشاھد المحكمة أنھ لن 

 ألسباب خاصة. 

شباط/فبرایر،   17أعلنت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أنھ سیتم الفصل بین محاكمة أنور رسالن ومحاكمة إیاد الغریب في 
 .2021شباط/فبرایر،  24. وسیصدر الحكم في قضیة إیاد في 2021

 2021، كانون الثاني/ینایر 28 –الیوم الثامن والخمسون للمحاكمة  

، بشأن اعتقالھ في فرع الخطیب وجلسات التحقیق المختلفة  اعامً  32، وھو سوري یبلغ من العمر P27شھد المدعي والشاھد 
التي كان علیھ مواجھتھا. وأّكدت شھادتھ ما قالھ العدید من الشھود اآلخرین أمام المحكمة في وقت سابق: حیث تعّرض المعتقلون  

اإلنسانیة وغیر الصحیة.    في الخطیب للضرب من لحظة وصولھم إلى الفرع وحتى زنزانتھم. وكان یسود االكتظاظ والظروف غیر 
المحكمة كذلك أنھ تعّرض للضرب أثناء جلستَي التحقیق معھ في   P27ولم یحصل المعتقلون على قدٍر كاٍف من الطعام. وأخبر 

 الخطیب، غیر أنھ لم یستطع تحدید أنور على أنھ المحقق الذي حقّق معھ ألنھ كان معصوب العینین أثناء جلستَي التحقیق. 

 

 

  

 
تباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي اق   1

نما ھو  لجلسات المحاكمة؛ وإ  اھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً 
 مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021كانون الثاني/ینایر،  27 –لسابع والخمسون للمحاكمة  الیوم ا 

للمحكمة    الرئیسي ُعقدت في قاعة محكمة جدیدة تقع في المبنى  حیث    . اصباحً   9:50  دقیقة في تمام الساعة   20بدأت الجلسة متأخرة  
،  القاعةإیاد الغریب في ھذه    /   ، ستعقد جمیع جلسات االستماع لمحاكمة أنور رسالن امن اآلن فصاعدً و  اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس. 

الدكتور بیر ستول    حضرو   2. أشخاصوسائل اإلعالم وخمسة    ممثلین عنلھذه المحاكمة. وحضر خمسة    االتي تم تجدیدھا خصیصً و
خبیب علي محمد. دخل    نمحامي المدعی ل  كبدیلفورستر بالدینیوس  شارلوت  حضرت  و   ،الدكتور باتریك كروكر  نكبدیل لمحامي المدعی 

الغریب    المتھم إلى    القاعةإیاد  یؤدي  باب جانبي  بین وكان  ،  الجمھور  شرفة من  الیدین ویرافقھ ضابطان. كان علیھ أن یمشي  مقید 
 لمحكمة. ل ن الشفویینمترجمی الو المدعینمن باب مختلف یقع بین محامي  أنور رسالن المتھمدخل و مقعده.  لیصل إلىالجمھور 

جمیع األشخاص الذین    بشكر  -   قبل االفتتاح الرسمي للجلسة وبینما كان المصور ال یزال داخل قاعة المحكمة  -  قامت القاضي كیربر
"بشكل كبیر"    شجعتدارة المحكمة التي  إل  ا خاصً   ا شكرً مت  وقدّ شاركوا في تجدید مكتبة المحكمة السابقة وتحویلھا إلى قاعة محكمة.  

موظفي المحكمة الذین "قاموا  لزجاجیة بین كل مقعد، و  قواطع موظفي المحكمة الذین ساعدوا في بناء وإقامة  لالتجدید، وعملیة    على
 لفنیین.ول" زمالئھم أثناء انشغالھم بالتجدید، بمساندة

المحكمة    في ن الشفویین  مترجمی ال، طلبت من أحد  اجلسة االستماع رسمًی ب قاضي كیربر  ال  وشروع   لقاعة، لوبمجرد مغادرة المصور  
على حضور    ا أنھ لن یكون قادرً   اولكنھ أخبر المحكمة سابقً   الیوم،إطالع األطراف على مراسالتھ مع الشاھد الذي تم استدعاؤه لھذا  

قال الشاھد إنھ لن یتمكن من القدوم إلى  أوضح المترجم أنھ عندما اتصل بالشاھد ألول مرة نیابة عن المحكمة،  حیث  جلسة االستماع.  
  كوبلنتسبعد فترة وقال إنھ لن یأتي إلى    بالرّد علیھ  الشاھد  قاملمترجم،  ل  اوفقً .  بعض األمور الخاصة  یتعامل معإال بعد أن    كوبلنتس

نھ سیبلغ المحكمة  أقال المترجم كذلك إنھ أخبر الشاھد  و إذا تغیر أي شيء.    على الفورالمترجم    بإبالغسیقوم    غیر أنھألسباب خاصة،  
 بقراره. 

من ذلك إلى شھادة السید ھورل،    ، ستستمع بدالً امسبقً   تم إعالنھ ن المحكمة، كما  أب   ت المترجم وقال   رئیسة المحكمة  شكرت القاضي كیربر
 3. أثناء استجواب الشاھد  االذي كان حاضرً و، یة االتحادیة األلمانیةجنائي في الشرطة الجنائ المفتش ال

 شھادة المفتش الجنائي ھورل 

في    مشاكل تقنیةھناك    ت. وعندما حاول التأكید على أنھ فھم كل شيء، كان اشاھدً بصفتھ  التعلیمات على ھورل وأُبلغ بحقوقھ    تالوةتمت  
القضاة اآلخرین    یقوموا بإعالمھا وإعالم من الجمھور أن    توطلب   أعلى التحدث بصوت  من ھورل  كیربر    القاضي   ت طلب و   4الصوت. 

 . نظام الصوت كلما واجھوا صعوبات في 

 5استجواب من قبل القاضي كیربر 

أنھ تم استدعاؤه لإلدالء    ا، مضیفً ذلك  ھورلفأّكد  في ذلك الیوم.    شاھدٍ بصفة  سبب استدعائھ    كان یعلمالقاضي كیربر بأن ھورل    نتبّی 
 االسم].  ُحجب لـ[مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بشھادتھ حول استجواب 

طلبت القاضي كیربر من ھورل شرح سبب استجواب الشاھد ومتى وكیف حدث االستجواب. فأوضح ھورل أنھ كان یكمل تدریبھ في  
إلى    أن یسافرا   زمیلتھمن  ومنھ ،  دویسنج  ین، كبیر المفتشین الجنائی سھرئی   طلب حیث  في ذلك الوقت، مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  

على التواصل بشكل جید مع    ا كان الشاھد قادرً فقد  لھورل،    اوفقً و.  اباستجوابھ سابقً   الشرطة الفرنسیة قامت  فرنسا لالستماع إلى شاھد  
 باللغة اإلنجلیزیة. ثم تم إبالغ الشاھد بحقوقھ وواجباتھ بموجب القانون األلماني.  وزمیلتھأكد الشاھد ذلك لھورل حیث المترجم.  

 
الترجمة إلى اللغة العربیة. وحسبما أُعِلن في العام الماضي، فلم تقم القاضي كیربر بسؤال الجمھور بشكل صریح   الحصول علىلم یطلب أحد   2

 . الشفویةعن طلبھم بالحصول على الترجمة 
المحكمة.  ر عن الصادستدعاء االمر أن یمتثل أل)، یجب على كل شاھد StPO) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ( 1( 48للمادة  اوفقً    3

وإذا لم یمثل الشاھد أمام المحكمة لإلدالء بشھادتھ، فقد یُطلب منھ/ منھا دفع تكالیف عدم حضوره/ حضورھا باإلضافة إلى دفع غرامة أو  
ینطبق ھذا إذا  ). ولكن، ال  نفس القانون) من 1( 51على المثول أمام المحكمة (المادة  االخضوع إلى االحتجاز اإلداري. وقد یُجبر الشاھد أیضً 

). حیث تُعد األسباب العائلیة أو التعرض لحالة تھدید  نفس القانون) من 2( 51قام الشاھد بتبریر غیابھ/غیابھا في حینھ وبشكٍل كاف (المادة 
ستجواب السابق للشاھد،  )، فال یمكن قراءة محضر اال القانونمن  250لقانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (المادة   اكافیة. غیر أنھ وفقً  اأعذارً 

التي تمثلھا الشرطة الجنائیة   –  امن ذلك، یمكن للسلطة التي قامت باستجواب الشاھد سابقً  في حالة عدم مثول الشاھد أمام المحكمة. وبدالً 
  إلدراجالشرطة الجنائیة االتحادیة    مسؤولتقوم بتقدیم شھادة مباشرة أكثر. لذلك قررت المحكمة االستماع إلى  أن – االتحادیة في القضیة الحالیة 

 الشاھد في جلسة االستماع الرئیسیة دون أن یقوم الشاھد باإلدالء بشھادتھ في المحكمة بنفسھ. التي تقّدم بھا  وصاف األ
المحكمة    مالحظة من مراقب المحاكمة: حدثت مشكالت تقنیة تتعلق بالصوت أثناء جلسة االستماع بأكملھا. وقالت القاضي كیربر رئیسة  4

إلى  الجمھور، وفیھم األشخاص الناطقون باللغة األلمانیة،  اضطرللجمھور في البدایة أنھ ینبغي علیھم رفع أیدیھم إذا لم یتمكنوا من فھم ما یقال.  
رض صعوبات  رفع أیدیھم عدة مرات. وأكدت إدارة المحكمة خالل فترة استراحة قصیرة أن المشكلة ستحل في الوقت المناسب. غیر أن ذلك ف

 . الجلساتإضافیة على الجمھور الناطق باللغة العربیة في متابعة 
مالحظة من مراقب المحاكمة: لغرض ھذا التقریر، سیُستخدم مصطلح "الشاھد" لوصف الشخص الذي قام ھورل وزمیلتھ بإجراء مقابلة معھ    5

 الشاھد الفعلي لھذه الجلسة، المفتش الجنائي ھورل، باسمھ. إلى   اإلشارةتم تسو مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. في جنائیین  ضابطینبصفتھما  
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 .لتجنب تكرار األسئلة فیدنیر على ھذه المعلومات وانتقلت إلى القاضي  ھورل  شكرت القاضي كیربر 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

، على الرغم من االستجوابات  نفسھمأب سأل القاضي فیدنیر ھورل عن أسباب قرار مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة باستجواب الشاھد  
مقابلة  جراء  إل   اقال ھورل إنھ تلقى ترجمات المقابالت ذات الصلة من الشرطة الفرنسیة استعدادً فالسابقة التي أجرتھا الشرطة الفرنسیة.  

االتحادیة مكتب   الجنائیة  لم  ولكن.  الشرطة  أنھ  بما  باتخاذ،  بنفسھ  الشاھد مرة أخرى،  ال  یقم ھو  باستجواب  توضیح  فقرار  یستطع  لم 
 األسباب الكامنة وراء ذلك. 

 ر المقابالت في ملف القضیة. حاِض على مَ   فیھ  یمكنھم العثور بالمكان الذي تدخلت القاضي كیربر إلبالغ األطراف

ما قالھ الشاھد. فأوضح ھورل أنھم أبلغوا الشاھد   وأن یشیر إلىمن ھورل أن یصف كیف جرى االستجواب   انیر طالًب تابع القاضي فید
كلما    أوالً  یطلب استراحة  أن  لھ  وقالوا  األلماني.  القانون  بموجب  الحاجة  بحقوقھ وواجباتھ  المشروبات    تناولی وأن    ذلك،إلى  دعت 

التي   الخفیفة  یرید  قدموھاوالوجبات  قام ھورل  عندما  ثم  ترجمات  بمقارنة  .  مع  الشاھد  قدمھا  التي  الشخصیة    حاضر المَ المعلومات 
في سوریا) وما إذا كان أي شيء قد تغیر منذ آخر    والمھنة   ة (الدراس المعلوماتالشاھد عن ھذه  بسؤال  ھورل    قامت زمیلة والفرنسیة.  

أن والدتھ وشقیقتھ تعیشان اآلن في فرنسا  ب ، و]2019[في عام    الدكتوراه  لرسالة   رال یزال یحضّ   كان  أخبرھم الشاھد أنھف.  استجواب لھ 
  اعتیادیة بطریقة غیر    2011مایو  أیار/ألول مرة في    اعتقالھأوضح الشاھد أنھ تم  فالشاھد عن اعتقالھ.    ل ھور ت زمیلة  . ثم سألاأیضً 
  في الیوم التالي   صدیقتھقامت  و] في الیوم التالي.  40یقع القسم  جسر األبیض [حیث  التلقى مكالمة تخبره بالحضور إلى  حیث  .  انسبًی 

حیث كان علیھ  تم نقلھ إلى غرفة أخرى  و  كان علیھ أن یسلم أغراضھ الشخصیة إلى الضباط بمجرد وصولھ. و.  بتوصیلھ إلى المكان
أن الناس كانوا یدخلون ویغادرون ھذه الغرفة    وزمیلتھ أوضح الشاھد لھورل  و. ثم نُقل بعد ذلك إلى "غرفة مزدحمة".  في ممر النتظار  ا

من    اتمت دعوتھ سابقً   حیث  ا فیسبوك، األمر الذي وجده محیرً التم استجوابھ بشأن منشوراتھ على  وفي الخلفیة.  مشغًّال    تلفازٌ بینما كان  
ُطلب منھ  و . ولم یستطع الشاھد فھم سبب استجوابھ. 2011مارس آذار/باسم الحكومة، السیدة شعبان، لحضور اجتماع في  الناطقة قبل 

ولكن ُطلب منھ العودة في    ،صدیقتھذھب الشاھد إلى المنزل مع  ففي النھایة العودة إلى الغرفة األولى ثم ُسمح لھ بالعودة إلى المنزل.  
 الیوم التالي. 

إذا كان الشاھد قد ذكر اسم رئیس ھذا الفرع. فأشار ھورل إلى أن الشاھد لم یتمكن من تذكر االسم.    عّمافیدنیر ھورل  سأل القاضي  
ومعارفھ في وقت    أصدقائھ سمع عن أنور رسالن من  كان قد  ین على الشاھد، غیر أن الشاھد  وقام ھورل وزمالؤه بعرض صور المتھمَ 

 . فقط الحق 

ین بأن الشاھد علم باسم المتھمَ   اھورل ذلك، مضیفً فأّكد  ین في الصور.  إذا كان الشاھد لم یتمكن من التعرف على المتھمَ   عّما سأل فیدنیر  
 من أصدقائھ. 

من قبل    شاھدٍ بصفة  تم استجوابھ  سبق أن  الذي  البُنّي  أراد فیدنیر معرفة أسماء ھؤالء األصدقاء. فقال ھورل إن الشاھد ذكر اسم أنور  
 مازن درویش.   ذكره فقد كاناالسم الثاني الذي أما طة الجنائیة االتحادیة عندما قاموا بإجراء مقابلة مع الشاھد.  مكتب الشر 

أوضح ھورل  فإذا كان الشاھد یعرف اسم رئیس الفرع.   عّمالشاھد وسأل ھورل  أول جلسة تحقیق مع االعودة إلى    یریدقال فیدنیر إنھ  
كرئیس لھذا    حافظ مخلوفمما إذا كان الشاھد قد حدد ھویة    الكن ھورل لم یكن متأكدً والرئیس،  كان  أن الشاھد علم أن حافظ مخلوف  

 المخابرات العامة.  جھاز ل رئیس كالفرع أم 

أن حافظ مخلوف كان    وزمیلتھمحضر مقابلة الشاھد مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عندما أخبر الشاھد ھورل  ب استشھد فیدنیر  
الفرع. و الشاھد  رئیس  بشار األسد و  اأمورً ألنھ نشر    اعتقالھتم  أنھ  ب افترض  بأن  على    ،حافظ مخلوف  عن رامي، شقیقسلبیة عن 

 ھورل أن الشاھد قال ذلك. فأّكد فیسبوك. ال

باسم بشار األسد وسأل ھورل عن عالقة الشاھد بالحكومة. أوضح ھورل أن    الناطقةشار فیدنیر إلى أن الشاھد كان على اتصال مع  أ
ثورة في   حدوث تجنب یةالشباب لمناقشة كیف قامت بدعوةبشار األسد  الناطقة باسمفي المعارضة. وبأن   الشاھد كان یرى نفسھ كعضو

 سوریا. 

].  40  القسم[  الجسر األبیضأشار ھورل إلى أنھ ُطلب من الشاھد العودة إلى  فأراد فیدنیر معرفة قصة الشاھد بعد اعتقالھ ألول مرة.  
لم  وتم نقل الشاھد إلى الغرفة األولى مرة أخرى. فقد  لھورل،   اوفقً حیث إنھ  كانت اإلجراءات أسرع مما كانت علیھ في الیوم األول.  و

بعد ذلك، تم تعصیب  و. ثم تم نقلھ إلى مبنى آخر حیث كان علیھ تقدیم بیاناتھ الشخصیة.  مقیدتین  لم تكن یداه ینین ویكن معصوب الع
 . الطریقوال قاموا بإھانتھ وضربھ طنقلوه إلى مبنى آخر وو. ینسّجان عینیھ ووضعھ في سیارة مع أربعة  

  غیر أن ھورل لم یكن ،  41و   40ذكر الرقمین    قد  إذا كان الشاھد قد ذكر رقم الفرع األول. فأشار ھورل إلى أن الشاھد  عّماسأل فیدنیر  
 ھذه األرقام.  قام الشاھد بذكرمن المقابلة  مرحلة في أي  امتأكدً 
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  إفادات إلى  األرقام    َنسب ال یمكنھ  ]. فقال ھورل إنھ  41و  40أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد قد تعرض للعنف في ھذه الفروع [
كانوا  ، بل أوضح أن الضرب كان یستخدم لترھیب المعتقلین. كما  على أنھا عنفمعینة. وأضاف ھورل أن الشاھد لم یصف المعاملة  

 . احقیقًی  اذلك عنفً  دّ لكن الشاھد لم یعو، كان علیھم االنتظار في الممرللضرب عندما  یتعرضون

مكان وجوده في   عرف ، وأوضح أنھ االفرع. فقال ھورل إن الشاھد قال إنھ كان في الخطیب. ولم یقدم الشاھد رقمً سأل فیدنیر عن رقم 
 . فقط وقت الحق 

أن الشاھد قال إنھ علم عن الخطیب    ا ھورل ذلك، مضیفً فأّكد  د مكان اعتقالھ على أنھ الخطیب.  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد قد حدّ 
 ء محاكمتھ، ثم علم عنھ مرة أخرى بعد اإلفراج عنھ عندما أخبره أصدقاؤه بذلك. ألول مرة أثنا

محضر المقابلة، وبالتالي ال یمكنھ   بكتابة كان یقومسأل فیدنیر ھورل عن الحالة العامة المتعلقة بمقابلتھ مع الشاھد. فأوضح ھورل أنھ 
یمكنھ إخبار المحكمة بأن الشاھد واجھ صعوبة في الحدیث عن التعذیب في    غیر أنھ قول الكثیر فیما یتعلق بسلوك الشاھد أثناء المقابلة.  

البدایة  فقد  لھورل،    اوفقً و الخطیب.   ندما ُسئل عن التعذیب في  عأما  أثناء المقابلة وقدم إجابات طویلة.    بكل حریةتحدث الشاھد في 
 عدة مرات.  كالمھ قدم إجابات قصیرة للغایة واضطر إلى تصحیح فقد الخطیب، 

قال الشاھد  فقد  ھورل،  ل  اوفقً في الخطیب.    والظروف  الوضعھ حول  ت طلب فیدنیر من ھورل أن یشرح للمحكمة ما قالھ الشاھد لھ ولزمیل
كان یتكلم بلھجة    السّجان   أدرك الشاھد أنوینتظران في ھذه الغرفة.  سّجان  ضابط وحیث كان إلى غرفة في البدایة.   اقتاداه   نسجاَنی إن  

تفتیش. وأوضح ھورل كذلك أن الشاھد أخبرھم  لل  خضعخلع سروالھ وحزامھ و أن ی الشاھد    كان علىلمنطقة الساحلیة في سوریا. ثم  ا
بعد ذلك، كان  والتي كان علیھ القیام بھا.    الحركة ھ  ت لھورل وزمیل  وعَرض أثناء تفتیشھ.    القرفصاء   بوضعیة   أنھ كان علیھ أن یجلس ب 

إلى الزنزانة، قال لھ    السّجانعندما اقتاده ھذا  و.  قام السّجان بضربھ أصلع،    سّجانبمجاملة  قام  عندما  و.  لحائط ا  ا مواجھً   الوقوف علیھ  
 أقل من بقیة الموجودین في الغرفة.  السّجان كانت الشاھد إلى أن رتبة  صَ لُ خَ ف.  قام بمجاملتھألنھ  قام بضربھ إنھ  السّجان

متر وأن    1.5×1  كانالزنزانة  حجم  أن  ب أوضح ھورل أن الشاھد أخبرھم  فلزنزانة.  لالشاھد  الذي قّدمھ  وصف  ال   معرفةأراد فیدنیر  
الزنزانة من خالل    إلىالطعام    إدخالتم  والمرحاض خارج الزنزانة.  كان  وداخل الزنزانة ھو بطانیة قذرة.  الذي كان  الوحید    الشيء

 قرر الشاھد تغطیتھا بالبطانیة.فإلى الزنزانة من خالل ھذه الفجوة،   ذات مرة  جرذ  دخل لھورل،  افجوة صغیرة تحت الباب. وفقً 

الشاھد من الزنزانة في اللیلة األولى   ھ تم أخذ أن  اھورل ذلك، مضیفً فأّكد ھد في الخطیب. إذا كان قد تم التحقیق مع الشا عّما سأل فیدنیر 
  للتحقیق  اقتیدأُعید إلى الزنزانة، ثم  ووتم التحقیق معھ بشأن منشوراتھ على الفیسبوك وعالقتھ بالمتظاھرین ومشاركتھ في المظاھرات.  

لم یكتبوھا بشكل    مھلكن و  ،فیسبوكال  ھ على حساب الخاصة ب مرور  ال الشاھد عن كلمة  السّجانون    سأل ومرة أخرى في صباح الیوم التالي. 
ھناك أنھ كان  ب ، وتذكر  ة معھالثانی   تحقیق جلسة القال ھورل إن الشاھد أوضح أنھ تعرض للتعذیب أثناء  و ض للتعذیب.  تعرّ فصحیح.  

لذ  النھارضوء   التعذیبو   صباح.ال  في   لك البد أن ذلك حدث بالفعل،  بالسیاط    والركل على رأسھلضرب  ل  التعرض  شمل  والضرب 
 والفلقة. 

 أنھ تعرض للركل على رأسھ. ب لركل. فقال ھورل إن الشاھد أخبرھم ل ض التعرّ  من التفاصیل حول اطلب فیدنیر مزیدً 

الشاھد نفس السؤال عدة    تھ سأل ت أنھ تعرف على أي شخص. فأوضح ھورل أن زمیلب ذكر  قد  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد  
 ). امترً  1.75في مثل طولھ (حوالي    كان بأنھ امرات. أجاب بأنھ یمكنھ التعرف على السّجان األصلع، الذي وصفھ أیضً 

تحقیق    يْ إذا كان الشاھد قال أي شيء عن المحققین. فقال ھورل إن الشاھد أخبرھم أنھ تم التحقیق معھ من قبل ضابطَ   عّما سأل فیدنیر  
 في الصباح.  وآخر اللیل  ضابط قام بالتحقیق معھ في ین. مختلفَ 

أوضح  فالفیسبوك.  الشاھد على  حساب  الخاصة ب مرور  الاألسئلة حول كلمة  عن  و  ةالتحقیق الثانی جلسة  أراد فیدنیر معرفة المزید عن  
  في وقت الحق بشأن منشوراتھ على فیسبوك، ثم    التحقیق معھھورل أن الشاھد أخبرھم أنھ عندما وصل إلى الخطیب ألول مرة، تم  

  الخضوع لماذا كان علیھ  ، لم یتمكن الشاھد من العثور على تفسیر  ولكنالمرور.    بشأن كلمات   ُحقّق معھ  ةالتحقیق الثانی جلسة  أثناء  
 منفصلین.  لتحقیقین

أوضح ھورل أنھ عندما قامت زمیلتھ  ف.  ا ضوا للتعذیب أیضً ن تعرّ ی ن آخری معتقلیعرف عن  إذا كان الشاھد    عّماھورل  ل  سؤالھتابع فیدنیر  
  ا منھ  سمع  الجھة التي  بتحدید  الشاھد  قام كان ذلك عندما  حیث  إنشاء رسم تخطیطي للمكان.    ابسؤال الشاھد عن الخطیب، طلبت منھ أیضً 

كان ھناك فقط من تلك الجھة، ولكن  ذكور  صراخ  أصوات  سمع الشاھد  وغرف التعذیب.    التحقیقز بین غرف  ومّی صراخ    أصوات 
في الغالب    ذكور أصوات صراخ  ھورل، أوضح الشاھد أنھ كان یسمع  ل  امن جھة مختلفة في اللیل. وفقً   ةإناث قادم   صراخأصوات    اأیضً 

یسمع   تحقیقوأنھ كان  ما    جلسات  اعترف شخص  إذا  أنھ  إلى  وأشار  قبلمن زنزانتھ.  الموجھة من    ازدادت شدة المحقق "  بالتھمة 
   التعذیب".

خالل    ا محددً   اذكر الشاھد تاریخً و.  2011في عام  المرة األولى    تقال ھورل إنھ اعتُقل مرتین. كان ف تم اعتقال الشاھد.    فیدنیر متىسأل  
االستجواب مع ھورل وزمالئھ. وكان االعتقال الثاني    لم یتمكن من تذكر تواریخ دقیقة أثناء   اھ غالًب لكن واستجوابھ مع الشرطة الفرنسیة،  

بحسب ما قالھ الشاھد    2012مایو  أیار/  12حتى    2012نیسان/أبریل    12من    احتجز الشاھد لمدة شھر،حیث    2012أبریل  نیسان/في  
 سیة. للشرطة الفرن 
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 اعتقال الذي وصفھ ھورل للتو. فقال ھورل إنھ كان یشیر إلى االعتقال األول للشاھد.  أي  أراد فیدنیر معرفة 

من الشاھد رسم مخطط    تھ طلب ت أن زمیل  ا، موضحً ذلك  ھورلفأّكد  رسمھا.  قام الشاھد ب یطیة  طتخ  اشار فیدنیر إلى أن ھورل ذكر رسومً أ
وحدد موقع الفرع    الرسمعلى    عامةمنطقة    قام بتحدید  كثیًرا ما. وأضاف ھورل أن الشاھد  الرسمعلى    اعتقالھللزنازین وتحدید مكان  

 بناًء على المباني المحیطة. 

  ھورل   مكنت ی   لم فإلى الشرطة الفرنسیة.    اأدلى بھا سابقً   أقوال معینةالشاھد عن    ال ھ قد سأت أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھورل وزمیل
التذكر األسئلة    باإلشارة   بالتأكید  قاما   الكنھمو،  من  الشرطة  إلى  الشخصیة.    معلوماتھ الشاھد عن    الفرنسیة عندما سأال التي طرحتھا 

أن  الفرنسیة. كما    شرطة التي طرحتھا ال  أسئلة إضافیة تتعلق باألسئلة   تھ قد طرح ت زمیل  ت وأوضح ھورل كذلك أنھ ال یتذكر ما إذا كان 
 وقت االستجواب.   في  من الشرطة الفرنسیةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  استلمھاسبق وأن  التي  وثائقال  ماھیةیعلم لم یكن ھورل 

من الشرطة الفرنسیة.   االتحادیةمكتب الشرطة الجنائیة  استلمھا  سیكون سؤالھ التالي، فیما یتعلق بالوثائق التي  كان ھذا  بأن  قال فیدنیر  
ترجمتین  ف تلقى  إنھ  الشرطة    االستجواب  لمحاضرقال ھورل  قبل  الفرنسیة:    ومرفقین  ة الفرنسی من  الشرطة  إلى  الشاھد  وھما  قدمھا 

 اتھام.  الئحة و  التحقیقمحضر 

، تم التحقیق معھ مرة أخرى بعد  المنفردةطلب فیدنیر من ھورل مواصلة وصف اعتقال الشاھد. فقال ھورل إنھ بعد إعادة الشاھد إلى  
ھذا السؤال.   قد أربكھثالثة أیام. حیث تم التحقیق معھ بشأن أشخاص معینین وبشأن سیارتھ. غیر أنھ لم یكن لدیھ سیارة وقت اعتقالھ و 

األشخاص    دّل ھذا التحقیق على أنفقد  لشاھد،  ل  ا ووفقً ما أطلق النار من سیارتھ على مظاھرة.    اشخصً   زعم بأنیُ كان  ھ  ن أ  ااكتشف الحقً و
 أسباب اعتقالھ.  نعرفوكونوا ی الخطیب لم ی  في

الیوم الذي ُحقق  في    كفرسوسةقال ھورل إن الشاھد نُقل إلى  فأراد فیدنیر معرفة ما حدث للشاھد بعد اعتقالھ والتحقیق معھ في الخطیب.  
للحرمان من    باستمرار   كان یتعرضالصالة الكبیرة) حیث  مكان ك(  كفرسوسة نُقل الشاھد إلى زنزانة أكبر في  وبشأن سیارتھ.    معھ
.  وصدیقتھ  الذي وصل في النھایة إلى قصر العدل مع محامي الشاھدوب من شخص إبالغ شقیقھ،  لَ قصر العدل حیث طَ   إلى   قلنُ . ثم  النوم

قوات األمن المكان.    داھمتصدیقین في مقھى عندما  مع    في لقاءالشاھد، كان    اعتُِقل فیھافي المرة الثانیة التي  و ثم أطلق سراح الشاھد.  
حیث    الوطنیة. القرب من سفارتي اإلمارات العربیة المتحدة وقطر ومكتبة األسدیقع ب مخابرات الجویة لتابع ل مركز احتجاز واقتید إلى 

الق  قبل وقت قصیر من إطوت الجویة في المزة.  المخابراتم التحقیق معھ بشأن جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ ثم نُقل إلى فرع  
أن  وجبر على أن یجثو على ركبتیھ  ، أُ التحقیق معھقبل  و آخر.    لتحقیق الخضوع  كان علیھ  االعتقال)    منسراح الشاھد (بعد شھر واحد  

تدوین اعتراف  ، نُقل إلى زنزانة جماعیة لمدة أسبوعین حیث كان علیھ  معھ  تحقیق البعد  واالسم].    ُحجب [  صدیقتھالتحقیق مع    یشاھد
  معتقل طلب الشاھد من  حیث  نُقل إلى مكان آخر لمدة ثالث لیاٍل وأربعة أیام.  ثم  بعد ذلك مرة أخرى.  لم یتم التحقیق معھ  و.  والتوقیع علیھ

  الذي تم استجوابھ  ،من زیارة الشاھدبمبالغ كبیرة    ى رشاودفع    تمكن شقیقھ من خاللآخر االتصال بشقیقھ وإبالغھ بمكان وجود الشاھد. و
لشاھد أن یأتي إلى قصر  من ا  ب ُطلِ ،  ولكنإطالق سراح الشاھد.    لتدبیرإضافیة    ى رشاو  بدفع  الشاھد  وقام شقیق مرة أخرى.    بعد ذلك

ولم یقم  ھناك أنھم لن یكونوا مسؤولین عن قضیتھ وأنھ بحاجة للعودة إلى القصر مرة أخرى.    أشخاصأخبره  حیث  العدل مرة أخرى.  
 من أن یعتقل مرة أخرى.  ا خوفً   اُمجددً القصر إلى إلى الفروع أو  بالذھاب الشاھد

  اا كان الشاھد مترددً إذا كان یعرف سبب عدم حضور الشاھد وما إذ  عّماسأل ھورل  وذكر فیدنیر أن الشاھد غیر موجود في كوبلنتس.  
یرید نسیان كل  كان  إنھ  قال لھ ولزمیلتھأن الشاھد ھورل إلى  فأشارأثناء استجوابھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.   بعض الشيء 

 التفاصیل.  بتقدیم مزید من الشاھد یقملم وتذكر التفاصیل.  من مكنت ی  م شيء وبالتالي ل

 بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤیتھ في المحكمة.] الذي قّدمھ الشاھد لرسم التخطیطي ل[ما یلي ھو إعادة إنشاء 
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قال  فموجودة في نفس الطابق.    التخطیطي   أراد فیدنیر معرفة إذا كان الشاھد قد ذكر ما إذا كانت جمیع الغرف التي شملھا في الرسم
 . ذا النحو على ھھورل إنھ فھم األمر 

 نزول بعض الدرجات. كان علیھ قال ھورل إن الشاھد وصف أنھ فإذا كانت الغرف موجودة في القبو.  عّماسأل فیدنیر 

توضیح ما إذا كان الشاھد معصوب العینین أثناء    كاناألول  السؤال  ین.  رَ قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن لدیھا سؤالین آخ
الثاني في    التحقیققالت كیربر إنھا كانت تتحدث عن  ف.  تحقیق كانت القاضي كیربر تشیرأراد ھورل أن یعرف إلى أي  ف.  التحقیق معھ 

  ھ ، ولكن جید  بشكل]  40  قسمال[  الجسر األبیضأوصاف الشاھد فیما یتعلق ب   تذكركان بإمكانھ  حیث  لم یستطع ھورل التذكر. فالخطیب. 
  توضیحات إلى طلب    الشفويھورل والمترجم    ةزمیل   تاضطر حیث  .  للغایةظمة  ت التي كانت غیر من و تذكر أوصاف الخطیب  ستطیع  ال ی 

 عدة مرات. ل

أثناء    تمت مناقشتھالشاھد [الوثیقة التي قدمھا للشرطة الفرنسیة] قد  ب   التحقیق الخاص حضر  القاضي كیربر معرفة ما إذا كان مَ   ت أراد
لشھادتھ في    انظر في جمیع الوثائق استعدادً حیث إنھ  قال ھورل إنھ ال یستطیع التذكر.  ف.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةاستجواب  

 . 2019وقت االستجواب في عام في ائیة االتحادیة التي كانت متاحة لمكتب الشرطة الجن  ما ھي الوثائقالمحكمة، لكنھ لم یتذكر 

 استجواب من قبل المدعي العام 

قال ھورل إن الشاھد قال للشرطة  فالخطیب.  الجروح التي أصیب بھا في أرادت المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد ذكر 
في المقابلة مع   غیر أنھ بعد محاكمتھ [االعتقال األول].  لھا  احتاج إلى عالج طبيوالفرنسیة إنھ أصیب بجروح في جمیع أنحاء ظھره، 

 . ابات محددةإصعن  ا. وأضاف ھورل أن الشاھد لم یقل شیئً ض لھ تعرّ والضرب الذي   الفلقةالشرطة األلمانیة، لم یذكر الشاھد سوى 

للشرطة الفرنسیة أنھ    قال یموتون في الخطیب. فأوضح ھورل أن الشاھد    ا أو أشخاصً   ارأى جثثً   قد   إذا كان الشاھد  عّما سألت بولتس  
أن الشاھد أوضح بأنھ في بعض األحیان لم    . وأضاف ھورلاأبدً   اجثثً   رَ ماتوا ھناك، غیر أنھ لم َی   امن أن أشخاصً   ابشكل عام كان متأكدً 

 ما حدث لھم بالضبط. ب یستطع الجزم لم  ولكنھزنزانتھ إلى الزنزانة.  في یعد المعتقلون اآلخرون 

 أرادت بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد وصف الحالة الغذائیة في الخطیب. فنفى ھورل ذلك. 

غیر أن زمیلتھ  أشار ھورل إلى أن الشاھد أبلغ الشرطة الفرنسیة بھذا األمر،  فنفس السؤال فیما یتعلق بالعالج الطبي.    طرحت بولتس 
 طرح المزید من األسئلة حول ھذا الموضوع. لم تقم ب 
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عن ذلك بشكل    لم یسأال  وزمیلتھأوضح ھورل أنھ  فأرادت بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد ذكر وجود عنف جنسي في الخطیب.  
 . الكنھم لم یذكروا شیئً وجنسي]،  ال عنف ال[  عن ذلك كفرسوسةالذكور في  المعتقلینصریح. وأضاف ھورل أن الشاھد قال إنھ سأل 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إذا    عّماومازن درویش وسأل ھورل  البُنّي  من أنور    أنور رسالناسم  ب   یعلمالشاھد كان  إلى أن    أنور رسالنأشار بوكر محامي دفاع  
من    علم باسم أنور   أنھب أوضح ھورل أن الشاھد أخبرھم  فعلى معلومات [حول القضیة] من وسائل اإلعالم.    ا كان الشاھد قد حصل أیضً 

 وسائل إعالم عربیة ومن أصدقاء. 

عن    قام باالنشقاقعقید    كان یعلم بأمرمحضر مقابلة الشاھد مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة التي قال خاللھا إنھ  ب استشھد بوكر  
 ما قالھ الشاھد لھم. ذلك أن یكون  فال بد من، كذلكمحضر الفي   اأجاب ھورل أنھ إذا كان مكتوًب فالنظام اسمھ أنور رسالن.  

بإخبار الشرطة   فقط  جثث، غیر أنھ قام الظھره و  على الموجودة  والجروح ق الذي أجري لھ، لخص بوكر أن الشاھد ذكر محضر التحقی 
. فقال ھورل إنھ ال  المسائلالفرنسیة بذلك. وأراد بوكر معرفة سبب عدم طرح مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أي أسئلة حول ھذه  

أسئلة    طرح  من المعلومات حول األسباب الكامنة وراء  اإذا أراد بوكر مزیدً وكتابة محضر االستجواب.  اقتصر عملھ على  یعرف، حیث  
   . زمیلة ھورل معینة، فعلیھ أن یسأل  

،  ذلك  ھورلفأّكد  .  ةالفرنسی لدى الشرطة  إذا كان ھورل بالتالي على علم بأشیاء معینة فقط من محضر االستجواب    عّماسأل بوكر  
 الترجمة األلمانیة. حصل علىقد  الشرطة الجنائیة االتحادیة أن مكتبب  امضیفً 

بتعلیقات  أدلى  في الوقع  قال ھورل إن الشاھد  ف.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةل  محددة  إفاداتب   دلِ خلص بوكر إلى أن الشاھد لم یُ 
یعرف كل ھذه التفاصیل قبل إجراء  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  مما إذا كان    اأنھ لم یكن متأكدً   ا ، مضیفً غلب علیھا الطابع العام

 مقابلة مع الشاھد. ال

   استجواب من قبل محامي المدعین

الفرنسیة أثناء    مع الشرطة   محضر المقابلة ب أراد محامي المدعین شارمر معرفة ما إذا كان مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قد استشھد  
الشاھد.   مع  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  مكتب  مضیفً   ھورلفأّكد  مقابلة  المقابلة  ب   اذلك،  إلى  فقط  أشاروا  الشرطة  أنھم  الفرنسیة  مع 

 الشخصیة للشاھد. مات المعلوبخصوص 

لسؤال الشاھد عن الموضوع الفعلي. فقال    ة الفرنسی مع الشرطة  خلص شارمر إلى أن زمیلة ھورل بالتالي لم تستخدم محضر المقابلة  
، فستكون  ةالفرنسی الشرطة  باإلشارة إلى محضر   قد قامت   زمیلتھكانت ھورل إنھ ال یستطیع تذكر كل ما قیل خالل المقابلة، ولكن إذا  

 باللغة األلمانیة.  ھناك مالحظات حول ذلك في محضر المقابلة 

  بالمعلومات فیما یتعلق    ةالفرنسی الشرطة  محضر  استشھدت ب ھورل    ةفیھ أن زمیل  ذُكرالذي    ةاأللمانی باللغة  محضر  بالاستشھد شارمر  
أوضح ھورل أن زمیلتھ أجرت المقابلة الخاصة بھا  فإذا كان یرید إضافة أو تغییر أي شيء.    عّمائل  أن الشاھد سُ ب الشخصیة للشاھد و

 في ذلك الوقت.  ة الفرنسی الشرطة حول الموضوع، لذلك لم تشر إلى محضر 

القرفصاء.    یةیجلس بوضعنھ كان علیھ أن یخلع حزامھ وسروالھ وأن  إشارمر إلى أن الشاھد قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    أشار
 خلع حزامھ وسروالھ.   كان علیھقال ھورل إن الشاھد أخبرھم أنھ ف. اتمامً  اما إذا كان الشاھد عارًی  معرفة أراد شارمر ف

 قال ھورل إنھ تم تفتیش ساقي الشاھد. ف أراد شارمر معرفة أي أجزاء من جسم الشاھد تم تفتیشھا.

استشھد شارمر بمحضر المقابلة التي أجراھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، والتي قال خاللھا الشاھد إنھ كان علیھ خلع حزامھ  
للتحقق مما إذا كان یخفي أي شيء بین رجلیھ. وبحسب    بتفتیشھقاموا  وسروالھ والجلوس بوضعیة القرفصاء. وأوضح كذلك أن السّجانین  

قال ھورل  ف.  اارًی ع  كان  أنھ  ا . وأضاف شارمر أن الشاھد أبلغ الشرطة الفرنسیة أیضً كیف كان التفتیش  لشاھد لیبینا  وقفحضر، فقد  المَ 
 خلع حزامھ وسروالھ.   كان علیھإن الشاھد قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ 

 التفتیش. فقال ھورل إنھ ال یستطیع التذكر. أراد شارمر معرفة ما إذا كانت زمیلة ھورل قد طرحت المزید من األسئلة حول 

إذا كان قد تم إعادة ترجمة محضر مقابلة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة وتالوتھا على    عّماسألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 الشاھد.  لتعلیقات افقً محضر األلماني و الكل جملة وقام ھو بنفسھ بتصحیح قاموا بمراجعة أنھم  ا، مضیفً ذلك ھورل فأّكد الشاھد.  

 . ُصرَف ھورل كشاھد 

أوضحت القاضي كیربر أنھ بعد استراحة قصیرة، سیتم قراءة تقریر مكون من صفحتین ونصف من معھد ماكس بالنك حول القانون  
صحة    للتأكد من   خطوطال  في  لالستماع إلى خبیر  اطلًب  محامي دفاع إیاد الغریب  سیُدلي القضاة ببیانھم بشأن تقدیمو الجنائي السوري،  

 المكتوب بخط الید.  إیاد الغریب اي أدلى بھت ال اإلفادة



  
 

8 
 

International Research and 
Documentation Center 

*** 

 دقائق]   10استراحة لمدة [
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  معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون  من  ااآلن تقریرً  سیتلو أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن القاضي فیدنیر 
 . 2019عام من 

 [بسبب الصعوبات الفنیة المذكورة أعاله، لم یتمكن مراقب المحاكمة من فھم تفاصیل التقریر] 

ھ إلى معھد ماكس بالنك للحصول على وصف للوضع القانوني في سوریا، خاصة فیما   استند التقریر إلى طلب من المحامي بوكر ُوّجِ
 .القتل واإلصابات الجسدیة یتعلق ب 

العمل    عقوبة  تبدأ منقدم التقریر تفاصیل عن العقوبات ذات الصلة بالقتل واألذى الجسدي بموجب القانون الجنائي السوري، والتي  
. وبحسب  حوادث ممیتة فیما یتعلق باألذى الجسدي مع ما یترتب على ذلك من    موقف القانونإلى عقوبة اإلعدام. كما أوضح    القسري 

 .2011 لعام ینایركانون الثاني/التقریر، فإن القوانین ذات الصلة ساریة منذ 

محامي  قبل  اآلن أمر المحكمة بشأن الطلب المقدم من    سیتلونبعد قراءة التقریر، أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن القضاة  و
 .إیاد اي أدلى بھت الاإلفادة لالستماع إلى شاھد خبیر یمكنھ تأكید صحة  إیاد الغریبدفاع 

 [ما یلي ھو إعادة إنشاء ألمر المحكمة بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة فھمھ في المحكمة] 

الستماع إلى خبیر في الخطوط لتأكید صحة  ل  2020كانون األول/دیسمبر    9بتاریخ  المقدم  محكمة بشأن طلب محامي دفاع إیاد  الأمر  
 .إیاد اي أدلى بھت ال بخط الید ة المكتوب  اإلفادة

 :تم رفض الطلب ألن الحقیقة التي كان من المفترض إثباتھا قد تم إثباتھا بالفعل لألسباب التالیة

  فادة كیف تلقى محامي الدفاع شوستر اإل   2020  ،كانون األول/دیسمبر  9معھ كدلیل في    اإلفادة) أوضح الطلب المقدم الذي تم تقدیم  1
وطلب ترجمتھ،    ر اإلفادة ، وكذلك كیف تلقى شوست لإلفادةبخط الید. حیث كانت شھادة شوستر التي وصف فیھا أسباب كتابة إیاد    ةالمكتوب 

الید ھو نفس توقیع إیاد على محضر استجوابھ مع مكتب الشرطة الجنائیة  بخط    ةالمكتوب اإلفادة  منطقیة ومفصلة. ویبدو أن التوقیع على  
 دى المحكمة أدنى شك في صحة اإلفادة. . لذلك لیس لأكد مترجمو المحكمة محتوى اإلفادة االتحادیة. كما

، بالتفصیل مشاعر  ةشفوی بإفادة  إلدالء  ل  ابخط الید، تجنًب   ةالمكتوب اإلفادة    أوضحت. واإلفادة   ) قام المتھم باالعتراف بنفسھ بأنھ صاحب 2
 الجوانب المتعلقة بالمحاكمة.  توضح أالمتھم، كما 

 ة. نتحلمُ اإلفادة كون ت ن . عالوة على ذلك، لم یكن ھناك سبب ألةنتحلمُ اإلفادة كون ت یكاد یكون من المستحیل أن ) 3

 .بخط الید اإلفادة المكتوبةلھذه األسباب، رفضت المحكمة طلب االستماع إلى شاھد آخر، مع تأكید صحة و

قالت إن المحكمة ستوافق على ھذا الطلب  والمحاكمة.    فصل  طلبوا المدعین العامین  قاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن  لأشارت ا
المحكمة االستماع إلى القضیتین   فستتابع،  فصل المحاكمةفیما یتعلق بإجراءات یوم  أما  .  2021شباط/فبرایر  المحاكمة في    وستقوم بفصل 

  / شباط  25و  24و  18تُلغى مواعید محاكمة أنور رسالن التي كانت مقررة في  وس.  ارسمًی   وثائق قبل فصل المحاكمة  وستقوم بتالوة  امعً 
. وستنتھي المحكمة من أخذ األدلة في محاكمة إیاد الغریب  2021مارس  آذار/  10ستستمر محاكمة أنور رسالن في  و .  2021فبرایر  

النھائي   ستستمع المحكمة إلى البیانوالنھائي.    بیانھمن بإلقاء  ون العاموسیقوم المدع. وفي نفس الیوم،  2021شباط /فبرایر    18في  
في القضیة    إصدار الحكم سیتم  و.  بنفسھ  ة ختامی   بإفادة فرصة اإلدالء    المتھموستمنح    2021شباط /فبرایر    18في    لمحامي دفاع إیاد

أن ھذه الخطة یمكن أن تتغیر في ضوء الوضع    إلى   القاضي كیربر  ت صل خو.  2021شباط /فبرایر    24المرفوعة ضد إیاد الغریب في  
   .] المسألةحول ھذه  كل ما تقولھ إخبار الجمھور ب الشفویین ]. [طلبت القاضي كیربر من المترجمین جائحة كورونا[  مستقرالغیر العام 

یمكن  و.  للمرافعة  في التحضیركما أعلنت كیربر أن محامي دفاع إیاد سیحصل على نسخة رقمیة من أجزاء معینة من ملف القضیة  
 .من ملف القضیة كالمعتاد الحصول على النسخة الورقیة لجمیع األطراف األخرى 

القاضي كیربر إن المحكمة ستقرأ   ت قالف.  2021شباط /فبرایر  17محامي دفاع أنور رسالن توضیح الجدول الزمني لیوم بوكر  أراد
 .[الخلیة المركزیة إلدارة األزمات] في ذلك الیومـالتقاریر المتعلقة ب 

 

 . اصباحً  11:30ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 

about:blank
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 2021الثاني/ینایر، كانون  28 –الیوم الثامن والخمسون للمحاكمة  

قبل بدء الجلسة    6الجمھور.   شرفةممثلي الصحافة في  من  أشخاص وأربعة    أربعةبحضور    اصباحً   9:30في الساعة    الجلسة بدأت  
منھم رفع   ت إذا كان بإمكانھم سماعھا، وطلب  عّما الحضور  ت ، اعتذرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة عن المشاكل التقنیة وسألارسمًی 

 7. المحاكمة  جلسات أیدیھم كلما واجھوا صعوبات في متابعة 

 P27شھادة 

القاضي    تأبلغو.  آنا أومیشینمحامیتھ، الدكتورة    ةرفق  فایروس كورونا،بسبب    وجھوكمامة  قبعة صغیرة    یضع، الذي كان  P27  َمثَل
إن كان  و  التعّرف علیھ رید أن یتم  ی ال    P27  إن كان  ال بأس قالت إنھ  وحقوقھ وواجباتھ كمدع وشاھد.  عن    P27  ة المحكمة كیربر رئیس

تعریف  لل  لثانیة واحدة  یخلعھمایجب أن  غیر أنھ  ،  أن یبقیھماقالت إنھ یمكنھ  كما  .  الغرض   لذلك  وجھ كمامة  قبعة صغیرة ویضع    أنیرید  
ھ بالفعل أن عائلتھ ال  ت ھ أخبر محامی إن   P27قال  فالشخصیة.    معلوماتھعن    P27  كیربر   القاضي  تسأل   ،P27  ھویة   بعد تحدیدو.  نفسھب 

  ، P27محامیة    ،أومیشینالدكتورة    ت تحدث ومن ذكرھا في المحكمة.    بدالً   معلوماتھ یفضل تدوین    ولھذا السببتزال تعیش في سوریا،  
 قبل أن یطلب استراحة قصیرة.   P27إلى 

 .ذات الصلةباألنظمة اإلجرائیة مرة أخرى  P27 دقائق وأخبرت الدكتورة أومیشین بإبالغ 5كیربر باستراحة لمدة أمرت القاضي 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

نقاشً  تقدیم المشورة لموكلھا، بمخاطبة المدعین العامین وأجرت  ومحامي  المحكمة    ةمع رئیس  ا قصیرً   ا قامت الدكتورة أومیشین، بعد 
 .ومحامي الدفاع المدعین

أن    إلى  كیربر  وأشارت   8حول كیفیة التعامل مع الوضع.   اجیدً   ا اقتراحً   ت قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن الدكتورة أومیشین قدم
ھ یبلغ إن   P27قال  فعمره.   عن  P27وسألت كیربر  كما ذكرت للتو عندما أبلغتھ بحقوقھ وواجباتھ.    P27المحكمة تعرف بالفعل اسم  

 ذلك.  P27فنفى . أو المصاھرة نسب سواء بالعالقة قرابة  بالمتھم  ت تربطھ إذا كان  عّماھ كیربر  ت سألو . اعامً  32من العمر 

بعدم االرتیاح في اإلجابة، یجب علیھ استشارة محامیتھ    P27أوضحت كیربر أنھا ستطرح أسئلة عامة إلى حد ما، وبأنھ كلما شعر  
عامة تقریبیة حول كیفیة   لمحةمنھ تقدیم  تمع "النظام السوري" وطلب  دخل في نزاع P27كیربر إلى أن  تالدكتورة أومیشین. وأشار 

  ن [وأل   في بدایة الثورة، شارك في تنسیق المظاھرات   2011أنھ في عام    P27أوضح  فاعتقالھ.    وأین تممع النظام  نزاع  دخولھ في  
المیكروفون    تقریب   P27من    ت إذا كانوا قادرین على فھم كل شيء وطلب   عّمالقاضي كیربر الجمھور  ا  ت ، سألامنخفضً   كان   الصوت 

في    ةفعلی   یةتنسیق  م یكن ھناكأنھ لب . وأضاف  2011لیوضح أنھ شارك في تنسیق المظاھرات في بدایة الثورة عام    P27  ]. وتابعإلیھ
  أوضح كما  قال إنھ كان لدیھ مكتب بھ أجھزة تسجیل.  و .  اعامً   23كان یبلغ من العمر  بأنھ  في ذلك الوقت و  ا كان ال یزال طالًب و.  محافظتھ

P27  قال  المظاھرات. و أعلنوا عن مظاھرات عبر "منشورات"، أوراق صغیرة تحتوي معلومات حول تاریخ ووقت ومكان    أنھمP27  
كان    2012أن الوضع في عام    ا أیضً   P27أوضح  و.  2011أن ذلك حدث في عام    ا عن طباعة ھذه األوراق، موضحً   ھ كان مسؤوالً إن 

م منظمات محلیة مختلفة  قام بدع  ھإن   P27قال  وعلى وسائل التواصل االجتماعي.  تم تنسیق المظاھرات في ذلك الوقت  حیث  .  مماثًال 
البدایة الوقت، وفي  المنظمةب   قام  في ذلك  الدكتورت استشارة قصیرة مع محامی   P27  [أجرى  .مدینتھ األصلیة  الموجودة في  دعم    ة ھ 

  2013في عام    األنشطة بشكل طفیف  فقد تغیرت  P27ـل  اووفقً   للمحكمة إنھ واصل عملھ في السنوات التالیة.   P27  ]. وقالنی أومیش
مع الحكومة  عمل منظمات محلیة مختلفة و لدى نفسھ ب ھو  عملوتم على المستوى المحلي.  بأكملھ  العمل التنظیميقال إن و  9. ] 2014[

 . اأیضً  ھ واصل عملھ في ألمانیاإن  P27قال و المؤقتة. 

ھ اعتُقل ألول مرة  إن   P27قال  حدث لھ في ذلك الوقت.    عّما  P27وسألت    2011إلى األحداث في عام    إنھا ترید الرجوعقالت كیربر  
األول والثاني كانا في نفس المدینة ولم یُنقل  االعتقالین . وأوضح أن 2011عام  مرة ثانیة في أواخر  ثم اعتُقل 2011 أیار/مایو  1في 

 المخابرات العسكریة، بینما استمر اعتقالھ الثاني لمدة شھر.  بةعش  في ، فقد استمر اعتقالھ األول یومین  P27لـ اووفقً إلى فروع أخرى.  

أن كال االعتقالین حدثا في الرقة. وبالمقارنة مع    P27فأوضح    .وكیف حدث ذلك   بالضبط  P27أرادت كیربر معرفة أین تم اعتقال  
لكن كان ھناك  والمخابرات العامة في المرتین،    إدارة   لدى  اعتُقلھ  إن   P27قال  كما  ن بھذا السوء.  اعتقالھ الثالث، لم یكن ھذان االعتقاال

 "أي أدوات صلبة".  السّجانون، ولم یستخدم حبْ شّ الض للتعذیب بطریقة تعرّ في المرة األولى، لم ی نھ إحیث اختالفات في المعاملة. 

 
  لم یطلب أحد الحصول على الترجمة إلى اللغة العربیة. وحسبما أُعِلن في العام الماضي، فلم تقم القاضي كیربر بسؤال الجمھور بشكل صریح 6

 . الشفویةعن طلبھم بالحصول على الترجمة 
 . 26المحاكمة رقم   انظرلسة التالیة، مالحظة من مراقب المحاكمة: تم إصالح المشكالت التقنیة المتعلقة بالصوت في شرفة الجمھور في الج  7
 : لم یتضح ما اقترحتھ الدكتورة أومیشین بالضبط. من مراقب المحاكمةمالحظة  8
 . " 2014"یقول  P27، بینما سمع الجمھور " 2013"   شفويقال المترجم ال  من مراقب المحاكمة:مالحظة  9
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حیث  ،  2012عام في أن اعتقالھ األخیر كان  P27فیھ، وكیف علم بمكان اعتقالھ. فأوضح  P27  اعتُقل كیربر عن الفرع الذي  ت سأل
نھ نُقل من الرقة إلى  األسوأ وأوضح أ ھو  ھذا كان قال إن االعتقال الثالث و قل في الرقة ثم نُقل إلى دمشق عبر دیر الزور وحمص. اعتُ 

أنھ  یتذكر ب تذكر بالضبط، لكنھ  ستطیع الھ ال ی إن   P27قال  وأیام.    5-4البقاء في دیر الزور لمدة    حیث كان علیھ  أیار/مایودیر الزور في  
  غلب على فقد  ،  P27لـ  اوفقً و أنشطتھم.  عن  یریدون معرفة الكثیر عن أصدقائھ و  كانوا   قال "إنھم" و مرة أو مرتین.    التحقیق معھ تم  

كذلك أنھ نُقل بعد ذلك إلى حمص، حیث لم یتم   P27معلومات محددة. وأوضح  وا طلب لم ی  "إنھم"قال  عام إلى حد ما، والطابع الاألسئلة 
الشرطة العسكریة في حمص    لدى البقاء    وكان علیھ من قبل الشرطة    للمعتقلینوسیلة نقل    بواسطة ل  قِ على اإلطالق. ثم نُ   التحقیق معھ 

للشرطة العسكریة. وأضاف أنھ   اھ نُقل بعد ذلك إلى القابون في دمشق. وأوضح أن ھذا الفرع تابع أیضً إن   P27قال  و لمدة لیلة واحدة.  
 . ذات طابع عامتستند إلى تجربتھ الشخصیة ولیست  االتي قّدمھ وصاف األإلى أن جمیع  P27خلص و . مخفًرافقد كان على حد علمھ  

إدارة  أنھ نُقل من القابون إلى فرع    ا موضحً   P27حتى یتمكن الجمیع من سماعھ. وتابع  إلیھ  بتقریب المیكروفون    P27كیربر    ت ذّكر
قال  و].  235ھذه المرة إلى فرع فلسطین [الفرع  حیث نُقل  نقلھ مرة أخرى،    لیومین قبل أن یتم  كان علیھ البقاءوالمخابرات الجویة  

P27  قبل أن یُعرض على محكمة    اتقریًب   ثالثة أشھر   لمدة لبقاء في فرع فلسطین  كان علیھ اھذه كانت "نھایة رحلتھ". وأوضح أنھ    إن
وقال إن فرع فلسطین ھو الفرع الوحید الذي    تحقیقات لل  الطابع العام   ا سابقً أنھ ذكر  إلى    P27  وأشارفي دمشق حیث أطلق سراحھ.  

في    اعتقالھ  إن  P27قال  یبدو أنھم یعرفون الكثیر من التفاصیل عنھ وعن أصدقائھ وعائلتھ.  كان  طرح فیھ المحققون أسئلة محددة و 
لم یستطع تحدید    غیر أنھ   في الخطیب، كان معتقًال أنھ    ا قال إنھ اكتشف الحقً وأیام.   4-3اقتصر على حیث  ،  انسبًی   ا الخطیب كان قصیرً 

أیام وتم    4-3البقاء في الخطیب لمدة    كان علیھإلى أنھ    P27خلص  و وھو في طریقھ إلى ھناك أم عند وصولھ.    قد علم ذلكما إذا كان  
 ساعات والثاني حوالي ساعة واحدة.  من ساعتین إلى ثالث األول  التحقیقمرتین. استغرق  التحقیق معھ 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

من فیدنیر   P27في الخطیب وأراد معرفة من أین علم بذلك. فطلب    معتقًال   نأنھ كا  ا اكتشف الحقً   P27أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
  P27قال ففي الخطیب.  الذي أخبره بأنھ كان معتقًال من  P27فیدنیر  سأل  فتكرار األسئلة ألنھ لم یتمكن من الفھم بسبب مشاكل تقنیة.  

ما إذا كان قد    یتمكن من تذكر. لذلك لم  أثناء نقلھم  تم إرفاق أسمائھم ورقم الفرع بالمعتقلینقد    غیر أنھھ ال یستطیع التذكر بالضبط.  إن 
في الخطیب،    معتقًال كان  أنھ    ااكتشف متأخرً   ھ في الحقیقة أن   P27عند وصولھ. وأضاف  علم بذلك  أم    األوراق من ھذه    اعتقالھعلم بمكان  

   . 251الفرع 

  بمكان   مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال إن معتقلین آخرین في الخطیب قاموا بإخباره  P27استشھد فیدنیر بمحضر مقابلة  
 ذلك.  P27فأّكد وجوده.  

فیدن  بالثورة  ی أوضح  المتعلقة  أسئلتھ  بطرح  أنھ سیقوم  أن ر  إلى  بترتیب زمني. وأشار  الجنائیة   أخبر P27 السوریة  الشرطة  مكتب 
بالضبط   P27 وما الذي فعلھ متى بدأ "ھذا"،    فیدنیر معرفة   أرادوفي الثورة.    شاركوا أنھ كان من أوائل األشخاص الذین  االتحادیة  

البدایة.    كان رد فعلوكیف   المظاھرات في  اإن   P27قال  فقوات األمن على  المظاھرة األولى في  ھ كان في    25لرقة حیث جرت 
المظاھرات عبر منتدیات اإلنترنت    قاموا بتنسیق أنھم    ا ، موضحً المظاھراتفي جمیع    قام بالمشاركة. وقال إنھ  2011أبریل  نیسان/

].  المنشورات مظاھرة ستقام یوم األربعاء، [وكانت مھمتھ طباعة    بتنسیقیقومون    ، على سبیل المثال،كانواھم  إن   P27قال  و المختلفة.  
 .كانت ھذه المنشورات عبارة عن أوراق صغیرة تحتوي على معلومات تفصیلیة حول المظاھرة حیث 

 .اأنھ شارك في كل مظاھرة تقریًب  اذلك، مضیفً  P27فأّكد قد شارك في المظاھرات.  P27 معرفة ما إذا كان فیدنیر أراد

  P27عن رد فعل قوات األمن، وسواء كان ھناك تطور [في رد فعلھم على المتظاھرین] وكیف استخدموا العنف. فأوضح    فیدنیرسأل  
األمن  ، فلم تكن قوات  P27لـ   اتخاف من ردة فعل الناس في الشوارع. ووفقً   محافظتھ في    قوات األمنأنھ في بدایة المظاھرات كانت  

 . فقط   بعض القرى بین الحین واآلخر إلى كانوا یأتون حةیّ الشب أن بعض ب عنیفة تجاه المتظاھرین لمدة عام. وأضاف 

بضرورة تقریب المیكروفون تجاھھ، حیث لم یتمكن بعض األشخاص من الجمھور من فھم ما كان یقولھ.   P27 القاضي كیربر  تذّكر
 .یحةالشبّ مدعومة من قبل  اأن قوات األمن كانت دائمً  P27فأوضح 

شاركوا  الشباب وكبار السن    إن  P27قال  فلوا.  بالضبط، وما إذا كانوا قد تدخّ   حةیّ والشب أراد القاضي فیدنیر معرفة ما فعلتھ قوات األمن  
في كثیر من   ونجحوا بذلك  ،المظاھرات تفریق وا] حاول حةی والشبّ  قوات األمنأن [ غیر. م یتمكن أي أحد من تفریقھمفي المظاھرات ول
 .ابالتفاصیل مسبقً  إبالغھماألحیان حیث تم 

فیدنیر   كانت   P27 یعنیھ  عّما سأل  إذا  وفیما  "تفریق"،  األمن  بكلمة  مع  م  أ  أسلحة   ت ستخدم اقوات  التحدث  على  اقتصر  األمر  أن 
،  P27لـ االبابنسي. ووفقً تل علي حتى قُ  تقم باستخدامھا لكنھا لم و  تحمل أسلحة،  ا دائمً  كانت  قوات األمن  أن P27 أوضح فالمتظاھرین. 

 .في الرقة  السالح تل باستخدام قُ فإن علي البابنسي كان أول من 

أن قوات األمن كانت تعلم أن المظاھرات    ا موضحً ،  2012مارس  آذار/إن ذلك حدث في  ب   P27  فقالمعرفة متى حدث ذلك.    أراد فیدنیر
كذلك أنھ بمجرد    P27أوضح  كما  عادة بعد صالة الجمعة أو في األعیاد الدینیة.  كانت تنطلق  إنھا    P27قال  والمساجد.    تنطلق منكانت  

المظاھرة،   التي  ومنشوراتھم.  یأخذون  وزمالؤه  كان ھو  اإلعالن عن موعد  الحاالت  تاریخ    كانعادة، في  ووقتھا    المظاھراتفیھا 
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قوات  فقد كانت  ،  P27لـ  اووفقً المظاھرات.  تنظیم  محاولة منع  لبالفعل،    انتظارھمفي    الشّبیحة و، كانت قوات األمن  اومكانھا معروفً 
 اعتقال األشخاص وحتى باستخدام الھراوات. عن طریق  بُعَید انطالقھا المظاھرات  تفریق  یحاولون الشّبیحة واألمن 

فع صوتھ، حتى یتمكن ور إلیھ  بتقریب المیكروفون    P27وقبل أن یطرح القاضي فیدنیر أسئلتھ التالیة، قامت القاضي كیربر بتذكیر  
 في الخلف من سماعھ.  جمیع األشخاص 

ھ رأى أمامھ عدة  إن   P27قال  فقوات األمن.    بسببمظاھرات  القد رأى جرحى أو قتلى في    P27  إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر  
   ھو الشخص الذي ذكره للتو.  2012عام في جرحى. وفیما یتعلق بالوفیات، أوضح أن أول شخص مات في مظاھرة  

فقد  كما ذكر للتو،  نھ إ، P27قال فھناك وكیف تم استقبالھ.  نقلھ إلىعن وقت وصولھ إلى الخطیب، وكیف تم  P27تابع فیدنیر لیسأل 
  P27قال كما طوال الوقت.  وضع عصابة عینینفي شاحنة تبرید. وأوضح أنھم اضطروا إلى  ونُقلواتم تقیید المعتقلین بسلسلة طویلة  

 آخرین أخبروه بالرقم. غیر أن معتقلین رقم زنزانتھ،  تذكر م یتمكن منھ لإن 

  P27قد تم نقلھ بالحافلة أو على متن شاحنة. فأوضح  ذكر حافلة في وقت سابق وأراد توضیح ما إذا كان    P27أشار فیدنیر إلى أن  
كل المعتقلین في سوریا یعرفون ما الذي    إنقال  وأنھ لم یكن یتحدث عن حافلة مثل الموجودة ھنا [في ألمانیا] بل عن سیارة بیضاء.  

 بدت السیارة وكأنھا شاحنة تبرید تستخدم لنقل اللحوم. حیث یتحدث عنھ. 

فقط. وأوضح أن جمیع المعتقلین كانوا مقیدین   الشخصیةھ بإمكانھ وصف تجاربھ إن  P27قال مصطلح "حفلة االستقبال". ف ذكر فیدنیر
بھذه السلسلة وبمجرد فك قیودھم،    نووھم مقیدالشاحنة/الحافلة    حیث خرجوا من.  مقیدین بھاالتي كانوا    بسلسلة واحدة من خالل األصفاد 

لعدة دقائق حتى اكتمال عملیة التسجیل.    بھذا الشكل كان علیھم الوقوف  فقد  ،  P27لـ  ا وفقً ولحائط.  اجھة ابموكان علیھم الوقوف في صف  
 المعتقلین  إن   P27قال  و .  الصف الوقت الذي كان علیھم فیھ االنتظار في    خالل   السّجانین"اعتداءات"    ولكنھم اضطروا للتعرض إلى 

تم استخدامھ كوسیلة للترھیب.    بللم یكن الضرب "قاسیا".  وحیث تعرضوا للضرب.    ساحة الفرع   المؤدیة إلى   بوابة النُقلوا بعد ذلك إلى  
ھم اضطروا إلى القیام بحركة معینة  إن   P27قال  و.  راة عبمجرد دخولھم المبنى، تم تفتیشھم واضطروا إلى خلع مالبسھم حتى أصبحوا  و

 تعرضوا للترھیب طوال الوقت حتى وصلوا إلى زنزانتھم. وھذا اإلجراء.    خالل   والجلوس بوضعیة القرفصاء

قطعة من الجلد، إلخ.  أو  ،  ھراوةلدیھ نوع من األدوات، مثل    سّجان كان  أن كل  P27أوضح  فسأل فیدنیر كیف تم ترھیبھم بالضبط.  
كل  سّجان یقوم بضرب المعتقلین بأداتھ بعد    ناكأنھ كان ھب وصف  و.  ا أو منظمً   ا منسقً ھ ال یعتقد أن توزیع األدوات كان  إن   P27قال  و

  مستمر إلى أنھ منذ لحظة مغادرتھم الحافلة/الشاحنة حتى وصولھم إلى الزنزانة، تعرضوا للضرب بشكل    P27  وخلصخمسة أمتار.  
 على جمیع أنحاء أجسادھم. 

 ھ كان بالداخل. إن  P27قال . فابالداخل أم بالخارج عندما كان عارًی  P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 ذلك.  P27فأّكد إذا كانوا قد استعادوا مالبسھم.   عّماسأل فیدنیر 

لم  و  بالضبط؛ ھ ال یستطیع التذكر  إن   P27قال  بداخلھا.    الذین كانوا  وعدد األشخاص   ھا، ونوعP27  زنزانة أراد فیدنیر معرفة مكان  
ترك أغراضھم الشخصیة،  وأوضح أنھ بمجرد دخولھم  و.  أم في القبوتحدید ما إذا كانت [الزنزانة] في الطابق األرضي  من  حتى    یتمكن

(مثل  متر    3×4الزنزانة حوالي    حجم   كانفقد  ،  P27لـ  ا ووفقً .  الممرھناك درج في نھایة    ھ كان افترض أن و.  اممر طویل نسبًی   ذھبوا إلى 
 الموجودة أمامھ في قاعة المحكمة). المساحة 

عن عدد األشخاص    P27وسأل    متر،  5×3أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن حجم الزنزانة كان یبلغ    P27ى أن  لأشار فیدنیر إ
 شخص في الداخل.   100إنھ كان ھناك حوالي  P27قال فالموجودین داخل الزنزانة.  

ھ ال یمكنھ سوى وصف ما شعر  إن   P27قال  ففي ھذه الزنازین.    اعتُقل أخرى ومن الذي    زنازینأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك  
 بجوار زنزانتھ.  نساءزنزانة  منھامزید من الزنازین، الھناك  ھ كانأن ب ، خمن الصراخ أصوات  بناًء على نھ أحیث  بھ.  

  وكان .  طوال الوقت   اوأصواتً   ا صراخً   كان یسمعھ  إن   P27قال  ف .  سوء المعاملةلض شخص ما  تعرّ   عن إذا كان قد سمع    عّماسأل فیدنیر  
أنھ  ب خّمن   ولكنھوقت محدد،   تقدیمأنھ ال یستطیع    P27الظھر. أوضح    بشكل خاص في ساعات الصباح وقرابة   اعالًی الصراخ  صوت  

 . مساء الثانیة والسادسة الساعةو  اصباحً   10كان حوالي الساعة 

 ھا كانت من الداخل. إن  P27قال كانت أصوات الصراخ تأتي من داخل المبنى أم من خارجھ. فأراد فیدنیر معرفة ما إذا 

كان الجمیع  حیث  من الصعب التحدث.  كان  ھ  إن   P27قال  ف.  لھإذا كان أي شخص في زنزانتھ قد أخبره بما حدث    عّما  P27سأل فیدنیر  
  للضرب أو كان قد تعرض  إذا    عّمایقم أي أحد بالتحدث  لم    أنھ  P27وأضاف  .  ھ لم یقم أي أحد منھم بقول أي شيء خائفین لدرجة أن 

 المعتقلین.رفاقھ   أجسادفي جمیع أنحاء   إصابات قد رأى  P27غیر أن . التحقیق معھمدة  عن

یتم تعذیب الجمیع، مشیرً  كل شخص في زنزانتھ قد تعرض    إنقال    P27إلى أن    اأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت القاعدة ھي أن 
 ذلك.  P27فأّكد للتعذیب. 
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. وأضاف أن  اھ بالطبع ال یمكنھ تقدیم إحصائیة؛ حیث كان باألحرى تقدیرً إن   P27قال  عن ھذا. ف  P27أراد فیدنیر معرفة كیف علم  
 كان یعرف أحدھم، [ُحجب االسم].  وبأنھ ظھرت علیھم آثار التعذیب.  اكل من في الزنزانة تقریًب 

كانت  المالبس التي    خاللمن    التعذیب  آثاررؤیة    كان باإلمكانأنھ    P27أوضح  ف.  P27  شاھدھاسأل فیدنیر عن آثار التعذیب التي  
ى  ظھرت عل ألشخاص العدید من ا  إن   P27قال  وكان ھناك شخصان مصابان بكسور في العظام.  بأنھ في كثیر من الحاالت، و  ممزقة 

   ح.بْ الشّ  بطریقةبسبب تعرضھم للتعذیب التعذیب  آثار معاصمھم

ھ بالطبع كان الكثیر من  إن   P27قال  ینزفون، أو رأى آثار ضرب أو كدمات. ف  ا قد رأى أشخاصً   P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
جرح في أذنھ،    بسبببنزیف  ھو نفسھ  أصیب  وسببھا الضرب المبرح في أغلب األحیان.  حیث كان  األشخاص یعانون من كدمات،  

 ھ ھو نفسھ لم یشھد أي إصابات خطیرة أو ممیتة. إن  P27قال و . اءبالدم یناآلخرین لم یكونوا مغطَّ لكن و

كان معصوب  حیث  ساعات.  4-3حوالي   تاستمر  ىاألول  تحقیقجلسة ال  إن  P27قال  حدث لھ أثناء التحقیق.    عّما  P27سأل فیدنیر  
 . سوریا لھجة شمال شرقيب  یتكلمكان أحدھم  .شخص أو شخصان  حقّق معھ، P27لـ ا وفقً حائط.  لا یقف بمواجھة والعینین 

ھ یعتقد أنھ  إن   P27قال  فمكان آخر.    إلى   P27  قد حدث في نفس الطابق أو ما إذا كان قد تم نقل   التحقیق أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 كان ھناك خمس درجات فقط، لذلك ال بد أنھ كان في نفس الطابق.  غیر أنھ الدرجات.أو صعود بعض  نزولكان علیھ 

معرفة    إالّ   رد المحققون لم ی أنھ في الواقع،    P27فأوضح    معاملة أثناء التحقیق معھ. سوء القد تعرض ل   P27إذا كان    عّما سأل فیدنیر  
تعلق  ت وكانت  إلى حد ما،    الطابع العاماألسئلة  غلب على  حیث  لدیھم أي فكرة عن سبب اعتقالھ.    كنت لم  أنھ    P27افترض  وأمور عامة.  

قال لھم  وأنھ أبلغ الشرطة األلمانیة أنھ لم یتعرض للتعذیب.    P27ولماذا ذھب إلى أماكن معینة. وأضاف    هءأصدقا   وابما فعلھ، ومن كان 
أنھ  ب أنھ أخبر الشرطة األلمانیة  إلى    P27  وأشارصعق بالكھرباء.    إلى  ضحیث تعرّ   ةالثانی   تحقیقجلسة الإنھ تعرض للضرب أثناء  

 تعرض للضرب بقطعة من الجلد. 

سوء  إذا كان قد تعرض ل   عّما  P27في ھذه اللحظة بالذات. وسأل    جلسة التحقیق معھیتذكره عن    P27أراد فیدنیر معرفة ما كان  
، فإن التعذیب وسوء المعاملة  P27لـ  اإنھ وفقً   ت، وقالأومیشین  ة ، الدكتورP27  ةمحامی   تمعاملة وإذا كان األمر كذلك، فكیف. تدخل ال

 ن.اتلفخن مامعنی لھما 

أنھ سبق لھ أن    االدكتورة أومیشین أوضحت ما كان یرید قولھ، مضیفً   إن  P27قال  . ففحسب   أن یصف ما حدث  P27طلب فیدنیر من  
 في فرع فلسطین.   ولكنھ خضع لجلسات تحقیق أكثرفي الخطیب.   تحقیقجلسات الأوضح ما حدث أثناء  

ھناك وما الذي یمكنھ تذكره    التحقیق معھإذا كان قد تعرض للضرب أثناء    عّما  P27قال فیدنیر إنھ أراد التركیز على الخطیب، وسأل  
أنھ تعرض  ب أراد فقط أن یشرح للشرطة    وأنھ   ض للضرب بأدوات مختلفة، ذكر أنھ تعرّ سبق وأن  ھ  إن   P27قال  فالتحقیق.  جلسات  من  

ھ تعرض للضرب في السیارة/  إن   P27قال  كما  .  مسّننًا  امطاطًی   احزامً كان  بأداة مصنوعة من البالستیك الصلب، ربما    ا للضرب أیضً 
  ، الشخصقتل متسبب ب لیس الالضرب  الغرض من نأب  یعرفأن المرء  كان بإمكانقال إنھ والحافلة/ الشاحنة على جمیع أنحاء جسده. 

 . إصابات خطیرة  وإنما إلحاق

ھ  إن   P27قال  .  اعتباطيم أنھ حدث بشكل  أ  P27التي تقّدم بھا   جابات اإل فیدنیر معرفة ما إذا كان الضرب قد حدث كرد فعل على   أراد
 .ون سبب أحیانا دفعل، و  ردّ ك اأحیاًن تعّرض للضرب 

كان علیھ االنتظار لمدة    التحقیق معھإنھ قبل  فیھ  قال    الذيمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة   مع P27 بمحضر مقابلة   فیدنیراستشھد  
مكتب الشرطة الجنائیة  ل  كما قال  ض للضرب والركل بقسوة. ساعتین أو ثالث ساعات. حیث كان علیھ الوقوف خالل ھذا الوقت وتعرّ 

كان لدیھ انطباع أنھ كلما كان الشخص یتعب، استخدم    غیر أنھشیاء معینة،  رد فعل أل نتیجة لاالتحادیة إنھ ال یعرف ما إذا كان الضرب  
عانوا من  رینخاآلن ی معتقلال غیر أن لم یُعاني من كسور في العظام، إنھ ف، P27لـ اوفقً ضربھ.   لمواصلة مسّننًا امطاطًی  ا حزامً  سّجانال

 ھذه اإلفادة.   P27فأّكد .  ذلك

 .دقائق 10أومیشین، استراحة لمدة ، الدكتورة P27محامیة طلبت 

*** 

 10  دقیقة]  25استراحة لمدة [

*** 

 
الوحیدة   المرأةمالحظة من مراقب المحاكمة: خالل االستراحة، خاطب القضاة الجمھور لطلب تعلیقاتھم بشأن الصوت. وبعد نقاش قصیر، تلقت  10

للغة  با قوال لسماع الشھادة األصلیة للشاھد. ولكنھا كانت ال تزال غیر قادرة على فھم األ  االناطقة باللغة العربیة، وھي صحفیة غیر معتمدة، جھازً 
. وأضافت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن إعطاء الجھاز لن یكون سابقة للطلبات  الشفویةاأللمانیة، ألنھا لم تتمكن من الحصول على الترجمة  

. وتم رفض حصول الجمھور على أجھزة  اجدً  المستقبلیة، ألنھ حدث فقط بسبب الوضع وبسبب حقیقة أن عدد األشخاص في الجمھور كان قلیًال 
 كانوا یستخدموھا. القضیة لقناة الترجمة األلمانیة، ألن أطراف 
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دائمً  المیكروفون  تقریب  المحكمة، جمیع األطراف بضرورة  القاضي كیربر، رئیسة  یتمكن كل فرد من    ا ذكَّرت  التحدث، حتى  عند 
 الجمھور من فھمھم. 

الخطیب. حیث أراد معرفة ما إذا كانت غرفة    في  P27خضع لھ  إن لدیھ المزید من األسئلة حول أول تحقیق    قال القاضي فیدنیر
 لمدة دقیقة أو دقیقتین. مكان التحقیق  مشوا إلى ھم إن  P27قال . P27  التحقیق قریبة أو بعیدة عن زنزانة 

  كانت عن الزنزانة. و  اإن مكان التحقیق كان بعیدً   فیھ   قال  الذي مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  مع    P27استشھد فیدنیر بمحضر مقابلة  
 ذلك.  P27فأّكد كن ھناك رائحة في مكان التحقیق.  ت المنطقة التي كانت فیھا الزنازین رائحة قویة، غیر أنھ لم تفوح من 

مكتب الشرطة  لمحضر    اعن الطابق التي تم فیھ التحقیق. وفقً   ا أیضً  P27 االتحادیة سأل أشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة الجنائیة  
على الرغم من أنھ كان  و، حیث لم یكن ھناك ضوء النھار.  القبوأن الزنازین كانت في  ب أنھ افترض   P27 ، أوضحالجنائیة االتحادیة

 .مرة أخرى  ذلك  P27فأّكد . التحقیقان في مك اكان أكثر إشراقً  المكان أنب معصوب العینین، إال أنھ شعر 

 .كان ھناك شخص أو شخصان  ھ إن  P27قال . فP27األولى مع  تحقیق جلسة الفیدنیر معرفة عدد األشخاص الذین حضروا  أراد

 ذلك.  P27فأّكد . قد تحدثا مع بعضھما البعض  اإذا كان  عّماسأل فیدنیر 

. وأضاف أنھ تم  أن یجزم بذلك  ال یمكنھولكن  ،  بضربھ  أوامرصدرت    ھ إن   P27قال  أوامر بضربھ. ف  صدرتإذا    عّماسأل فیدنیر  
 .من قبل شخص واحد فقط لتحقیق معھ ا

رتبة معینة،  ب كان    ةالثانی   تحقیقجلسة الأن أحد األشخاص في  ب   افترضھ  إن   P27قال  فر عن التسلسل الھرمي بین الشخصین.  ی سأل فیدن 
 ."سیدي"  خاطبھ اآلخرون بلقبحیث  

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة طرح   إن   P27قال  أن یجلس القرفصاء في أول تحقیق لھ. ف  P27  اضطرفیدنیر معرفة ما إذا   أراد
 على ركبتیھ.   یجثو أمأن یقف اضطر نفس السؤال، غیر أنھ لم یتمكن من تذكر ما إذا علیھ 

، أجاب أنھ تعرض  علیھا  ض للضربتعرّ جسده التي  أجزاء    عن  P27  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  فیدنیر إلى أنھ عندما سأل  أشار
مرات. ثم تعرض    خمس القرفصاء ثالث إلى    بوضعیة   أنھ في كل استراحة، كان علیھ أن یجلس   ا، مضیفً أنحاء جسده  على جمیعللضرب  

ض للضرب  نھ تعرّ إلمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    قال . كما  قلبھ  في   من زرع الخوف والرعب   السّجانون یتمكن  لللضرب والركل  
 ذلك.  P27فأّكد كرد فعل على إجاباتھ.   اأیضً 

  ن یعرفو  ال الموجودین في التحقیق  ھ كان لدیھ انطباع بأن األشخاص  إن   P27قال  فالمحققون معرفتھ منھ.  أراد    عّما  P27فیدنیر   سأل
یُزعم   بھ أنھ  ب ما  لدیھم معلومات عنھ أو عن األشخاص في مجموعتھ.    قام  انطباعھ    أن ھذا ب  ضاف أ   P27  أن غیر  ولیس  فقط  كان 
   .الشخصي 

 ذلك.  P27فأّكد للمرة الثانیة.  P27 التحقیق معر إلى أنھ تم ی أشار فیدن 

 .للتحقیق األول، ولكنھ كان أقصر اأنھ كان مشابھً  P27 فیدنیر عن اإلجراء. فأوضحسأل  

إذا كان   عّماسأل فیدنیر  ذلك. P27فأّكد الثاني.  التحقیقأثناء  لسوء المعاملة قد تعرض للضرب/  P27 فیدنیر معرفة ما إذا كان أراد
 .شخصان، وربما أكثرھ كان ھناك إن  P27قال للتحقیق معھ. ف  أیضا ھناك شخصان 

 ذلك.  P27فأّكد خلص فیدنیر إلى أنھ كان ھناك ثالثة أشخاص.  

لم یؤكد   P27 إن   فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك أي شيء ممیز بشأن الشخص الثالث. فتدخل بوكر محامي دفاع أنور رسالن قائًال  أراد
،  ىاألول جلسة التحقیقأنھ خالل  P27 أوضحف. ث ثال ھناك شخص  ھ كانأن ب أوضح  P27 فیدنیر إنھ فھم أن قالفوجود شخص ثالث.  

، كان ھناك شخصان وشخص  ةالثانی   تحقیق جلسة الفي  ولم یكن االثنان حاضرین طوال الوقت.  وكان ھناك بالتأكید شخص أو شخصان.  
من  بینھم فقط    ومّیزرؤیتھم  یتمكن من  لم    حیث   طوال الوقت.   اأنھ ال یعرف ما إذا كان الشخص الثالث حاضرً  P27 أوضحوثالث.  
 .اللھجةبتلك ن اخراآل ن اشخصال  لم یتحدثوالساحل. بتحدث بلھجة  قال إن أحدھم كان ولھجتھم وصوتھم. خالل  

أن األشخاص  یجزم  نفس المعلومات، حیث أوضح لھم بأنھ لم یتمكن من أن  ب مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة   أبلغ P27 فیدنیر أن أكد
ذكر أن الشخص   P27 إن  محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قائًال ب فیدنیر   استشھدكما  الثالثة كانوا حاضرین طوال الوقت.  

وكان رئیس    علیھ  أسئلة   بطرح  اھذا الشخص أیضً فقد قام  ،  P27لـ  ا. وفقً یُخاَطب بلقب "سیدي" من وقت آلخر وكان    كان یأتيالثالث  
 .فادة اإل ه ھذ P27فأّكد ین.  الشخصین اآلخر

وضع    إن  P27قال  والغذاء والنظافة. ف  بالھواءظروف العامة لالعتقال في الخطیب، خاصة فیما یتعلق  العن    P27تابع فیدنیر سؤال  
لى  اضطروا إن العدید من األشخاص  إ  اأیضً   P27بسبب كثرة األشخاص. وقال    شدید الرطوبة  الھواءكان  للغایة. و  االنظافة كان سیئً 

لمعتقلین بحساسیة شدیدة. قال  ا، فقد أصیب العدید من  P27لـ  ابالذباب. وفقً   اة للغایة ومغط  ة متسخ   تكان   ارتداء قمصانھم بالمقلوب ألنھا
  P27  فقد ذكرفیما یتعلق بالطعام، أما  أي عالج طبي.   یشھدلكنھ لم  وإنھ ال یستطیع معرفة ما إذا كان ھناك عالج طبي في الخطیب،  
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سوري.  یحصلون على وجبتین فقط في الیوم. في أغلب األحیان كانوا یحصلون على األرز أو البطاطس أو حساء العدس ال كانوا  أنھم  
بھا معرفة ما إذا كان داخل الزنزانة    أمكنھ كانت ھذه ھي الطریقة التي  حیث  في الزنزانة.    ھواء   اتھناك مكیف   لم یكنأنھ    P27وأضاف  

كانت  أنھ على الرغم من أن الزنزانة    P27أوضح  و.  قویةشدیدة الحرارة وخانقة، ولھا رائحة    كانت  قال إن الزنزانةوفي مكان آخر.    مأ
ھ كان ھناك مرحاض  إن   P27قال  و .  الممركبیر فیما یتعلق بنوعیة الھواء داخل الزنزانة وفي    ھناك فرقكان    ھ ، إال أن فقط  بابمفصولة ب 

و الزنزانة،  داخل  فقط  الزنزانة  واحد  عن  یفصلھ  فقط.  كان  قماش  الزجاجة  وقطعة  نفس  من  یشربوا  أن  المعتقلین  جمیع  على  كان 
 البالستیكیة.

العدید من األشخاص   إن P27قال فما إذا كان بعض المعتقلین مرضى.  معرفة سأل فیدنیر عن الحالة العامة للمعتقلین اآلخرین وأراد 
 معرفة ما إذا كان ھناك أشخاص یعانون من أمراض مزمنة.  تمكن منلم ی  ولكنھ معینة على أجسامھم،  آثارلدیھم كان 

إن المعتقلین تم احتجازھم لفترات زمنیة    اي قال خاللھذمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، المع    P27استشھد فیدنیر بمحضر مقابلة  
بالسكري لكنھ لم یتلق أي دواء في الخطیب.    امختلفة تتراوح من أیام إلى شھور. وكان الكثیر منھم نحیفین للغایة وكان أحدھم مصاًب 

 . فادةاإلھذه  P27فأّكد 

كیف علم أن ھذه اآلثار   P27لمعتقلین. وسأل فیدنیر على معاصم زمالئھ االّشْبح  بأسلوب ذكر آثار التعذیب  P27أشار فیدنیر إلى أن 
 ھ لم یشاھده بنفسھ. إن  P27قال من اآلخرین أم أنھ شاھده بنفسھ. ف ھذا األسلوب  ، وإذا ما قد سمع عنحبْ الشّ ب سببھا التعذیب 

عینیھ لم  على  عصابة    وجود   أنھ مع   ا ذلك، موضحً   P27رأى أي أدوات مثل حلقات أو خطافات. فنفى    P27إذا كان    عّما سأل فیدنیر  
وصفھا. وأضاف أنھ في الزنزانة الجماعیة، كانت ھناك أدوات في  سبق وأن  یستطع رؤیة سوى الھراوات وقطع الجلد الصلب التي  

 أحد ھناك.یتم تعلیق لكن لم والسقف،  

  P27األرض]. فأوضح    دون أن تالمس قدماهھ  ی عامن ذر  الشخص  تعلیق   – الّشْبح  [  سلوب األ  بھذا P27أراد فیدنیر معرفة كیف علم  
 المكان الذي شاھد فیھ جمیع أسالیب التعذیب وتمكن بعد ذلك من التفریق بینھا. ھو أن ھذا  افي فرع فلسطین، مضیفً لّشْبح ل نھ تعّرضأ

أن معظمھم تعرضوا للتعذیب    ا موضحً   ذلك،  P27فأّكد  أي شيء عن التعذیب.    قد ذكر إذا كان أي شخص في الخطیب    عّما سأل فیدنیر  
یعود فیھا  قال إنھ في كل مرة  و بشكل عام.    ذلك  تحدثوا عنحیث  إنھ لم یسأل أي شخص بشكل مباشر؛    P27قال  و.  التحقیقأثناء  

 یقدمون النصائح لبعضھم البعض. كانوا  عتقلینالم أن  P27أوضح كما ، كان یرى آثار التعذیب على أجسادھم. تحقیقمن ال األشخاص 

، الدكتورة أومیشین، إن موكلھا  P27. فقالت محامیة حبْ الشّ صریح عن  بشكل  P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان أي شخص قد أخبر 
 "نعم".  P27قال فلم یجب على السؤال بعد.   P27قد أجاب بالفعل على السؤال. فتدخلت القاضي كیربر رئیسة المحكمة، قائلةً إن 

ھم كانوا یتحدثون عن أشیاء حدثت قبل  إن   P27قال  . فحبْ الشّ ما أخبره بالفعل عن    ایعني أن شخصً   P27أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان  
 . بشكل صریحالّشْبح ، فقد أخبره أحدھم عن ةذاكرالإذا لم تخنھ  ولكنتسع سنوات،  

 ذلك.  P27فأّكد إذا كان أي شخص قد ذكر بشكل صریح أسالیب أخرى [للتعذیب] مثل الصعق بالكھرباء.   عّماسأل فیدنیر 

  P27قد تعّرف على أحد المتھمین من "ذلك الوقت". فنفى    P27االلتفات إلى یمینھ وأراد معرفة ما إذا كان    P27طلب فیدنیر من  
، فقد تعرف على  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةكما قال بالفعل ل  غیر أنھ أنھ لم یتعرف على أي شخص من ذلك الوقت،    اذلك، موضحً 

 . وسائل التواصل االجتماعيأحدھم من 

  نور ألھ رأى صورة إن  P27قال فبالضبط على "وسائل التواصل االجتماعي".  P27 شاھده  عّماتدخل بوكر محامي دفاع أنور وسأل 
   .االجتماعيوسائل التواصل   على رسالن

أنھ  علمت فقط  أن عائلتھ    ا، مضیفً ذلك  P27  نفىفوعرفوا بمكان وجوده.    باعتقالھغوا  إذا كان أقاربھ قد أُبلِ   عّما  P27  سؤالتابع فیدنیر  
 أطراف ثالثة. فقد علموا بذلك من خالل ، P27لـ ا وفقً و كان في القابون بمجرد إطالق سراحھ من فرع فلسطین. 

یقارن    أن   –   اوصعًب   اغریًب   ا أن ھذا سیكون طلًب مع علمھ    –   P27اعتُقل في مراكز احتجاز مختلفة وطلَب من    P27أشار فیدنیر إلى أن  
وصولھ  لحظة    إن   P27قال  الخطیب بفرع فلسطین وأن یقول ما إذا كان الخطیب أفضل أم أسوأ من حیث الوضع العام وسوء المعاملة. ف 

التحقیق  جلسات  . ولكن كان ھناك اختالف واحد یتعلق بعدد  ت متشابھةأن غادر الحافلة حتى دخولھ الزنزانة، كان إلى الفرعین، منذ  
أن الضرب في فرع فلسطین كان أكثر شدة وشمل    P27  ف أطول في فرع فلسطین. وأضا مدتھا  أكبر و  عددھا  ومدتھا، حیث كان 

 ممیتة.  ضربٍ  حاالت 

ھ لم یسمع أي شيء عن ھذا  إن   P27قال  قد سمع أي شيء عن االعتداء الجنسي في الخطیب. ف  P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 األمر عندما كان ھناك، ولكنھ سمع بذلك بمجرد إطالق سراحھ. 

أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ سمع من زمالئھ المعتقلین في فرع فلسطین عن االعتداء الجنسي   P27أشار فیدنیر إلى أن 
فأّكد  .  فقط   لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ سمع عن ھذه الحاالت   P27وحاالت اغتصاب المعتقلین في الخطیب. حیث أوضح  

P27  فادةاإلھذه . 
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جسدیة أو    آثارإذا كان یعاني من أي    عّما  P27في اإلجابة علیھ. سأل فیدنیر    ا، إذا كان مرتاحً P27لـخر  آ  لدیھ سؤاالً   قال فیدنیر إن
تتعلق  كانت  أن األضرار النفسیة التي لحقت بھ  ب ھ لم یصب بأذى جسدي من الخطیب وإن   P27قال  فوجوده في الخطیب.    فترة   نفسیة من 

بینما   بأنھأنھ إذا سمحت المحكمة بذلك، فإنھ یرید أن یضیف    P27قال فیدنیر إنھ كان على علم بذلك. وأضاف  و. عتقالھطوال فترة اب 
إال أنھ  عدد األشخاص،  أم طابقًا أم نزل طابقًان قد صعد  إذا كاما مثل من وقت آلخر فیما یتعلق بتفاصیل معینة یلتبس علیھ األمر  كان

ة  أن الدكتور   P27ھ، أضاف  ت . وبعد استشارة قصیرة مع محامی ھو وصف لطیف  فظیعبالوصفھ    من أن الخطیب مكان فظیع وأن  تأكدم
 . اعتقالھ بعد سنة ونصفلمدة   انفسًی  ابأنھ تلقى عالجً  أومیشین قامت بتذكیره

 استجواب من قبل المدعي العام 

إذا كان لدیھ أي معلومات    عّماھ  ت رأى صورة أنور على وسائل التواصل االجتماعي وسأل  P27أشارت المدعي العام بولتس إلى أن  
ما إذا كان یعرف   معرفة رید ت بولتس  ت إذا كان  عّما  P27سأل فحول ما فعلھ أنور بعد مغادرتھ سوریا أو حول ما فعلھ على اإلطالق.  

 في الخطیب.  لتحقیق ھ كان رئیس اإن   P27قال ف. ذلك بولتس  ت أكدف.  أنور ما فعلھ 

بالتحدث إلى صدیق في تركیا. حیث أخبره    قام   2014أو    2013ھ في عام  إن   P27قال  بذلك. ف  P27أرادت بولتس معرفة كیف علم  
   في الخطیب.   اھذا الصدیق بأن أنور انضم إلى المعارضة وعمل سابقً 

  یستوعب أنھ لم    P27أن أنور انضم إلى المعارضة. فأوضح  ب قد صدق كالم صدیقھ عندما أخبره    P27إذا كان    عّماسألت بولتس  
 في حد ذاتھا.  بالفعل  المعلومة، ألن كلمة "محقق" كانت مخیفة

قال  فم أي شيء أو كان ذا قیمة بالنسبة للمعارضة"؟  أرادت بولتس معرفة ما إذا كان أنور، خالل فترة وجوده مع المعارضة، "قد قدّ 
P27  ھ ال یستطیع تقدیم إجابة إن . 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

قال  تصور بأن أنور قام بالمشاركة في مؤتمر للمعارضة في مصر. ف  P27معرفة ما إذا كان بإمكان    أنورأراد بوكر محامي دفاع  
P27  ھ سمع عن ذلك من خالل وسائل اإلعالم. إن 

متى سمع عن ذلك. [كان على القاضي فیدنیر تذكیر بوكر بالتحدث بصوت أعلى حتى یتمكن الجمیع من سماعھ.]    P27سأل بوكر  
  P27یعرف لم فتأكید ذلك.  P27وطلب من ، اتقریًب  2013/2014 في عامأنھ سمع عن أنور  اذكر سابقً  P27وأشار بوكر إلى أن 

أنھ سمع عن شخص منشق   P27أوضح ففي مؤتمر بمصر.  أنورعن مشاركة أوضح بوكر أنھ كان یتحدث فیشیر إلیھ بوكر.  كان ما 
 . 2014أو  2013مما إذا كان ذلك في  الم یكن متأكدً  ولكنھمحقق.   رتبةب 

إذا كان    عّما   P27سأل بوكر  و إلى المعارضة في وقت "تحریر الرقة".    أنور نھ علم بانضمام  إلشرطة  ل  قال   P27أشار بوكر إلى أن  
  فادة إذا كان بوكر یرید معرفة ما إذا كان قد سمع عن اإل   عّما  P27سأل  ف.  ذلك  سمع عنتوضیح متى    بإمكانھوما إذا كان    فادةیتذكر اإل

  2013 عام المعارضة] فيإلى   أنور قد سمع عن [انضمام  P27ن معرفة ما إذا كاأوضح بوكر أنھ یرید ف.  2016 أم في 2013في 
إنھ    قال  P27  ر إلى أنبوك  فأشارأومیشین، من بوكر تقدیم المزید من السیاق.    ة، الدكتورP27  فطلبت محامیة   .2014  م في عامأ

قال  ف.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةمحضر  ب   االستشھاد كرر بوكر  وبالضبط.    عنھ كان سؤالھ متى سمع    لذلك،  أنور رسالنسمع عن  
P27  2014ومنتصف عام  2013كان ذلك بین نھایة عام  ولكن ھ ال یستطیع تذكر التاریخ بالضبط؛ إن . 

لم  فالمؤتمر في وقت قریب من "وقت تحریر الرقة".    عنحصل على معلومات  قد    P27أن    اأراد بوكر معرفة ما إذا كان صحیحً 
أومیشین    ة الدكتور  ت قرأ ف.  أن تأخذ الكلمةأومیشین    ةطلب بوكر من الدكتورفما إذا كان قد صاغھا من قبل على ھذا النحو.    P27یعرف  
مقابلة مكتب الشرطة  ب االستشھاد    منھ [كما ورد  إن   P27قال  حیث  .  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة مع    P27الصلة من مقابلة    االقسم ذ

 لم بالفعل عن المؤتمر في وقت "تحریر الرقة". عَ قد أومیشین]  ةھا الدكتورت ي قرأالجنائیة االتحادیة الت 

الثاني، معرفة لماذا شعر   غیر    ابأن انضمام أنور رسالن إلى المعارضة كان أمرً   P27أراد فراتسكي، محامي دفاع أنور رسالن 
لماذا انضم  اشخصًی   أنورھ ال یعرف  إن   P27قال  فطبیعي.   تساءل  لكنھ  المعارضة عندما سمع أسماء أخرى [ألشخاص    أنور ،  إلى 
  ا بد  المنصبفي حد ذاتھ، إال أن الرتبة/    اكن غریًب لم ی في فرع مخابرات    التحقیق ]. وأضاف أن انشقاق رئیس  إلى المعارضة   انضموا

 وأصدقائھ.  P27لـ امخیفً 

 ذلك.  P27فأّكد  لنظام" انضموا إلى المعارضة.  لدى ایعرف "موظفین سابقین  P27أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان 

ھ  إن   P27قال  عن حاالت مماثلة. ف قد سمع P27أن ینضم أنور إلى المعارضة إذا كان    P27لـبالنسبة    اسأل فراتسكي لماذا بدا غریًب 
قام  ربما یكون قد  اأن محققً  تصدیق لم یكن یرید ولكنھنضموا إلى المعارضة.  ینشق األشخاص وی أن كان یحدث ب  في كثیر من األحیان

 .بالفعل أم ال حقق معھھو الشخص الذي   أنورإلى أنھ ال یستطیع تحدید ما إذا كان  P27 خلصو . كھذا ئافعل شی   بالتحقیق معھ قد

التي    عن المظاھرات وأخبرھم عن العشائر  P27 یة سأل مكتب الشرطة الجنائیة االتحاد أشار شوستر محامي دفاع إیاد الغریب إلى أن 
  قوات األمن بأن  P27 إفادةالسؤال. فأشار شوستر إلى  P27 شرح ما یعنیھ بذلك. فلم یفھم P27 حكمت المنطقة. وطلب شوستر من 

"  تحكمھاأن مصطلح " P27 أوضحف.  العشائر توخي الحذر في بدایة التظاھرات ألنھا كانت تعلم بأن المنطقة كانت تحكمھا    كانت تحاول 



  
 

16 
 

International Research and 
Documentation Center 

تعبیر،   یكون أفضل  قبلالمنطقة  ولكن  ربما لن  یكن   P27 . وأضافالعشائر  كانت مسیطر علیھا من  لم  یمكن  حیث    رأیھ؛أن ھذا 
   .(اإلنترنت)  جوجل شخص البحث عن ذلك علىلل

لھذا السبب قام بطرح ھذا السؤال على  .  افھمھا دائمً   یتمكن منالسوري، ولكنھ ال    نزاعقال شوستر إنھ یحاول فھم جمیع جوانب ال
P27.  وطلب من P27  ًقال  فورد فعل الحكومة الَحذر.    العشائرمن التفاصیل حول العالقة بین    امزیدP27   ھ بعد فترة، أصبحت  إن

  أوضح وفي المنطقة.  العشائر  كانت الحكومة حذرة إلى حد ما بسبب    2011الحكومة أكثر ثقة في ردود أفعالھا. وأضاف أنھ في عام  
P27  قد تعارض    عشیرة أن الب والعشیرة  تخشى رد فعل    كانت   ، على سبیل المثال، فإن الحكومة العشائرنھ إذا قُتل شخص من إحدى  أ

 .الحكومة 

على علم بھذا    ا ھناك أشخاصً   إن  P27قال  . فا وأعراقھ  اوسألھ عن أسمائھ یتحدث عنھا  P27 التي كان  عشائرأراد شوستر معرفة ال
 .الموضوع أكثر منھ 

یسأل  ھ إذا كان شوستر یرید إحصائیات، فعلیھ أن  إن   P27قال  ّنة. فأن الغالبیة في الرقة كانوا من السُ   اإذا كان صحیحً   عّماسأل شوستر  
 .آخر ألنھ في الواقع ال یستطیع اإلجابة على السؤال  ا شخصً 

 .ذلك  شوسترفأّكد اإلجابات.  عن اراضًی إذا كان  عّماشوستر  رئیسة المحكمة  القاضي كیربر تسأل

 استجواب من قبل محامي المدعین 

ھ سیكون  إن   P27قال  انضم بالفعل إلى المعارضة. فإذا كان یعتقد أن أنور رسالن    عّما  P27أومیشین،   الدكتورة،  P27سألت محامیة  
 .من الصعب اإلجابة على ھذا السؤال

إن السؤال قد تمت اإلجابة علیھ بالفعل وأن جمیع األسئلة یجب أن تتعلق بحقائق ولیس بتخمینات.   تدخل بوكر محامي دفاع أنور قائًال 
 .اإلجابة على أي حال  نراضیة عإنھا  أومیشین قالت الدكتورةف

. وطلب من القضاة توضیحھ. فكررت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  اكما ذكر بوكر بأن الجدول الزمني لألسابیع المقبلة كان محیرً 
 .والقاضي فیدنیر الجدول الزمني لألسابیع المقبلة

 بعد الظھر.  12:15ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 . 2021 ،شباط/فبرایر  3ستكون المحاكمة القادمة في 
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 وإیاد الغریب محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  26التقریر 

 2021شباط/فبرایر،  3تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 1  الملّخص/أبرز النقاط:

 2021شباط/فبرایر،  3 –الیوم التاسع والخمسون للمحاكمة  

)، بشھادتھ حول محتوى وخلفیة استجواب  BKAأدلى دویسنج، رئیس المفتشین الجنائیین بالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (
  اشاھد تم اعتقالھ مرتین وتعّرض للتعذیب في الخطیب. وفي وقت سابق، قال الشاھد للمحكمة إنھ لن یحضر إلى كوبلنتس شخصیً 

 ألسباب خاصة. 

شباط/فبرایر،   17أعلنت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أنھ سیتم الفصل بین محاكمة أنور رسالن ومحاكمة إیاد الغریب في 
 . 2021شباط/فبرایر،  24. وسیتبع ذلك صدور الحكم في قضیة إیاد في 2021

 

 

  

 
تباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي اق  1

القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو  
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021شباط/فبرایر،  3 –الیوم التاسع والخمسون للمحاكمة  

المحامیة السیدة   وحضرت 2  أشخاص. أربعة ممثلي وسائل اإلعالم ومن  ثالثةبحضور  اصباحً   9:30بدأت الجلسة في الساعة 
 ین. حاضرَ مانویل رایجر  وخبیب علي محمد  محامیا المدعین ، ولم یكن آنا أومیشینالدكتورة لمحامیة المّدعین  ة فریدریش كبدیل

إذا كانت التغییرات التي أجروھا على نظام الصوت ناجحة   عّمابعد بدء الجلسة، سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة الحضور 
 .الحضور ذلكأّكد بحیث یمكن للجمیع سماع ما یقال ویمكنھم متابعة الجلسة. ف

في المرة  إنھ  ، نزقال محامیھ، السید باف] مرتین.  ُحِجَب االسم المحكمة أن المحكمة استدعت الشاھد [ ةذكرت القاضي كیربر رئیس 
القاضي كیربر   تقال ف. كوبلنتسلم یتمكن من الوصول إلى ن الشاھد إقال   الثانیة،الشاھد التزامات أخرى وفي المرة لدى  كاناألولى 

،  دویسنجالسید  المحكمة وبالتالي استدعت المحكمة،نھائي للشاھد لإلدالء بشھادتھ في على أنھ رفض  الثانيإن المحكمة فسرت البیان 
   . االشاھد سابقً  قام بإجراء مقابلة مع الذي  المفتشین الجنائیین بالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة كبیر

 3شھادة كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج

التعلیمات   ستبقيعدة مرات في ھذه المحاكمة، فإنھا لبالفعل  دَ ھِ ألن دویسنج قد شَ   ارئیسة المحكمة إنھ نظرً  قالت القاضي كیربر
ھناك عالقة قرابة بینھ وبین   معلوماتھ الشخصیة وما إذا كان وتابعت لتسألھ عن وتذكره فقط بواجبھ في قول الحقیقة.   مختصرة

أنھ یمكن استدعاؤه من خالل  أّكد ، وكرر معلوماتھ الشخصیة والسؤال الثانيویسنج نفى دف.  أو المصاھرة نسبالمتھمین سواء بال
 . الخاص بھ عنوان صاحب العمل 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

كیربر   تسأل فإلى القاضي فیدنیر.   االنتقالأوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن لدیھا فقط بضعة اسئلة تود توضیحھا قبل 
  بناًء على أنھ  ا ، موضحً ذلك دویسنجأّكد فإلى أنھ على ما یبدو كان لدیھ اسمان أخیران.  مشیرةً دویسنج عن االسم األخیر للشاھد، 

مكتب الشرطة  مقابلة [  لتھممن نظیره السویدي، قبل مقاب الشرطة الجنائیة االتحادیة ق التي تلقاھا مكتب جواز سفر الشاھد والوثائ 
 االسم].  ُحجبمع الشاھد، تشیر إلى أن الشاھد كان یحمل اسمین أخیرین [ االتحادیة] الجنائیة 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة مع الشاھد. فأوضح دویسنج  طلبت القاضي كیربر من دویسنج وصف الظروف التي أدت إلى مقابلة 
زمالئھم السویدیین بعد أن التقوا في   إلى )MLA( المساعدة القانونیة المتبادلة  طلب   واأن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أرسل

ط في مجال حقوق اإلنسان، حیث قام  ناش ، قالت الشرطة السویدیة إنھا أجرت مقابلة مع وفي ذلك المؤتمرمؤتمر دولي في الھاي. 
المدعي العام لمحكمة العدل االتحادیة  قال دویسنج إنھ أرسل ھذه المعلومات إلى و كر اسم أنور رسالن خالل ھذه المقابلة. بذ
)GBA مقابالتھم مع   محاضر إلى النظراء السویدیین من أجل الحصول على المساعدة القانونیة المتبادلة  طلبمنھ إصدار   ا)، طالًب

  المدعي العام لمحكمة العدل االتحادیة أصدر  شاھد كذلك. ثمال الستجواب  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةالشاھد وإتاحة الفرصة ل
مقابلة شاھد مع  جراء سھ ترتیب موعد إلوأوضح دویسنج كذلك أنھ عندما حاول ھو بنف الطلب المعني من خالل أمر تحقیق أوروبي. 

  على إجراء مقابلة مع مكتب المحامي الدكتور كروكر، وأخبره نیابة عن موكلھ، الشاھد، أنھ سیوافق  اتصل بھ زمالئھ في السوید، 
،  2018أغسطس /آب  أواخر شھرإلى برلین في  األمرقال دویسنج إن الشاھد جاء في نھایة و الشرطة الجنائیة االتحادیة في ألمانیا. 

  10أجریت المقابلة بمساعدة مترجم واستغرقت حوالي و. مكان عملھمحیث أجرى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة مقابلة معھ في 
حوالي تسعین دقیقة بسبب مشاكل   واستغرقت إحدى فترات االستراحة ، استراحةعدة فترات خلل ذلك ت ھ أن  دویسنجأضاف وساعات. 

 فنیة. 

 .دویسنج ذلك أّكد أرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كان الشاھد قد أُبلغ بحقوقھ وواجباتھ. ف

من   اأنھ في مقابالتھ، یطلب دائمً  امضیفً  ،ذلك دویسنجأّكد ف .  على ما یرام بین المترجم والشاھد  التواصلإذا كان  عّما كیربر  تسأل
 یتعرف الشاھد على المترجم ویشعر بالراحة في التحدث إلیھ.  حتىنفسھ للشاھد،   یعّرف المترجم أن 

مرة   ذلك  دویسنجأّكد فقالت كیربر إن سؤالھا األخیر (في الوقت الحالي) سیكون حول ما إذا تمت إعادة ترجمة كل شيء إلى الشاھد. 
إعادة الترجمة استغرقت حوالي تسعین دقیقة وقام الشاھد بإجراء عدة تغییرات على النص، مما یشیر إلى أنھ تابع  أن اأخرى، موضحً 
 . بدقة إعادة الترجمة 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

بشكل عام للتعاون عندما   على استعدادإذا كان الشاھد  عّماأشار القاضي فیدنیر إلى أنھ تمت مقابلة الشاھد في برلین وسأل دویسنج 
قال دویسنج إنھ  و كل شيء.  بترتیب زمالؤه السویدیون قام  أوضح دویسنج أنھ لم یكن على اتصال بالشاھد، حیثفكانا على اتصال. 

 
 العربیة  للغة لم یطلب أحد الحصول على الترجمة  2
سیتم  المفتشین الجنائیین دویسنج، باسمھ األخیر، بینما  كبیرالشاھد في المحكمة،   تسمیةمالحظة من مراقب المحاكمة: لغرض ھذا التقریر، سیتم    3

 "الشاھد". بـ الشاھد الذي تم استدعاؤه واستجوابھ في البدایة من قبل دویسنج  تسمیة 
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كان الشاھد على استعداد لإلدالء  فقد سنج، ی لدو ا وفقً و بعد ذلك وأخبره أن الشاھد مستعد للحضور إلى برلین. ر اتصل بھ الدكتور كروك
، كان الشاھد على استعداد لإلدالء بشھادتھ  ولكنمن أن أنور رسالن قد یتعرف على شھادتھ.  اكان قلقً  غیر أنھبشھادتھ خالل المقابلة، 

 . ا في المحكمة أیضً 

فیدنیر معرفة سبب عدم رغبة الشاھد في القدوم إلى كوبلنتس لإلدالء بشھادتھ في المحكمة. فقال دویسنج إنھ ال یستطیع اإلجابة  أراد 
من   اما یمكن أن یقولھ ھو أن الشاھد كان قلقً  كلّ وأن المقابلة في برلین.  إجراء  على ھذا السؤال، ألنھ لم یكن على اتصال بالشاھد بعد

 ھادتھ. بش أنورمعرفة 

فیما  أنھ  قال دویسنج ف. ا كان مترددً  مأ اتفصیلًی  اوصفً  أراد فیدنیر معرفة المزید عن الوضع العام للمقابلة؛ ما إذا كان الشاھد قد قدم 
في ذلك    في بدایة المقابلة، قال محامي الشاھدوعلى استعداد لإلدالء بشھادتھ.   كان یمكنھ القول إن الشاھدفیتعلق بتعاون الشاھد، 

حول  للشاھد وطلب من دویسنج أن یبدأ، إن أمكن، بأسئلة  للغایة بالنسبة ا، إن الوضع في سوریا ال یزال مرھقً الدكتور كروكر الوقت، 
 االعتقال في الخطیب قبل الحدیث عن اعتقال الشاھد. 

أن الشاھد أخذ وقتھ للتحقق  إضافة  د أوالً طلب فیدنیر من دویسنج أن یخبر المحكمة عن محتوى شھادة الشاھد. فقال دویسنج إنھ یری 
الشاھد   قام بتسمیة قال دویسنج إنھ  ففیما یتعلق بمحتوى الشھادة،  أما على شھادتھ.  التعدیالتمن إعادة الترجمة وأجرى العدید من 

ودرس   1991دمشق عام من موالید  حیث إنھسأل الشاھد عن معلوماتھ الشخصیة:  و. أكثر سھولة باسمھ األخیر الثاني، ألن ذلك كان 
الصراع في   بدایة قبل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لدى یعمل الشاھد وكان تكنولوجیا المعلومات والھندسة. 

عن نشر منشورات على اإلنترنت وعبر   لتغییر" حیث كان مسؤوالً لعمل مع "الشباب السوري فقد ، الصراعبعد بدء أما سوریا. 
في    دمشق فقطعلى  األمر الشاھد بھذا عمل فقد اقتصرسنج، ی لدو ا وفقً والمظاھرات القادمة.  مواعید الناس ب  إلعالم الرسائل القصیرة 

فقد  طلب الدكتور كروكر،   بناء على. أوضح دویسنج أنھ، 2011فبرایر شباط/في  اعتقالھ تم وسوریا بأكملھا. على ، ثم بدایة األمر
أن الشاھد قال إنھ واجھ مشاكل عائلیة بعد  ب وأضاف دویسنج  من المقابلة.  مرحلة الحقةاعتقالھ في عملیة  صیل اتفالسؤال عن ب  قاما

ة،  داریا، وھي منطقة لم تكن تحت سیطرة الحكوممنطقة ذھب الشاھد إلى فقد  ، ووفقا لدویسنجواحتجازه بسبب أنشطتھ. القبض علیھ 
، وھي منظمة غیر حكومیة تقوم بجمع المعلومات  )"شاھد "(منظمة   "ویتنس  كان یعمل في ذلك الوقت مع "حیث بعد اإلفراج عنھ. 

بعد ذلك ذھب الشاھد إلى دیر  ومن برنامجھم التدریبي.   ا كان الشاھد جزءً حیث الستخدامھا في قضایا جنائیة مستقبلیة.   والوثائق
غادر تركیا إلى السوید حیث نجح في تقدیم طلب اللجوء. قال   2015في عام و . 2013عام في الزور ومن ھناك انتقل إلى تركیا 

في عمل منظمة تسمى "األرشیف السوري" ومن خالل ھذا العمل، كان على اتصال بمنظمة   لھ دور كبیردویسنج إن الشاھد كان 
ھیومن رایتس ووتش. قال دویسنج إنھ فیما یتعلق بموضوع مقابلة الشاھد، فإن الشاھد كان من أوائل الضحایا  ومنظمة دولیة العفو ال

 الذین تمت مقابلتھم أثناء التحقیقات في القضیة ضد أنور رسالن. 

أن اعتقال   ادویسنج ذلك، مضیفً أّكد ف]. المعلومات ُحجبت [  أجریت في إذا كان من الصحیح أن المقابلة  عّمال القاضي فیدنیر وسأل تدخّ 
قال دویسنج إن الشاھد  وعندما تم اعتقالھ مع أصدقائھ في مداھمة واقتید إلى الخطیب.   2011فبرایر شباط/ الشاھد في الخطیب بدأ في 

(لم یتذكر    منفردةلى زنزانة وتم تفتیشھ. ثم نُقل إ اخلع مالبسھ حتى أصبح عارًی  اضطر إلى  عند وصولھ إلى الخطیب، أخبره أنھ 
فارغة    اأوراقً  السّجانون ألقى حیث نج، لم یحدث شيء للشاھد خالل األیام األولى في الخطیب. سلدوی  اوفقً ودویسنج حجم الزنزانة). 

لمدة   بالتحقیق معھ قام إلى ضابط   اقتیدإنھ  لدویسنجقال الشاھد وبعد خمسة أیام.  للتحقیق  ونُقلَ . فحسب   في زنزانتھ لتدوین معلوماتھ
"أسئلة فعلیة". ثم أُعید إلى   تُطرح علیھ ألنھ لم  التحقیق أن الشاھد لم یفھم الغرض من ھذا  إلى دویسنج وأشارتقل عن ثالثین دقیقة. 

   شيء لعدة أیام.   أي مرة أخرى، لم یحدثلھناك، وزنزانتھ. 

دویسنج أنھ احتُجز في الخطیب لمدة تتراوح  ل خاللھا  قاللشاھد التي مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة ا بمحضر ر ی استشھد فیدن 
 . اإلفادة دویسنج أّكد فعشرین دقیقة.  ما یقارب ال التحقیق استمرحیث .  ااألول بعد أسبوع تقریًب  تحقیقھإلى  اقتیدو ا یومً  63إلى  58بین 

فقام القاضي فیدنیر وأحد ضباط المحكمة بالشرح لدویسنج كیفیة  .  افھم القضاة جیدً یتمكن من ذكر دویسنج أنھ في بعض األحیان ال 
 تشغیل مكبرات الصوت في منصة الشھود وكیفیة تنسیق ذلك مع میكروفونھ. 

غیر أن  . فقط   التحقیقات التي أجریت معھأن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة استجوب الشاھد حول أربعة من  ا وتابع دویسنج موضحً 
أوضح دویسنج أنھم ببساطة  ف . شدتھا ومدتھامن حیث  تختلف ادائمً نت التحقیقات حیث كاخمسین مرة،   التحقیق معھ نھ تمأب قال  الشاھد

  ووفقا. تحقیقات ةأربعوأرادوا تجنیب الشاھد معاناة ال داعي لھا، لذلك ركزوا على  التحقیقاتجمیع في  خوض  للم یكن لدیھم الوقت ل
عدة  لاستمر  تحقیقن الألدویسنج ب لشاھد في الخطیب تم في غضون الشھر األول بعد اعتقالھ. قال الشاھد الثاني ل التحقیق دویسنج، فإن ل

وأوضح   تمكن الشاھد من التعرف على الضابط من صوتھ.حیث األول.  أجرى التحقیق من قبل نفس الضابط الذي  يجر ساعات وأُ 
لتغییر"، ودوره،  ل، حیث تناول بالتفصیل مشاركة الشاھد في حركة "شباب سوریا للغایة ازً مركّ دویسنج أن التحقیق الثاني كان 

  ما ھو ولمحكمة أن الشاھد "أدلى على ما یبدو بتعلیق ساخر عن الرئیس"،  لدویسنج  قال كما  وأسماء أعضاء آخرین، خاصة األجانب. 
من  الشاھد  ولم یتمكن.  "الموت  اأب "یُدعى  السّجان كان "لتعلیمھ بعض األخالق". قال الشاھد إن  سّجانعاء دعا الضابط إلى استد

سنج، فقد تعرض  ی لدو اووفقً الموت.  يبقي في الغرفة أثناء تعرضھ للضرب على ید أب  التحقیق قددویسنج ما إذا كان ضابط  إخبار
لفلقة  عرض لقبل أن یت وكان ذلك ضرب، تعرض لل و  (إطار سیارة)  دخول دوالبللضرب على وجھھ، ثم أُجبر على  الشاھد أوالً 

للشاھد، ولكن   ةأو الثانی  ىاألول التحقیق جلسة قال دویسنج إنھ ال یستطیع أن یتذكر ما إذا كان ذلك بعد و[الضرب على أخمص قدمیھ].  
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وصف الشاھد أن طریق عودتھ إلى الزنزانة  وإلى زنزانتھ.  ینقللعدة ساعات قبل أن  الممر ، اضطر للوقوف في الجلستین ى حدإبعد 
 بالكاد یستطیع المشي. كان ھ وان تؤلم اللغایة ألن قدمیھ كانت  اكان مؤلمً 

إذا كان   عّما . وسأل دویسنجللشاھد  ةوالثانی  ى األولجلستي التحقیق الوقت بین ب  فیما یتعلق  اقصیرً   قال القاضي فیدنیر إن لدیھ سؤاالً 
 اعصیًب أصبح  الوضعقال دویسنج إن الشاھد ذكر أن ففي ذلك الوقت.   مدى إشغالھوفي الخطیب  سعة السجن عن  اشیئً   قد ذكرالشاھد 

 یتعرضون للتعذیب خاصة أیام الجمعة.  ا إنھ سمع أشخاصً  ا وقال الحقً 

مدتھا لفترة زمنیة  التحقیق معھ أنھ لم یتم ب لشاھد حیث وصف ااستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة الشاھد 
في مرحلة ما خالل ھذه الفترة، ازدادت حدة التوتر في الخطیب، وافترض الشاھد أن  وأنھ أقل من شھر.   ھا كانت بضعة أسابیع، ولكن 
دویسنج    إفادةر إلى أن ی خلص فیدن و . ایومًی  والتحقیق كان الناس یتعرضون للتعذیب حیث تدت حدة المظاھرات. ذلك حدث عندما اش

 ھذا الوصف.  تأّكد

بأنھ كان   ادویسنج ذلك، مضیفً أّكد نھ، بناًء على أوصاف دویسنج السابقة، افترض أن الشاھد كان معصوب العینین. فإقال فیدنیر 
قال  كما  وضع عصابة على عینیھ في زنزانتھ.  علیھ لم یكن و. جلسات التحقیق معصوب العینین خاصة أثناء التحقیق وفي طریقھ إلى 

. أوضح دویسنج أنھ  من خاللھا أمام زنزانتھ المنطقة رؤیة من  تمكنوفجوة صغیرة في باب زنزانتھ،   ھ كان ھناكأن ب دویسنج لالشاھد 
، لم  بالتحقیق معھ أنور رسالن قام ، عندما ولكنھ في إحدى المرات، كان الشاھد معصوب العینین في معظم األوقات.  التحقیقأثناء 
  لشاھد ُطلب من التغییر".  لارتداء عصابة على عینیھ، حیث ُعرضت علیھ صور لفتاة یُزعم أنھا تنتمي إلى "شباب سوریا  علیھیكن 

 لھ. لم یستطع فعاألمر الذي ، تحدید ھویتھا

: "بعد أن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة ما یليأشار القاضي فیدنیر إلى أنھ فیما یتعلق بسوء المعاملة والتعذیب، قال الشاھد ل
سھل  ی ، لدوالب. ثم حشروني في قدميّ ضرب على لل ثم تعرضت صفعوني على وجھي، تعرضت للضرب على ظھري ثالث مرات، 

ھناك   ھ كانك أن ادرإن غیر أنني تمكنت مكنت معصوب العینین. و.  كابالت بنوع من ال لى قدميّ على الجالد تعذیبي. ثم ضربوني ع
أن أقف  علّي بعد ذلك، كان و. ذلك بھا استمر یمكنني تحدید المدة التيال وخر یضربني.  اآلو  أحدھما یمسك بالدوالبن. كان اشخص

 في طریق عودتي إلى الزنزانة، سقطت على األرض عدة مرات". و . بضربي یقوم بي  یمركل من وكان حائط.  لل ا مواجھً  الممر في 

ألشخاص معینین.  اعرض على الشاھد صورً  قد  ما إذا كان دویسنجوحدث بعد ذلك خالل مقابلة الشاھد،  عّماسأل فیدنیر دویسنج 
مما إذا كان الشخص في الصورة األولى ھو   اصور أنور رسالن. وبینما لم یكن الشاھد متأكدً  اھدقال دویسنج إنھم عرضوا على الشف

في   قام بالتحقیق معھ ھو من  أنور لم یكن فلشاھد،  ل ا وفقً أنھ  دویسنج في الصورة الثانیة. وأوضح   أنورف على بالفعل، فقد تعرّ  أنور
  وزمیلھ قام ھو قال دویسنج إنھ  حیث في الخطیب.   موقف آخر بالصدفة في  لكنھ قابلھ وفي الخطیب،   ةوالثانی  األولى  جلستي التحقي 

 الشاھد.  منھذا الموقف صیل اتفبأخذ  بعد ذلك

 دویسنج ذلك.أّكد إذا كان دویسنج قد عرض على الشاھد صورة ألنور. ف عّما متسائًال  محامي دفاع أنور بوكر تدخل 

مع محضر مقابلة الشاھد مع مكتب الشرطة   ابتحدید ھویة أنور ال تتوافق تمامً فاشتكى بوكر من أن أوصاف دویسنج فیما یتعلق 
القاضي كیربر لبوكر بطرح   ت سمحفطلب بوكر من القضاة السماح لھ بطرح بضعة أسئلة حول ھذه المسألة.  و الجنائیة االتحادیة. 

 بعض األسئلة. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

دویسنج  لا أقومعرفة ما إذا كانت بوكر أراد وذكر أن الشاھد تعرف على أنور رسالن. دویسنج إلى أن  أنورمحامي دفاع  أشار بوكر 
 في المحكمة.   لإلدالء بشھادتھالتحضیر  أثناءالمقابلة   محضر من المقابلة أو ما إذا كان قد قرأ  ما یتذكره تستند إلى

 لتذكر بوكر بأنھ یُسمح لھ بطرح أسئلة قصیرة فقط في ھذه المرحلة. رئیسة المحكمة  تدخلت القاضي كیربر

وجھ قصور معینة في تحدیده  على أنور رسالن في الصور، أم كانت ھناك أ ا إذا كان الشاھد قد تعرف قطعً  عّما سأل بوكر دویسنج 
الشاھد   كلمات معرفة  كان بوكر یریدإذا  لشھادة الشاھد بكلماتھ الخاصة. وأضاف أنھ  ام للتو ملخصً ھ. فقال دویسنج إنھ قدّ لھویت 

تمثل كلمات الشاھد بالضبط حیث   المحاضر أوضح دویسنج أن كما المقابلة.  محضر ، فعلیھ إلقاء نظرة على ھذا الموقفبالضبط في 
 . المحضر من   تحدید الھویة سوف تكون واضحة درجة وأن من قبل الشاھد.  ومراجعتھاتمت إعادة ترجمتھا أثناء المقابلة 

مثل "أعتقد أنھ ھو. لست متأكدا   اقال بوكر إنھ على درایة بكل ذلك، غیر أنھ یرید أن یعرف من دویسنج ما إذا كان الشاھد قال شیئً 
 المحضر، فإن الشاھد قد قالھ على ھذا النحو.  یشیر إلیھ لكنھ یشبھھ". فقال دویسنج إذا كان ھذا ما 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

إفادة  أنھ كان بإمكانھ طرح ھذه األسئلة في الوقت المحدد. فقال بوكر إنھ كان یدرك ذلك. غیر أنھ قام بترك    فیدنیر لبوكرقاضي  قال ال
نھ یشعر على نحو أفضل اآلن بعد أن طرح ھذا السؤال  أدویسنج دون تعلیق ولم یستطع فعل ذلك مرة أخرى. وأضاف   من  ى خرأ

 .وأوضح األمر
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مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال الشاھد إن الشخص في الصورة الثانیة یشبھ أنور رسالن.   بمحضر استشھد القاضي فیدنیر 
 ما قالھ المترجم بالضبط.  اأن المحضر یقول دائمً  ادویسنج ذلك، موضحً أّكد ف

ھو الشخص الموجود   أنورأن ب قال الشاھد إنھ یعتقد استشھد فیدنیر بفقرة أخرى من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث 
أن  ب . وأضاف الشاھد أنور  أن الشخص الموجود في الصورة یشبھب من ذلك، وأضاف  الم یكن متأكدً غیر أنھ في الصورة الثانیة، 

لكنھ  ، واأیضً  ألنور امشابھً لشاھد، فإن الشخص في الصورة األولى بدا ل ا ووفقً . أنورنفس وحمة   كان لدیھ الشخص في ھذه الصورة 
دویسنج  أّكد ف. أسمن بقلیلكان  أنور ، ألن أنورمن أن الشخص في الصورة األولى لیس  زاد تأكده نظر إلى الصورة لفترة أطول،  كلما
   ذلك.

ثوا عن درجة تحدید  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان دویسنج وزمالؤه قد سألوا الشاھد عن المواقف التي التقى فیھا بأنور قبل أن یتحد
أوضح  حیث   الھویة. فقال دویسنج إنھم تابعوا الحدیث عن لقاء المصادفة بین الشاھد والشخص الذي حدده على أنھ أنور رسالن.

وأن  .  واالنتظار الوقوف إلى قاعة حیث كان علیھ  السّجانجاء إلى زنزانتھ وسكب الماء علیھ. ثم أخذه   مجھوالً  اسّجاًن الشاھد أن 
جمیعھم یرتدون بدالت،  وكان  رأى ثالثة أشخاص في ھذه الغرفة،  حیث من ھذه القاعة. الشاھد تمكن من النظر إلى غرفة أخرى 

قام بالصراخ  وصف الشاھد أن ھذا الشخص  و.  ا على أنھ أنور رسالن یرتدي ربطة عنق أیضً  االحقً  تم تحدیدهوكان الشخص الذي 
  وقال ، قام ھذا الشخص بالصراخ على السّجان، 8 كان إن رقم زنزانتھب عندما قال ورقم زنزانتھ.  علیھ لینظر إلى األرض وسألھ عن  

 المعتقلینأنھ فیما یتعلق بوضع إلى دویسنج  وأشار. ھمن  بدالً  13رقم  إلحضار إلى زنزانتھ  8وأمره بأخذ رقم    13طلب رقم  إنھ
إلى   السّجانون) عندما اقتاده بعض 8، العراقي) یمر بزنزانتھ (رقم 13(رقم  المعتقل وصف الشاھد أنھ رأى ھذا فقد  اآلخرین، 

بضربھ على أي حال.   السّجانبدأ ف،  اجدً  ایًن لكن كان الشخص سمو، دوالبالشخص في  حشر ذلك  السجانون القاعة. ثم حاول ھؤالء 
 أخرى.  قال دویسنج أن الشاھد لم یر ھذا الشخص مرةو

دویسنج  . فقال اآخرین أیضً  اأشخاصً  تعّرف على ھویة إذا كان الشاھد قد  عّماأراد فیدنیر معرفة المزید عن "العراقي" وسأل دویسنج 
 على ھذا النحو.  تحدید الشاھد لھ وراء سبب اللم یتذكر  غیر أنھھذا الشخص على أنھ عراقي، تعّرف على ھویة إنھ یذكر بأن الشاھد 

في سیاق تحدید الشاھد أنور رسالن كأحد    ،مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة الشاھد، والذي خاللھ فیدنیر بمحضر استشھد 
ذلك وقام   نفى الشاھدف.  اإذا كان عراقًی  عّماعلیھ لینظر إلى األرض وسألھ  قام بالصراخ، وصف الشاھد أن ھذا الشخص  المحققین

) [انظر  ا، وكان اثنان منھم یرتدیان ربطة عنق أیضً كان ثالثتھم یرتدون بدالتعلى أنھ أنور رسالن ( تعّرف علیھلذي الشخص ا
وطلب منھ   قام بالصراخ علیھ ، و ااًن جّ س الشخص استدعى ، 8عن رقم زنزانتھ وعندما قال الشاھد إنھا رقم  بسؤالھ السیاق أعاله] 

أّكد  فمعتقل عراقي بسبب لغتھ. ال عرف أنقال فیدنیر إنھ في وقت الحق خالل المقابلة، قال الشاھد إنھ و . منھ بدالً  13رقم  إحضار 
 دویسنج ذلك. 

دویسنج  أوضح فعلى أنھ أنور رسالن.   ا أراد فیدنیر معرفة المزید عن الموقف الثاني الذي التقى فیھ الشاھد بالشخص الذي حدده الحقً 
.  اكان مختلفً غیر أن ھذا التحقیق مرة أخرى من زنزانتھ.  اقتید أن الموقف الثاني لم یكن مصادفة. وأشار إلى أن الشاھد أخبره أنھ 

ھذه المرة، نُقل إلى قاعة كبیرة حیث تعرض للضرب.  أما في تعرض للضرب. ی ثم  أوالً  كان یتم التحقیق معھفي السابق، حیث إنھ 
االستلقاء على بطنھ ورفع ساقیھ. ثم تعرض للضرب على قدمیھ  كان علیھ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ وصف الشاھد لو

أنھ نُقل إلى غرفة أخرى بعد ذلك،   ا ، فقد وصف أیضً لدویسنج ابالمسامیر أو بأدوات حادة أخرى. ووفقً مرّصعًا  كان، بقضیب معدني
بصحفي معروف ھناك، لكنھ   ا دویسنج أنھ التقى أیضً  بإخبار الشاھد وقام بالمظاھرات]. أنشطتھ [المتعلقة  لكتابة حیث أُعطي ورقة 

السابق والشخص   تحقیقھ  الذي أجرىنفسھ  التحقیق كان ینتظره ضابط  حیث وصف الشاھد أنھ نُقل بعد ذلك إلى غرفة كما نسي اسمھ. 
لتغییر". كان من  لھا إلى "شباب سوریا  لفتاة یُزعم انتماؤصور علیھ  وعرض أنور رسالن،   على أنھ  ا الحقً تعّرف علیھ الذي 

لمحكمة أن الشاھد نُقل بعد ذلك إلى  لدویسنج  وقال إنھ لم یستطع التعرف علیھا. ب لكنھ قال و، اھویتھعلى الشاھد  تعّرفی المفترض أن 
بأداة ساخنة،   قام شخص بحرقھتعلیقھ ھناك،  قال الشاھد إنھ أثناءومن السقف لفترة طویلة.   ااضطر إلى البقاء معلقً غرفة أخرى حیث 

 . ئیةلكھربابالصدمات ا سیجارة، وتعرض للصعق   من المحتمل أنھا

تعّرف علیھ  أثناء وجود الشخص الذي  سوء المعاملة/التعذیب تعرض إلى أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان الشاھد قد أخبر دویسنج أنھ 
من   أنور ، أُعید إلى الغرفة التي كان فیھا من السقف ااضطر الشاھد إلى البقاء معلقً أنھ بعد أن  ا ، مضیفً دویسنج ذلكأّكد ف. أنورأنھ ب 

إن الشاھد أخبره أن ضابط  دویسنج قال و السابق.  التحقیقضابط لم یكن ھناك سوى حیث  ھذه المرة،في یكن ھناك  أنھ لمغیر قبل، 
"إذا    الموت ي حیث قال ألب الموت لیجعل الشاھد یتكلم،  اأب  استدعىالیوم". ثم  ستغّردأنك العصفورة قالت لي ن "أب ھذا قال  التحقیق

 حتى فقد وعیھ.   معدني قضیبب الشاھد ب على الجدران". ثم ُضرِ  ودماءه لزم األمر، اجعلھ یتكلم 

، أم رآه مباشرة. فقال  أنھ أنور رسالنب  تعّرف علیھ أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد معصوب العینین عندما رأى الشخص الذي 
لكنھ تمكن  وقیل لھ أن ینظر إلى أسفل،  حیث في ھذا الموقف، لذا لم یكن معصوب العینین. على الشاھد ُعرضت الصور ن إدویسنج 

 من النظر مرة واحدة ورؤیة الشخص. 

ض للتعذیب مرة واحدة في قاعة قبل  إنھ تعرّ  قال  الشاھد جاء فیھ أناستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي  
قال الشاھد إن ثالثة أشخاص كانوا  و بالمسامیر وُضرب على أخمص قدمیھ بكابل.  قضیب معدني مرّصعالتحقیق. وُضرب ب 

إلى   فیھا  اضطر التي إلى الغرفة تم أخذهوبعد ھذه الحادثة،   للتحقیق،  أُِخذَ . ثم بینھم أنورلكن لم یكن وحاضرین أثناء ھذا التعذیب،  
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وقام  ]. حبْ الشّ التعذیب بطریقة من ھذا اإلجراء [ متورمتینقال الشاھد إن یدیھ كانتا و لعدة ساعات على األقل. من السقف  االبقاء معلقً 
من النوم،   رمَ وحُ للضرب، و من المحتمل أنھا سیجارة، وتعرض للصعق بالصدمات الكھربائیة،اعھ بأداة ساخنة،  شخص بحرق ذر

أّكد  فعلى ذراعھ. الموجودة دویسنج وزمالئھ الندبة لأظھر الشاھد فقد مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة،   لمحضر وفقا وربما لعدة أیام.  
 . دویسنج اإلفادة 

أنھا   المحضر  في اكان مكتوًب إذا كان من الصحیح أن الندبة كانت على الكوع األیمن للشاھد. فقال دویسنج أنھ إذا  عّماسأل فیدنیر 
 . كذلك يفھ، كذلك

نھ ال  إأراد فیدنیر معرفة إذا كان دویسنج یذكُر ما إذا كان قد طلب من الشاھد تقدیم إطار زمني أضیق لمقابلتھ مع أنور. فقال دویسنج 
 یستطیع التذكر.

،  2011لمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، فقد قال الشاھد إنھ قابل أنور في نیسان/أبریل في عام  ا أشار فیدنیر إلى أنھ وفقً 
 . دویسنج ذلكأّكد فإلى فرع آخر.  ونُِقلَ بعد ذلك  التحقیق معھتم ولم یتمكن من تقدیم یوم محدد.   غیر أنھ

أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد قال أي شيء آخر عن أنور رسالن. فأشار دویسنج إلى أنھ في مرحلة ما، قام بسؤال الشاھد  
. وذكر الشاھد أن  ااسم أنور. فأجاب الشاھد أنھ لم یكن یعرف اسمھ عندما كان ال یزال في الخطیب لكنھ عرف الحقً  عرف كیف 
إن الشاھد قال  دویسنج قال و في سوریا ألنھ ظھر في مظاھرة في دوما ثم أجرى مقابلة إذاعیة بعد انشقاقھ.   اكان معروفً  ا شخصً 

وقام  في الخطیب    حقق معھالصوت من ھذه المقابلة اإلذاعیة على أنھ صوت الشخص الذي   حددكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ  مل
  الفیسبوك الشخصي على أنور حساب. ثم بدأ الشاھد في إجراء بحث على اإلنترنت ووجد في النھایة  مناسبة أخرىفي  بالصراخ علیھ 

 مع صورتھ. 

أراد فیدنیر  وفیھا اسم أنور رسالن للشخص الذي كان یعرفھ من الخطیب.   عطىأقالھ الشاھد عن المرة األولى التي  عّماسأل فیدنیر 
بتحدید  التي قام فیھا األولى المرة بقدر ما یتذكر، فإن نھ إدویسنج قال فالشاھد.  الذي أجراه بحث المعرفة ما إذا كان ھذا قبل أو بعد 

أنھ تحدث مع  ب سبب بدء الشاھد في إجراء المزید من البحث. كما ذكر الشاھد   ابعد المقابلة اإلذاعیة، والتي كانت أیضً  كانت  اسمھ
   في ألمانیا.   رسالن بأنور الذي ذكر أنھ التقى البُنّي  أنور

عن سماعھ اسم أنور رسالن   استشھد القاضي فیدنیر بفقرة أخرى من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. عندما ُسئل الشاھد 
ألول مرة، فقال إنھ سمع مقابلة إذاعیة أجراھا أنور بعد انشقاقھ. حیث تعرف على صوت أنور وحدده على أنھ صوت الشخص الذي  

ألھل حماة. ثم بحث   ومن اللھجة التقلیدیةصوتھ   نبرة. وأضاف الشاھد أنھ تعرف على الصوت من 251في الفرع   قام بالتحقیق معھ
الشاھد، فقد وجده على مواقع التواصل االجتماعي بعد ذلك بعامین. كما قال الشاھد لمكتب   اووفقً . شكل وجھھ على اإلنترنت عن 

،  يئل الشاھد عن أنور البُّن عندما سُ وتم تقدیمھ على أنھ أنور عباس رسالن في المقابلة اإلذاعیة.   أنور الشرطة الجنائیة االتحادیة أن 
  البُنّي أنور  كان ذلك عندما أخبرهو. 251عن الفرع  البُنّيقال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ تحدث مع الدكتور كروكر وأنور 

 . اإلفادةدویسنج أّكد فرآه ھناك.   قد  البُنّيأنور رسالن موجود في ألمانیا وأن أنور أن 

لم  "الرئیس" إذا دعاه بـعن منصب أنور ورتبتھ. فقال دویسنج إن الشاھد  اشیئً  ا إذا كان الشاھد قد ذكر أیضً  عّماسأل فیدنیر دویسنج 
  ىالتحقیق األولجلستي من   التحقیق وضباط  السجانینإن الشاھد أوضح أن دویسنج قال و".  "رئیس التحقیقبـ دعاه، فقد ذاكرتھتخنھ 
أمام الشخص الذي   العسكریة التحیة دواقد أ السجانینن الشاھد أخبره أن أدویسنج ب قال ما  ك"سیدي".   أنور لقبأطلقوا على  ةوالثانی 

عطى أي أوامر أثناء  ی ) أنورعلى أنھ  حددهالشخص (الذي  ھذا إنھ لم یسمع  اأیضً غیر أن الشاھد قال أنور رسالن.  حدده على أنھ
 . معھ  تحقیقال

  االشاھد من قبل الشخص الذي حدده على أنھ أنور. فقال دویسنج، وفقً مع تحقیق الالذي جرى فیھ مكان التابع فیدنیر لیسأل عن 
جرت  . وأوضح أن الغرفة التي معھ ىتحقیق األولالتي جرت فیھا جلسة الغرفة الللشاھد، إن الغرفة كانت مجھزة بشكل أفضل من 

رفة الشخص الذي حدده على أنھ أنور كان بھا طاولة  كانت بھا طاولة حدیدیة واحدة فقط، في حین أن غ ىتحقیق األولفیھا جلسة ال
 أكبر.

على   ااستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة الشاھد التي أوضح الشاھد خاللھا أن الشخص الذي حدده الحقً 
)  أنور ھد أنھ كلما كان ھذا الشخص (في الخطیب. كما ذكر الشا یق وكان یشغل منصب رئیس التحقیق أنھ أنور رسالن كان یقود التحق

  غیر أن ریاضیة".  سترات  /ة یرتدون "بیجام السجانون ، كان اموجودً عندما لم یكن  غیر أنھ، ارسمًی   ا، كان الجمیع یرتدون زًی اموجودً 
بأن األشخاص  و السّجانین فقط، غضب على أحد  حیث شھده یصرخ عندما. أنور أنھ لم یشھد أي أوامر صادرة من ب الشاھد أضاف 

 . مرة أخرى اإلفادة دویسنج أّكد ف"سیدي".   بلقب  دعوه

قال دویسنج إنھ ال یستطیع أن یتذكر ما  ف.  بمنصب أنور أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان دویسنج قد استجوب الشاھد حول كیفیة معرفتھ 
 المحضر. أن یجدھا في  وأنھ یمكنإذا كان قد طلب تفاصیل، ما إذا كان قد سأل عن أي تفاصیل، و

إنھ سأل  دویسنج قال فوتعذیب المعتقلین اآلخرین. المعاملة سوء و العامة  االعتقالتابع فیدنیر سؤال دویسنج عن أوصاف الشاھد لحالة 
ب. وفي إجابتھ على ھذا السؤال أوضح  تعذیب في الخطی لل / لمعاملة سیئةالناس یتعرضون  قد رأى إذا كان  عّما بشكل واضح الشاھد 
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كان ھذا ھو المكان الذي  حیث  في باب زنزانتھ.    فجوةیستطیع رؤیة المنطقة الواقعة أمام زنزانتھ مباشرة من خالل  كان الشاھد أنھ 
وأشار  ، خاصة یوم الجمعة. اسمع صراخً كان ی ، لكنھ من التعذیب امزیدً لم یشھد وللتعذیب.   ا شخصً   15إلى  9 تعرضشاھد فیھ 

ھناك إطار زمني معین ُسمح لھ   ھ كانأوضح الشاھد أن فكان یوم الجمعة، ھ معرفة أن  كان یمكنھسأل الشاھد كیف  إلى أنھ  دویسنج
  قام بعدّ أن الشاھد ب  دویسنجاستنتج . اواحدً  اافترض أن ھذا اإلطار الزمني كان یومً حیث خاللھ باستخدام المرحاض ثالث مرات. 

 . ااألیام بھذه الطریقة، حیث كانت زنزانتھ مظلمة تمامً 

، "العراقي" یتعرض للتعذیب  ااستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، الذي أوضح الشاھد خاللھ أنھ رأى شخصً 
الماء على   سكبوا ، بعد أن الكھربائیة، من بین أمور أخرىالصدمات حیث قاموا باستخدام على ید أربعة سجانین أمام زنزانة الشاھد.  

للتعذیب في ھذه   اشخصً  15إلى  9أنھ لم یكن یرى من زنزانتھ سوى قاعة ومطبخ. وشھد تعرض ب وصف الشاھد كما  الشخص. 
في الخطیب بین الوقت الذي سبق بدء المظاھرات   ا أدرك فرقً  غیر أنھ ، التحقیقفي غرف  اتعذیًب  یشھدقة. كما ذكر الشاھد أنھ لم المنط

خاصة یومي الجمعة  وعدة مرات في الیوم، لالتعذیب  جّراء  ا صراخً الكبیرة، سمع   المظاھراتبعد بدء  حیث إنھ  الكبیرة وما بعدھا:
قریبة من الزنازین أم ال، ألن الشاھد قال إنھ كان یسمع   التحقیقإذا كانت غرف  عّماقراءة ھذا، إنھ یتساءل  بعدوالسبت. قال فیدنیر 

تحت األرض أثناء  الواقعة  االعتقالفق المر ا قال دویسنج إن الشاھد رسم مخططً فلكنھ ال یرى الناس یتعرضون للتعذیب.  ا صراخً 
مغادرة  كان علیھ أمام زنزانتھ.  ما یشبھ القاعة أنھ كان ھناك ب ، وصف ھذه الواقعة. في یةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادمقابلتھ مع 

 باسم أنور رسالن.  اعلى أنھا مكتب الشخص الذي عرف الحقً  حددھاوالغرفة التي   التحقیقھذه المنطقة للوصول إلى غرف 

 سم التخطیطي الذي رسمھ الشاھد: الر ن المحكمة ستقوم اآلن بمعاینةأحكمة ب قالت القاضي كیربر رئیسة الم

على ما استطاع مراقب المحاكمة   إعادة التمثیل تعتمدللرسم التخطیطي الذي تم عرضھ في المحكمة. حیث إن  تمثیل[فیما یلي إعادة 
 سماعھ ورؤیتھ في المحكمة] 

 

 استراحة للسماح بدخول بعض الھواء النقي إلى غرفة المحكمة.  اتدخل محامي المدعین بانز، طالًب 

معرفة المدة التي اعتُقل فیھا الشاھد في الخطیب.   قال القاضي فیدنیر إن لدیھ سؤالین قصیرین فقط قبل أخذ استراحة. حیث أراد أوالً 
 . اھناك لمدة شھرین تقریًب  بقي، فقد لم تخنھ ذاكرتھفقال دویسنج إنھ إذا 
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أراد فیدنیر كذلك  ولمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، قد بقي في الخطیب ألكثر من شھرین.  افیدنیر أن الشاھد، وفقً أّكد ف
  حفل ب " ا . وقال الشاھد إنھ استقبل أیضً 285أن الشاھد نُقل إلى الفرع دویسنج أوضح فمعرفة ما حدث للشاھد بعد مغادرة الخطیب.  

إن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  ، ولكن دون استخدام التعذیب. قال دویسنج إن الشاھد قال لاأیضً  لتحقیق معھا " ھناك وتم االستقبال
  منھا نُقل وإلى محكمة  نُقل. ثم ذات صلةاألول وطرحوا أسئلة  التحقیقحصلوا على ما یبدو على نتائج قد  285المحققین في الفرع 

   . 2011أكتوبر في تشرین األول/ سبتمبر أو أیلول/في  عنھ  إلى أن أفرجإلى سجن عدرا حیث احتجز 

*** 

 دقیقة]   15استراحة لمدة [

*** 

 استجواب من قبل المدعي العام 

أرادت المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد قدم تفاصیل حول زنزانتھ في الخطیب. فقال دویسنج إن الشاھد وصف حجم  
دویسنج  غیر أن . شمس ضوء  م یكن ھناكإنھ ل ا أن الشاھد قال أیضً دویسنج مكن من التذكر بالضبط. وأضاف ت الزنزانة، غیر أنھ لم ی 

 ما إذا كان الشاھد قال ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل الحدیث عن المواعید المحددة الستخدام المرحاض. لم یتذكر 

بعد أقل من   كان االتحادیة حیث ُسئل الشاھد عن موعد اعتقالھ التالي. فأجاب أنھ استشھدت بولتس بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة 
ُسمح لھ باستخدام المرحاض ثالث  و.  ة مظلم ادائمً  تزنزانتھ كان  ألن اصعًب كان   حساب األیام غیر أن. ىاألول ق تحقی جلسة ال  منشھر 

أّكد  فھذه الفترات.  من خاللالوقت  قام بتعقب ، لذلك  حدفي الیوم الواافترض أن ھذا كان  حیث مرات خالل فترة زمنیة معینة. 
 .  دویسنج ذلك

 استجواب من قبل محامي المدعین 

على أنھ أنور أثناء التحقیق   االحقً  ه الشخص الذي حّدد وبینأراد محامي المدعین شارمر معرفة ما قالھ الشاھد عن التواصل بینھ 
أشار  ف.  التذكر ألنھ ال یستطیع  بالمحضرطلب دویسنج من شارمر أن یستشھد ف ھویة الفتاة من الصور.   التعّرف علىعندما كان علیھ 

، وقال لھ أن ینظر إلى الصور،  قام أنور بالصراخ علیھشارمر إلى أن الشاھد وصف أنھ عندما ألقى نظرة على األشخاص من حولھ، 
 ذلك.  إلى  یشیر المحضر كلمات الشاھد إذا كان  بالتأكیدقال دویسنج أن ھذه ستكون ف".  سیقوم بضربھوإال "

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

كیربر رئیسة المحكمة إنھا غیر متأكدة مما إذا كان ھذا قد تم ذكره بالفعل، لذلك أرادت أن توضح كیف عرف الشاھد  قالت القاضي 
   إلى قربھ من مستشفى الھالل األحمر وشارع بغداد.  اإنھ وصف موقع المبنى، مشیرً دویسنج قال فأنھ كان في الخطیب.  

وتم أخذه   2011 ،شباط/فبرایر  19الجنائیة االتحادیة حیث أوضح الشاھد أنھ تم اعتقالھ في مكتب الشرطة  استشھدت كیربر بمحضر 
علیھ اسم الخطیب فقط. وأضاف   یطلقون لكن الناس و، 251ھناك یعرف باسم الفرع   االحتجاز إلى شارع بغداد. وأضاف أن مركز 

 .دویسنج ذلكأّكد فأنھ قریب من مستشفى الھالل األحمر.  

یلھ قد سأال الشاھد  إذا كان ھو وزم عّماأثناء مقابلتھ مع الشرطة السویدیة وسألت دویسنج  اإلى أن الشاھد ذكر مسدسً  أشارت كیربر
ا نظرة على محضر المقابالت السویدیة. وأضاف أن مقابلة الشاھد األولى مع الشرطة  ی ألق ا. فأوضح دویسنج أنھمعن ھذه الواقعة 

تعرض   قد  الشاھد أنمن ھذه المقابالت  یبدوحیث المقابلة الثانیة أقل من ثالثین دقیقة. استغرقت و  ، ساعاتالسویدیة استغرقت ثالث 
قال دویسنج أنھ عندما سأل الشاھد عن ذلك، أوضح أن ھذا  و. تحقیق جلسات الیقود إحدى  كان للتھدید بمسدس من قبل الشخص الذي 

 . 285الحادث وقع في الفرع 

محقق بتصویب   اقام فیھ واقعةم ذي الصلة من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث ُسئل الشاھد عن استشھدت كیربر بالقس
بل   أنور،. وأضاف أن المحقق لم یكن 251ولیس في الفرع   285في الفرع  واقعة كانت ال أوضح الشاھد أن ھذهلى رأسھ. إمسدٍس 
 . آخر كان یعرف اسمھ لكنھ ال یتذكره ا شخصً 

أخرى.   مسألة دویسنج عن  قالت القاضي كیربر إنھ إذا لم یكن لدى أي من األطراف أسئلة أخرى حول ھذا األمر، فسیتابعون سؤال 
  الشخصیة ھمعلومات أنھ ال ینبغي ألي طرف أن یذكر اسم الشاھد الذي سیتحدثون عنھ اآلن، حیث ُسمح للشاھد بإخفاء ب وأضافت 

]P20  46، الیوم 19رقم   تقریر مراقبة المحاكمة [ . 

، ُعرض علیھ صور  2020 ،تشرین الثاني/نوفمبر 25بشھادتھ في كوبلنتس في   ى ي أدلالذ  الشاھد أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
ع أنور،  الشرطة الفرنسیة. وإذا لم تخنھ ذاكرتھ، فقد طلب بوكر، محامي دفا المقابلة التي أجرتھا معھ لغرض تحدید الھویة خالل 

أوضح دویسنج أنھ ألقى نظرة على الملف ذي الصلة وتذكر  ف  . دویسنج تواصلھ معھذا ھو سبب حیث كان  توضیح بعض الجوانب،  
مكتب  . ثم طلب 2018دیسمبر كانون األول/علم بمقابلة الشاھد مع الشرطة الفرنسیة في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة على أن ب 

االستماع إلى الشاھد مرة أخرى بأنفسھم. وعرضت الشرطة الفرنسیة على الشاھد عدة   وا المقابلة وطلب  الشرطة نسخة من محضر 

about:blank


  
 

9 
 

International Research and 
Documentation Center 

مكتب الشرطة الجنائیة  التي استخدمھا  نفسھا ھي ھذه الصور  لم تكن لكنوبلغ مجموعھا خمس صفحات.  حیث صور أثناء استجوابھ، 
طلب بعد ذلك من الشرطة الفرنسیة القیام بعرض  مكتب الشرطة سبب في أن ھذا ھو الوكان لتحدید ھویة أنور رسالن وإیاد الغریب.  

 آخر للصور. 

یرید توضیح الترتیب الزمني وأشار إلى أن الشرطة الفرنسیة قامت بإجراء مقابلتین مع الشاھد، وأن مكتب   إنھقال القاضي فیدنیر 
 دویسنج ذلك. أّكد واحدة. فالشرطة قام بإجراء مقابلة 

في ھذه   على الشاھدلم یتم عرض أي صور بأنھ و 2017أن المقابلة األولى كانت في عام   ار معرفة ما إذا كان صحیحً أراد فیدنی 
   ذلك. دویسنجأّكد ف.  المناسبة

إذا كان   عّما[ُحجبت المعلومات] ُعرض خاللھا على الشاھد خمس صفحات من الصور. وسأل دویسنج   فير إلى مقابلة  ی أشار فیدن 
زمالئھ الفرنسیین بعد أن  ب  باالتصال قام أنھ  ادویسنج ذلك، مضیفً أّكد أن ھذه لیست صور مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. ف اصحیحً 

لشاھد عینة من صور المشتبھ بھم من  عرضوا على اأخبره زمالؤه الفرنسیون عبر الھاتف أنھم حیث ر ھذا السؤال. ی فیدن  ھ إلیھ وجّ 
 التحقیقات الفرنسیة. 

].  ُحجبت المعلومات [ في  عرضھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة تم الصور الخاصة ب  أن مجموعة ا إذا كان صحیحً  عّماسأل فیدنیر 
صورھم  مكتب الشرطة إلى باریس لعرض أعضاء أن یسافر من الضروري كان سیكون أنھ ب أنھ تذكر   ا، مضیفً دویسنج ذلكأّكد ف

 في وقت سابق بأنھم سیجرون مقابلة ثانیة.  بإخبارھمالشرطة الفرنسیة  قامت إذا  فقط   على الشاھد

 . ُصرَف دویسنج كشاھد 

 .یود توضیحھا أمور إداریة إذا كان لدى أي شخص  عّما سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة األطراف 

أن ھذا الطلب في  ب  ا، مضیفً ألخذ األدلة أنھ یود تقدیم طلب ب ر بالفعل ی إنھ أبلغ القاضي فیدن  ،الغریب إیاد محامي دفاع شوستر،   قالف
 أو یعرقلھا.  إجراءات المحاكمة رأیھ لن یطیل 

 .طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من شوستر أن یقرأ طلبھ 

ألنھ لم یكن لدیھ مالحظات ووثائق ذات صلة في سجلھ، طلب   ا . ونظرً ادائمً  للحفاظ على سجلھ كامًال  اشوستر بأنھ یبذل جھدً أوضح 
 ، فقد قرر تقدیم الطلب التالي ألخذ األدلة. العدم وجود مالحظات ذات صلة لدیھم أیضً  ا نظرً و. تقدیم توضیحاتمن زمالئھ 

 األدلة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة] [ما یلي ھو ملخص لطلب أخذ 

 :ألخذ أدلة طلب 

  إلثبات  )BAMF(مع المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  اطلب لقراءة نص مقابلة طلب اللجوء التي أجراھا إیاد الغریب جزئًی 
 الحقائق التالیة: 

السابقة في سوریا، وصف إیاد الغریب أنھ عمل في قسم األدیان حیث تلقى  في إجابتھ عن أسئلة حول أنشطتھ المھنیة  )1
الموعظة  لمراقبة  لمدة خمسة أشھر وُكِلّف بجمع معلومات من المساجد وحضور الصلوات وخاصة صالة الجمعة  اتدریًب 

 اإلمام.  التي كان یتلوھا
 .إلى كمال األحمد  تبع إداریای إنھ كان  إیادالمخابرات قال أجھزة عندما سئل عن رؤسائھ في  )2
في إجابتھ عن األسئلة حول انشقاقھ، أوضح إیاد أنھ لم یكن یرید العمل في وظیفة مكتبیة ویرید العمل في فرع آخر. لذلك   )3

شھرین آخرین. ثم  لمدة في فرع األدیان  فعاد للعمل . إال أن رئیسھ كمال األحمد طلب منھ العودة الزبدانيبدأ العمل في 
على بعد   40 لقسم كان افقد ، یادإل ا ووفقً . 2011یونیو حزیران/ابتداًء من  40 قسمأنھ عمل بعد ذلك في الب  إیادأوضح 

 كیلومتر واحد فقط من منزل [بشار] األسد. 

 التبریر:

.  تسویتھ البد من ، 2020 �����/���� 18 �� ����� ����� �����إلى   ااستنادً  فھم لقد كان ھناك سوء 
  إیادأخذ األدلة أن  حیث أظھر ھذا غیر صحیح. و. 40مباشرة إلى القسم قسم األدیان انتقل من  إیادن  إقال الشاھد فولنر للمحكمة حیث  

في  بعد ذلك  إیادعمل اقتصر ولب كمال األحمد. بناًء على طقسم األدیان . ثم عاد بعد ذلك إلى الحجر األسودنقلھ إلى  أن یتم أراد فقط
  إیادلم یقل حیث عى المدعي العام. ، كما ادّ برغبة منھ 40في القسم  إیادلم یكن عمل و. "أشبھ ما یكون بالمافیاكان الذي "  40القسم 

.  اجزئًی بتصریحات متناقضة  ولكنھ أدلى ، كالوس إلى إیادتمت قراءة مقتطفات من مقابلة طلب اللجوء التي أجراھا وقد ذلك قط. 
ھذا   دحض ینبغي و". امثیرً  األنھ أراد أن یفعل "شیئً   40انضم طواعیة إلى القسم  إیادإلى أن  الحادثةالمدعي العام من ھذه  فخلص 
 األمر. 

 .إذا كان أي من األطراف یرید اإلدالء ببیان بھذا الشأن عّماحكمة شوستر وسألت شكرت القاضي كیربر رئیسة الم 
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مرحلة  قال المدعي العام كلینجھ إن األجزاء األساسیة من مقابلة إیاد لطلب اللجوء قد تمت تالوتھا بالفعل في المحكمة من خالل 
 . كل شيء آخر سیكون مسألة تقییم أدلةوبأن االعتراضات. 

 .ببیان في الجلسة المقبلة  وسیقومون باإلدالءطلب شوستر  نظرون في القاضي كیربر إن القضاة سی  ت قال

شباط/فبرایر. حیث أراد أن    18إذا كان یجب علیھ أن یكون ھو وزمیلھ بوكر حاضرین في  عّماسأل محامي دفاع أنور فراتسكي 
ستكون ممتنة    نةاالخزافترضت القاضي كیربر أن  فاأللمانیة.  نة االخزإللغاء حجزه الفندقي وتوفیر بعض المال على  ایعرف مسبقً 

علیھما لیس أنھ یبدو أن المحكمة كانت قادرة على اتباع الجدول الزمني مما یعني أن فراتسكي وبوكر ب  تلجھود فراتسكي وأوضح 
 الحضور في ذلك الیوم. 

القاضي   سألتكمة لمدة خمس دقائق بعد إغالق الجلسة. فطلب شوستر محامي دفاع إیاد اإلذن بالتحدث إلى موكلھ في قاعة المح 
   .لشوستر بالتحدث إلى موكلھ توسمح عّما إذا كانوا متاحین كیربر رئیسة المحكمة حراس المحكمة 

 

 . اصباحً  11:20ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 . 2021 ،شباط/فبرایر  17المحاكمة القادمة في  ستُجرى 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  27التقریر 
 2021شباط/فبرایر،  18و 17تاریخ الجلسة: 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021شباط/فبرایر،   17 – للمحاكمة الستون  الیوم 

تمت تالوة الترجمة األلمانیة لثالثة تقاریر تتعلق بالخلیة المركزیة إلدارة األزمة، والتي قدمتھا لجنة العدالة والمساءلة الدولیة  
)CIJA  .في المحكمة، وتم تقدیمھا كدلیل. ثم قام القضاة بفصل محاكمة إیاد عن محاكمة أنور ( 

وفي محاكمة إیاد الغریب، قّدم المدعون العامون بیانھم الختامي. وأشادوا بشجاعة الناجین الذین شھدوا أمام الشرطة األلمانیة أو  
في المحكمة، على الرغم من التھدیدات التي شّكلھا ذلك لھم وألحبائھم. وخلص المدعون العامون إلى أن الحكومة السوریة ترتكب  

. ووضعوا األفعال التي ارتكبھا إیاد في سیاق ھذه االعتداءات  2011اق ومنھجیة ضد شعبھا منذ عام اعتداءات واسعة النط
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة في شكل تعذیب وحرمان شدید من الحریة وفقاً    في المساعدة والمشاركة وخلصوا إلى أنھ مذنب ب

). وبعد النظر في مجموع األدلة باإلضافة إلى العوامل المخفِّفة  ئي األلماني القانون الجنالقانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا (
دة للعقوبة، طلبوا إیقاع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف.   والمشّدِ

 2021شباط/فبرایر،  18 – للمحاكمة الستون  الیوم الحادي و

القضاة على تعاملھم "الراقي" مع المحاكمة، عبّروا عن احترامھم  تال محامو الدفاع عن إیاد بیاناتھم الختامیة. وبعد أن شكروا 
لجمیع الناجین وكذلك الشھود المطلعین الذین أدلوا بشھاداتھم في المحكمة. ثم قّدموا إفادتین بدیلتین. كانت اإلفادة األولى "تفترض  

م بشكل كبیر في مقاضاة أنور وطالبوا بأن یصدر الحكم  جدالً أن موكلھم قد ُوِجد مذنباً". وأشاروا في ھذه اإلفادة إلى أن إیاد ساھ
 بإخالء سبیلھ المشروط لمدة عامین. وزعم محامو الدفاع في إفادتھم الثانیة أن إیاد تصرف تحت اإلكراه وطالبوا بالحكم ببراءتھ. 

 

 2021شباط/فبرایر  17 –الیوم الستون للمحاكمة 

الساعة   الجلسة  ً   13وسائل اإلعالم و ممثلین عن    6بحضور    9:40بدأت  السید ساتلمیر كبدیل لمحامي    2. شخصا المحامي  وحضر 
 .. تم إعفاء أحد مترجمي المحكمة من الجلسة س یجر وأندریاس شولت امانویل ر المّدعي  محامیابیب علي محمد. ولم یحضر خُ  المّدعي

ثالث وثائق  ل  ترجماتٌ   سیتم تالوة  ولكن  المحاكمة،فصل  ب بعد بدء الجلسة، أعلنت القاضي كیربر أن المحكمة ستوافق على طلب االدعاء  
. وأضافت أن ترجمة إحدى الوثائق كانت موجودة بالفعل في ملف  أوالً  في المحكمة (CCMC)  خلیة المركزیة إلدارة األزمةالتتعلق ب 

الجنائیة اال  اً كانت جزءالقضیة، ألنھا   للشرطة  الھیكلیة  التحقیقات  المحكمة حسب  وسیترجمھا  ).  BKAاأللمانیة (  تحادیةمن  مترجم 
 ھذه الترجمات.  اضیان بتالوةالقاألخریین، وسیقوم الحاجة في المحكمة للتحقق من الترجمة الحالیة. وقد تم بالفعل ترجمة الوثیقتین 

 الترجمة: وتال .  2011أبریل /نیسان 21بالفاكس بتاریخ  أُرسلت  األولىأن الوثیقة  فیدنیرأوضح القاضي  

 كمة سماعھ في المحكمة] االمستند بناًء على ما استطاع مراقب المح نسخة ُمعاد إنشائھا من[التالي ھو 

 الجمھوریة العربیة السوریة 

 [...] 

 

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

 .وإنما ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
 العربیة لم یطلب أحد الوصول الى الترجمة   2
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   294المخابرات فرع 

 38846/294رقم 

 2011 ،أبریل/نیسان 20التاریخ: 

 سري للغایة 

 عاجل 

 تعمیم 

 

 2011  ،أبریل/نیسان 18من  378رسالة 

 اجتماع خلیة إدارة األزمات بقیادة األمین العام لإلقلیم بشأن الوضع األمني والسیاسي. نتائج:
أنفسھم بالسالح ولدیھم نزعة سیاسیة    جھزوا انتھت مرحلة التسامح: اعتمد المخربون بشدة على تسامحنا وطلبوا الكثیر. لقد  .1

 معادیة. 
 مواجھة المتظاھرین والمخربین بالوسائل التالیة:  .2

 عدم اإلفراج عن المعتقلین أو إحالتھم للجھات القضائیة  )أ
 وز إیذاء المدنیین استخدام السالح ضد المسلحین، ولكن ال یج ) ب
 مصادرة الدراجات الناریة التي یستخدمھا المسلحون  ) ج
 اعتقال األشخاص دون مداھمات  ) د
یتعلق   ) ه یجب    بالمظاھرات،فیما  األمر،  لزم  إذا  مستعدة،  الشرطة  تكون  أن  یجب  المساجد:  في  جراء  إخاصة 

 المواجھات، ویجب االتصال بالقوات المسلحة للحصول على الدعم إذا لزم األمر 
جب تشكیل لجان علیا للتخطیط والتسییر من أجل: المنطقة الوسطى والمنطقة الساحلیة. خلیة إدارة األزمات ھي المسؤولة  ی  .3

 عن مدینة دمشق وریف دمشق. 
4.  ً ً  تتطلب المنطقة الوسطى اھتماما  خاصا
 یتولى جھاز الحزب المھام التالیة:  .5

 تدریب القوات [المسلحة]  )أ
 عضاء الحزب أحضور  ) ب
 التوافر الدائم  ) ج
 التأھب للمواجھة مع المظاھرات  ) د
 واعتقالھم وتحدیدھممراقبة األشخاص  ) ه
 […]  ) و

 یجب أن توضح النقابات العمالیة أن أي عصیان ستكون لھ عواقب.  .6
 على رؤساء الجامعة إبالغ طالبھم بعدم السماح لھم بالمشاركة في المظاھرات وإال سیتم طردھم.  .7
وعلیھم أن یعلقوا على    لحدث في الوقت المناسب.ل  طیتھمتغ  إرسال   عالم المدني والعسكري بالنسبة لدور اإلعالم: على اإل .8

اللقطات والمقاطع الخاصة بھ مركزیًا وأن یكونوا على اتصال دائم بقوات األمن. یجب حذف الالفتات اإلجرامیة والتي كتب  
ب إبداعیة للتعامل مع وسائل اإلعالم المعادیة.  علیھا نص غیر مالئم من اللقطات. ویجب على وسائل اإلعالم تطویر أسالی 

 تطبیق القانون بكل القوة الالزمة.  تستوجب أن ھذه مرحلة  وافھمأن ی ن ی ن والمخرب تعیّن على المدنیی ی 
 لمظاھرات الجمعة.  المتبع عقد اجتماع خاص لخلیة إدارة األزمات فیما یتعلق بالتحضیر والنھج .9
 
 [ختم]      رئیس أفرع المخابرات  
 
 4[توقیع] /    
 

 مدیر المخابرات لالطالع   إلى:  
 لالطالع نائب مدیر المخابرات 

 لتنفیذاو  لالطالعالفروع 
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 المترجم ذلك.  . فأكدإذا كانت الترجمة صحیحة وكاملة عّما  سألت القاضي كیربر المترجم
 

 . 2011 ،أغسطس/آب  11الترجمة األلمانیة للفاكس بتاریخ تالوة  فیدنیرواصل القاضي 
 

 كمة سماعھ في المحكمة] االمستند بناًء على ما استطاع مراقب المح عاد إنشائھا مننسخة مُ ھو  التالي[

 

 الجمھوریة العربیة السوریة 

 مكتب األمن الوطني 

 

 سّري 

 عاجل 

 

8/8 AQ  :2011  ،أغسطس/آب 6تاریخ 

 

 وحمص ودیر الزور ودرعا  ةمدیر عام فروع حما

معالجة األزمة والمخاطر    حول [غیر مقروء]  2011 ،أغسطس/آب  5بدمشق في  خلیة المركزیة إلدارة األزمة الفیما یتعلق باجتماع 
 بتبادل المعلومات واستمرار األحداث والخسائر.  المتعلقالتنسیق  ضعف و

 رھابھم. إیحاول المسلحون تعویض إخفاقاتھم بنھب الناس و

 طلب: 

األماكن التي یلتقي فیھا المخربون   تقتحمو األحداث، وستشارك القوات العسكریة واألمنیة في كل ھذه  ، تنظم حمالت مشتركة یومیةس
أجنبیة ویشوھون   ى. وعلیھم أن یعتقلوا بشكل خاص أولئك الذین یحرضون على المظاھرات ویتعاونون مع قووتعتقلھم والقتلة،

 جمیع القطاعات. مقروء] تطھیر  صورة سوریا في الخارج. [غیر 

 تواجد أعضاء الحزب وقوى األمن في كل مكان. بجب 

 ة لكل محافظة یُنقل إلیھا الموقوفون. تشكیل لجنة مشترك

 یجب تنفیذ االعتقاالت بدقة شدیدة لضمان رصد جمیع أعضاء الجماعات ذات الصلة. 

 . لوطنيیومیة إلى مكتب األمن ا رإرسال تقاری  یجب

 . األسلحة  ة صادر یشاركون في مبأسماء منتسبي القوى األمنیة الذین یتخلون عن واجباتھم و یجب رفع تقاریر دوریة 

 یجب تنفیذ جمیع التدابیر في الوقت المناسب لضمان السالم. 

 التوقیع: مدیر مكتب األمن الوطني 

 

 أكد المترجم صحتھا. فالقاضي كیربر من المترجم مراجعة الترجمة.   رئیسة المحكمة   طلبت

لب من المترجم  طُ   ذلك،قالت القاضي كیربر إن ھناك وثیقة ثالثة موجودة بالفعل في ملف القضیة إلى جانب ترجمتھا األلمانیة، ومع 
 أن یترجمھا حسب الطلب، من أجل تأكید صحة الترجمة الحالیة. 

 كمة سماعھ في المحكمة] االمستند بناًء على ما استطاع مراقب المح د إنشائھا مننسخة ُمعا[التالي ھو 
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 حزب البعث 
 الجمھوریة العربیة السوریة 

 2011 ، أبریل/نیسان 20التاریخ:  379
 سري للغایة 

 تُحفظ من قبل المستلم  
 

 2011 ،أبریل/نیسان 20من  خلیة المركزیة إلدارة األزمةال  محضر اجتماع
 األمن السیاسي وضعاإلقلیمیة ل  اإلدارةمدیر 

 
 :نتائجال

المخربون أسالیبھم الرامیة إلى ترھیب المدنیین وتقویض ثقتھم في الدولة السوریة. إنھم یخططون لمظاھرات   طّوری  .1
 الجمعة وقد یحاولون نقل حركتھم االحتجاجیة إلى مدن أخرى. 

تحتاج   . ننتصر فیھا علینا أنأصبحت معركة مفتوحة و ،اً فصاعدیجب أن تبدأ مرحلة جدیدة لمواجھة ھذه الحركة. من الیوم  .2
 الدولة إلى إظھار قوتھا الھائلة. 

ال سیما في درعا ومدینة دمشق وحمص وریف دمشق. سیتم    المحتملة،یجب وضع خطط تفصیلیة لمواجھة االحتجاجات  .3
 ھذه الخطط على الفور من قبل مكتب األمن السیاسي. مطلوب دعم الجیش والقوات المسلحة.  وضع

بناًء على السیناریو الذي قد تنتشر فیھ األنشطة العدائیة إلى   الخطط، تحتاج الجیوش اإلقلیمیة والقوات المسلحة إلى تطویر  .4
ً جمیع المناطق. یجب إنفاذ وتنسیق التدابیر المضادة ذات الصلة. وفق   بشكل  تتطلب الخطط تعدیالت المتغیر،للوضع  ا

 منتظم.
 القوات العسكریة دور تفعیل  .5
وبناء على ھذه التقاریر ال بد من محاكمة الجناة وتقدیمھم  القوات المسلحة تقاریر عن عدد الھجمات والجنود القتلى.   ترفع .6

 للمحاكمة. 
ً یتم تطبیق األسالیب ذات الصلة وفق .7  على النحو المعلن من قبل اللجنة المشتركة.  ،لكل موقف على حدة ا
 من المخربین والقتلة والمجرمین. المشتبھ بھم ضبط المطلوبین  .8
 ومات ومالحقة المجرمین بھدف تحقیق نتائج ملموسة. تركز القوات األمنیة على الحصول على المعل .9

 قبل تسلیم الجثة إلیھم.  مر . یجب على العائالت االلتزام بھذه األیدفن الموتى دون تجمھر .10
 اجتماعات یومیة.   خلیة المركزیة إلدارة األزمة تعقد ال .11
 یجب فصل الطالب الذین یشاركون في المظاھرات.  .12
 الناریة بأمر من وزیر الداخلیة. یحظر استخدام الدراجات  .13
 أھمیة اإلعالم في مساعدة الجیش واإلدارة، بناًء على أمر من وزیر الداخلیة.  8رقم  المادةتؤكد  .14
 ترفع القرارات العامة للجنة التوجیھیة العلیا واللجنة في درعا.  .15
 بموجب قرار من وزیر الدفاع، یجب دعم وزیر الداخلیة بأي وسیلة.  .16
ً ناء اإلقلیمیین دور الحزب وفقینسق نواب األم .17  للخطة الشاملة ویقدمون تقاریر.  ا
ھم وأوالدھم في    یجب أن یعیشواضدھم.   تم شنّھاعلینا أن نحترم طلب الذین یرغبون في تدخل الدولة لكسب المعركة التي  .18

 سالم. 
 الشعبیة عن العمل.   وقف اللجان .19

   
 التوقیع: نائب األمین اإلقلیمي

 
، قالت القاضي كیربر إن طلبین ال یزاالن قید  باألصلبمجرد أن انتھى المترجم من ترجمتھ وأكد القضاة صحة الترجمة الموجودة 

المحاكمة واآلخر طلب تقدیم أدلة إضافیة. وبما أن الطلب الثاني یتعلق فقط  فصل النظر أمام القضاة. وأوضحت أن أحدھما طلب  
أي تعلیقات على طلب   طرافلم یكن لدى أي من األ والمحاكمة.   فصلاة سیتعاملون أوالً مع طلب  فإن القض الغریب، إیاد بقضیة 
 القاضي كیربر أمر القضاة بشأن ھذا الطلب:  تلت المحاكمة، لذلك  فصلن ب المّدعی 

 
 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة]  المحكمة،[فیما یلي ملخص ألمر 

 

 أمر المحكمة 
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ً محاكمة المتھم إیاد الغریب وفق سیتم فصل  StE 1ستستمر المحاكمة تحت ملف المحكمة رقم و ) من القانون الجنائي. 3( 13للمادة  ا
 . ) StE 9/19 1رسالن كما كان من قبل ( أنور سیبقى رقم ملف المحاكمة ضد و. 3/21

 األسباب: 

تتطلب أخذ   أنور  في حین أن القضیة المرفوعة ضدفیھا جاھزة للبت    إیادألن القضیة المرفوعة ضد  ،أمر عمليالمحاكمة  فصلإن 
 المزید من األدلة. 

ً سیتم  كیربر أن محاكمة أنور  القاضي  أعلنت رئیسة المحكمة  . وأوضحت أنھ  2020 ،مارس /آذار  10األربعاء یوم حتى  وقفھا مؤقتا
جراء التغییرات ذات الصلة في قاعة  إلللسماح ألنور وفریق دفاعھ بالمغادرة و  إیادستكون ھناك استراحة قصیرة في محاكمة 

 . المحكمة

 

ً   10:40ُرفعت جلسة أنور رسالن الساعة   . صباحا

 . 2021 ،مارس/آذار 10في  الجلسة المقبلة ستعقد 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

فعلیا، ومع ذلك، لمنع  إیادن في محاكمة وفي مقاعدھم، أوضحت القاضي كیربر أنھ لن یكون ھناك مّدع نالمّدعی بینما جلس محامو 
 بالبقاء. للمحامینالمزید من االضطراب، سیسمح 

 :أمر المحكمة التالي دفاع للحصول على أدلة إضافیة وتلت طلب ال التعاطي معالقاضي كیربر  ت واصل

 یلي ملخص ألمر المحكمة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة] [فیما 
 أمر المحكمة 

المكتب االتحادي للھجرة  مع إیاد أجزاء من محضر مقابلة  تالوة 2021 ،فبرایر/شباط  2طلب محامي الدفاع شوستر بتاریخ  
 إلثبات الحقائق التالیة:  والالجئین

كیفیة مراقبة  " في المخابرات السوریة حیث تلقى تدریباً لمدة خمسة أشھر على في البدایة في فرع "األدیان إیادعمل  .1
 الدینیة والحصول على المعلومات ذات الصلة.  االجتماعات والفعالیات 

ً كان  في ھذا المنصب، .2  وتوجب علیھ رفع تقاریره إلى رئیس الفرع.   رئیس الفرع كمال األحمدل  یتبع إداریا
لذلك بدأ  المكتبیة،ال یحب الوظیفة  إنھ مكتب االتحادي للھجرة والالجئینلل إیادقال  "،فیما یتعلق بأسباب ترك فرع "األدیان .3

  إیاد  حیث مكث فرع “األدیان”طلب منھ رئیسھ السابق كمال األحمد العودة إلى  أشھر،العمل في الزبداني. بعد خمسة 
حتى انشقاقھ في عام   2011 ،یونیو/حزیران  حیث عمل من  شبیھ بالمافیاالخطیر وال  40القسم إلى  نُقل ثم شھرین آخرین. 

2012 . 

 ُرفض طلب شوستر، حیث تم بالفعل إثبات الحقائق التي كان من المفترض أن یتم إثباتھا. 

 األسباب: 

وكالھما كانا حاضرین خالل    الفوري،والمترجم فولنر السید  سبق أن استمعت المحكمة لموظفي المكتب االتحادي للھجرة والالجئین
عدة أجزاء من محضر المقابلة على السید فولنر الذي أكد صحة المحضر. وشھد كذلك على المحتوى   وتلیت . المكتب مع إیادمقابلة 

 لیس ھناك شك فیما یتعلق بالحقائق المذكورة أعاله.  األسباب،والسیاق العام. لھذه 

 شوستر القضاة واعتذر عن "محاضره غیر المكتملة على ما یبدو". إیاد شكر محامي دفاع 

ً  نی أن القاضی  ریرب القاضي ك أوضحت  . 2019لدى وزارة العدل األلمانیة [سجلھ الجنائي] من عام  إیادمن سجل  سیتلوان اآلن مقطعا

). تم توفیر  ةالجنائی  السوابق من وزارة العدل (إیاد طلبت معلومات عن قد   األلمانیة تحادیةالجنائیة اال أن شرطة  فیدنیرأوضح القاضي  
 : 2019 ،سبتمبر/أیلول 30ھذه المعلومات في 

 ] ، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمةسجلقید المن  نسخة ُمعاد إنشائھاما یلي ھو [
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 معلومات بخصوص إیاد الغریب. 

 1976 ،مایو/أیار 25سوریا في ،  ولد في دمشق

بخصوص اسم الشخص المذكور أعاله. لضمان التوحید، سیتم تھجئة االسم كما ھو مكتوب  مالحظة: لدى المكتب معلومات مختلفة 
 أعاله.

 1: السجل قیود عدد 

 ھیرمسكایل ] AG[ المقاطعة  محكمة 2018 ، یولیو/تّموز 24التاریخ: 

ً ملزم قانون   2018 ،سبتمبر/أیلول  1منذ  ا

 .القانون الجنائي األلمانيمن  )1( 231و )1( 223 الفقرتینبموجب  ،2018مایو /أیار  26المسألة: إصابة جسدیة في 

 یورو في الیوم  5بمعدل  غرامة یومیة 20الُحكم: دفع 

ً كیربر إنھ وفقالقاضي المحكمة  ة رئیس ت قال التعامل   تمقد األمر “ . وأضافت أن غراماتالعام في تریر، تم دفع ال  المّدعيلمكتب  ا
 معھ". 

ً أیض كانواأن المترجمین الفوریین  القاضي كیربر أوضحت   المّدعون إذا كان الدفاع أو عّما  توسأل خبراء من وقت آلخر  بمثابة  ا
ت رئیسة المحكمة  . لذلك أعلن أي سؤال أو طلبات إضافية. لم یكن لدى أي من األطراف مسَ وضعھم تحت القَ قد طلبوا العامون 

بیانھم ون العام المّدعون یقّدمباستراحة قصیرة قبل أن   ت االنتھاء من أخذ األدلة في محاكمة إیاد الغریب، وأمرالقاضي كیربر 
 الختامي. 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

تمت اإلشارة  [یوجد أدناه ملخص للبیان الختامي الشفوي للمدعي العام، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة. 
 المالحظات اإلضافیة بین قوسین معقوفین]  ت "" ووضع بعالمتي االقتباسالمباشرة  ات االقتباسإلى 

 أوالً إلى السیاق العام في سوریا:  المّدعون أشار 

ضد المعارضة الدیمقراطیة    واسع النطاق تحوا بیانھم الختامي بالقول إنھ منذ بدایة الربیع العربي، تستخدم الحكومة السوریة عنفاً  افت 
"  نحو مناسب  على "  ووصفت غارانس لو كین الوضع في سوریا  حتى الیوم.   مستمرٍ أدى ھذا في النھایة إلى نزاع مسلح  و المدنیة.  

لدول ھي التي ترتكب  ل  غیر التابعةالجماعات المسلحة    ت لیس   أنھكذلك إلى  العامون    المّدعوند بأنھا "أرض الغائبین". وأشار  البلف  بوص
 للحفاظ على الذات تسببت في عدد ال یحصى من الضحایا المدنیین والالجئین". 3"إرادة النظام  إن . فحسب جرائم في ھذا النزاع 

ً وفق . ومع ذلك، فإن ھذه المحاكمة لن تكون  2012السوري منذ عام    نزاعالعامین، تحقق ألمانیا في جرائم ارتكبت في سیاق ال  للمّدعین  ا
 واحدة من العدید من المحاكمات. وستكون ھذه أول محاكمة في العالم یواجھ فیھا موظفو جھاز مخابرات بشار األسد اتھامات. 

 : األفعال اإلجرامیة والمالحظات الخاصة 

لنظام بأكملھ. ومع ذلك، ال یمكن النظر في  ل  ممثالً   بصفتھ  تھملم یُ   ، إیاد الغریب  ،ھم في ھذه المحاكمةتّ على أن المُ العامون    المّدعون  شدد
 وواسع النطاق للنظام السوري على شعبھ.  نھجيّ جرائمھ المزعومة دون وضعھا في سیاق الھجوم الم

السلطة إلى حد كبیر الیوم"، وھي حقیقة تمیز ھذه المحاكمة عن محاكمات    النظام ال یزال یمسك بزمامأن "ھذا  العامون    المّدعون أضاف  
كانت آثار "أنفاس النظام  و  رغ والمحاكمات في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. مب نور

إلى    المّدعون  أشارخائفین.  الشھود  ال  إلى   راً نظ  المحاكمة،المسمومة" واضحة طوال ھذه   الشھودالعامون  العدید من  كیف    بینوا  أن 
وأنھم كانوا على استعداد لإلدالء بشھادتھم فقط عند إخفاء ھویتھم. لكن اإلرھاب في سوریا لم یمنع  للتھدید  عائالتھم في سوریا    تعّرضت 

"البطل" قیصر من تھریب آالف صور الجثث خارج سوریا وكشف النقاب عن طریقة تعذیب النظام للمعتقلین وقتلھم وتوثیقھم. وبحسب  
ً فإن اإلرھاب في سوریا أیض  ،نی ن العامی المّدع أنھ بفضل شجاعة ھؤالء الناس    وا منع الضحایا من إخبار العالم بمعاناتھم. وأضافلم ی   ا

ً فقط لم یكن النظام آمن  كانت تجري فقط في    ،المدعون العامونكما أوضح    المحاكمة، ]. ھذه  بذلك  ُمقّرةالمحكمة كیربر    ة رئیس  ت [أومأ  ا

 

ً دائمالعامون  المّدعونمالحظة من مراقب المحاكمة: یستخدم  3  .طوال بیانھم الختامي بذلك  اوقد التزمومصطلح "النظام" بدالً من "الحكومة".  ا

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2017
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2062
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ھذه   إفالت   بسب   تسكوبلن  العقاب   الجرائم  مرتكبي  ل  من  سوریا.  أظھر في  ً امتنان العامون    المّدعون   ذا  ً خاص  ا إنھم    الشھود؛ لھؤالء    ا
 "یستحقون منا أعلى درجات االحترام والتقدیر". 

أظھرت ھذه المحاكمة أنھ یمكن محاكمة الجرائم التي ال یمكن تصورھا بشكل فعال بموجب الوالیة القضائیة العالمیة، كما أوضح  
 StR  3  ،2021ینایر  /كانون الثاني  28[  األلمانیة   تحادیةالقرار األخیر الصادر عن محكمة العدل االU38Tتماشیاً مع و.  العامون  المّدعون

ً آمن   اً مالذ  اً ولن تكون أبدحالیاً،    ولیست  ،في یوم  لى أن "ألمانیا لم تكنالتأكید عالعامون    المّدعون ] أراد  564/19 الجرائم    لمرتكبي  ا
  ودإلى أنھ لن یكون ھناك حد  وخلصتلیست سوى البدایة".    تس"كوبلن   نوعھا،الدولیة". وأضافوا أن ھذه المحاكمة لن تكون األخیرة من  

 للجرائم بموجب القانون الدولي. 

  تس العام بول المّدعي  ت ، لم تظھر المحاكمة أي حقائق من شأنھا أن تختلف بشكل كبیر عن الئحة االتھام. أوضحالعام وبحسب االّدعاء 
ً المحاكمة الرئیسیة وفق  العامین، سیتم تسمیة الشھود الذین ُسمح لھم بإخفاء المعلومات الشخصیة أثناء  للمّدعینأنھ خالل البیان الختامي     ا

 ]. لإلشارة إلیھم لیوم المحاكمة الذي شھدوا فیھ [سیستخدم المركز السوري للعدالة والمساءلة الرموز الخاصة من التقاریر السابقة

الشھود   تعریض  یحاولوا ة دون أن  توجیھ الشكر لمحامي الدفاع بشكل خاص. فقد دافعوا عن موكلھم بطرق مبتكرالعامون    المّدعون أراد  
ً فقو . وترویعھم باألسئلة بالضغط علیھم أولصدمة أخرى   ". مجّرد تحصیل حاصل ، مع األسف" لم یكن ھذا، العامین للمّدعین ا

 موضوع المحاكمة: 

تسبب في سقوط العدید    واسع النطاق ، عندما استخدم النظام السوري عنفاً 2011بدایة الثورة في درعا عام  العامون    المّدعون استذكر  
الدولة منذ مرحلة مبكرة    رعاهمن الجرحى ومقتل شخصین. واستخدمت الذخیرة الحیة الستھداف المدنیین ولم یتم استخدام العنف الذي ت 

ً ولكن أیض  ،فحسب  وحلھالمنع المظاھرات   فُرضت قیود    ،2011أبریل  نیسان/  في درعا في   ءاً لمراقبة المدنیین والسیطرة علیھم. بد  ا
تقیید الوصول لاجتماعیة،   ال  ،لغذاءوتم  تحت    مشاففقد أدى ھذا األخیر إلى إنشاء    االّدعاء،تحت المراقبة. وبحسب    مشافي وكانت 

تم تقیید تدفق  أنھ  كذلك إلى كیف    العامون  المّدعون أشار  األرض حیث لم یتلق المتظاھرون الجرحى سوى عالج طبي غیر كاف. و
ً المعلومات بشدة وامتدت جمیع التدابیر [التقییدیة] إلى مدن أخرى أیض   ، 2011نیسان/أبریل    النظام العنف بشكل مطرد. في   وصعّد.  ا

  األمر، عاء إلى أنھ بعد ھذا  بأن "مرحلة التسامح قد انتھت". وأشار ممثلو االدّ   اً مباشر  اً أمر  خلیة المركزیة إلدارة األزمةال  ت أصدر
ومع ذلك، فقد ُطلبت إجراءات أكثر صرامة: استخدمت قوات األمن الغاز المسیل للدموع    الممیت،استخدمت القوات العسكریة العنف  

 للتعذیب الشدید واإلذالل واإلیذاء. قسراً في السجون حیث تعرضوا الناس   وُشّرد والھراوات ضد المتظاھرین. 

تغیرت كمیة ونوعیة التعذیب في    2011لكن منذ    ]، إن المعتقلین تعرضوا للتعذیب في السجون السوریة قبل [الثورة  وقال االّدعاء  
استخدم    البدایة،تافھة. "لالنتقام ولخنق" الحركة منذ    أمورا  الالإنسانیة  عتقالكان التعذیب وظروف االوالسجون السوریة بشكل كبیر.  

ً العسكریة مكان   مشافي وأصبحت ال  المعتقالتالنظام السوري التعذیب الجسدي والنفسي. ارتفعت معدالت الوفیات بشكل ملحوظ في     ا
رین وحرستا التي أصبحت أماكن لتخزین  ة وتشزّ المَ   مشافيإلى األوضاع في  العام    االدعاء  أشار  ،مشافيبالللتعذیب والقتل. وفیما یتعلق  

 بالفعل.   ھؤالء األشخاص إلثبات موت  استخدم التوثیق الدقیق للمعتقلین القتلى  والجثث وتسجیلھا قبل "التخلص منھا" في مقابر جماعیة.  

إدارة  المخابرات العسكریة، و  شعبة العامة، و  إدارة المخابراتتكون من  ی   العام ھیكل المخابرات في سوریا، قائلین إنھ  وصف االدعاء
، كان الفرع المركزي في المحاكمة  العام  عاء إلى مزید من الفروع. وبحسب االدّ   اقسم كل منھوت المخابرات الجویة، واألمن السیاسي.  

ً المعروف أیض  ،251الحالیة ھو الفرع   ویتعلق  لموقعھ المعروف في دمشق. كان ھذا الفرع یشرف على دمشق،    اً باسم الخطیب، نظر  ا
 . 40من قبل القسم  ا مدعوم وكانفي الغالب باالعتقاالت ونقاط التفتیش. 

كانت    . العامون  المّدعون   "، كما وصفمكانة خاصة  للقسم "بفضلھ كان  و  بشار األسد،  خال بقیادة حافظ مخلوف، ابن    لقسم وكان ھذا ا
قبل    فقط،  اً خاصة بھ، ومع ذلك، بقي الناس ھناك لفترة قصیرة جد  معتقالت   40". كان للقسم  ختراقواال  التطھیرتعرف باسم "فرقة  

  تم اختیار و  40األشخاص بالفعل لسوء المعاملة في القسم    ضتعرّ العامون    المّدعون وصف  و .  251نقلھم إلى فرع آخر، عادة الفرع  
القسم    نفذ و  "دائرة نخبویة".   خلق   مما أدى إلى   كان علیھم الخضوع لعملیة اختیار متعددة المستویات،   حیث   ھذا القسم بعنایة.   عناصر

 . مطاردة" األشخاص الفارین من المظاھرات "بدأو  "اعتقاالت مفاجئة" في مظاھرات سلمیة 40

بسبب اعتقالھ أو مكان إحضاره. ولم یتم  ، كان على المرء أن یضع في اعتباره أنھ لم یتم إخبار أي شخص  العامین  لمّدعینا  بحسب 
  إبالغ أي من المعتقلین بحقوقھم أو عرضھم على قاٍض. كما لم یكن لدیھم محام، ولم یتم إبالغ أي شخص باعتقالھم أو مكان وجودھم. 

 بماستُقبل المعتقلون  ، ا251ما یلي: عند وصولھم إلى الفرع  العامون    المّدعون  ، وصف 251ملة المعتقلین في الفرع  فیما یتعلق بمعا
عادة ما یبدأ ھذا اإلجراء في الفناء أو الطریق  وووحشیة".    مسعورةالترحیب"، حیث تعرضوا خاللھا للضرب بطریقة "  ة"حفل بـ  یُعرف

ة التي جلبتھم إلى ھناك. ویذكر  مركب ن "لمزید من الوحشیة" لحظة مغادرتھم التعّرض المعتقلولمبنى. وفي كثیر من األحیان، لالمؤدي 
بمجرد دخول  ف.  ا اإلجراءحدیدیة أثناء ھذ  قضبانض المعتقلون للضرب على رؤوسھم ب تعرّ   ،2011  سبتمبر/ وأیلول  یولیو /تّموز أنھ بین  

 إلى زنزانتھم.  یقادونمالبسھم و یستعیدون ذلك،بعد وتفتیشھم. یتم  حیث خلع مالبسھم في الطابق السفلي علیھم  المبنى،المعتقلین إلى 

بشكل عام، أُجریت  وخدمت كوسیلة لالنتقام أثناء التحقیقات.  تُ كذلك إلى أعمال العنف واسعة النطاق التي اسالعامون    المّدعون أشار  
  االّدعاء، معاملتھم. وبحسب   یسيءالمعتقلین و تحقیق حیث یُھینأثناء ال اً حاضر   عادةً  ّسجانینأحد ال   یكون التحقیقات دون غرض محدد. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1
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عن التھدیدات وأعمال   فضالً  الفلقة، والدوالب، والكرسي األلماني، والّشْبح،والضرب على الوجھ،  وفقد شمل ذلك: الصعق بالكھرباء، 
ولم یتلق المعتقلون أي    إنسانیة ومھینة. كانت ال  251إلى أن ظروف االعتقال في الفرع  العامون    المّدعونخلص  و العنف الجنسي.  

. كان الطعام  بالتناوبینامون  أو    نوفكانوا ینامون وھم واقف  ،لم یكن لدى المعتقلین فرصة للجلوسوكانت الزنازین مكتظة  وعالج طبي.  
ً أیضفي الفرع غیر كاٍف   وفقد   رین،اآلختعذیب المعتقلین  ل  لصراخ المستمر سماع ا  نی المعتقل  كان على ووكانت حالة النظافة كارثیة.    ،ا

الثانيو  2011  أبریل/نیسان  29الكثیر من الناس عقولھم. بین   اعتُقل مئات اآلالف من األشخاص في الفرع    ،2012  ینایر/كانون 
مجرد  إلى أن  العامون    المّدعونالخوف أسوأ من التعذیب الجسدي. خلص  ھذا  كان  وكانوا یعیشون في خوف دائم على حیاتھم.  و.  251

 . ضرباً من التعذیبیعتبر  251في الفرع  عتقالاال

 الغریب اإلجرامیة:  إیاد مساھمة

فبرایر  /بإدارة المخابرات العامة كمدرب بدني. ومنذ شباط  إیادھم: في سن العشرین، التحق  تّ مُ تاریخ عمل الالعامون    المّدعون وصف  
قبل أن یعمل في الزبداني لمدة شھر    251، في مبنى الفرع  “األدیان”فرع  عمل أوالً في  حیث  .  251في الفرع    عنصراً ، أصبح  2010

ً تقریب  ً "راضین تمام  كانوا على ما یبدو   الوظیفة المكتبیة وألن رؤساءه  ھ "لم یفّضل"ألن و.  2011یونیو  /حزیرانمن    اً ، بدءا عن عملھ،    "ا
الذي یقوده    بما یفعلھ القسم   على درایة   إیاد دأ بالفعل وكان  كان القمع من قبل النظام قد ب   الوقت، بحلول ھذا  و.  40بدأ العمل في القسم  

تشرین    سبتمبر أو/أیلول  عاء أنھ ھو نفسھ متورط بشكل مباشر في حادثة واحدة على األقل في مسجد دوما فيوجد االدّ وحافظ مخلوف.  
عندما فتح    40  قسم من ال  عنصراً   250  بوجود حوالي   شخص بشكل سلمي   6,000  –   3,000  حیث تظاھر .  2011أكتوبر  /ول األ

أن  العام  عاء  دّ . وأوضح االلرئیس إذا كانوا یحبون ا  الجمیع؛حافظ مخلوف النار على المتظاھرین من السیارة وأمر بإطالق النار على  
وزمالئھ القبض على األشخاص الفارین وعندما    إیاد ُطلب من  ووأصیب اثنان بجروح قاتلة.    ، فوراً ثالثة أشخاص على األقل لقوا حتفھم  

وزمالؤه ھؤالء األشخاص قسراً في   إیاد فقد وضع   ،االدعاء العام. وبحسب اً شخص  30اعتقلوا ما ال یقل عن  "،المطاردة  عملیة بدأوا "
عتقلون  قبل الماستُ   251رع  قام زمالؤه بضرب المعتقلین. وفي الف  نالحافلة حی   على متنإیاد  وكان  .  251حافالت ونقلوھم إلى الفرع  

ً مدنی   30ض  تعرّ وجّراء ذلك  حفلة الترحیب"،  ب " ً   إیادإلى أن  العام  عاء  لسوء معاملة بشكل خطیر. وخلص االدّ   ا قبل    وقد  كان مدركا
ض ھؤالء األشخاص  باستھتار   بذلك وقبل   كان على علم حیثآلیة لترویع الناس.  كان بمثابة  الفرع    بأن  إیادعلم  و.  يّ جنھللتعذیب الم  تعرُّ

 . بھ

األدلة المتوفرة عن إیاد  أن  . و 251د على أن أنور رسالن ھو المتھم باإلشراف على التعذیب واألمر بھ في الفرع  شدّ   العام  االّدعاءلكن  
  ولم تكن  .2011أكتوبر  /ولسبتمبر أو تشرین األ /في أیلول جریمة واحدة فقط في یوم واحد  ب من ناحیة أخرى یمكن أن تثبت تورطھ  

عند تقییم األدلة في قضیتھ، یجب فحص األدلة  العام. ومع ذلك،  عاء  بحسب االدّ   لما كان یحدث لقطة  سوى    إیادالقضیة المرفوعة ضد  
أن ھذا الھجوم  العام  . ووصف االدعاء  العامون  المّدعونواسع النطاق ضد السكان المدنیین، كما أوضح    نھجيھجوم موجود  التي تثبت  

، یجب النظر إلى األدلة ضده وتجاھل  إلیاد، عند تحدید المسؤولیة الجنائیة  ّدعاء. وبحسب اال251تم في الشوارع وكذلك في قبو الفرع  
 كل شيء آخر. 

ً إلى أن الستین یوم  العامون  المّدعون كما أشار   ما    األقل، على    2011  أبریل/نیسان  الماضیة من المحاكمة أظھرت "بوضوح" أنھ منذ   ا
إلى  العامون    المّدعون مین". وأشار  واً وواسع النطاق "ضد أعضاء المعارضة الفعلیین والمزعفتئ النظام السوري یشن ھجوماً منھجیّ 

تقریر ھیومن 38Tوالعدید من الشھود وكذلك    كریستوفر إنجلزو  )P2(لبُنّي  أنور ا38Tو   مازن درویش و   الفاضلة ثورمان مثلالعدید من الخبراء  
مین]. وبحسب  و[الھجوم على أعضاء المعارضة الفعلیین والمزع  ذلك الذین أكدوا     "رایتس ووتش "لم نر مثل ھذا الرعب من قبل 

في  ف  عاء،االدّ  بدأ  الھجوم  تنفیذ  2011  ،أبریل/نیسان  29إن  بالفعل  تم  عندما  األزمة ال أوامر  ،  إلدارة  المركزیة    20من  بدءاً    خلیة 
 تنفیذ ھذه الخطة.  ،لبعد ھذا التاریخ بقلی  ،شخص في درعا 200  ثبت مقتلویُ   .2011 ،أبریل/نیسان

كریستوفر  و  P10و   مازن درویشو  مازن درویش إلى شھادات    المّدعون ، أشار  ومھامھاالخلیة المركزیة إلدارة األزمة  فیما یتعلق بوجود  
من المعلومات حول المناقشات    اً مزید  2011  أبریل /نیسان  20بتاریخ    الخلیة المركزیة إلدارة األزمة كما سیوفر محضر اجتماع    .  إنجلز
للتو في   تالوتھمااألخریین اللتین تمت الخلیة المركزیة إلدارة األزمة . إن صیاغة ھذا المحضر باإلضافة إلى وثیقتي الجتماعاتأثناء ا

التي قدمھا رئیس المفتشین الجنائیین االسم]،    ُحجب شھادة الشاھد [وتؤكد  .  تس بولالعام    المّدعي  تأشاركما    "،تقشعر لھ األبدانالمحكمة "
] عندما وصف  ُحجب االسم[   إفادة   العام إلى   المّدعيأشار  و.  الخلیة المركزیة إلدارة األزمةتنفیذ خطط    P16وكذلك شھادة     دویسنج

، ذكرت أن االعتداءات والصراخ المستمر  من المحاكمة  34  یومالبشأن اعتقالھا في    P16" وعندما شھدت  عنفدوامة  بأنھ "  لوضعا
بشكل  الخلیة المركزیة  ، تم "تنفیذ تعلیمات  على وجھ العموم  أنھإلى  العامون    المّدعون. وخلص  251"طبیعیة" في الفرع  أموراً  كانت  

 ". بدأتلمعارضة قد مطاردة اأن "و  صحیح"

  ،ورمانث السیدة  شھادات العدید من الشھود:  الى    المّدعون  أشار  ،والمنھجيّ واسع النطاق    فیما یتعلق بدور أجھزة المخابرات في الھجوم
  ت فِص وُ و  .دویسنج  ینرئیس المفتشین الجنائی و  P3و   P10و   ،(P2)أنور البني  38Tو   ،مازن درویشو  ،سیفریاض  و،  زكریستوفر إنجلو

للفرع    المھمة قبل    251الخاصة  الجنائیین38Tمن  المفتشین  والالجئینمع    نفسھ   إیاد   وإفادات   دویسنج  رئیس  للھجرة  االتحادي    المكتب 
  P16و   P24و  P20و   P5و   P21إلى المحكمة من قبل    40دمت إیضاحات بشأن القسم  . وقُ األلمانیة   تحادیة شرطة الجنائیة االوال
ً فقو. ووالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةالمكتب االتحادي للھجرة والالجئین    جلسات االستماع معنفسھ أثناء    المّدعى علیھو  ،5Pلـ    ا

والء غیر مشروط للعمل في    ممن كان لدیھمتم اختیار أولئك الذین یتمتعون بحالة بدنیة وعقلیة ممتازة، مع مراجع مھنیة ذات صلة  
 كان على ما یبدو أكثر مالءمة منھ.   إیادإلى أن    المّدعون. وخلص  40القسم    إلى  P5  یصل   ولم   .العامون  المّدعون  أشار، كما  40القسم  
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أكدت  ، ال شك في أن النظام السوري یشن ھجوماً منھجیاً وواسع النطاق ضد السكان المدنیین المعارضین. وقد  العام  عاءوبحسب االدّ 
 ً    الفاضلة ثورمانتأكید    العامون  المّدعونذكر    النظام، فیما یتعلق بقتل المدنیین من قبل  و .   محكمة العدل االتحادیة األلمانیة ذلك سابقا

أن ملفات  العامون    المّدعون. وأضاف  P19و   5P1و   ، مازن درویشو  ، ھیومن رایتس ووتشتقریر    إضافة إلى  في المحكمة،  لذلك
البروفیسور   قدمھا  التي  والتحلیالت  كین  روتشیلد،د.  قیصر  لو  وغارانس  دویسنج  الجنائیین  المفتشین  مثیر   ورئیس  بشكل  أثبتت   ،

حیث    احترام"   أو في تحلیلھ لملفات قیصر أن الجثث "ألقیت بال مباالة    دویسنجأوضح  و" لعملیات القتل ھذه.  لفعلي لإلعجاب "النطاق ا
ً ، ووفقالقمامة  ممن ینبشونأو  ، "دون أي حمایة من الشمس  أُلقیت في احدى الساحات الخلفیة كانت تلك    ، لدویسنج وغارانس لو كین  ا

 سیرة قیصر.  اإلشارة الى من خالل ذلك   ة األخیر ت أكد و. 2011مایو /أیار على األقل منذ الممارسة شائعة

إنھ بھذه المحاكمة، حقق  القول    یمكن  ذلك،لعدم تمكن المحكمة من سماع قیصر أو سامي. ومع    ھم عن أسف  العامون   المّدعون أعرب  
النظام    مرتكبة من قبلالیمكن إثبات "المدى المروع" للجرائم ضد اإلنسانیة  و.  تسبولالعام    المّدعي  ت، كما خلصاً االثنان ھدفھما أخیر

ً وفقو السوري من خالل ھذه الملفات.   ً وفقو ھناك شك في صحة الصور.    العامین، لیس  للمّدعین  ا أظھرت    روتشیلد،  د.للبروفیسور    ا
النطاق. ووجد    20,948صورة من أصل    6,627 تعرّ العامون    المّدعونصورة عالمات على عنف واسع  الناس  لسوء  أن  ضوا 

  وقُتل  . الموت ألسباب طبیعیةتم استبعاد    الصور، بناًء على ھذه  وأنھ لم یتم توفیر العالج الطبي.    ومن الواضح،  المعاملة بشكل منھجيّ 
العامون إلى    المّدعون  ة وتشرین. وأشارزّ المَ   ي ی فمشونُقلوا إلى  "بوحشیة"    اً شخص  6,627ما ال یقل عن    2013و  2011بین عامي  

باعتبارھما من المطلعین أن   P14و  3P  . أكدالترحیب"  تعن قتلى ومعتقلین ماتوا خالل "حفال  إیادوالمتھم    32P  تحدثأنھ  كیف  
مقابر جماعیة. وأوضح   في  "دفنوا على عجل"  مقبرتین جماعیتین حصری   P3المعتقلین  تم حفر  أنھ  ً كذلك  الجثث من  ا   إدارة  لدفن 

ً أیض  Z300719  . أكدالمخابرات العامة ش الجنائي  المفت ھذه الشھادات من قبل    أُّكدت  العامین  للمّدعینوفقا  ووجود مقابر جماعیة.    ا
صور أقمار صناعیة مفتوحة المصدر أظھرت مقابر جماعیة بالقرب من    ل حّل وعرض    حیث   .  من المحاكمة   54كنابمان في الیوم  

على الرغم من أن ھذه الصور مؤرخة في عام  وحفارة مستخدمة لحفر القبور.  آثار  تعرف على  الیمكن    الصور،في إحدى  و دمشق.  
لم تكن ھناك    ،2011في عام    األول، لسببین:    2011فلن یكون من المستغرب عدم وجود صور خاصة من عام    بعده،وما    2014

ً ثانی . وحاجة بعد إلى مقابر جماعیة بھذا الحجم الكبیر والتي تُظھر منطقة معینة فقط.    ،رالصومحدود لمثل ھذه  یتوفر سوى عدد  لن    ،ا
ً قد ذكر وجود مقابر جماعیة أیض  ھیومن رایتس ووتش تقریر أن العامون  المّدعونكما وجد   . ا

 نطاق من قبل النظام السوري. المن ھجوم ممنھج وواسع  جزءٌ   ھيفإن عملیات القتل المستھدفة وواسعة النطاق للمعارضین  وبالتالي،

 استراحة قصیرة للمترجمین وفتح النوافذ.]  تس العام بول المّدعي ت [طلب 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

 ] البیان. تالوة  تسالعام بول المّدعي ت واصل [

 التعذیب والحرمان من الحریة 

.  251حول التعذیب والظروف الالإنسانیة في الفرع  بشھاداتھم  العدید من الشھود    أدلىالمحاكمة،    خالل  إلى أنھ  العامون  المّدعون وأشار  
  ، المّدعى علیھ  أخبر.  251" في الفرع حفالت الترحیبحول "  لعین بشھادتھ، على سبیل المثال، أدلى أحد المطّ 17و    16الیومین  في  
  وصفاً أكثر تفصیالً  م وقدّ ضوا للضرب على رؤوسھم.  أن المعتقلین تعرّ  2018مایو /أیار في  والالجئینالمكتب االتحادي للھجرة  ،إیاد
ً   األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  الشرطةھ  ت ما استجوب عند نفسھ إن صرخات  وقال إیاد ب معدنیة.    ضوا للضرب بقضبانأن المعتقلین تعرّ   موضحا

 . 251التعذیب وصلت حتى الكافیتریا في الفرع 

  ھذه الشھادات مجرد لمحة إال أن التعذیب. قد أدلو بشھاداتھم عن ن العدید من المعتقلین والضحایا السابقین أ العامون المّدعون  وأضاف
موقعھ،  و  251الفرع    شكل   بصورة متّسقة   P26و   P11و   P23و   16Pو   P1  كٌل من   صف وكان یجري وما یمارس حتى الیوم. و عّما  

ً والذي كان معروف ً أیض  ا وصف جمیع الشھود السجون    ذلك،عالوة على  ولموقعھ في منطقة الخطیب المعروفة.    اً ، نظرلعاّمةبین ا  ا
ً أیض  P16  تأوضح   ،34. وفي الیوم  251السریة في الفرع   أنھ ال توجد إجراءات قانونیة لفحص صحة االعتقاالت ولم یتم إبالغ    ا

ً مطلقأفراد األسرة   دمت شھادتھ  قُ  الذي  – ]  ُحجب االسم[ سؤال  أنھم كانوا یودون   العامون  المّدعون ذكر  وباعتقال أحبائھم واحتجازھم.   ا
.  40القسم  من قبل  ستدعاء  ال طواعیة    استجابكیفیة اعتقالھ بالضبط عندما    حول  –   ]57كبیر المفتشین الجنائیین ھورل [الیوم   من قبل
أنھ  یكن على استعداد    إال  بشأن سالمتھ وسالمة أسرتھ. وإلللم  المحكمة بسبب مخاوف جدیة  بشھادتھ في    أُّیدتقد  ، فرغم ذلكدالء 

ً وفقو من خالل العدید من الشھادات األخرى،    251الشھادات حول التعذیب المستمر والظروف الالإنسانیة والمھینة في الفرع     للمّدعین  ا
جماعیة مكتظة    زنازین"حفلة الترحیب" سیئة السمعة قبل نقلھ إلى    أن یواجھ اعتقالھ واحتجازه، وكیف كان علیھ   P1: وصف العامین

ھذه    P11أكد  وشرجھ.  فتحة  ھراوة في  بوضع    ّسجانال   قیامصغیرة. وشھد كذلك بشأن الطعام غیر الصالح لألكل و  منفردة  وزنازین
  عتقلینأعین الم  وضع عصابة علىحول    P12شھادة  أیّدت ھذه الروایات  ھو وزمالئھ. و  معاناتھالصورة من خالل اإلدالء بشھادتھ حول  

جارب  كانت ت وفي الزنازین.    ال ینطفئضوء  وجود  النوم وعدم قدرتھم على التمییز بین اللیل والنھار بسبب  على    التناوب على  وإجبارھم  
P16 جب االسمحُ [ و  [[38T 57الیوم]   أیض متشابھة ً  . ا
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https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1/
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عن الھجمات بالقنابل وكیف  لة مسؤو  تكان في قطنا]   الجیشمن  [   ة العاشر  فرقةأن ال  المحكمة  23Pإلى إخبار العامون    المّدعونأشار  
الناس.   أسنان  بخلع  الشھود عن تحدث    ،العامین  لمّدعینا  وبحسب قاموا  (تُبّع)"  جمیع  في    أذیال  تجربتھم    251الفرع  التعذیب"  من 

  المّدعونوخلص  .  251لمعتقلین آخرین. كما وصف جمیع الشھود نقص العالج الطبي في الفرع    یحدث الخاصة وكذلك ما شاھدوه  
كان    إن"  –المرضى"    القضاء علىأن الھدف الوحید ھو "حیث وجدوا    ،الخیر"  لعمل"لم یكن    مشفىنقل المعتقلین إلى ال   إلى أنالعامون  

ً أیضالعامون  المّدعونمرضى". وأشار  من الممكن تسمیتھم ھو   مشفىال من الخروج منأحد الشھود   مّكنإلى أن السبب الوحید الذي  ا
ً أیض  ����� P26أكدت  ولیموت.  وترك  ألقي بھ في الشوارع    فقد  لآلخرین،  عبرة  لیكون  كفایة أن حالتھ كانت سیئة   ھذه الروایات    ا

 المتعلقة بالعالج الطبي. 

إال أنھ لم تكن  أنھ عادة ما یجب تقییم مصداقیة كل شھادة على حدة.    العامون  المّدعون وفیما یتعلق بمصداقیة شھادات الشھود، ذكر  
ً ھناك إشارة واحدة على أن أی  كانت كل  وفي ھذه المحاكمة.    من الشھود لم یقل الحقیقة أو حاول توجیھ اتھامات زائفة للمدعى علیھ   ا

ً وفقو .  تّسقةتفاصیل الشھادات مُ  یمكن  و.  وحسب  لرفض الطبیعي الستعادة ھذه الذكریاتل  تعود  معینةأمور  تذكر    ة، فإن صعوب للمّدعین  ا
لم یتم إنقاذھم".  و  ؛251من الفرع    ھم من الناجین  ووجد االدعاء أن "ھؤالء األشخاص للمرء أن یرى الرعب على وجھ كل شاھد.  

 جمیع الشھادات بأدلة أخرى.  تأییدلم یكن ھناك أي مبالغة، وتم  ذلك،ومع 

إلى    المّدعونوتابع   باإلشارة  الالعامون  المحاكمة الیوم  الجنائی   عندما تحدث    ثاني من  المفتشین  التعذیب  عن كون    دویسنج  ینرئیس 
بالجرائم   1976ممارسة شائعة في السجون السوریة منذ   على األقل وأكد أنھ خالل التحقیق الھیكلي الذي أجراه مكتبھ فیما یتعلق 

في الفرع    علیھا  ا متعارفطریقة    كونھانفس الوصف للتعذیب، وال سیما الفلقة  موا  قدّ   السوري، فإن جمیع الشھود   نزاعالمرتكبة في ال
ً وفقو   .251 قیصر    ،العامین  للمّدعین  ا بملفات  یسمى  ما  قدّ وإن  الذي  الشرعي  الطب  د. روتشیلدمھ  تحلیل  على وجھ     البروفیسور 

الفرع    الخصوص التعذیب في  آخر على  الشرعي  العامون  المّدعونشدد  و.  251سیكون دلیالً  الطب  تحلیل  نتائج   قد  على أن  وجد 
تعذیب  كل موظف لدیھ مجموعة أدوات  "ذكر روتشیلد أن  وع الفروع.  مشتركة متكررة بشأن التعذیب المنھجي الذي تستخدمھ جمی 

مازن  م  . كما قدّ تھاه فیما یتعلق بشھادات الشھود وأكد معقولی لنتائج التي توصل إلیھا ھو وزمالؤ. كما عرض ا ما یبدو   قیاسیة" على 
البُنّي38Tو    درویش  ً أوصا    (P2)أنور  البُنّيتھ المخابرات السوریة. وقد حصل  عامة للتعذیب الذي استخدم  فا على جائزة حقوق    أنور 

ي نظرة ثاقبة في  نّ م البُ قدّ و   . العامون  المّدعون كما ذكر    اإلنساناإلنسان من الرابطة األلمانیة للقضاة والجائزة األلمانیة الفرنسیة لحقوق 
ً عام  73  وھو "  الرھیبوذكر "الرقم  موكلیھ  تجربتھ الخاصة وكذلك تجارب   أفراد  السنوات التي قضاھا ھو و  مجموع   والذي یمثل   ا

ر القانوني والعدید من حاالت العنف الجنسي من قبل المخابرات  التھجیر غی    ھیومن رایتس ووتشعائلتھ في السجن. كما وصف تقریر  
ثبت "لألسف"  بالقول إنھ ال یوجد أي شك على اإلطالق بشأن ھذه األدلة اإلضافیة. إن مجمل األدلة یُ العامون    المّدعون السوریة. واختتم  

 ". ةھائل أبعادوجود "آلیة تعذیب ذات 

ً  16في المخابرات ألكثر من  عملھ في مناسبات مختلفة بنفسھ وصف   إیادأن المتھم  ى الالعامون  المّدعون وأشار  ً وفق ذلك، . ومع عاما   ا
ً عجبھ حقت ، لم  العامین  للمّدعین لشبیھ  "ا   40قبل أن ینضم إلى القسم    فرع “األدیان”بدأ العمل في    ذا "، لیفّضلھا"  یكن  ، ولمالمكتبیة  وظیفتھ  ا
تم تفصیل ھذه األوصاف بشكل أكبر أثناء استجوابھ من  و.  مكتب الھجرة مقبول  في  ما وصفھ إیادأن  العامون    المّدعونوجد  و".  بالمافیا

حزیران/یونیو،    3تاریخ  بیانھم ب إلى  العام    االدعاء  أشار  األقوال،وفیما یتعلق بمقبولیة ھذه    .األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  الشرطة  قبل
وفي  2020 قبل    إیادب  و جاستُ   ،2018  ، أغسطس/آب   16.  الساميی دو  ینالجنائی   ینالمفتشكبیر  من  الجنائي  والمفتش  فراي.    سنج 

بعدم إعجابھ    إیادالتزام الصمت. وأكد كالھما روایة    متھمفي المحكمة منذ أن قرر ال  ھ تم االستماع إلیھما كشاھدینوأوضح االدعاء أن 
ً . كما أكدوا أنھ  فرع “األدیان”بالوظیفة المكتبیة ثم التحاقھ ب    لمّدعینضحیة مدنیة. وبحسب ا  30شمل ما ال یقل عن  في حادث    كان ضالعا

مع   السابقة  متّممة إلفادتھ فھي .  األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  للشرطة إیادلم یكن ھناك سبب للشك في ھذه األوصاف التي قدمھا  ،العامین
كذلك أنھ ال توجد مشاكل مع المترجم  العامون    المّدعون  ووجد   .تفاصیل إضافیة تضیف علیھا  و  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین

كذلك بقرار من    ستدّعم  ھذه األقوال   لى ان مقبولیة إ  العامون  المّدعون  وخلص   . یادإلوتمت إعادة ترجمة محضر استجواب الشرطة  
 . إیادبتأیید مذكرة توقیف   محكمة العدل االتحادیة األلمانیة 

 38T P3إضافة إلى ذلك، فإن شھادة و. إیادابن عم  P6  إلى شھادةالعامون   المّدعونمع المخابرات، أشار  یادفیما یتعلق بالمسار المھني إل
المعروضة في    إلیاد   بطاقة الھویة العسكریةبالقول إن  العام  . واختتم االدعاء  إیادب تترك أي شك حول صحة األوصاف الخاصة    مل

 المخابرات العامة.  إدارة  لدى عملھ أكدت كذلك  قد  المحاكمة  من  56 یوم الفي المحكمة  

"، في  251بالفرع    سؤولة عن االعتقالمفرقة الال، "40  قسمأن إیاد الغریب انضم طواعیة إلى الالعامون    المّدعون  وجد  القول،خالصة  
بالملل" في    قسم انضم إلى الوضد المتظاھرین والمعارضین.    النطاق  الوقت الذي اتخذ فیھ النظام إجراءات واسعة  ألنھ "كان یشعر 

بذلك من خالل عملھ في مراقبة    إیادعلم    االدعاء،القمع من قبل النظام قد بدأ بالفعل. وبحسب    الوقت الذي كان فیھوظیفتھ السابقة في  
كان  وات العامة.  المخابر  إدارةمن عملھ لمدة عام في    40القسم    الموجود في المساجد والمناسبات الدینیة، وكان على علم بنوع العمل  

كانت أمنیتھ الوحیدة ھي "القیام بشيء  و التعذیب والعنف نتاج موت الناس وواسع النطاق. كما أنھ لم یھتم ب  المنھجيّ على علم بالتعذیب 
 مثیر".

 استراحة قبل متابعة التقییم القانوني. تسالعام بول المّدعي تطلب 

*** 
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https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/15/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
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https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/15/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%b7/
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 ] دقیقة 65استراحة غداء لمدة [

*** 

 التقییم القانوني 

التقییم القانوني للنتائج المذكورة أعاله من خالل توضیح أن المحاكمة كانت محاكمة بموجب ما یسمى بالوالیة    العامون  المّدعونبدأ  
وبما أنھ سیتم الوفاء بمتطلبات ھذه     .من قانون الجرائم ضد القانون الدولي   1المادة  38Tعلى النحو المنصوص علیھ في    العالمیة،القضائیة  

الئحة االتھام التي ذكرت أن النظام    لىإوأشار االدعاء  أن المحكمة لھا اختصاص في ھذه القضیة.    العامون   المّدعونفقد وجد    المادة،
) من  1(  7المادة  ھجوماً منھجیاً وواسع النطاق ضد السكان المدنیین. كما ھو مبین في    2011  أبریل/نیسان  29منذ    قد بدأ  السوري 
المتطلبات الضروریة ھي الطابع واسع  و، یمكن أن یرتكب مثل ھذا الھجوم ضد أي سكان مدنیین.   جرائم ضد القانون الدوليقانون ال

، فإن مطلب "االنتشار" سیكون ھو المكون الكمي ویقاس بعدد الضحایا وكذلك حجم  العامین   للمّدعینالنطاق أو المنھجي للھجوم. وطبقاً  
 "المنھجي" ھو المكون النوعي ویقاس بدرجة معینة من التنظیم.   الھجوم. والمتطلبالمنطقة التي یرتكب فیھا 

.  إخافتھمبمالحقتھم و  والمزعومینفعلیین  أن النظام استھدف المعارضین الالعامون    المّدعون وجد    سوریا،في    راھنفیما یتعلق بالوضع ال 
ً مركزی   اً لعبت أجھزة المخابرات دورو شخص في    200قتل أكثر من    ماعند  ،2011  ،أبریل/نیسان  29على األقل منذ  . فذلكفي    ا

بأنھ ھجوم منھجي واسع النطاق.  یو مظاھرة في درعا، یمكن القول إن استھداف النظام للمعارضین   بدأ النظام في اضطھاد  وصف 
المزعومین والفعلیین عبر أراضي   المعارضة  أو تشرین  /أیلولمما تسبب في عدد كبیر من الضحایا. حتى    الدولة، أعضاء  سبتمبر 

متطلبات  ب   ھ تم الوفاء أن العامون    المّدعون وجد    لذا المخابرات.    على یداآلالف من األشخاص  أو  مئات  المات    ، 2011وبر  أكت /األول 
 . ومنھجيّ ، ووجود ھجوم واسع النطاق ) من قانون الجرائم ضد القانون الدولي1(7 المادة

) الفقرة الخامسة من قانون  1(   7المادة   الجرائم ضد اإلنسانیة بموجب   في   المساعدة والمشاركة متھم ب   إیادأن  العامون    المّدعونأوضح 
ً التعذیب. ووفق  أي ،   الجرائم ضد القانون الدولي یوضح بالتفصیل مدة ونتائج األفعال    االجتھاد القضائي الدولي  فإن  ،العامین  للمّدعین  ا

  واالغتصاب، األسنان،    خلعك:  ضرباً من التعذیبأفعال مختلفة  فیمكن اعتبار    ،االجتھادتعذیب. وبحسب ھذا  ضرباً من ال  تعتبرالتي  
والعنف النفسي.  دویة الذُھانیة خذ األأ ، وغمر الشخص تحت الماء، والخنق، واإلكراه على جسدالعلى  مواد حمضیة والضرب، وصب 

عواقب    ھناكإلى أن األدلة في المحاكمة الحالیة أثبتت أن  العامون    المّدعونخلص  و صلة إذا حدث ضرر دائم.    ا ذمر  أیكون اوبالتالي لن  
ً تعذیب  تعتبرلمعارضة النظام. ال یمكن أن یكون ھناك خالف على أن ھذه األعمال "الفظیعة"  ً . ووفقا للتشریعات الصادرة عن المحكمة   ا

ً تعذیب أیضاً    اعتبارهیمكن    ،نةبدرجة معی   التعذیب،فإن مجرد الخوف من    ،  األوروبیة لحقوق اإلنسان وجد    ذلك،في ضوء  و بحد ذاتھ.    ا
ینایر  /كانون الثانيحتى    2011  أبریل /نیسان  –المحاكمة    ھاأنھ لیس ھناك شك في أنھ خالل الفترة الكاملة التي تتناولالعامون    المّدعون
ً تعذیب   عتبری   251مجرد اإلقامة في الفرع    فإن  –  2012 نظافة  . كما ساھمت ظروف الالتي تؤید ھذا  شھادات الشھود  وھناك العدید من.  ا
الجلوس في    المعتقلینباستمرار أو كان على    ھم بالوقت ألن الضوء إما كان مضاءً . كما فقد الناس إحساسذلكفي الفرع في    العامة

كان ھذا مجرد استعراض  ووجود الجواسیس بینھم.  لخوفھم من  كان المعتقلون یخشون التحدث مع بعضھم البعض  والظالم طوال الوقت.  
قبل    للعضالت العامة.    إدارةمن  باالغتصاب.  والمخابرات  الجنسي والتھدید  للتحرش  المعتقالت  العدید من  وتعرضت  إلى  باإلشارة 
. وقال أحد الناجین للمحكمة إن  عتقلینالم  كسر إرادة  أرادوا  251في الفرع    جانینسّ إلى أن الالعامون    المّدعون  خلص   الشھود،شھادات  

أن ھذه العواقب أسوأ من    حیث یفترض المرء  251وصف آخرون العواقب النفسیة للتعذیب النفسي في الفرع  و".  أُمنیة"الموت أصبح  
ھو "آلة تعذیب تعمل بشكل    251أن الفرع  العامون    المّدعونوجد    باختصار، حیث تلتئم األخیرة بمرور الوقت.    الجسدیة،اإلصابات  

 تعذیب. بمثابة مجرد اإلقامة في الفرع  تكان ، 2011  أبریل/نیسانمن  اً واعتبار "،مثالي

) الفقرة  1(7المادة موجب ب الحرمان الشدید من الحریة  في  المساعدة والمشاركة متھم كذلك ب  المّدعى علیھ أن العامون  المّدعون  أضاف 
ً قانونی   یعتبر، مضیفین أن الحرمان من الحریة   التاسعة من قانون الجرائم ضد القانون الدولي   استمراره   عندصة  خا على أنھ "شدید"    ا

في    عتقلینمعاملة المأن    ،ةفي ھذه القضی   العامون   المّدعون كل حالة على حدة، وجد  لعلى الرغم من أنھ یجب تحدید ذلك  . ولفترة طویلة
توجد    حیث ال سبل االنتصاف القضائیة،    وانعدام   العنف، تصف    سقة تّ استندوا في ھذه النتیجة إلى "شھادات مو.  شدیدةكانت    251الفرع  

ببساطة". ومن شأن اإلجراءات    قلونالمعت اختفى  قارب حول مكان وجود الشخص؛  ألوال توجد معلومات ل  الفرد،حقوق    حول   معلومات 
  العامون   المّدعون وجد    األسباب،في الفرع أن توصف بأنھا انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان. لھذه    تحقیقات الوحشیة التي اتُخذت أثناء ال

ً تعتبر حرمان  251أن االعتقاالت في الفرع   من الحریة.  اً شدید  ا

ً وفق  ومشاركفي ھذه الجرائم كمساعد    إیاد فیما یتعلق بمساھمة   العامون على    المّدعون ، شدد  القانون الجنائي األلمانيمن    27للمادة    ا
ً ي كان إیاد متورطوالت   2011أكتوبر  تشرین األول/سبتمبر أو  أیلول/ اعتقال ثالثین مدنیاً في  عملیة  بأن    لالعتقاد  عدم وجود مؤشرات    ا

 . ة قانونی  ت، كان افیھ

  35المادة لم یتم الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة الواردة في  إال أنھ  "،اإلكراه "بطریقة مبتكرةب على الرغم من أن فریق الدفاع قدم الدفع 
ً وفق  ،القانون الجنائي األلماني من   لم تجر أي محاكمة فیما یتعلق بالجرائم    برغ،منور. وأشاروا إلى أنھ منذ محاكمات  العامین  للمّدعین  ا

صلة بالمحاكمة    و لن یكون ھذا الدفاع ذ  المحاكمات، كما ھو الحال في جمیع ھذه    ذلك،إلكراه. ومع  باالدفع   معالدولیة دون التعامل  
لم    جنائیة،والتي لم یكن من الممكن تجنبھا إال باتباع أوامر    وحریتھماألفراد  ت الوشیكة ضد حیاة  متطلبات اإلكراه والتھدیداإن  الحالیة.  

أكتوبر  /تشرین األول   سبتمبر أو /أیلول اعتقال ثالثین مدنیاً في  ب   المتعلقة  الحالة،لھذه المحاكمة. في ھذه    ھذه الحالة في    م الوفاء بھا یت 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
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أن المتھم لم یكن أمامھ خیارات أخرى سوى اتباع أوامر غیر قانونیة.    ، العام  االدعاءموضع تساؤل بحسب    كان  مظاھرة، في    2011
أنھ نجح في تجنب إطالق النار على  ھو نفسھ  وصف  وفرصة االنسحاب من الوضع.    یادكان الوضع غیر واضح للغایة وأتیحت إل

مما    حاضرین،األمن    عناصرونحو ألف عنصر من    40القسم    عناصرمن    250أن ھناك حوالي    المدعون العامونالناس. كما وصف  
المعالم.تسبب في حشد كبیر غیر   الوسیلة األیسرو  محدد  بإصابة    إلیاد بالنسبة   كانت  التظاھر  أو  بالسقوط  التظاھر  أو  الھروب  ھي 

األلمانیة أنھ    االتحادیة وجدت محكمة العدل    ، 1951إلى السوابق القضائیة المحلیة األلمانیة: في عام  العامون    المّدعون خطیرة. أشار  
ومع ذلك ال یمكن ألحد اتباع األوامر غیر    بطولیة،  بأفعال، فإنھ غیر ملزم بالقیام  حریتھحیاتھ أو ة لعندما یواجھ المرء تھدیدات وشیك 

ل األسھل واألك  كونھاالقانونیة  [الطریقة  المتعلق ].  4الفقرة    ،BGH 26.11.1951،  1  StR 27/50ثر مالءمة  للقرار    وبالنسبة 
لمحاولة الھروب من    المخاطر، بما في ذلك بعض    جھد،أنھ یتعین على المرء بذل كل    1971وجدت المحكمة في عام    النازیین،الجناة  ب 

یلیھا]. في اآلونة    13، الفقرات  BGH 12.10.1971  ،5  StR 103/71التھدیدات الوشیكة على حیاتھ وحریتھ [   األخیرة، وما 
 LG München II 12.5.2011 1 Ks 115یجب على المرء الفرار [  مماثل،وجدت المحكمة اإلقلیمیة في میونیخ أنھ في وضع  

Js 12496/08،    .باع األوامر:  ات ب بطریقة مختلفة وأال یقوم    تصرفأن ی   مكنالمعقول ومن الم  كان من  ،إیادفي حالة  و].  366ص
 ] 18[الیوم    P6الشاھد  38Tأن  العام  . كما ذكر االدعاء  داخل المعتقلو  اعتقاالت   منعلى علم بكل ما كان یحدث مع المتظاھرین    إیادكان  

انتقل من    ذلك،الفرار في ھذه المرحلة. وبدالً من    إیاد. وكان بإمكان  2011  مارس /أخبره بذلك بالفعل في آذار   إیادأخبر المحكمة أن  
یولیو  تموز/في  " ةرب افرقة الضال"ألنھ كان یشعر بالملل". عندما تم تعیینھ في " 2011مایو /أیارفي  عملیاتیةوظیفة مكتبیة إلى وظیفة 

ادعاءاتھ  إن . لنفسھ في حالة اإلكراه   ھو فقد تسبب  ، العام االدعاء. وبحسب بل وكان ینبغي أن یفعل ذلك كان بإمكانھ أن یغادر  ،2011
ً تدحضھا الحقائق أیض  ،وراءهبأن عائلتھ كانت في خطر وأنھ لم یكن من اآلمن لھم الفرار أو تركھم   ینایر /كانون الثاني  : عندما انشق في ا

ھذا بأنھ وقت كان فیھ النظام أكثر ریبة وكان الخطر على  العام  انتقل أوالً إلى مدینة أخرى بدون عائلتھ. ووصف االدعاء    ،2012
ً وفق  سابق،قد غادر في وقت    إیادكان من الممكن أن یكون    الواقع،تھ أكبر. في  أسر الدفع  . لذلك وجدوا أن متطلبات  العام   لالدعاء  ا

 الوفاء بھا. لم یتم اإلكراه ب 

أن الشخص یتصرف دون أن یكون  تنص على  التي    ،قانون الجرائم ضد القانون الدولي    من  3المادة  أن    العامون  المّدعون  وأوضح 
 ً ینطبق على الجرائم    وھذا ال  واضح،نھ غیر قانوني بشكل  إدراك أن األمر غیر قانوني أو أ  من غیرعند التصرف بناًء على أوامر    مذنبا

ً تدعم ھذا التبریر أیض  ال   إن معطیات ھذه القضیةو  ضد اإلنسانیة.  المكتب االتحادي للھجرة  أخبر    قد  نفسھب   إیادأن    لى إإشارة  وفي ذلك  :  ا
خلوف بإطالق  مإلى أن أوامر حافظ  العامون    المّدعونخلص  و  خطأ،أنھ شعر أن ھذا  األلمانیة    تحادیةالجنائیة اال  لشرطةاوالالجئین و

 النار على المتظاھرین كانت غیر قانونیة بشكل واضح. 

ً ووفق ً شدید من الحریة وفقالحرمان  ال تعذیب وال  عن طریقارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة    في  وشارك  إیاد  ساعدفقد  ،  العامین  للمّدعین  ا   ا
 في حالة واحدة.  قانون الجرائم ضد القانون الدولي   من 9+5) رقم 1(  7 مادةلل

 الُحكم

تتم محاكمة    األولى،للمرة  وأكبر بكثیر من الضحایا.    اً إلى أن الشھود الذین تم االستماع إلیھم في المحاكمة یمثلون عدد  المّدعون أشار  
ً  المسؤولیة سیكون تحمیل المتھم كل ھذه    ذلك،ارتكبھا النظام السوري. ومع    التي  جرائم ضد اإلنسانیة ال   دولة ال  فكرة قیام   مع  متعارضا

ً وفق و.  العامون  المّدعون ]، كما أوضح  القانوندولة  القانون [سیادة  على   ، ال یمكن  اإلجراءات الجنائیة األلماني  من قانون  264للمادة    ا
ال یمكن    مثلھ،قالوا إنھ ال یمكن تجاھل أنھ بدون أشخاص  العامین  ن  المّدعی لكن  الفردیة.  اإلجرامیة  مساءلة الشخص إال عن أفعالھ  

ً "ترس   ث كان إیادی حارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة بالقدر الذي ھي علیھ.   وحشیة النظام  في آلة كبیرة". لذلك ال یمكن للمرء أن یتجاھل  ا
عن معارضة  ومنعھم  بالقول إن القمع المفرط من قبل النظام یھدف فقط إلى االنتقام وإبادة الناس  العامون    المّدعونتم  . واخت بأكملھ
 النظام. 

تنص على عقوبة ال تقل عن خمس   قانون الجرائم ضد القانون الدولي   من 7المادة أوالً أن   المّدعونأوضح  العقوبة،فیما یتعلق بتحدید 
تراوح من خمسة إلى  ت السجن    مدةفإن    وبالتالي،سنوات في حالة التعذیب وما ال یقل عن ثالث سنوات للحرمان الشدید من الحریة.  

ً خمسة عشر عام فإن    ،العام  االدعاءخفف العقوبة. وبحسب  ی أن    ھ من شأن   ذيجریمة أقل خطورة وال  اعتبارھا  . لم یتم تحدید متطلباتا
 وحشیة التعذیب وكذلك "الظلم العام" من شأنھ أن یحظر مثل ھذه الممارسة. 

بشكل كبیر في الكشف عن جریمة جنائیة من خالل تقدیم    المّدعى علیھ  ن ساھمإمكانیة تخفیض العقوبة إ  العامون  المّدعونوأوضح  
االقتران  ب   لقانون الجنائي األلماني ا الفقرة األولى من    1) القسم  1ب( 46المادة  على النحو المنصوص علیھ في    السلطات، المعلومات إلى  

بالفعل بتجریم نفسھ عن طریق الخطأ عندما استجوبھ    المّدعى علیھقام    القضیة،في ھذه  و  .األلمانيالقانون الجنائي  من    49المادة  مع  
  المّدعون   ، ومع ذلك، لم یساھم في الكشف عن جرائم. واستنكراأللمانیة   تحادیة الجنائیة اال  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین والشرطة 

ً وفقو  بعد إلقاء القبض علیھ للمرة الثانیة.  للمساھمة في كشف جرائم جنائیةعدم اغتنام إیاد الفرصة العامون  القانون   ) من 2(27 للمادة  ا
. وھذا من شأنھ  رم شاِرك في الجُ د والمعقوبة المساعِ   خففتُ   لمانيالقانون الجنائي األ  ) من1(49المادة  باالقتران مع    الجنائي األلماني

ً إلى عقوبة تتراوح بین عامین وأحد عشر عام  إیاد أن یؤدي في حالة   أنھ    العامون   المّدعون وجد    ذلك، وثالثة أشھر في السجن. ومع    ا
 عند تحدید العقوبة، یتعین على المرء أن یأخذ في االعتبار "الظلم العام" للھجوم واسع النطاق والممنھج.

 في تحدید حكم إیاد:   التالیة خففة شددة والمُ المُ  ظروف ال العامون  المّدعون سرد 

https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0020
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0020
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1855
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
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بدایة النزاع، عمل   الُمشددة:  الظروف  . لقد علم من عملھ لمدة عام في  عملیاتیةعلى نقل نفسھ من وظیفة مكتبیة إلى وظیفة    إیادفي 
من  یملكھ  وما  مخلوف  لحافظ  الخاصة  المكانة  عن  كذلك  یعرف  وكان  الجدید.  عملھ  مكان  بأنشطة  المخابرات 

في ھذه المحاكمة،    موضع التركیز الرئیسيالعنیف. وفي ذلك الوقت، تم ارتكاب الجریمة    طبعھ  صالحیات، فضالً عن
تم اعتقال ما ال یقل عن وأشھر وبقي ھناك لمدة شھرین آخرین بعد ذلك.    8یعمل بالفعل في ھذا القسم لمدة    حیث كان

 . في ھذا الحادث  اً شخص 30

أولئك الذین األسد وخالل المرحلة األكثر وحشیة. وشدد على انفصالھ وإدانتھ لبشار    2012قد انشق عن النظام في  ل  الُمخففة:الظروف 
. ومع ذلك، 2020نوفمبر  /في تشرین الثاني  اكتبھ  بخط الید  ةمكتوب   إفادة   في   یتحملون القدر األكبر من المسؤولیة

أن المتھم    ،لمحاكمةل  الحبس االحتیاطي   المتھم رھنكان  حیث  ،  في السجن األلماني  الّسجانونبناًء على الطلب، لم یر  
  أنھ أدان النظام بالفعل. العامون  المّدعوناضطراب عقلي معین. یعتقد عانى من دموع أو أي  ذرف 

ً اتّباعأن ارتكاب الجرائم    العامون   المّدعون ووجد   ألوامر ال یمكن استخدامھ كمبرر أو دفاع في ھذه القضیة. وأشاروا كذلك إلى أن  ل  ا
  بدأت وبذلك   .األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین والشرطة نفسھ طوعا أثناء استجوابھ من قبل  انأدإیاد  

 ضده بسببھ تجریمھ لنفسھ. المالحقات القضائیة 

ً   تزال واضحة لعنف الجسدي ال  ل  المّدعى علیھ كانت نزعة   ً   ستدعيت   بالذات   مشكلة . وبالتالي فإن ھذه الالعامین  للمّدعین  وفقا  .شدداً م  حكما

 طلب 

ً حكم  المّدعونطلب    شامل، بعد التفكیر في جمیع األدلة وإجراء تقییم قانوني   أشھر وتأیید مذكرة التوقیف    6و  سنوات   5بالسجن لمدة    ا
 . المّدعى علیھ ضد 

 مساًء.  3:15الساعة ُرفعت الجلسة 

 . 2021فبرایر /شباط  18ستُعقد الجلسة المقبلة في 

 2021شباط/فبرایر  18  –الیوم الواحد والستون للمحاكمة 

عین في القضیة المرفوعة ضد  لعدم وجود مدّ   اً نظر 4 . أشخاص 6وممثلین عن وسائل اإلعالم  7بحضور  9:30بدأت الجلسة الساعة 
 . ة ن المالحظات كمتفرجدوّ ت  ت كان و، ةالحاضر  ةالوحید نالمّدعی ة محامی  ة أومیشین ھيالدكتور تكان  الغریب،إیاد 

 الختامي.  مدفاع إللقاء بیانھلل المجال ر لقاضي كیرب امحكمة رئیسة ال أفسحت  ، على الفور الجلسةبعد بدء 

 البیان الختامي للدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحكمة سماعھ في المحكمة.]  معاد انشائھا من نسخة [ما یلي ھو 

 السیاق: 

الماضي.    بصیغة   – إنھ كان لدیھ حلم  قائال  ].   "جونیور "لدّي حلم  بخطاب مارتن لوثر كینغ38T[بدأ محامي الدفاع لینكھ بیانھ باالستشھاد  
. وأشار إلى حرب  إال أن التاریخ أفضل معلمالبشریة من ھذه الوحشیة.  تتعلم وأن النازیون،كان یأمل أال تتكرر الفظائع التي ارتكبھا و

، وكذلك الحرب  1994وبدایة الحرب في رواندا عام    السبعینیات،والفظائع التي ارتكبھا الخمیر الحمر في    ،1972بنغالدیش عام  
على اإلطالق من ھذه    اً صاب بخیبة أمل بالنظر إلى أن اإلنسانیة لم تتعلم شیئ مبقولھ إنھ الیوم    ھالیوغوسالفیة. واختتم محامي الدفاع لینك

بـوالفظائع الماضیة.   غیر    فمن".  امستھدف  ا" سكانھ المدنیین ویرتكب "تعذیب على نحو جبان"  یقتل  "نظام" بشار األسد  إن ما یسمى 
ً عامالثالثین  إلى أنھ خالل حرب    ھأشار لینكوأشكال القسوة.    أفظع   إیجاد  المعقول أن تستمر "العقول المریضة" في  تم تعذیب الناس    ،ا

مرتبة مع  ال ي نفسالنظام السوري ف نضع یمكن أن والفلقة. فیعذب الناس ب في سوریا   أما اآلن   "المشروب السویدي"،بـ  بشرب ما یدعى
مثل جمیع من  موا  على أن المسؤولین عن الجرائم المرتكبة في سوریا یجب أن یحاكَ   ھمرتكبي الجرائم الفظیعة السابقین. وشدد لینك

 الجناة.  سبقھم من

فیما یتعلق بتحدید    تحریاتأنھ سیحتاج إلى إجراء    أوضح  "،إیاد الغریب   قضیة في  الرأس  ض وقوع الفأس ب "بافترا و  ھذا، بعد قولي  
التي    إیاد  أقوال، والذي خلص إلى أن  2019یونیو  /حزیران  األلمانیة الصادر في   تحادیةمحكمة العدل اال38Tالعقوبة. وأشار إلى قرار  

بـ "الحصانة الوظیفیة" 2020ینایر  /مقبولة؛ وقرار المحكمة في كانون الثاني  أدلةٌ   تُجرمھ ال ینطبق على    ، الذي یؤكد أن ما یسمى 
الدولي.   القانون  لینكو الجرائم ضد  اتخاذ    ھقال  األسباب، سیتعین علیھ  لھذه  المناسب إلیاد    المناسبة قرارات  الإنھ  بالحكم  یتعلق  فیما 

 

 لم یطلب أحد الحصول على الترجمة العربیة  4

https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/25/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%af%d8%a7%d8%a6/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0305
https://login.stanford.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
https://login.stanford.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
https://login.stanford.edu/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210


International Research and 
Documentation Center   

 

14 
 

  الحالة، . وخلص إلى أنھ في ھذه  مخففة وال  المشددة   ظروف ال دراسة  إلى    ھسیحتاج لینك  قانونیة،غیر    أفعاالً الغریب. بافتراض أنھ ارتكب  
 سیقدم البیان الختامي "االفتراضي" التالي:

 البیان الختامي:

، على تعاملھا "األنیق" مع ھذه المحاكمة.  رالقاضي كیرب  رئیسة المحكمة بیانھ الختامي "االفتراضي" بشكر القضاة، وال سیما ھبدأ لینك
ً تعاونی   اً جوالعامون    المّدعونالقضاة و قد صنع  و إلى أن    أشار للغایة ساعد على إجراء ھذه المحاكمة بطریقة سلسة وغیر معقدة. و  ا

مع القیادة في حالة    فلسنا نتعاملالجنائیة العادیة،   كمات المحاك  لیست  ھذه القضیة أن  و  ".غیر مسبوقین" ب كانامترت المحاكمة والحكم ال
المثال   سكر المخابرات    تسكانت محكمة كوبلن حیث  .  على سبیل  الحكم الصادر بحق موظف سابق في  تحدد  العالم  أول محكمة في 

  فإن طلبھم لھ  ذلك،الیوم السابق. ومع  فيالحكم"  كتنف االذي ضباب ال اجتیاز " لعامونا المّدعونعند تحدید العقوبة، حاول والسوریة. 
م لھ آثار معینة على  كبإصدار حالعامین  ن  المّدعی إلى الدراسات التي تبین أن طلب    كھن على القضاة. وأشار لین " معیّ معرفي   "انحیاز

الدفاع القضاة ویطلب    ھینبّ   "، عادة. وقال كذلك إنھ في "بیان ختامي افتراضي" عام یلتزم بھ القضاة  انحیازالقضاة من خالل وضع "
 في الیوم السابق. العامون  المّدعونالعقوبة، التي حددھا فترة طول  ب منھم عدم التأثر 

 تحدید الحكم: 

"قیمة    یحصل على عادة ما    المّدعى علیھ فإن اعتراف    عام، الممتدة لمدة    تجربتھأنھ بناًء على    ھذكر لینك  ،العامین  نالمّدعی   لى إبالعودة  
، أي ثماني سنوات  اً شھر 99، فإن العقوبة الكاملة ستكون ، ھي الثلثاناً شھر  66سنوات،  5.5فرض أن المدة المطلوبة وعلى  الثلث".  
  أثناء  م نفسھجرّ قد   اإیادألن   اً شھر نظرلمدة ثماني سنوات وثالثة أ السجنعقوبة ب العامین ن المّدعی في مطالبة   ھلینك شّككأشھر. وثالثة 

لدیھ "سجل    اإیادإن    ھ. قال لینكأحد الشھود بسبب    عوضا عن أن یكون قد تم تجریمھ،  مكتب االتحادي للھجرة والالجئینالمقابالت  
ً تمامنظیف   ً تشدید العقوبة بسبب مشقة خاصة لن یكون ضروری “، لذا ف  ا في  وللغایة".  ا  "مرتفع  یكونالمطلوب س   حكموبالتالي فإن ال  ا

  إیاد م  قدّ   الحالیة، في القضیة    ،لكن. وكذلكأشھر    5وسنوات    5السجن لمدة    العامون   المّدعونمن المرجح أن یطلب    الحالة،مثل ھذه  
ً اعتراف یكون  لن    ذلك، أشھر. ومع    8وسنوات    3أي    ،اً شھر  44خفض العقوبة إلى    وجب إلى المكتب االتحادي. لذلك    واسع النطاق   ا

 ً   اً مرة أخرى أن االعتبارات المذكورة أعاله ستكون جزء  ھالخطأ. أكد لینك  عقوبةطبقوا ھامش الالعامین  ن  المّدعی ، ألن  ھذا الحكم صحیحا
ً كان مذنب  اإیادعلى افتراض أن  للدفاع،من البیان الختامي   .ا

 ھامش العقوبة: 

ً عام 15إلى  5عقوبة السجن من العامون أن تكون  المّدعون قّررلتحدید مدة العقوبة،    من الرتكاب التعذیب كجریمة ضد اإلنسانیة، و ا
ً عام  15إلى    3 األعلى بشكل صحیح    عقوبةأوضح لینكھ أنھ بینما طبقوا ال والرتكاب الحرمان الشدید من الحریة كجریمة ضد اإلنسانیة.    ا

ً عام  15إلى    5فقد أخطأوا في تطبیق    ،قانون الجرائم ضد القانون الدولي) من  1(  7للمادة  لوقوع أكثر من انتھاك واحد    اً نظر على    ا
ً   ائمھذه الجر  شارك في ساعد و  إیاد  فإن   لینكھ،  وفقاھو الجاني المباشر. و  المّدعى علیھافتراض أن   لقانون  امن    29) و1(  27  للمادة   وفقا

ً وفق .الجنائي األلماني ً عام 11.25والسجن لمدة تتراوح بین عامین لى یجب تخفیف العقوبة إ األلماني،للقانون  ا  . ا

ً وفقو في الكشف عن الجرائم.   إیاد ةساھملمالعام االدعاء كذلك تجاھل  ھلینك ادعى استجواب  تبر یعلن  ، لقرار محكمة العدل االتحادیة ا
قبل أن یبدأ في تجریم نفسھ دون    أي  ؛اإلفادةمن    13حتى الصفحة    الإ  مقبوالً   دلیالً   األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  الشرطة  من قبل  یادإ

، إال أنھا ستكون أدلة مقبولة  إیاد من ھذا االستجواب غیر مقبولة في قضیة  ا في حین أن أجزاءوإبالغھ بأنھ سیتم استجوابھ كمشتبھ بھ.  
من  وذلك أنفسھم اعتمدوا على ھذه األجزاء في الئحة االتھام. العامین ن المّدعی أن  ھذكر لینكوفي القضیة المرفوعة ضد أنور رسالن.  

أنور بشكل  في الكشف عن الجرائم التي ارتكبھا    إیاد ساھم    حیث  ،أنور  دورحول  و   251خالل تقدیم العدید من التفاصیل حول الفرع  
ھذه المعلومات أثناء استجوابھ في مكتب    إیادإال بعد أن قدم    نورأنظر في إصدار مذكرة توقیف بحق  ی   لم  دعاءأن اال  ھلینك  قال. وكبیر

ب  46المادة  38T(من التخفیض    اً قوبة تتطلب مزیدالجرائم. وبالتالي فإن الع  الكشف عن بشكل كبیر في    إیاد . لذلك ساھم  الجنائیة  الشرطة 
 . ینكھلبحسب استنتاج  سجن،سنة  8.7345أشھر إلى  6إلى  )من القانون الجنائي األلماني 49و

ً تابع موضح بناًء على شكوى الدفاع عن اال  اً أن "البیان الختامي االفتراضي" سیطلب اآلن مزید  ا   عتقال من التخفیضات في العقوبة 
بتاریخ    2020  سبتمبر/أیلول  17بتاریخ   . وقد أوضح األخیر أن الحكم  2020  أكتوبر/تشرین األول   19وقرار القضاة ذي الصلة 

حیث كان  .  بفترة ال بأس فیھا  عتقالن یؤدي إلى إطالة المدة التي قضاھا بالفعل في االمن المرجح أعلى شكل سجن    إیادالصادر بحق  
عقوبة  على  الحكم  ینطوي    المنطق،كثر من عام وسبعة أشھر. وبناًء على ھذا  أل  ] معتقال2020  سبتمبر/أیلول   17[  في ھذه المرحلة  إیاد

ً یتعین على المرء أیض  العقوبة،عند تحدید    ذلك،السجن لمدة سنة وسبعة أشھر على األقل. ومع   المّدعى  أن یأخذ في االعتبار سلوك    ا
 ). لقانون الجنائي األلمانيامن  )2(46لمادة ا(بعد ارتكاب الجرائم المزعومة  علیھ

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0167
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6&Seite=4&nr=100838&pos=146&anz=210
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0244
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ً م اعترافقدّ   اإیادبأن    االعتراف  وجد لینكھ ضرورة   في ضوء ھذا األمر، من استجواب    12إلى    1من    الصفحات  – واسع النطاق    ا
وال    الملفات،على ملفات قیصر. كانت  إیاد  لنظر في رد فعل  ینبغي اوأقرب مرحلة ممكنة.    في   –  األلمانیة  تحادیة الجنائیة اال  لشرطة ا

الدكتور روتشیلد سیما   الذي أجراه األستاذ  الشرعي  الطب  المحاكمة.    ، فحص  التي    ھلینك  أشار وأدلة حاسمة في  الفیدیو  إلى مقاطع 
ً تُظھر مقاطع الفیدیو ھذه أكوامحیث  معسكرات االعتقال في نھایة الحرب العالمیة الثانیة.    دخولھا  التقطتھا الوالیات المتحدة عند من    ا

كیف    ھصف لینكو. و ببشر مثلھمأن یفعلوا مثل ھذه األشیاء  للبشر  یتساءل المرء كیف یمكن  و  قیصر،ملفات    كما ھو الحال في الجثث  
  ھوصف لینكوشعر بالشلل ولم یتمكن من التحدث إلى موكلھ أثناء االستراحة في الیوم الذي ُعرضت فیھ ملفات قیصر في المحكمة.  

فعل مثل ھذه األشیاء. لكن  د من  تمّكن إیا  یسأل نفسھ باستمرار كیف و،  تس، بعد جلسة االستماع، كان یتجول في كوبلن أنھ  كذلك كیف
كذلك كیف    ھ وصف لینكوالتعذیب.    في   ومشاركقد عمل كمساعد  ف  لم یقتل ھؤالء الناس بنفسھ   اإیادتوصل إلى استنتاج مفاده أن    ھلینك

حلیل الطب  أثناء عرض الملفات وت   إیادفي الیوم التالي [بعد عرض ملفات قیصر في المحكمة]، أخبر المترجم فریق الدفاع مدى صدمة  
ً تم تقدیم وبعد أن فعل ذلك تدوین مشاعره.  إیادالشرعي. ثم طلب الدفاع من  إن ھذا   ھ. وقال لینك اإلفادة المكتوبة بخط الید كدلیل الحقا

إنھ "كان علیھ أن یفكر باستمرار في كل الضحایا األبریاء". [بدأ  إیاد  . قال  إیادالبیان سیظھر مدى الصدمة واالنزعاج الذي شعر بھ  
فّصل  ت حیث  كان ینتظر الوقت المناسب فقط لالنشقاق.   اإیاد  أن ھلینك  أضاف ] ودفاع شوستر مندیالً ال محامي    أعطاه.  ھنا  في البكاء   إیاد

اختار الخیار الثالث:    معاق،أحدھم    وأوالده،المة زوجتھ  في حرصھ على سو لدیھ.    كانت  الخیارات الثالثة التي  بخط الید  ةالمكتوب   إفادتھ
ً یصبح الرحیل آمن  إال بعد أن االنشقاق  عدم ً لھم جمیع ا  . ا

  واصل ال یجوز تجاھل نوایا إیاد عندما    أشار لینكھ مرة أخرى إلى أن ھذا لن یكون سوى "بیان ختامي افتراضي". وأشار إلى أنھ 
ً وفقوأمان.  ب فقط أن تكون عائلتھ  وأراد  للتعذیب، لم یكن یرید أن یتعرض الناس   مھامھ. فھو   للمّدعینسیكون من "غیر الالئق"   للینكھ، ا

قبل أن    فرع “األدیان” التحق ب   فقد  أوالً،" بسبب عملھ المكتبي.  شعوره بالملل "  ھو   40إلى القسم    ام إیاد انضم  سبب  إن  القولالعامین  
ً تعاطف  أظھر   بل إنھ   ،اً أبدیرید تعذیب الناس    إیادیكن    . ولمنقلھ   المنصب، بل تم لم یتقدم لشغل ھذا    وثانیاً،،  40  قسم ینتقل إلى ال مع    ا

ً عقلیة األب الذي كان قلقبل " أذیال (تُبّع) التعذیبلم یكن لدیھ عقلیة "والمتظاھرین.    ة المكتوب  إفادتھ تللغایة بشأن سالمة عائلتھ. وكان  ا
فقد ظل    ،رقیصملفات    رأىبعد أن    إیادفي مشاعر    العامون  المّدعون  كبخط الید محاولة أخرى لالعتذار لجمیع الضحایا. وبقدر ما یشك

یثق بھذا الشخص بالفعل    إیادكان  في السجن وما إذا  العام    االدعاء  الشخص الذي تواصل معھ  من  ھمن غیر الواضح بالنسبة إلى لینك
 صراحة. إظھار مشاعره لھ  حتى یتمكن من 

أشھر على األقل. وأشار إلى أن   7ومرة أخرى إلى أمر القضاة بتأیید اعتقال إیاد، بحجة أنھ سیُحكم علیھ بالسجن لمدة عام  ھأشار لینك
، كما  2020نوفمبر  /تشرین الثاني  3، إال أن ملفات قیصر ُعرضت على المحكمة في  2020أكتوبر  /ھذا األمر صدر في تشرین األول 

في    إیاد حكم  بالتأكید تغیرت آراء القضاة بخصوص ونوفمبر.  /بخط الید إلى المحكمة في أواخر تشرین الثاني  ةالمكتوب   إیاد   إفادة   ت قُِدّم
بالتالي بطلب عقوبة ال تزید عن سنتین مع اإلفراج    ھظل ھذه التطورات. وخلص لینك إلى أن "بیانھ الختامي االفتراضي" سینتھي 

 .المشروط

الذي سیلقیھ محامي الدفاع شوستر، سیطلب    الفعلي،د على أن ما ورد أعاله لیس سوى "بیان ختامي افتراضي" وأن البیان  شدّ   ذلك، ومع  
 . إیاد المّدعى علیھتبرئة 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة لمدة [

*** 

 مالحظات عامة: 

ً نسبی   اً ذكر محامي الدفاع شوستر أوالً أن البیان التالي سیكون قصیر الشھود الذین ُسمح لھم بإخفاء المعلومات    كانو  .ارلتجنب أي تكر  ا
ً فقذلك وو  فیھ،یوم المحاكمة الذي شھدوا    اسمقد أطلق علیھ  الشخصیة في الیوم الذي أدلوا فیھ بشھادتھم في المحكمة   ن المّدعی لممارسات    ا

 في الیوم السابق. العامین 

جرائم تُرتكب ضد العناصر األساسیة لإلنسانیة.  ھي بدأ شوستر بالقول إن الجرائم ضد السالم وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة  
  مسموح لھ أمل أن یكون    على  –   ��� ������� .�  إفادة جریمة ضد البشریة جمعاء. وأشار شوستر إلى    حیث یقف مرتكب

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/25/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%af%d8%a7%d8%a6/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/25/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%af%d8%a7%d8%a6/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/25/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%af%d8%a7%d8%a6/
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/research-projects/friedrich-karl-kaul-and-the-role-of-the-gdr-in-west-german-national-socialist-violent-crime
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/research-projects/friedrich-karl-kaul-and-the-role-of-the-gdr-in-west-german-national-socialist-violent-crime
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تسمح بارتكاب مثل ھذه الجرائم الفظیعة مرة    ال البشریة ال یمكنھا ویجب أ  " أنسقال خالل "محاكمات أوشفیت   الذي   –  5منھ  أن یقتبس
برر أو یدافع عن مشاركتھ في مثل  یجب على كل فرد أن یقف في وجھ مثل ھذه الجرائم، فال یمكن ألحد أن ی   كول،أخرى. وبحسب د.  

ً موضح  ذاتھ،واقعي في حد    یس غیرالتصدي للجرائم الفظیعة لكراه. وقال شوستر إن طلب  اإلب وامر علیا أو  أل  اتباعھھذه الجرائم ب  أن    ا
ً أشخاص مثل ھذه الجرائم. وأوضح شوستر أنھ سیكون من الضروري اإلشارة    وواجھوا   ي ومازن درویش وقفوا بالفعلنّ بُ مثل أنور ال  ا

ً یضأ  یجب   ذلك،ي ودرویش كزمالء. ومع  نّ بجھود البُ   شادةإل وأال یقتصر األمر على ا  ھذا،إلى   أن یستخدم بأن اإلكراه یمكن  االعتراف    ا
) القسم األول من القانون الجنائي  1(35المادة  وجد شوستر أن متطلبات  و.  دفاعحالة إیاد الغریب یجب أن یستخدم ك  وفي  –كدفاع  

 . إیادالوفاء بھا في حالة  قد تم   األلماني

 :كراهاإل

ً وفق الجرائم المنسوبة إلیھ، كانت ھناك حالة    إیاد  باالوقت الذي یُزعم فیھ ارتكأنھ في  ، لم یكن ھناك أي شك على اإلطالق  رلشوست   ا
الة من الخوف أكدھا  ھخلق النظام حیث ینص قانون العقوبات السوري على أن الخونة یُعاقبون باإلعدام. وطوارئ وإكراه في سوریا. 

من قبل" الذي    مثل ھذا الرعب   ر أشار شوستر إلى تقریر ھیومان رایتس ووتش "لم ن   جمیع الشھود وعدة محاضر تلیت في المحكمة. 
تُ 2011نوفمبر  /تشرین الثاني  المؤرخ فيالدولیة  باإلضافة إلى تقریر لجنة التحقیق    ھذه،وصف ھالة الخوف   ً أیض  لي، والذي  في    ا

ً وفقوالمحكمة.   ً أیض  P21و  P5لشوستر، أوضح الموظفون السابقون في جھاز المخابرات، مثل    ا كان    الخیانة، أن مجرد الشك في  ا
ً سبب  ً كافی  ا ستكون كافیة الستنتاج أنھ لم    المتسقة روایات مماثلة. كل ھذه األوصاف   P3  دم الشاھدلتأدیب أعضاء أجھزة المخابرات. وق ا

قال شوستر إن  و  . للخطر   یاتھموحر  ت موظفي المخابرا  حیاة   بتعریض  تكن ھناك حالة طوارئ عامة فحسب، بل كانت ھناك تھدیدات 
ً أكدا ذلك أیض  كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج والمفتش الجنائي السامي فراي ، من المھم  إیادعند فحص التھدیدات الوشیكة للمتھم و.  ا

ً أیض إنھ "ال یمكن     مازن درویش " وقال  مزاجي/غیر متّزنلقب "    (P2)أنور البنيو  P5  أطلق علیھ   حیث   ذكر حافظ مخلوف.  ا
في ھذه المظاھرة    كان حافظ مخلوف حاضراً   المزعومة،الجرائم  إیاد    المساس بھ". وأشار شوستر إلى أنھ في الیوم الذي ارتكب فیھ

بالذات. كان ھو من بدأ في إطالق النار على المتظاھرین لمجرد التسلیة. كما أنھ ھو من أعطى األوامر بإطالق النار على المتظاھرین.  
م  یتم إعدامھ أو استجوابھ ث . فإما أن  لن یكون ھناك شك في أنھ في حالة عصیان ھذه األوامر، كان على المرء أن یخشى على حیاتھ و

ً نی أكثر عرضة للخطر ألنھ كان سُ   إیادكان    شوستر،قتلھ. وبحسب   القانون، وإذا ادعى ب   یلتزمال  خلص شوستر إلى أن حافظ مخلوف  و .  ا
 سخریة. ، فسیكون ذلك مجرد  آخر أمر  أي  العامون المّدعون

طریقة لعصیان أوامر إطالق النار على المتظاھرین واعتقالھم، فلن یتمكن من تجنب ما    إیادأوضح شوستر كذلك أنھ، حتى لو وجد  
ً من األشخاص في تلك الشاحنة، ووفق  اً . ولم یكن ھناك سوى عدد قلیل جد251حدث في الشاحنة عند إحضار المعتقلین إلى الفرع     ا

ً ألقوال شھود مختلفة، كانت ممارسة اإلھانات والضرب والعنف روتین  ً راسخ  ا كان یخشى على    ا لذلك ال بد أن إیادو  منھ.   مھرب   ال   ا
ً أعاله للدكتور كول، شدد شوستر على أنھ وفق  ةالمذكور  باألقوالذا العنف. وفیما یتعلق  ھ  طعحیاتھ إذا لم ی    أحد  للدستور األلماني، ال  ا

ً ُملزم  إیادلم یكن  وبالتالي    خطر.اآلخرین في  ن  م  كبیرٌ   كان عددٌ   إن؛ حتى  للخطر  حریتھ   حیاتھ أو  بتعریض  ملزم بالمخاطرة بحیاتھ    ا
 .العامون المّدعون زعمعملھ لمدة عام في المخابرات، كما  فيوال حتى   األوامر،عصیان  من خالل حیاة أقاربھو

 دور وأھمیة أجھزة المخابرات: 

یزال من المھم دراسة دورھا في المجتمع.    ولكن الأوضح شوستر أن الدفاع ال ینوي التقلیل من وحشیة أجھزة المخابرات السوریة،  
ً وفق ً   153فھناك عضو واحد في المخابرات لكل    بكل بساطة.  متناسبلشوستر، فإن جھاز المخابرات في سوریا غیر    ا . وھذا  مدنیا

  للناس لكسب العیش الكریم   األجھزة العسكریة واالستخباراتیة ھي السبیل الوحیدإن  المعدل أعلى من معدل المخابز للفرد في ألمانیا.  
ً ّن من السُ بالذات إن كانوا  ،  في سوریا وھو في الرابعة من عمره فقط،    إیادتوفي والد    حیث  . إیاد  حال ة. وقال شوستر إن ھذا كان أیضا

أدى  ول سوریا.  ا طفأ  كلك  الوالء للنظام  إیادتلقّن    ذلك،التي تسمح لھ بمواصلة تعلیمھ بعد المدرسة االبتدائیة. ومع  السبل    أسرتھ  تملكولم  
ال یستبعد  فإن قراره بالقیام بذلك ال یستبعد وجود تھدیدات وشیكة لحیاتھ وحریتھ، و  لذلك،لمخابرات.  إیاد لھذا في النھایة إلى انضمام  

 اإلكراه.  تصّرفھ تحت

 العام:  دعاءمن قبل اال  یادإل خاطئة  رسم صورة 

 

عمال    كونھ باألحرىبب خلفیتھ كیھودي مضطھد أو بكان ھناك بعض الخالف حول ما إذا كان تورط الدكتور كول في محاكمات أوشفیتس بس  5
من أجل حقوق الضحایا النازیین. كما تعرض النتقادات لتعاونھ الوثیق مع    ة كمناضلتھا  دعائیا من قبل الجمھوریة الدیمقراطیة األلمانیة لنشر سمع

 الحكومات ووزارة أمن الدولة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/08/06/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%82/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/06/25/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%85/
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  ، (بصیغة 40إلى القسم    نُقلأنھ    األلمانیة  تحادیةالجنائیة اال  االتحادي للھجرة والالجئین والشرطةالمكتب  أخبر    اإیاد  بأنأكد شوستر  
] للحصول  60الیوم    أعاله،. ورفض القضاة طلب الدفاع [انظر  العامون  المّدعون  زعمطوعا كما    قسم. ولم ینضم إلى ال) المبني للمجھول

فإن    مختلف، أي شيء    في حال ادعاءقال إنھ نُقل. وقال شوستر إنھ    اإیادلفعل أن  بحجة أنھ ثبت با  ذلك،على مزید من األدلة على  
ً . وفقلدیھ قناعة راسخة  كرجل  إیاد  صورةد تشویھ الحقائق لرسم  تعمّ ی   العام  االدعاء ً أیضالعامون    المّدعون قام    لشوستر،  ا بتقییم غیر   ا

قل في عام  نُ   افي حین أن إیاد 2010الوضع الذي وصفھ حدث قبل عام  ف. 40فیما یتعلق بإجراءات اختیار القسم    P5صحیح لشھادة 
لم یعد   نیة،السُ  إیادوبسبب خلفیة   المظاھرات،  عببساطة إلى المزید من األشخاص للتعامل م 40في ھذا الوقت، احتاج القسم و. 2011
إعدام موظفي   كان یتم المرحلة،ذكر ھذه الحقائق. وأضاف شوستر أنھ حتى في ھذه ی لم  الدعاءفإن ا ذلك،". ومع دیان"األ  قسممؤھالً ل

 المخابرات بسبب عدم الوالء المزعوم. 

ً عام  34  إیادبلغ    ،2011یولیو  /تّموز  بالنظر إلى أنھ في  ولدیھ أربعة أطفال وزوجتھ حامل بطفلھا الخامس، تساءل شوستر عن سبب    ،ا
ً عام  14بعد  ف.  40انضمام أي شخص في ھذه الحالة طواعیة إلى قسم مثل القسم   برتبة  ال یزال    إیاد كان    المخابرات،من العمل مع في    ا

ً تمام  للترقیة، دون أي احتمال    Feldwebel [  6[  أول  رقیب  ً أیض  P3و   P5  الشاھدان  كما وصف  ا ال یمكن للمرء    ذلك،في ضوء  و .  ا
 في بیانھم الختامي. العامون  المّدعونكما ذكر  ،ذا قناعة راسخة كان رجالً  اإیادأن یدعي أن 

الجرائم  حریتھ، وال حتى في ضوء خطورة  أو ألحد أطرافھ أو ل  قبول تھدیدات وشیكة لحیاتھل  ضطراً لم یكن م  اإیادأوضح شوستر أن  
األلمانیة التي    تحادیة. كما أن الموقف المعاكس لن یدعمھ االجتھاد القضائي الصادر عن محكمة العدل االویشارك فیھا  التي كان یساعد

وجدت أنھ حتى في حالة القتل الجماعي الواسع النطاق الذي یشمل آالف الضحایا، ال یمكن للمرء أن یوازن بین حیاة أي شخص وحیاة  
  السیاق،في ھذا  وشخص تحت اإلكراه.  ال ضع  مما ی   طوارئ،الفحص الوحید ذو الصلة سیكون لتحدید ما إذا كانت ھناك حالة  فن.  الكثیری 

أشار شوستر إلى عدة اختالفات بین النازیین الذین یُزعم أنھم عملوا تحت اإلكراه، وأعضاء المخابرات السوریة الذین یزعمون أنھم  
یستخدم    سوریا،لكن في  وبأكملھا.    كن على النازیین أن یخافوا من عقوبات جماعیة عامة مثل سجن عائالتٍ لم ی فتصرفوا تحت اإلكراه:  

عائالت علیھم.    النظام  للضغط  المزعومین  افرادھابالوھناك  الخونة  أحد  في  اشتباٍه  لمجرد  العائالت  فیھا  تھدد  حاالٌت    أبلغ و.  فعل 
Z280716  و  ��� ��  أوضحتالمحكمة عن ھذا األمر، وP21  األخطار التي یمثلھا االنشقاق على أسرة المنشق بأكملھا.    كذلك
الوشیكة  لأظھرت سیاسة منح حمایة    ذلك،عالوة على   بالتھدیدات  أقروا  أنفسھم  القضاة  تعرّ لشھود أن    حیاة شھود مطلعین   ضالتي 

على الرغم  و  المخابرات،زوجتھ من قبل  التحقیق مع  وعائلتھ. كما تم    إیادن األمر نفسھ ینطبق على  إقال شوستر  و.  حریتھم للخطرو
  لتحقیق یمكن للمرء أن یتخیل من شھادات شھود آخرین في ھذه المحاكمة، مدى قسوة ھذا ا  األمر،بشھادة حول ھذا    تدل من أنھا لم  
 بالنسبة لھا. 

ً وفق ال یمكن للمرء أن    الفظیعة،لمرء معقولیة قبول التھدیدات الوشیكة لحیاتھ في عدم المشاركة في الجرائم  لشوستر، حتى لو أكد ا  ا
خلص  وكول.    ى فرضیة د. ال یمكن حتى التوصل إلى مثل ھذا االستنتاج بناًء عل ویقول إنھ من المعقول قبول ھذه التھدیدات لعائلة الفرد.  

  إیاد . كما أوضح  إیاد في حالة    استیفاؤھااإلكراه] تم  ]   ) القسم األول من القانون الجنائي األلماني1( 35المادة  شوستر إلى أن متطلبات  
وأحد    حیاتھاألوامر وبالتالي المشاركة في ھذه الجرائم أو تعریض    اتباع  الخیار بین  ھ كان ل   الید حیثبخط    ة المكتوب   إفادتھنفسھ في  ب 

 . أو تعریض حیاة عائلتھ وأحد أطرافھا وحریتھا للخطر  للخطر  ھوحریت  أطرافھ 

 البراءة: 

تاریخ   التي حدثت في وصف شوستر القانون الجنائي الدولي والوالیة القضائیة العالمیة بأنھما تطوران غیر عادیین في ضوء الفظائع  
ھو    ،2011البشریة. وأضاف أن المحاكمة الحالیة توصلت إلى أن الھجوم الواسع والمنھجي الذي ما فتئ النظام السوري یرتكبھ منذ  

للعدید    أظھرت االحترام موضوع محاكمة عادلة ونزیھة. كما أتاحت المحاكمة للعدید من الشھود الفرصة إلخبار العالم عن معاناتھم و
ً وفقومن الضحایا.   ً   فإن ھذا وحده یستحق الكثیر  لشوستر،  ا سیكون النتیجة  إیاد  سیكون من الخطأ االعتقاد بأن الحكم على    ذلك،. ومع  حقا

شارة  إل امن الجالیة السوریة في جمیع أنحاء العالم و  اً المعقولة الوحیدة لھذه المحاكمة. وأوضح شوستر أنھ یجب على المرء أن یكون حذر
بدونھم سیكون من المستحیل التحقیق مع مرتكبي الجرائم المرتكبة في سوریا ومحاكمتھم.  فخاصة للمنشقین.    ،إیادة  إدان   التي ستصلھم من

تساءل شوستر كذلك عن نوع اإلشارة التي یمكن أن ترسلھا اإلدانة إلى أولئك الذین ما زالوا یعملون لصالح أجھزة المخابرات السوریة.  و
 إلدانة. التعّرض لالوحید محصوراً إما باالستمرار في ھذه الجرائم أو االنشقاق وعندئٍذ سیكون خیارھم 

قد    للمحكمة. في حین أنھ   P24ذكر شوستر أن المحاكمة الحالیة تسببت في نقاشات حتى داخل المعارضة السوریة، كما أوضحت  
ً یكون االنشقاق متطلب  ً أخالقی   ا من الفرار   إیادلم یتمكن    النازیین،على عكس  ولمعارضة النظام.    حاً صری   فعالً   ، إال أنھ سیكون في الواقعا

 

مصطلحات  : ترجمات الرتب تستند إلى ما قیل في المحكمة باللغة األلمانیة. ثم تُترجم المصطلحات األلمانیة إلى  المحاكمةمراقب  مالحظة من    6
ً الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقفي  رتبال  . للرمز الرسمي للناتو ا

https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/08/06/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%82/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a8/
https://militaria.lv/stanag.htm
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  لشوستر،وفقا  والسلطة.    ال یزال في  ، كان النظامإیاد، عندما انشق  2012ینایر  /كانون الثاني  أسرتھ. ففيإال بالمخاطرة بحیاتھ وحیاة  
 من خالل االدعاء بأنھ انشق بعد خمسة أشھر. إیاد سیكون من غیر األخالقي ببساطة التشكیك في مسؤولیة 

عامھ الحادي عشر، فإن المحاكمة الحالیة "لألسف"    لى إقد وصل النزاع  شوستر أنھ بینما ال یزال النظام السوري في السلطة و  أوضح
لألسباب   ذلك، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة أو محاكمات نورمبرغ. ومع  عكس ب ال یمكن أن تسھم في العدالة االنتقالیة، 

 ھم بارتكابھا.الجرائم التي اتُ لقاء  بأنھ مذنب إیادعلى  یصدر حكم الینبغي أ أعاله،المذكورة 

  یقال إنھ تأیید اعتقال إیاد، اقتنع الدفاع بأن إدانتھ قد ُحسمت بالفعل. وبینما نھ في ضوء قرار القضاة وتبریرھماختتم شوستر بالقول إ
، قال شوستر إنھ یأمل أن یتمكن ھو وزمیلھ من إثارة بعض  یشعروا باالرتباكآذانھم بعد أخذ األدلة، حتى ال  صمّ یجب على القضاة 

 . إیادشوستر تبرئة   طلبو  .یادإل المسؤولیة الجنائیة الشكوك بشأن

أنھ لیس لدیھ ما   إیاد. أجاب ختامیةإذا كان یرید االستفادة من حقھ في اإلدالء بمالحظات  عّما  إیاد المّدعى علیھالقاضي كیربر  تسأل
 للتو.  إلى ما قالھ محامیاه إضافةیقولھ 

ً  11الساعة  ُرفعت الجلسة   . صباحا

 یاد الغریب في ذلك الیوم. إ. وسیصدر الحكم على 2021 ،فبرایر/شباط  24في  مقبلة عقد الجلسة الستُ 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 مدینة كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  الثامن والعشرونالتقریر 
 2021شباط/فبرایر،  24 ةالجلس تاریخ

 
 . تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیبتحذیر: 

 

 1:أبرز النقاطالملّخص/

 2021شباط/فبرایر،  24 –للمحاكمة  الثاني والستونالیوم 

أصدر القضاة حكمھم في القضیة. وجد القضاة أن إیاد الغریب مذنب بالمساعدة  ،محاكمة إیاد األسبوع السابق توقفبعد 
ً كجرائم ضد اإلنسانیة. وأوضحوا أنھ  الحرمان الشدید من الحریةالتعذیب و في والمشاركة  30في اعتقال ما ال یقل عن  كان ضالعا

. وبحسب القضاة، كانت لدیھ عدة خیارات معقولة 2011في أیلول/سبتمبر أو تشرین األول/أكتوبر  251شخصاً ونقلھم إلى الفرع 
 وبعد النظرإلكراه. ل بما یدل على تعّرضھ فع دْ یَ ن أنھ لم  الوضع، بدالً من البقاء والمساھمة في ھذه الجرائم. وتبیّ ذلك للھروب من 

والتي    مع سلطة اللجوء األلمانیةالتي أجراھا  ةمقابلال وتحدیداً األدلة ( ُمجملبناًء على  للعقوبة فةدة والمخفِّ في العوامل المشدِّ 
 .احتجازهتأییداً لمذكرة  بالسجن ألربع سنوات ونصف )، حكم القضاة على إیادتضمنت تجریمھ لذاتھ

وفي حین أعلن المّدعون العامون أنھم لن یسعوا الستئناف الحكم، أشار محامو الدفاع إلى أنھم سیتخذون اإلجراءات القانونیة  
 المعمول بھا للطعن في الحكم. 

 2021شباط/فبرایر،  24 –الیوم الثاني والستون للمحاكمة 

 شخصاً. 29من ممثلي وسائل اإلعالم و 25صباحاً بحضور  9:30بدأت الجلسة الساعة 

 : أصدرت المحكمة الحكم التالي

 فیھا الحكم]ل للجلسة الشفویة التي أعلن ھو ملخص مفصّ إنما [ھذا لیس الحكم الرسمي. و

التعذیب والسجن القسري كجرائم   والمشاركة فيبالمساعدة مذنباً  إیاد الغریب  المّدعى علیھ ُوِجدباسم الشعب، صدر الحكم التالي: 
 سنوات وستة أشھر.   ألربعكم على المتھم بالسجن حُ و .  (VStG)قانون من 9و  5البندین  (1)7رةللفقضد اإلنسانیة، وفقاً 

نتقل عبر مكبرات الصوت للجلسة بأكملھا، تُ   تعاقبیةوبعد تالوة الحكم، أعلنت رئیس المحكمة كیربر أنھ ستكون ھناك ترجمة عربیة 
 للسماح للمترجم بترجمتھ للجمھور.  الحكم مرة أخرى،تلت في قاعة المحكمة. لذلك 

 :أسباب الحكمواستمرت القاضي كیربر في تالوة 

ستند إلى ما استطاع وإنما ی. من قبل القضاة  في المحكمة اي تمت تالوتھت[مالحظة: ما یلي لیس نسخة طبق األصل ألسباب الحكم ال
 المحكمة] قاعة مراقبو المحاكمة سماعھ في 

 أسباب الحكم:

بناء  وفي المحكمة.  ویةشف  دِل بإفادةلم یُ  ،إیاد ،أن المّدعى علیھ رئیسة المحكمة القاضي كیربر بالنیابة عن القضاة إلى نوھتأوالً، 
 بخط الید. ةمكتوب إفادة م المّدعى علیھدفاع، قدّ العلى نصیحة محامي 

في دمشق. وھو   1976أیار/مایو،  25ِلد إیاد الغریب في تقدیم تفاصیل عن المّدعى علیھ: وُ استطردت القاضي كیربر بادئ ذي بدء 
من عام  وشھادة بعد الصف الثاني عشر.  الحصول على نشأ في محافظة دیر الزور حیث التحق بالمدرسة التي تركھا دون وسني 

 
[المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر،  1

كمة؛ وإنما اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحا
 ص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.ھو مجّرد ملخّ 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
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المخابرات العامة في نجھا، حیث  إدارة، التحق ب1996في عام ووشقیقیھ.  2خالھ/ عمھش في دمشق مع ا، ع1996حتى عام  1994
بعد ذلك، أكمل تدریباً آخر لیصبح مدرباً.  وى تدریباً لمدة عامین. وشمل ھذا التدریب أیضاً تدریباً على حمل السالح واستخدامھ. تلقّ 
من نھایة عام و. 2012 ینایر،/كانون الثاني  15حتى  1996  یولیو،/تموز 10المخابرات العامة من   إدارةعى علیھ في عمل المدّ و

ً عمل  1997 ً أشارت كیربر إلى أنھ . مدّربا ً كان یعمل بشكل أساسي مدرب والخاصة، كان جیداً جداً في وظیفتھ.  إلفادتھ وفقا ً بدنی ا .  ا
تابعت كیربر  ول المزید". "على المرء أن یجبر الناس على تحمّ  أنھ عى علیھنقالً عن المدّ  أشارت كیربر مرة أخرى إلى اقتباسو

على كشف وإنشاء أیضا  ھتم تدریب  أنھ قد ، وأضافت2004/2005أن المدعى علیھ تلقى تدریبا على مكافحة اإلرھاب في ضحة مو
الشوارع  قتالز بشكل أساسي على كان یركّ ووالعمل كحارس شخصي.  ، واعتقال األشخاص  ،واختطاف األشخاص ،الكمائن

، عمل في  وبھذه الصفة 3.(مساعد أول) ضابط صفكفي دمشق  251العمل في الفرع  إیاد، بدأ 2010في شباط/فبرایر وواالقتحام. 
كان علیھ أن یرفع تقاریره إلى رئیسھ و"، حیث أشرف على أربع مناطق في دمشق فیما یتعلق بمراقبة المساجد واألئمة. "األدیان قسم

 لم یعجبھ العمل المكتبي ھناك وقبلكما تبین للقضاة أنھ . 2011بعد ھذا العمل، تم نقلھ إلى الزبداني في صیف وكمال األحمد. 
لمدة شھر أو   251األدیان" بالفرع  في البدایة في "قسم عمل إیادو. األعمال التنفیذیة (المیدانیة)عرضاً من رئیسھ السابق للعودة إلى 

 .2012ینایر كانون الثاني/حتى ھناك ، حیث مكث 2011یولیو تموز/في  40شھرین، قبل أن یتم نقلھ إلى القسم  

، لم وفقا لنتائج القضاةالمخابرات تبحث عنھ واستجوبت زوجتھ. ووفي ذلك الوقت ذھب إلى دیر الزور دون زوجتھ وأطفالھ، وكانت 
ابنة  /ةعم ةابنبطاقة ھویة  باستخدامإلیھ فیما بعد  مامنضوتمكنت عائلتھ من االمن منع عائلة إیاد من الفرار. تتمكن أجھزة المخابرات 

ً  م یكنلوزوجتھ.  4خالة ً  واضحا . 2013مارس  آذار/الخاصة، فقد دخل تركیا في  إلفادتھ للقضاة متى غادر إیاد سوریا بالضبط. وفقا
جاء إیاد إلى ألمانیا  حیث . 2018 ،شباط/فبرایر  25القضاة على وجھ الیقین فقط أنھ جاء إلى ألمانیا عبر الیونان في  علمھما لكن و

تبعھ بعد ذلك في  ثمعاماً [إلى ألمانیا]، و 16ابنھ البالغ من العمر األولى مرة ال في أرسل وكان قد عبر "برنامج لم شمل األسرة". 
إیاد ستة أطفال وتلقى الحد األدنى من المعاش التقاعدي  كان لدى ، تلك األثناءفي أوجزت القاضي كیربر أنھ . و2018شباط/فبرایر 

 لدیھ تصریح إقامة یسمح لھ بالبقاء في ألمانیا أثناء انتظار إجراءات اللجوء الخاصة بھ. كان والمضمون في ألمانیا. 

في حیث أقدم سدیة واحدة. إصابة جالتسبب بقید في السجل الجنائي یتعلق ب ،لدى إیاد جنائیة وجد القضاة أنفیما یتعلق بسجالتھ الو
ضرب الطفل اآلخر على وجھھ.  علىبین ابنھ وطفل آخر، مشاجرة  یل، بعد ا، في مكان إقامتھ في ھیرمسك 2018 ،مایوأیار/ 25

 . المبلغ دفع، وقام بیورو] 100 وكان المجموعیورو في الیوم،  5أجراً یومیاً [ 20ُحكم علیھ بدفع 

وتم وضعھ في  2019 ، شباط/فبرایر  12تم القبض على إیاد في أشارت القاضي كیربر إلى أنھ وفیما یتعلق بالمحاكمة الحالیة، 
 6وبناء على أمر من محكمة العدل االتحادیة األلمانیة بتاریخ  2019أیار/مایو،  17الحبس االحتیاطي، وتم اإلفراج عنھ في 

. وكان إیاد رھن الحبس االحتیاطي 2019  ،آب/أغسطس  15رى في الحبس االحتیاطي في ، ُوضع مرة أخ2019حزیران/یونیو، 
 والمحاكمة منذ ذلك الیوم.

 تقییم األدلة: 

بعض اإلفادات القصیرة فیما یتعلق بتقییم األدلة في ھذه المحاكمة.  ي كیربریسة المحكمة القاضئبالنیابة عن القضاة، قدمت ر
المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  لدىعى علیھ التي أدلى بھا بشكل أساسي إلى إفادات المدّ تستند ھذه المحاكمة وأوضحت أن 

)BAMF( األمانیب تحادیةالشرطة الجنائیة االمكتب  لدى إفادتھ) وBKA عالجت محكمة العدل و. 2018 ،أغسطسآب/ 16) بتاریخ
، حتى أنھا ذكرت . وأكدت المحكمة مقبولیة اإلفادةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةإیاد لدى  إفادةمسألة مقبولیة االتحادیة األلمانیة 

ئیسیة، لم یحصل خالل المحاكمة الرإلى أنھ أیضا أشارت كیربر و، الفقرة األولى. 13بالتفصیل رقم الصفحة والفقرة: الصفحة 
 عى علیھ.القضاة على أي إفادات إضافیة من المدّ 

 الوضع في سوریا:

إلى أن الوضع السیاسي في سوریا لھ أھمیة كبیرة في ھذه المحاكمة. لذلك من الضروري   أشارت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أوال
 أیضاً التطرق إلى األحداث التي سبقت حكم بشار األسد.

% من السكان  70-60، كان حوالي 2011قبل عام ذكرت أنھ دینیة في سوریا. والمجموعات الاستھلت كیربر باإلشارة إلى تنوع 
من أقلیات مختلفة مثل  یتألفون اقي السكان وكان ب. ةالعلویالطائفة من الناس من  %11قبل بدء النزاع كان حوالي ومن السنة. 

للعلویین. وبالتالي كانوا بالنسبة  لالرتقاءبعد استقالل سوریا، كان الجیش ھو الفرصة الوحیدة و الدروز والیزیدیین والمسیحیین. 
 یمثلون غالبیة أفراد الجیش.

 
 بوضوح  المراد  توضیح یتم لم حیث ،”عائلتھ “ ھي  التعاقبیة الترجمة  كانت الوجھین، تحتمل باأللمانیة المستخدمة الكلمة أن بما 2

ة إلى مالحظة من مراقب المحاكمة: تأتي ترجمات الرتب بناء على ما قیل في المحكمة باللغة األلمانیة. وتم بعد ذلك ترجمة المصطلحات األلمانی 3
 . مدونة النیتو الرسمیةلما یقابلھا بالرتب البریطانیة، وفقًا 

 الحاشیة  في 3 رقم الم الحظة مراجعة یرجى 4

https://militaria.lv/stanag.htm
https://militaria.lv/stanag.htm
https://militaria.lv/stanag.htm
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سّدة حافظ األسد إلى  وصل، 1970حزب البعث في الستینیات وانقالب آخر في عام لفي أعقاب انقالب كما أشارت كیربر إلى أنھ 
ً تعدیل الدستور بإعالن حزب البعث حزب، تم 1973في عام  و. الحكم لم یكن ممكناً للناس معارضة  شددت كیربر على أنھ ولدولة. ل ا

أجھزة  تغلغلت  وفقا للقضاة،وكانت إحدى وسائلھم المركزیة لالحتفاظ بالسلطة ھي أجھزة المخابرات. وعائلتي األسد ومخلوف. 
، 1963منذ عام  دخلت حیز التنفیذحالة الطوارئ، التي  ویّسرتوالخوف. المجتمع بأسره وخلقت جواً من عدم الثقة في المخابرات 

بموجب الدستور،   اً محظوركان أن التعذیب حقیقة على الرغم من واالعتقال التعسفي لألشخاص واحتجازھم في سجون المخابرات. 
 تعذیب الناس.تحول دون لم تكن ھناك عقبات، في ذلك الوقت، 

أضافت كیربر إن ذلك  الجیش في الحاالت التي كانت فیھا المخابرات "غیر كافیة". واستخدم حافظ األسد  إناستطردت كیربر قائلة 
بعد ووأصیبت المقاومة ضد الحكومة بنكبة.  ،ینتم قصف مدینة حماة وقتل آالف المدنی عندما1982قد برز في مجزرة حماة عام 

 .2000ى نجلھ بشار األسد السلطة عام وفاة حافظ األسد، تولّ 

كان باستطاعة  عندما  –تُعرف ھذه الفترة أیضاً باسم ربیع دمشق  –األشھر األولى من تولي بشار األسد منصبھ أشارت كیربر إلى و
تم إطالق سراح السجناء السیاسیین وتأسست صحف مستقلة. ولكن في صیف أضافت كیربر أنھ المرء مالحظة بعض التغییرات. 

، تم اعتقال العدید 2001سبتمبر أیلول/وفي   ،الحریات السیاسیة مرة أخرى تم تقییدحیث عاد بشار األسد إلى سیاسة والده.  2001
تسببت في اضطرابات في المنطقة وأدت إلى تقارب سوریا مع إیران.  كما أشارت كیربر إلى أن الحرب في العراق و من األشخاص. 

 ع العالقات الخارجیة السوریة.د وطبّ لكن بشار األسد جدّ و

أثار اآلمال بین السوریین في الحصول على مزید من الحریة. وبدأ الناس في عربي، أشارت كیربر إلى أنھ فیما یتعلق بالربیع الو
في البدایة، لم تتفاعل الحكومة كثیراً مع االحتجاجات. ت القاضي كیربر أنھ درو كما أالتنسیق عبر اإلنترنت ونظموا المظاھرات. 

. وبالتالي تم اعتقالھم شعارات على أحد الجدران مراھقون في درعا بكتابةقام حیث . 2011مارس آذار/تصاعد في غیر أن الوضع 
یاً، فقد ظھرت على نسب قصیرعلى الرغم من إطالق سراحھم في وقت والمخابرات.  المخابرات العسكریة وجھاز شعبة من قبل

، 2011 ،مارس/آذار 15في وب ھذا في العدید من المظاھرات في جمیع أنحاء سوریا. تسبّ وأجسادھم عالمات تعذیب واضحة.  
تدخلت قوات وع الناس لالحتجاج في درعا بعد صالة الظھر. ، تجمّ مارس/آذار 18بعد ثالثة أیام، في وتظاھر الناس في دمشق. 

تواجد  تم تعزیز . وبدالً من ذلك، ن عن أي إصالحات بعد ھذه الحوادثلم یتم اإلعالوتل شخص أو شخصان على األقل. األمن وقُ 
، 2011 ،مارسآذار/ 23أحداث  إلى القاضي كیربر شارتأوقوات األمن في درعا، بدعوى أنھم یقفون إلى جانب المتظاھرین. 

االحتجاجات  شھدتفي غضون ذلك، واجد، مما أدى إلى سقوط العدید من القتلى. أطلقت أعیرة ناریة على المتظاھرین والمسعندما 
لقي أربعة ومن المتظاھرین في دمشق وریف دمشق،  ى، سقط أول قتل 2011 أبریل،/نیسان  1في وآالف األشخاص. مشاركة 

رشق بعض المتظاھرین القوات و أشخاص على األقل مصرعھم في مظاھرة في دوما إثر استخدام القوات الحكومیة للذخیرة الحیة.
كانت  معظم التظاھرات  وخلصت القاضي كیربر إلى أن .ي منھم أسلحة ناریة في ذلك الوقتالحكومیة بالحجارة، لكن لم یحمل أ

 حمل الناس على سبیل المثال سعف النخیل إلثبات أنھم كانوا مسالمین.وسلمیة في البدایة.  

للتعامل مع ھذه الدینامیكیات، تم إنشاء الخلیة المركزیة إلدارة األزمة في استرسلت رئیسة المحكمة القاضي كیربر مبینة أنھ 
وترأس  والخطوات التالیة لقوات األمن.  االستراتیجیةھو المكان الذي تمت فیھ مناقشة كان  ھذا تبین للقضاة أن و. 2011آذار/مارس 

الجویة،  إدارة المخابراتالمخابرات العسكریة، و  وشعبة األمن الوطني، مكتبفي عضویتھا رؤساء  تمّ بشار األسد. وض الخلیة
، قررت 2011أبریل نیسان/اعتباراً من كما تبین للقضاة أنھ المخابرات العامة، ووزیري الداخلیة والدفاع.  إدارةواألمن السیاسي، و

أن الخلیة ، ذكرت 2011 ،أبریلنیسان/ 18في رسالة إلى القوات المسلحة والمخابرات بتاریخ  وكیفیة التعامل مع المعارضة.  الخلیة
یتم اإلفراج عن المعتقلین، ویجب أن   التعامل مع المتظاھرین: لن مت تفاصیل حول كیفیة "مرحلة التسامح والتعاون قد انتھت". كما قدّ 

  منإن "أیضا  خلیةال تقال فقد ووفقا للقضاة ع المظاھرات، والتي ستدعمھا المخابرات في حاالت الطوارئ. تتولى الشرطة التعامل م
، تم تشدید  2011 ،أبریلنیسان/  20في الخلیة باستخدام العنف المسلح". وعقب اجتماع  یجب أن یجابَھوا یرفعون السالح ضد الدولة،
ه المعركة باستخدام العنف : "من الضروري البدء في مرحلة أخرى. علینا أن نكسب ھذالخلیة قالت وھذه اإلجراءات بشكل أكبر. 

".  ضواحیھا وحمصخطط تفصیلیة لمواجھة االحتجاجات غیر المسلحة والمسلحة: خاصة في درعا ودمشق ویجب إعداد و" "المسلح
ً یتصمیشارك في كان من المقرر أن و انتشار  بناًء على سیناریو الجیش، وذلك  م ھذه الخطط لیس فقط المخابرات، ولكن أیضا

فیھ عدد الضحایا المدنیین زیادة  شھدھو الوقت الذي كان ھذا  خلصت القاضي كیربر إلى أنود.  االضطرابات في جمیع أنحاء البل
 كبیرة.

المیاه  مدافعقُتل أشخاص في مظاھرة باستخدام حینما ، 2011نیسان/أبریل،  23في حداث د األاستكملت القاضي كیربر بسرو
وفقا للقضاة واقتحم الجیش السوري دمشق بمساعدة دبابات وقناصة.  أبریل،/نیسان 25في ووالذخیرة الحیة والغاز المسیل للدموع. 

ف في عندما احتج اآلالوشخص على أیدي قوات األمن.  200، وأدى إلى مقتل أبریل/نیسان 29استمر الحصار التالي حتى فقد 
وقعت حوادث ووالغذاء، تم إطالق النار علیھم بالذخیرة الحیة، مما تسبب في سقوط العدید من القتلى.  درعا على نقص إمدادات الماء

تم إطالق النار على الناس أثناء مداھمة حیث ا، في دوموأشارت كیربر إلى مثال مماثلة في أماكن أخرى أیضاً في نفس الوقت. 
، بدأ االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة في فرض  2011مایو أیار/في وقل الكثیرون بسبب أعمال عنف واسعة النطاق. واعتُ 

ومعظمھا من   ظھرت المیلیشیات،و االعتقاالت في سوریا. ازدادت عقوبات على الحكومة السوریة. ومع ذلك، ازداد عدد المطلوبین و
 للحكومة، بشكل متزاید في المظاھرات. الشبیحة الموالین
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، تأسس الجیش السوري الحر بزعم حمایة الناس من الحكومة. وتألفت أجزاء من  2011في شھر تموز/یولیو كما وجد القضاة أنھ 
الجنود الذین خالفوا  تم إطالق النار على  ھقاً في الجیش السوري. ووجد القضاة أنالجیش السوري الحر من جنود منشقین، عملوا ساب

وقُتل فیھا عدد  2011في نھایة تموز/یولیو اقتُِحمت حماة مبینة أن یسة المحكمة القاضي كیربر تصاعد النزاع ئأوردت راألوامر. و
  ،أغسطسآب/ 5بعد اجتماع في و. 2011 أغسطس/أكثر في آبتصاعدت النزاع  وتیرةأضافت كیربر أن وكبیر من المدنیین. 

مكتب األمن  أبلغت الخلیة في الرسالة نفسھا،و رد فعل قوات األمن "المتراخي" على المظاھرات.  ت خلیة إدارة األزمة، أدان2011
یجب والعثور على جمیع مؤیدي االحتجاجات ونقلھم إلى المخابرات.  ویجب. بمداھمات یومیة أن یقوم الجیش والمخابراتبالوطني 

في خریف    شات أخرىاأعقب ذلك اجتماعات ونقو. یومیة إلى رئیس مكتب األمن الوطنيتُرسل تقاریر ویجب أن سحق المظاھرات. 
ً أصبح و. ، كما تبین للقضاة2011 على العمل العسكري ضد  أحد األمثلة كوبشكل متزاید.  سحق المظاھرات السلمیة عنیفا

، 2011سبتمبر أیلول/في نھایة وواإلنترنت.  حیث تم قطع الكھرباء والماء حادثة في دوما، ، أوردت القاضي كیربر المظاھرات
 حاصر الجیش المدینة. 

م النظام اقتراحات قدّ و، حاولت جامعة الدول العربیة التوسط. 2011من منتصف تشرین األول/أكتوبر اختتمت كیربر قائلة إنھ و
معتقل، وسحب الدبابات، والسماح للجامعة ووسائل اإلعالم بتغطیة الوضع في  3,500معینة، منھا على سبیل المثال إطالق سراح 

 سوریا. 

 اإلجراءات التي اتخذھا النظام 

حاول  النظام  ذكرت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أنالضوء بإیجاز على اإلجراءات التي اتخذھا النظام في ھذا السیاق.  ألقى القضاة
نقل  تم " لتبریر أعمالھم العنیفة. وباستخدام السالح لمتظاھرینا اتھموا ھجمات إرھابیة تحدث في سوریا. لذلك " بأن ھناكخلق صورة 

.  المصابین المزعومینعناصر المخابرات إلى المستشفیات متظاھرین بأنھم جرحى. ثم ُسمح لممثلي وسائل اإلعالم بمقابلة ھؤالء 
معتقلون.  البأنھم  السّجانونوتظاھر إلى مكان آخر تم نقل جمیع المعتقلین كان قد ، 251عندما زارت جامعة الدول العربیة الفرع و
 .2012، استمر العنف في عام جامعة الدول العربیة على الرغم من جھودو

، تم إطالق النار على شخص في مظاھرة في المزة، واعتقل العشرات. وفي 2012في شباط/فبرایر قدمت القاضي كیربر عدة أمثلة: 
، تعّرض الناس في حمص لمجزرة.  2012الشھر نفسھ، تعرضت حمص لقصف بالصواریخ عدة مرات. وفي بدایة آذار/مارس 

عاء بأنھا كانت تتصدى االدواصلت الحكومة وجد القضاة أن وقُتل أطفال وبالغون على أیدي القوات الحكومیة والمیلیشیات. و
 السیدة :بشكل كبیر إلى شھادات الخبراءتستند  ألحداث ا واستعادةھذه التفاصیل أوضحت كیربر أن  وللھجمات اإلرھابیة فقط. 

المذكورة أعاله  األزمةخلیة إدارة م أیضاً وثائق قدّ  الذي ، والمساءلة للعدالة الدولیة اللجنة من إنجلز كریستوفر )(CIJA، وثورمان 
 البني أنور.و درویش مازن خاص للخبیرینال ھمامتنانعن  . ویعبّر القضاةرویتر كریستوفو إلى المحكمة،

 دور أجھزة المخابرات

كما فعلوا ذلك لقد كانوا عنصراً حاسماً في االحتفاظ بالسلطة، والمخابرات دوراً أساسیاً في قمع الثورة.  أجھزة  تلعبوفقا للقضاة فقد 
 وشعبة التنسیق، وكالة، وھو  األمن الوطني مكتبھناك خمس منظمات ألجھزة المخابرات في سوریا: تبین للقضاة أن ولحافظ األسد. 

،  6األربعة األخیرة مركزیةوإن . 5األمن الوطني مجلسوالمخابرات العامة،  وإدارة یة،المخابرات الجو وإدارة المخابرات العسكریة،
ض  ، حیث تعرّ مرافق اعتقال خاصة بھا ى األفرعكان لد ،بناًء على تفویضھافقا للقضاة فإنھ وولھا فروع في دمشق وفروع إقلیمیة. 

بالكابالت والعصي، والدوالب  العشوائيالناس بالفعل للتعذیب عندما كان حافظ األسد في السلطة. ومن أسالیب التعذیب: الضرب 
. 2011سیما في عام ال ھذه الھیاكل واستخدمھا لترھیب وإبادة المعارضة، تبنّى بشار األسد أوضحت القاضي كیربر أن والشبح. 

الل خأضافت كیربر أنھ و، بما في ذلك االعتقال التعسفي والتعذیب واالعتقاالت.  2011 مارس/آذاروبدأت وسائل تحقیق ذلك في 
إال  كان الھدف من االعتقاالت ھو الحصول على المعلومات في السابق، وفي حین ، ازداد عدد المعتقلین والقتلى بشكل مطرد. الثورة

 رئیسي ھو ترھیب وإبادة المعارضة.على أبعد تقدیر، كان الھدف ال 2012بدءاً من عام  أنھ 

نقوا. عوا وخُ وّ لم یضطر الناس لتحمل التعذیب فحسب، بل جُ و في التدھور. استمرت  األوضاع في مراكز االعتقالجد القضاة أن و
تفاقمت حاالت المرض واإلصابات الناجمة عن التعذیب ولم یُقدم العالج الطبي إال على مستوى حیث كان الوضع الصحي كارثیاً. و

ببساطة داخل  الدواء تُرمىحبوب  أورد القضاة أن شھودا وصفوا كیف كانتوأساسي للغایة، ھذا إذا تم تقدیمھ على اإلطالق. 

 
  [42 الیوم للمحاكمة، عشر السابع التقریر في المخططات على  االطالع الرجاء] األدلة بعض أن من الرغم على :المحا كمة مراقبي من مالحظة 5
 (الوطني األمن ومجلس  الوطني األمن مكتب ) المصطلحین كال أن افتراض یمكن  ، المخابرات  أجھزة على تشرفان مختلفتین وكالتین  وجود إلى تشیر
 األمن مكتب“ إلى ”القومي األمن مكتب “] االسم في التغییر  ھذا أدى ربما .2014/2013 حوالي  اسمھا غیرت  التي الوكالة نفس إلى یشیران
 وفي .المخابرات أجھزة داخل  إشرافیة منظمة  أو كھیئة الوكالة ھذه دور بشأن  االلتباس من مزید في تسبب  مما ،  وكالتین وجود افتراض إلى [”الوطني 
 على تمایز  إلى أدت األلمانیة  اللغة  إلى الترجمة  أن  المفترض فمن  ،  "وطني/قومي" حول یتمحور العربیة  اللغة  في المصطلحین  بین الفرق أن حین
 .”مجلس /مكتب " ومصطلح ”الجر  حرف “ أساس
مالحظة من مراقبي المحاكمة: لم یذكر القضاة "األمن السیاسي". في ضوء الشھادات واألدلة السابقة التي قدمت في المحكمة، یمكن االفتراض   6

ة إلى "األمن السیاسي" بدال من "مجلس األمن الوطني" بوصفھ أحد أجھزة االستخبارات الرئیسیة األربعة التي لھا  أن القضاة كانوا یعتزمون اإلشار
 .فروع في دمشق، باإلضافة إلى الفروع اإلقلیمیة

https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/05/07/2236/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
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كان  ولھم إلى مستشفى لدرجة أنھم حاولوا إخفاء مشكالتھم الصحیة. نق أن یتمللغایة   یخشونكان الناس وفقا للقضاة فقد والزنزانة. 
 ي العالج الطبي، تم تعذیب وقتل الناس في المستشفیات العسكریة مثل تشرین والمزة وحرستا. معروفاً بشكل خاص أنھ بدالً من تلقّ 

ل لدى المخابرات في المستشفیات. وبعد وقت تم جمع جثث المتوفین أثناء االعتقانھ تابعت رئیسة المحكمة القاضي كیربر موضحة أو
كان علیھم أن یلتقطوا صوراً للجثث التي ُكتب علیھا أرقام.  وقصیر من بدء الثورة، تم تكلیف مصورین عسكریین بتوثیق الجثث. 

كان عدد األشخاص و. في الواقعلضمان وجود دلیل على عدم إطالق سراح ھؤالء األشخاص جاءت ھذه الممارسة فقا للقضاة، فإن  و
نجھا في [مقبرة] إلى تقاریر عن حفر مقابر جماعیة في  أشار القضاةوالمخابرات یتزاید بشكل ملحوظ بمرور الوقت. لدى الذین ماتوا 

توجد تقاریر مماثلة ومتر.  200-100أمتار وطولھا  4-2أمتار وعرضھا  6. وكان عمق ھذه المقابر 2011أكتوبر تشرین األول/
 على عجل. ثم دفنت شاحنات مبردة الجثث، وتم توثیق أعدادھا فور وصولھا إلى المقابر الجماعیة، حیث نقلت] القطیفة. عن [مقبرة

أحیاناً الحصول على  استطاعوامصیرھم. وبحبائھم ووجود أقارب المعتقلین بمكان أبالغ إلم یتم  أضافت القاضي كیربر أنھ و
 معلومات أو في بعض األحیان حتى اإلفراج عن أحبائھم عن طریق استخدام الرشوة أو استخدام عالقاتھم الجیدة مع أشخاص معینین.

 تقییم األدلة: 

مھمة كانت  كین لوأضافت أیضا أن شھادة وخالل المحاكمة، استمعت المحكمة إلى العدید من الشھود. ذكرت القاضي كیربر أنھ 
ل المفتش الجنائي الذي أجرى مقابلة معھ  من قب سامي شھادةتم تقدیم و. قیصر وساميبشكل خاص، حیث نقلت المعلومات التي قدمھا 

م  الدكتور روتشیلد الذي قدّ  تم تحلیلھا من قبل األستاذ شخصاً. كما 6,821صورة لـ 26,935ملفات قیصر ب دعىتُ ضمن ما توتسابقاً. 
حول ھذه  ةشخصی بإفادةاإلدالء  أودّ وصرحت رئیسة المحكمة القاضي كیربر: "الشرعي المثیر لإلعجاب في المحكمة.  ھتحلیل

 ."الملفات: لن أنسى ھذه الصور أبداً 

 

 

 :251بخصوص الفرع  

یسمى  251الفرع  ذكرت أنو. "یتناسب تماماً مع الصورة العامة لفروع أجھزة المخابراتاستھلت القاضي كیربر قائلة أن الفرع "
المخابرات العامة وقد ُكلف في البدایة بمراقبة الشرطة وعامة السكان   دارةإلفرع  ، مضیفة أنھأیضاً "الفرع الداخلي" أو "الخطیب"

فیما یتعلق بموقع الفرع  و، المسؤول العام عن األمن الداخلي. 251یرأس الفرع كان توفیق یونس وجد القضاة أن و. [البعث] والحزب
یتكون الفرع من مبنیین ویقع في شارع بغداد بدمشق بالقرب من مستشفى الھالل األحمر. الفرع وبمرافقھ، فقد تبین للقضاة أن 

وجماعیة  منفردةیحتوي ھذا السجن على زنازین و. 251على األقل سجن للفرع  ویوجد في قبو أحد المبنیین. ساحةمتقابلین بینھما 
الذكور في  باإلضافة إلى اإلناث  وكان یتم اعتقال أیضاً.  لیاالطوابق العإضافیة في  تحقیقتوجد غرف و. تحقیقباإلضافة إلى غرف 

 یتم فصلھم عن بعضھم البعض.  لكن كانالفرع، و

جبرون  . وكانوا یُ 251كلما كانت ھناك مظاھرة، كانت مجموعات أكبر من المعتقلین الجدد تصل إلى الفرع تابعت كیربر مبینة أنھ و
ھذا وفي ھذه المرحلة ما كان یُطلق علیھ بشكل ساخر "حفلة الترحیب".  نتلقووكانوا یالحافالت في ساحة الفرع.  النزول منعلى 

بأشیاء معینة مثل العصي  بضربھم بقبضات الید أو كان السجانون یبدؤونالحافالت، من فیھا كانوا ینزلون یعني أنھ في اللحظة التي 
من كسور في   اا المحكمة عن أشخاص عانوكان ھذا الضرب عنیفاً لدرجة أن بعض الشھود أخبرووأو الھراوات.  أو القضبان

الجدد   وكان المعتقلونللوعي لساعات.  ھمرؤوسھم بالجدران، مما تسبب في فقدان بعض ض المعتقلون للركل وضربالضلوع. وتعرّ 
 ً تھم ن علیھم خلع مالبسھم وترك متعلقایتعیّ كان لساعات قبل نقلھم إلى مكتب حیث  إلى االنتظار في الساحة یضطرون أحیانا

مح لھم یُسبعد ذلك، وخفوا أي أشیاء. القرفصاء للتأكد من أنھم لم یُ وضعیة الجلوس في عتقلین یتضمن تفتیش الموكان  الشخصیة. 
 إلى زنزانتھم. ثم یتم اقتیادھمبارتداء ثیابھم مرة أخرى، على األقل إلى درجة معینة، و

وكانت الظروف في جمیع العدید من المعتقلین. كانت تؤوي م 2×1الزنزانات المنفردة التي تبلغ مساحتھا كما وجد القضاة أن 
لم یكن  و. مناوباتالجلوس أو االستلقاء في لم یكن بوسعھم إال جداً لدرجة أن الناس   ةمكتظ ھاجمیع تكانوكارثیة.  الزنزانات
في و. [غیر أن االسم لم یذكر في ھذه المرحلة]  ، وھي ممارسة كان لھا اسمھا الخاصمتشابكةواألرجل  إالاالستلقاء والنوم  باإلمكان

 ، فقد تم ذلك فقط من خالل ستارةمنفصالً   وإذا كانعادة عن الزنزانة. مفصوالً المرحاض  لم یكنالزنزانات المجھزة بمرحاض، 
ستخدم من قبل عدد كبیر من  كان المرحاض یُ وقیة الزنزانة. منفصلة بشكل كاٍف عن بالمراحیض ، لذلك بشكل عام، لم تكن معلقة

فقط باستخدام المرحاض خارج   یُسمح للمعتقلین ،في الزنزانات غیر المزودة بمرحاض كما لخصت القاضي كیربر أنھ المعتقلین. 
نظراً لتقیید الوصول إلى  و. المراحیضكانت میاه الشرب متاحة فقط من الصنبور بالقرب من والزنزانة مرة أو مرتین في الیوم. 

 للغسالكل استخدام، لم یكن األشخاص عادةً قادرین على المتاح في الیوم والوقت عدد المرات كل من ب، فیما یتعلق مراحیض منطقة ال
مضاءة طوال كانت إما مظلمة تماماً أو حیث . یكن ھناك ضوء نھار داخل الزنزانات في معظم الحاالت، لمو. االستحمامأو حتى 

صحیة في العدید من  الغیر  تسببت الظروفطبقا للقضاة فقد وفي كلتا الحالتین، لم یتمكن المعتقلون من معرفة الوقت. و. الوقت
ً " وكان الھواء داخل الزنزاناتلم یكن العالج الطبي متاحاً في الواقع. واألمراض الجلدیة التي لم یتم عالجھا.  التغذیة  كانت " وتعیسا

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
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كان بإمكان المعتقلین سماع صراخ وأصوات تعذیب  وللناس للبقاء على قید الحیاة. بالكاد تكفي الغذائیة  حیث كانت المؤنغیر كافیة. 
 .أصالبمدة سجنھم وما إذا كانوا سیخرجون أحیاء  ولم یكن یتم إبالغھم لیالً ونھاراً. زاناتھمفي زن

أضافت عادة ما كان یتم التحقیق بحضور ضابط تحقیق وسّجان واحد على األقل. ووّضحت القاضي كیربر أنھ التحقیق، بخصوص و
المعاملة إما ألن الضابط لم لسوء المعاملة باستمرار. حیث كانوا یتعرضون لسوء تعّرضوا األشخاص الذین تم التحقیق معھم أن 

 لكن السّجانینكانت ھناك أوامر بإساءة معاملة األشخاص، وجد القضاة أنھ  یعجبھ الجواب، أو قبل أن یجیبوا، أو لمجّرد إجابتھم. و
كھرباء والضرب عادة للصعق بال المعتقلونتعرض  ،251في الفرع وأساءوا معاملة األشخاص أیضاً دون تلقي أوامر محددة. 

لم  حیثح. بْ دوالب والشّ للتعذیب باستخدام الن و المعتقل تعّرضكما  جداً.بشكل متكرر  الفلقة وتم استخدام أسلوب. الكابالت والقضبانب
وأشارت القاضي لتعلیق األشخاص من السقف، ولكن أیضاً لضربھم أثناء وجودھم في ھذا الوضع.  أسلوب الّشْبحاستخدام  یقتصر

 .أنھم تلقوا تھدیدات ضد عائالتھمأفادوا  اشھود كیربر إلى أن

عمل في البدایة  أنھ وّضحت كیربر . 2010في ھذا الفرع منذ عام  عمل إیاد الغریبتبین للقضاة أن المدعى علیھ، فیما یتعلق بدور  و
ً تابع 40 قسمال وكان . 2011یولیو تموز/في  40في قسم "األدیان"، ثم في المكتب في الزبداني، قبل أن ینضم إلى القسم  رسمیاً   ا

.  یةستقاللقدر كبیر من االب قسمالھذا  فقد تمتع بشار األسد، خالنظراً لحقیقة أنھ كان بقیادة حافظ مخلوف، ابن  لكن. و251للفرع 
نقاط عند قوة تدخل سریع، وعملوا عادة في المیدان، واعتقلوا الناس في المظاھرات وبمثابة  40 كان عناصر القسمفقا للقضاة فقد و

 بالمافیا".  أشبھ ما یكونبأنھ "تحالف  40عى علیھ نفسھ وصف القسم المدّ أن كیربر  وأوردت التفتیش وقاموا بمداھمات. 

 الجرائم:

، لم تكن األوضاع وكذلك األفعال في الداخل محجوبة عن المّدعى علیھ. وكان یعرف  251أثناء عملھ في الفرع كما اقتنع القضاة أنھ 
الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن المرء كان قادراً على  وأشارت القاضي كیربر إلى إخبارهبشكل خاص عن وقوع التعذیب. 

 سماع صراخ التعذیب وھو في كافیتریا الفرع.

مسجد في دوما في   انطلقت منمظاھرة أنھ في في البدایة القاضي كیربر بیّنت ، إیادلتي اتھم بھا سرد تفاصیل الجرائم افي و
  اورقصو واجلسحیث ، ینسلمیال ینمتظاھرمن ال 6,000 – 3,000، تظاھر حوالي 2011أیلول/سبتمبر أو تشرین األول/أكتوبر 
أفراد   العناصر من بین ھؤالءكان المظاھرة. وتلك من قوات األمن لمواجھة  عنصر 1,000في الشوارع. وصدرت أوامر لحوالي 

ً  250، والجیش وحوالي 251من المخابرات الجویة، ووزارة الداخلیة، وعدة أفراد من الفرع  تابعت كیربر  . و40 من القسم شخصا
إلطالق  ھ الفرصة حافظ مخلوف نفسُ واستغل بإطالق النار على الناس.   40 لعناصر القسمقد صدرت أوامر على األقل موضحة أنھ 

إلى قد وصل حافظ مخلوف كان ووفقا للقضاة فقد طلق النار على الخونة". یُ فل"من یحب الرئیس  ھوأمر بأنالنار على المتظاھرین 
أصاب ما ال یقل عن خمسة أشخاص بقوا و. ھاشالمتظاھرین وفتح النار من رشّ  شتمبنز، و مرسیدس من طراز المظاھرة بسیارتھ 

طلق النار وبدالً من ذلك لم یُ بْید أن القضاة وجدوا أن المّدعى علیھ أشخاص آخرین في إطالق النار أیضاً.  7-6وبدأ  ،على األرض
أن ما اقتنع القضاة و. منھم كثیرین ال واعتقلوا األمن ومن بینھم إیادعناصر ھم الحق ،رارحاول المتظاھرون الفحینما و حاول التراجع. 

ض العدید من األشخاص الموقوفین للضرب أثناء  تعرّ و. 251األشخاص من دوما إلى الفرع نقلتا  ن یصغیرت نیحافلتال یقل عن 
حیث إلى المبنى.  ن الساحة"حفلة الترحیب" في طریقھم م  تعّرضوا لما یُطلق علیھ، 251د وصولھم إلى الفرع الرحلة، وبمجرّ 

 معدنیة. تقلین للضرب المبرح والضرب بقضبانض جمیع المعتعرّ 

تم تحدید عدد األشخاص وحاالت التعذیب التي شارك  وضرب أیاً من المعتقلین.  قدلم یتمكن القضاة من تحدید ما إذا كان إیاد نفسھ 
ً أشخاصتقّالن ذكر إیاد "حافالت"، وجد القضاة أن ھناك حافلتین [ وبینما. المّدعى علیھفیھا إیاد لصالح  وتحدیداً بعد صالة ]. عتقلینم ا

الذي أخبر  P5الشاھد أشارت القاضي كیربر إلى و. تینالحافل  على متن ھاتین 251تم نقل األشخاص إلى الفرع كان ی، الجمعة
عى علیھ، وجد لصالح المدّ و. كتظةمكانت شخصاً، ومع ذلك، فھي عادة ما   20-15حوالي سعة ھاتین الحافلتین كانت محكمة أن ال

  منجمیعاً   عانوا. وعتقالھممن آالم جسدیة أثناء ا  اجمیعھم للتعذیب وعانووتعّرض . حافلةشخصاً في كل  15ھناك  ھ كانالقضاة أن
ركوا جمیعاً لقد تُ وسماع صراخ وأصوات تعذیب مستمرة. إلى جمیعاً واضطروا "حفلة الترحیب" ومن ظروف اعتقال ال توصف. 

 نون من الخروج أحیاء. في حالة من عدم الیقین التام بشأن ما إذا كانوا سیتمك

الواسع  باالعتداء قمع المظاھرات، علم إیادالمكلّف بفي جھاز المخابرات  ابصفتھ عنصراستطردت القاضي كیربر مبیّنة أن و
أضافت وضوا لھا ھناك. والمعاملة القاسیة التي تعرّ  251إلى الفرع  . كما كان على علم بنقل المعتقلینوالمنھجي للحكومة السوریة

عمل  ون. والمعتقلالذي القاه مصیر البممارسات التعذیب ویعلم إیاد  فقد كان، 251موظفاً لمدة عام في الفرع عمل كونھ  كیربر أن
 التي كان صراخأصوات المع سكان ی، ومنذ ذلك الحین كان یدخل المبنى ویغادره بانتظام و2010منذ شباط/فبرایر  251في الفرع 

أشخاص على یقتصر لم یكن إجماال، وجد القضاة أن علمھ وحتى في الكافیتریا، كما أوضح ھو نفسھ.  المرء سماعھا بإمكان
وأوردت كیربر . 2011 مارس/، بل كان یعلم أیضاً بالتغییرات التي حدثت منذ آذار2011 مارس/یتعرضون للتعذیب ابتداًء من آذار

 ". شاؤونما ی كان السجانون یفعلوناد، ودزا إن "العقاب إیادقول 

 التقییم القانوني: 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/10/inside-the-raslan-trial-al-gharibs-arrest-ends-at-a-health-clinic/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
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منھجي الواسع النطاق و  االعتداءتم استیفاء متطلبات وجرائم ضد اإلنسانیة.  في المشاركةُوِجد المّدعى علیھ إیاد مذنباً بالمساعدة و
)    VStGB7(1) 5 مادةالالتعذیب ( شارك فيو إیادساعد فقد ، االعتداء. وكجزء من ھذا 2011مارس آذار/على األقل منذ نھایة 

 StGB. 35المادة اإلكراه وفقاً بع  فْ ال ینطبق الدّ وحالة.  30) في CCAIL 9) 1(7 مادة ال( الحرمان الشدید من الحریةو

ر بالفعل في ما إذا كان إیاد قد فكّ  یجزمواأن من قضاة المكن تیلم وفي حین كانت العقوبة القاسیة ممكنة في حاالت العصیان، 
حول ھذه  بأي إفادات دلِ لم یُ ذكرت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أن إیاد بسبب العواقب المحتملة. وبقي رغماً عنھ المغادرة أو 

 النقاط.

في ھذه  عنصراً من القسم 250في ضوء وجود فال یستقیم القول بأنھ لم تكن لدیھ فرصة للمغادرة على اإلطالق. فإنھ ووفقا للقضاة 
كان بإمكانھ أیضاً و. ذلك، ھب أن إیاد غادر المكاناكتشاف  سیتممن المشكوك فیھ ما إذا كان وجد القضاة أنھ  المظاھرة بالذات، 

  یَْدفعلم  وبما أنھالعملیة. [تلك مرض قبل بال بإمكانھ االدعاء كانبسبب التعثر أو التظاھر بالتواء في الكاحل. كما  أصیبالتظاھر بأنھ 
 عمل غیر قانوني.ب اارتكب إیاد مذنب خلصت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إلى أناإلكراه] ب

 الُحكم:

فقط بارتكاب أفعال منسوبة  امتھمكان  القاضي كیربر أنھ، وّضحت م على الفظائع التي ارتكبھا النظامحاكَ یُ  لم یكنإیاد  مشددة على أن
 : العقوبة في قضیتھاتخذ القضاة القرارات التالیة فیما یتعلق بمدة فقد ، في ضوء ذلكوإلیھ مباشرة وبمساھمتھ في ھذه األفعال. 

 CCAIL 5رقم البند ) 1(7قل عن خمس سنوات النتھاكات المادة ال ت بالسجن لمدةالفرد  عاقَب ، یCCAIL) 1(7للمادة وفقاً 
ّضحت و ). الحرمان الشدید من الحریة( CCAIL 9رقم  البند  )1(7 سنتین النتھاكات المادةقل عن تال لمدة سجن بالتعذیب) وال(

تكون ، CCAIL 5رقم البند  ) 1(7التعذیب وفقاً للمادة  المشاركة فيفي ضوء الجریمة الرئیسیة المتعلقة بالمساعدة وكیربر أنھ 
ً العقوبة  تعدیل العقوبة في الخطوة  تم في ضوء الظروف اإلجمالیة وعدد األشخاص، وعاماً.  15و 5بین بالسجن لمدة تتراوح  مبدئیا

لصالح أتى ھذا التعدیل بیّنت القاضي كیربر أن و. CCAIL) 2(7للمادة عاماً، وفقاً  15السجن لمدة تتراوح بین عامین والتالیة إلى 
 عوامل التالیة: لل نظراً عى علیھ المدّ 

قام إیاد بتجریم نفسھ لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین وكذلك لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، وجاء  •
 لى ھذه اإلفادات. إالحكم الصادر بحقھ إلى حد كبیر استناداً 

 ف. ض لضغط معین للتصرّ ھیكل ھرمي حیث تعرّ من   جزءاً كبت فیھ الجرائم، كان في الوقت الذي ارتُ  •
 .–لف ذلك اخما ییجد القضاة  لمم وللنظا ظھره أدار – 2012ینایر ر نسبیاً في كانون الثاني/بعد انشقاق مبكّ  •
 تحدید ذلك.أمكن كبت فیھ الجرائم، لم یكن لدیھ سجل جنائي، بقدر ما في الوقت الذي ارتُ  •

كافیة لتخفیض العقوبة القصوى، بافتراض وقوع حادثة أقل خطورة. غیر أن  لم تكن ن ھذه العوامل وحدھا أمبیّنة استطردت كیربر و
 49 المادة إلى القضاة  أشارولتخفیض العقوبة على النحو المذكور أعاله.  فیا كا اسبب كانتالجرائم  شارك في ساعد وفقط قد حقیقة أنھ 

StGB أشھر. 3عاماً و 11أعلى عقوبة ممكنة في مثل ھذه القضایا ھي السجن  التي تنص على أن 

في حین أن المّدعى علیھ لم یدِل  أوضحت أنھ . وStGBب 46للمادة لزم إجراء تعدیل إضافي على الحكم وفقاً أشارت كیربر أنھ و
مكتب الشرطة الجنائیة بأي إفادات أثناء المحاكمة الرئیسیة، إال أنھ ساھم بالفعل في اكتشاف جرائم [أخرى] في استجوابھ لدى 

د  أنھ شاھحقیقة عن ث بالتفصیل عن تصرفات أنور رسالن وعلى وجھ الخصوص خالل ھذا االستجواب، تحدّ و.  االتحادیة بألمانیا
وذكر أنھ شھد خمس أو ست عملیات  حتى الموت. كیف تعّرضوا للضربو 251معدنیة في الفرع  كیف تم ضرب الناس بقضبان

مدرجة أیضاً في الئحة االتھام ضد  ن ھذه الحوادثأ أوردت كیربر. و2011حدثت في عام  251نقل لحوالي عشر جثث من الفرع 
تحدید ھامش العقوبة  تم لألسباب المذكورة أعاله، ورسالن بدون إیاد. أنور  عزوھا إلىإثباتھا و باإلمكان ما كانأنور رسالن و

عى علیھ وكونھ الجانب المذكور أعاله لصالح المدّ  تمت مراعاة ،أشھر. ولتحدید ھذا الھامش  3سنة و 11أشھر إلى  6بالسجن من 
 كم. صدر حُ كان قد إیاد لما إفادة أنھ لوال أخرى على شددت كیربر مرة و .جرائمالكشف عن الجرائم وساھم في  شارك في وساعد 

 عوامل مشددة للعقوبة في قضیة إیاد:اعتبر القضاة ما یلي 

•  ً  .العمل التنفیذي (المیداني)من وظیفة مكتبیة إلى  عمل طوعاً في جھاز قمعي وعاد طوعا
 ].30عدد األشخاص [ •
 ض المعتقلون لظروف یصعب وصفھا بالكلمات. تعرّ  •
 .الحرمان الشدید من الحریة: التعذیب وCCAIL) 1(7المادة  بموجب شكلین من الجرائم ضد اإلنسانیة شارك في ساعد و •

أشھر وأمروا بتأیید مذكرة   6سنوات و 4سبق وأن ذكر القضاة العوامل المخففة للعقوبة، وفي نھایة المطاف حكموا على إیاد بالسجن 
 [إبقائھ في الحجز]. احتجازه
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https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0193
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
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https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0260
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https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038


  
 

8 
 

International Research and 
Documentation Center 

الدفاع اآلن عما إذا كانوا یریدون أن یتم  توأعلنت رئیسة المحكمة، القاضیة كیربر، أنھ تم االنتھاء من جلسات التعلیل الشفوي، وسأل
 طلب الدفاع نسخة مختصرة.فطویلة من ذلك. الأو  مختصرةالنسخة ال إذا كان ینبغي أن تعرضوما  االنتصافإبالغھم بسبل 

من المترجمین   توطلب أحد المترجمین أخذ استراحة. فقالت القاضي كیربر إن ھذا سیستغرق خمس دقائق فقط كحد أقصى وطلب
 التناوب. 

 المعلومات التالیة فیما یتعلق بسبل االنتصاف للدفاع: وقّدمت القاضي كیربر

یجب أن یتم ذلك إما كتابیاً أو یتم نقلھ إلى  وباالستئناف].  إخطار] خالل أسبوع واحد [في الحكم نظرالإعادة یمكن استئناف الحكم [
  إخطاریجب كتابة وأو المحكمة المحلیة التي تشرف على سجن المدعى علیھ.  نتسبلالمحلیة في كو ي مكتب المحكمةالبروتوكول ف

في غضون المھلة المحددة.   في كوبلنتسیجب تقدیم إعالن مكتوب إلى المحكمة اإلقلیمیة العلیا حیث  االستئناف باللغة األلمانیة. 
مشفوعة  ویجب أن تكون إعادة النظر . المحددة المھلة الزمنیةبریدي في غضون الطابع الوبالتالي ال یكفي مجرد الحصول على 

غیر كافیة. وبدالً  تعتبر رسالة موقعة علماً بأن . لذلك، یجب تقدیم طلب یوضح بالتفصیل إلى أي مدى سیتم استئناف الحكم. باألسباب
یتم التوقیع علیھا من قبل محامي الدفاع  یجب أن وإلى البروتوكول من قبل مكتب المحكمة.  تعلیلمن ذلك، یجب أن یؤخذ الطلب وال

للوفاء یا الطابع البریدي كاال یعتبر ھنا مرة أخرى، وي الحكم. یجب أن یتم ذلك في غضون شھر واحد بعد تلقّ ووتقدیمھا كتابة. 
 بالموعد النھائي.

 .ذلك . نفى محامي الدفاع شوسترا إذا كانوا یطلبون معلومات أكثر تفصیالً عمّ  عنھ دفاعمحامي الوسألت القاضي كیربر إیاد و

 أیضاً.ذلك بدورھم نفوا وسألت القاضي كیربر المدعین العامین نفس السؤال، 

المحكمة ضد ذلك كتابةً باللغة األلمانیة إلى  تقدیم الطعون على أن یتماستمرار سجن إیاد، المحاكمة بواختتمت القاضي كیربر 
 فیھ إیاد حالیاً. یقیمأو المحكمة المحلیة المسؤولة عن السجن الذي اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس 

 ضد الحكم.[استئناف] قال المدعون العامون إنھم سیمتنعون عن اتخاذ أي خطوات قانونیة 

 

ً  11:15الساعة انتھت محاكمة إیاد الغریب في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس في   .2021 ، شباط/فبرایر  24 بتاریخ صباحا

 .2021 ،مارسآذار/ 10محاكمة أنور رسالن في  منستنعقد الجلسة القادمة 
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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 29التقریر 
 2021آذار/مارس،  11و 10تاریخ الجلسات:  

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
 

 1أبرز النقاط:الملّخص/

 2021آذار/مارس،  10 –للمحاكمة الستون الیوم الثالث و

بعد إعالن الُحكم في محاكمة إیاد الغریب نھایة شباط/فبرایر، استمرت محاكمة أنور رسالن. حیث استمعت المحكمة إلى شھادة 
P28  في مختبر للتحالیل الطبیة في سوریا. وشرح كیف تم اعتقالھ عند    احكومیً   اكان موظفً   اعامً   55، وھو رجل یبلغ من العمر

إلى فرع الخطیب حیث احتُجز في   P28لكونھ على قائمة المطلوبین. ونُقل    2012ا، في عام  نقطة تفتیش في مسقط رأسھ، حرست
 "زنزانة الموت" مع أكثر من مائة معتقل آخر. ووصف الزنزانة بأنھا مظلمة وتفتقر إلى الھواء، مثل القبر.

 2021آذار/مارس،  11 –للمحاكمة الستون الیوم الرابع و

في بطاقة    اة ولم یتم الكشف عن معلوماتھ الشخصیة. ووصف كیف أّكد عناصر نقطة التفتیش أن عیبً أمام المحكم  P29مثل الشاھد  
بشیخ كان قد أمر الناس بإتالف ھویاتھم للتعبیر عن معارضتھم للحكومة السوریة. وفي الطریق إلى    االھویة الخاصة بھ كان مرتبطً 

ومعتقلین آخرین بالنزول من الحافلة. ثم ألقوا بأعقاب   P29روا  فرع الخطیب، توقف عناصر األمن في مكان عشوائي حیث أم
ووصف   المعتقلین وضربوھم.  ظھور  على  رأسھ   P29السجائر  داعبوا شعر  الذین  العناصر  قبل  من  الجنسي  للتحرش  تعّرضھ 

 وأقحموا الجزء األمامي من سبطانة البندقیة في ُدبر الشاھد.

 
 

  

 

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 الشھودھو 
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 2021آذار/مارس  10  – والستونیوم المحاكمة الثالث 

 . الصحافةبحضور خمسة أشخاص، وممثلین اثنین من  اصباحً  9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة 

ن بالنیابة عن بانز. ولم یتمكن أحد مترجمي المحكمة الشفویین الحضور إثر إصابتھ بوعكة صحیة، و كو  شتیفانترافع محامي المّدعین  
 نھ. ع عوضا الشفویة لترجمةاالقیام ب سابقا إیاد الغریب جلسات فتولى مترجم

 P28شھادة 

. وحضر رفقة محامیھ السید رایجر. وتُلیَت علیھ التعلیمات، وحقوقھ  1966[ُحجب اسمھ] في األول من كانون الثاني/ینایر    P28ُولد  
 كشاھد.  

 استجواب من قبل رئیسة المحكمة القاضي كیربر 

 ذلك.  P28عّما إذا كان یرید أن یُعطي المحكمة عنوان إقامتھ، فرفض   P28سألت رئیسة المحكمة القاضي كیربر 

. وتطّوع بصفة سائق  اإنھ عمل في إحدى مختبرات التحالیل الطبیة، وإنھ ال یعمل حالیً   P28عن وظیفتھ، فقال    P28سألت كیربر  
 الصلیب األحمر األلماني مدة سنتین. عند 

 ذلك. P28عّما إذا كانت تربطھ بالمتھم صلة قرابة عن طریق المصاھرة أو النسب، فنفى  P28سألت القاضي كیربر 

[ُحجبت المعلومات]،    في  اترمختب   إنھ كان یعمل فني  P28م، وعن كیفیة اعتقالھ، فقال  عن سبب خالفھ مع النظا  P28سألت كیربر  
من العمل إلى المنزل رفقة زوجتھ. وكان   اوفي یوم من األیام، كان یقود السیارة متوجھً حیث أوكلت إلیھ مھمة إجراء التحالیل الطبیة.  

حیث كانت سوریا تشھد  ،  مداخلھاحرستا ال سیما عند    تھالمنتشرة في كل أنحاء بلد  (الحواجز األمنیة)  ھناك العدید من نقاط التفتیش
علیھا إبراز  التردد  P28 داعتا التي  أحد الحواجز األمنیة  عن المسؤولون الضباط  وطلباألمنیة. یومھا، وال تزال، الكثیر من القالقل 

).  لدى الدولة  ا(حیث كان موظفً عضویتھ في النقابة  بطاقة  أن یبرز    P28واعتاد  .  لكل من یمر بتلك النقطة  الشخصیة  بطاقات الھویة
وأمره بأن ینزل  ، وتفاجئ عندما عاد الضابط،  على قائد نقطة التفتیش في ذلك الیوم   P28وعلى غیر العادة، قام الضباط بعرض بطاقة  

عن السبب، فقال القائد إنھ ال یعرف، ولكن من المؤكد    قائد النقطة  P28سأل  أنھ [مطلوب].  ه  من السیارة، ثم اقتاده إلى القائد الذي أخبر
ال   تشابھ أسماء، وأنھ یرجح أن یكون األمر  ا. وأضاف القائد أنھ یرى ذلك األمر غریبً المطلوبین  األشخاص  قائمةمدرج على  أن اسمھ  

الشرطة    مشفىوھو  [  مكان عملھ  األمن أن بوسعھم التوجھ إلى  عناصر  P28، وسمح لھ بالمغادرة. وأخبر  ھویتھبطاقة  لھ  ، فأعاد  أكثر
  لبس فقط].إزالة الُّ من أجل [أو  ةعٍ أمنیواھناك د تالفروع] في حال كان علىالمعتقلین   لتوزیعكان نقطة  الذي

 وجھھ   وتغطیة،  P28یدي  تقیید  ب  للعناصر  اوأعطى أمرً بأن تغادر (بدون السیارة)،    P28زوجة    العناصرعندما أمر    P28تفاجئ  
حافلة مخصصة لنقل المجرمین والمعتقلین، وظّل    على متنآخرین    أشخاصرفقة    P28  وُوضعإلى مشفى الشرطة.    اقتاده ثم    قمیصھ،ب

، وأزال القمیص عن وجھھ، وسألھ عن اسمھ، وعّما إذا كان  ھشخص من  ادنفي األثناء،  ومقید الیدین، ومغّطى الرأس طیلة مدة الرحلة.  
P28  استغرب  .  ھیعرفP28   سؤال    عند. و"أنا الي الزم تعرفني!"إنھ ال یعرفھ، فقال الرجل:    من ذلك السؤال، وأجاب قائًالP28 

 ن إلى فرع الخطیب.والمعتقلین اآلخری P28: "ستعرف ذلك في الفرع". وتم اقتیاد الرجل عن السبب، رد الرجل قائًال 

 السجانین وسمع المعتقلون أحد  .  األیدي  ودمقیّ وھم    في الباحة الخارجیة  ن بأن یصطفوا في طابور بمواجھة الحائطیالمعتقل  العناصرأمر  
وبعد برھة، أُدخل المعتقلون إلى الفرع حیث تم استقبالھم .  ؟"وننھي األمرنقتلھم  لما ال تدعنا  سیدي؟  لماذا كل ھذا العناء  : "  یتساءل قائًال 

نیاتھ، وزّج بھ في "زنزانة ثیابھ، ویتخذ وضعیة القرفصاء، ثم أخذ مقت  یتجرد منبأن    P28وأمر أبو غضب  على نحو سيء ھناك.  
وكانت شبیھة بالقبر، إذ كانت مظلمة، وتراوح عدد المعتقلین فیھا إلى اآلن.    إنھ یشعر كما لو أنھ ال یزال معتقًال   P28وقال  الموت".  
متر.    6-5متر، فیما یبلغ طولھا    3,5  –  3. ویبلغ عرض الزنزانة  أو نافذة  مصدر إنارةیكن فیھا  ، ولم  اشخصً   140و130فیھا بین  
 اباب الزنزانة مزودً   كاندورة میاه. وعلى  واحتوت الزنزانة  ، ثم على األخرى.  قدمیھطیلة سّت ساعات على إحدى    P28ووقف  

واستُخدم جھاز القلیل من الھواء والضوء الخافت.    إلى الزنزانة  عبرھا  فتخلل،  سنتیمتر  50*30یبلغ قیاسھا    بفتحة تھویة من األسفل
غیر  ھم  جعلا  مبإغالق فتحة التھویة، مالسجانون    ھمشفط الھواء كنظام للتھویة. وشعر المعتقلون كما لو أنھم یختنقون، وعادةً ما عاقب

، كما انتشر القمل في الزنزانة. وكانت األوضاع الصحیة  قطرات المیاهب  ومغطى،  اجدً   اوكان سقف الزنزانة رطبً التنفس.    قادرین على
،  ا واحدً   افي تلك الزنزانة أسبوعً   P28ومكث  ألمراض الجلدیة.  وا   بالحمىھم  ، حیث كان جمیعھم مرضى، وأصیب معظماجدً   ردیئة

للضرب   األثناء، وتعرض  للتحقیق مرتین في  یعاني من  خاللھما، وال  وخضع  بھ جراء تعرضھ   الضرر یزال  الذي لحق  الجسدي 
یسمع أصوات طنین وغیرھا من األصوات، كما أنھ ال یستطیع النوم. ویتناول مضادات االكتئاب في بعض ، حیث  أذنھللضرب على  

 لحظة صمت]. ت عن الحدیث، فساد P28األحیان. [توقف 

 الماء.  شربو ستراحة، االإنھ یرغب في  P28م ال، فقال أعّما إذا كان یحتاج ألن یأخذ استراحة  P28سألت كیربر 

*** 
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 ]دقیقة15استراحة مدة [

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

إنھ اعتقل    P28عن التاریخ الذي حصل فیھ ذلك، فقال    P28عند نقطة التفتیش، وسأل    P28أشار القاضي فیدنیر إلى واقعة اعتقال  
 . 2012أیار/مایو  19مساء یوم 

متى  حیث أوضح  من قبل الشرطة األلمانیة (  استجوابھأثناء    أو الحواجز األمنیة  نقاط التفتیش  تحدث عنقد    P28أشار فیدنیر إلى أن  
  في الحواجز  ھ قد تم نصب  أن  P28عّما إذا كان یتذكر ذلك، فأوضح    P28فیدنیر  في حرستا، وعددھا). وسأل   الحواجز  تم نصب تلك

الشارع    اھومنشوارع البلدة    جمیعفي    . وكان ھناك الكثیر منھا بحیث نُصبت2012وبدایة العام    2011نھایة العام    بین  الواقعة  الفترة
إذا اقتضى حاجز بحیث یتعذر على أي أحد أن یرد على نیرانھا  كل  عند  دبابات، ونُصبت أسلحة رشاشة    وتمركزت  .نزلھالذي یقع فیھ م

في  .  األمر المتركزون  العناصر  األماكن  وداھم  من  الكثیر  التفتیش  الحصولنقاط  إذنعلى تصریح    بدون  من أو  أحد  یتمكن  ولم   ،
، أي بعد  2012(وفي العام  قبل أن یتم سلبھ ونھبھ.    امتجرً   P28، كانت نقطة التفتیش الكائنة قرابة منزل  مثًال االعتراض على ذلك.  

في    یُقتل   ابأم عینھ شابً   P28وشاھد    .الشارعفي    وقتلھم  األشخاص  الستھداف  في مركز الشرطةتمركز أحد القناصة  )  P28اعتقال  
ما إذا قُتل ذلك الشاب    P28لم یوضح  و[من نیران القناصة.    اخوفً   لھن] من نقواألشخاص اآلخرو  P28، ولكن، لم یتمكن [الشارع

ظلت نقاط التفتیش  و   .الحواجز العسكریة  نصبتندد ب  مظاھرات  عقب خروجوتمركز القناص في ذلك الموقع  بنیران القناصة أم ال].  
 . في نھایة المطاف داخل البلدةولكن أُزیلت الحواجز مداخل البلدة، متمركزة على 

،  نقطة تفتیش في حرستا   200أوضح وجود ما یقارب    حیث،  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة  P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
  عدد نقاط التفتیش بالغ في تقدیر    من الممكن أن یكون قدوأضاف أنھ    . من األوقاتالبلدة في وقت    قسمتقد  إن تلك النقاط    P28فقال  

.  دون المرور بإحداھا من  متر   300مسافة  كان من غیر الممكن السیر    ، بحیثالبلدة  أنحاءفي سائر  كانت منتشرة فعال  الفعلي، ولكنھا 
 مداخل البلدة.  موجودة على أخرى حواجز االحتجاجات، فیما ظلت انحسرت موجة بعد أن  الحقا تلك النقاطوُرفعت 

  ھ قد تم نصبإن  P28فقال    ،إثر اندالع المظاھرات  فينقاط التفتیش    نصب المزید منفیھ    جرىالذي    التاریخعن    P28سأل فیدنیر  
أن    ویرجحأثناء مدة اعتقالھ،    الحواجز  عدد  وزادوجھ التحدید.    على، ولكنھ ال یذكر الشھر  2012في العام    نقاط التفتیش  المزید من

   ].2012في شھر آذار/مارس أو نیسان/أبریل [ یكون قد حصل ذلك

نُصبت في الشوارع قد  الحواجز األمنیة  أن  فیھا  أوضح  والتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة،    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
. وافترض فیدنیر أنھ قد تم نصب المزید من  الحقا  في سائر أنحاء البلدة  تنتشرقبل أن  أي  ،  فقط  المظاھرات  اندلعت  بعد أنالرئیسیة  

في وقت   إنھ ال یتذكر التواریخ على نحو جید، ولكن، كانت البلدة تخلو من نقاط التفتیش  P28فقال  النقاط عقب اندالع المظاھرات،  
 . سنوات منذ ذلك الحین  10، فقد مرت  اغیر متأكد من ذلك تمامً   ولكنھ  –  فقطوفي محیطھا    البلدةمداخل  على  النقاط  نُصبت    بحیث  –  ما

 دفعة واحدة،ھ قد تم نصب جمیع تلك النقاط  إن  P28، فقال  2012العام  اعتبارا من  نقاط التفتیش  زاد عدد  عّما إذا    P28سأل فیدنیر  
من    جنود  10  ما ال یقل عن  وانتشرالحرس الجمھوري والفرقة الرابعة حرستا،  قوات    األیامودخلت في أحد  ولیس على نحو تدریجي.  

كانوا  بزعم أنھم    وحتى منتصف الظھیرة  اصباحً  6الجیش بأكملھ في البلدة من الساعة    وانتشر.  في كل شارع من شوارعھا  عناصرھا
 یبحثون عن مسلحین.

بشكل إنھ قد تم اعتقال أشخاص في سائر أنحاء البالد    P28عّما حصل، وعّما إذا تم اعتقال أشخاص أم ال، فقال    P28سأل فیدنیر  
 اندالع المظاھرات.   عندفي طریقھم كل من یجدونھ اعتقال  علىقوات األمن   عناصر ودأبیومي. 

في السبیل    قد اندلعت  مظاھرة  أن  P28، فأوضح  إحدى المظاھراتأثناء  المتعلقة بوفاة أحد األشخاص    P28  إفادةأشار فیدنیر إلى  
بین    عمره  تراوح یشاب    . وكان من بین الضحایاحینھا  نیمتظاھرأربعة    وتوفي،  موقع ال، وحاصرت قوات األمن  [أحد أحیاء حرستا]

من الموقع، ولكنھ لم    الجثةأن ینقل    P28وحاول    في القلب.  استقرت  برصاصةإصابتھ  جراء  على الفور  وقضى نحبھ  ،  سنة  20و  15
تلو اآلخر    اواحدً المنازل  جمیع  وقامت [قوات األمن] بمداھمة  المتظاھرین].  على  [  ا حصارً   قوات األمن  لفرض   ایتمكن من ذلك نظرً 

 عن [المتظاھرین].  ابحثً 

، 2011إن تلك الواقعة قد حصلت في العام  فیھا  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
. وتم نصب  2012، وبدایة العام  2011العام    نھایة  إنھ ال یتذكر التاریخ على وجھ التحدید، ولكن اندلعت المظاھرات في  P28فقال  

 ]. شفویا أنفسھم [لم تتم ترجمة ھذه الجملةوبدأ الناس یسلحون  ا.المزید من نقاط التفتیش حینھ

إذا تمت بصورة   أوبعینھم،    اعّما إذا استھدفت أشخاصً   اعن االعتقاالت التي حصلت عند نقاط التفتیش، وتحدیدً   P28سأل فیدنیر  
كانت والشارع.  المارین بجمیع األشخاص  ل  ث تم اعتقایفي الفترة التي اعتُقل فیھا بح  بصورة عشوائیةتمت  إنھا    P28عشوائیة، فقال  

في  من شارك  قوا بین  ولم یفرّ   .الجمیع ال على التعیینثم تبدأ باعتقال  باندالع مظاھرة،    اقوات األمن تحضر على الفور لدى سماعھ
  .ألنھا كانت إجراءات انتقامیة ال غیر، رك فیھا اأو من لم یشالمظاھرات 
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أحد أبناء  ذلك یتعلق ب  إن  P28، فقال  عن دفع الرشوة  افیھا شیئً   P28من قبل الشرطة، حیث ذكر    P28أشار فیدنیر إلى استجواب  
 ، عند إحدى نقاط التفتیش األب وابنھ    تم اعتقالحیث  .  الدیھ ابن في األربعین من عمره تقریبً و  اعامً 70  من العمر  عمومتھ الذي یبلغ

 بصورة مروعة. حتفھما  األب وابنھ فلقيیدفعوا المبلغ المطلوب، ، فلم الرشوة لقاء اإلفراج عنھما  یدفعواأن  ]العائلةأفراد [وُطلب من 

مھمة إدارة نقاط التفتیش    نإ  P28عّما إذا كان یعرف الفرع المسؤول عن اعتقال األشخاص أم ال، فقال    P28سألت القاضي كیربر  
واشتركت في ذلك قوات األمن .  بعینھا  عن إدارة نقطة تفتیش  تحدیدا  الفرع المسؤولقد أوكلت إلى [مختلف الفروع]، ولم یكن یعرف  

ارتدى بینما  ،  ا عسكریً   ازیً   عناصرھاوكان ھناك نقاط تفتیش یرتدي  كافة، باإلضافة إلى الجیش، والفرقة الرابعة على وجھ التحدید.  
 . آخرون مالبس مدنیة في حواجز أُخرى

 في كفرسوسة. 2012م شھر تموز/یولیو  أیا أحدإنھ قد أُفرج عنھ مساء  P28عن تاریخ اإلفراج عنھ، فقال  P28سأل فیدنیر 

 ن على األخبار ومّطلع  السجن  داخلإن المعتقلین    P28فرع الخطیب، فقال    لدى  معتقًال كان  عن كیفیة علمھ بأنھ    P28سأل فیدنیر  
(ولكنھ ال    المعتقلخارج  األشخاص    إلىیصل  قبل أن  حتى  المعتقلین  إلى  من الخارج    الخبر  یصل  إذ،  في الخارج  األشخاص  من  أكثر

 یعرف السبب وراء ذلك).

إن المعتقلین كانوا   P28أخبروه أنھم معتقلون في فرع الخطیب، فقال  معھ  إن اآلخرین    بقولھعّما إذا كان یقصد    P28سأل فیدنیر  
 . اعتقالھم ، وذلك منذ لحظةعلى علم بأن الفرع المسؤول عن األمن في حرستا ھو فرع الخطیب

خطوط  و ،  مدینة دمشقیعرف  في حرستا، وعمل في دمشق، مما یعني أنھ    P28: "أقام  فیدنیر بمحضر استجواب الشرطة قائًال استشھد  
أم   اعّما إذا كان ذلك النص صحیحً   P28سأل فیدنیر  ن أنھم في فرع الخطیب".  یاآلخر  المعتقلینبعض    هوأخبرسیر الحافالت فیھا.  

المعھد  . ودرس في  اتقریبً   كلم  9رستا لیست بعیدة عن دمشق، حیث تفصل بینھما مسافة  ، وقال إن حورد صحة ما    P28ال، فأقر  
وعمل  سنتین.    على مدار  ایومیً   دمشق وحرستال بین  تنقّ ، ومن فرع الخطیبمتر    500-400الصحي في دمشق، والكائن على بعد  

لیھ، افترض أنھم متوجھون إلى فرع  عون.  ا ه مغمضتاالمدینة وعینإمكانھ أن یتجول في  ، لذا، با سیارة أجرة في دمشق أیضً ا لسائق
 في الحافلة].عندما وضعوه الخطیب [

 .اواحد اإنھ مكث فیھ شھر P28في فرع الخطیب، فقال  P28سأل فیدنیر عن مدة اعتقال 

من    امتأكدً ولم یكن    .نقلھ إلى مكان آخر، ویعتقد أن ذلك المكان ھو نجھا  قد تمإنھ    P28عّما حصل بعد ذلك، فقال    P28سأل فیدنیر  
المكان ھو نجھا.ذلك المعتقلون اآلخرون أن ذلك  للتحقیق مرة واحدة. وتعرض  اواحد  اأسبوعھناك    وظل  ، ولكن أخبره  ، وخضع 

حیث مكث    امجددً   فرع الخطیب  "زنزانة الموت" في  إلىعاد  وبعد انتھاء األسبوع،    فقدانھ الوعي.  أدى إلىللضرب في األثناء، مما  
 .  انسبیً  أفضل ذات ظروف إلى زنزانة أخرى قبل أن یتم نقلھ  فیھا مدة أسبوع

[معتقلین]   [السجانون]جلب    عندما  وخاصةإنھا كانت مكتظة،    P28عن ظروف االعتقال في الزنزانة األخرى، فقال    P28سأل فیدنیر  
 الصحیة سیئة.   أوضاع المعتقلین. وكانت معتقال إلى الزنزانة في بعض األحیان 30أو  20 واجلب ، حیثإلیھا اجدد

 اخضع للتحقیق مجددً أضاف أنھ قد  ذلك. و  P28اإلفراج عنھ، فأقر    اقتراب موعدعند  عّما إذا تم نقلھ إلى كفرسوسة    P28سأل فیدنیر  
على   یوقعالمحقق بأن    هأمرثم  نقلھ إلى كفرسوسة. وتعرض للضرب أثناء التحقیق،    قبل أن یتم عندما أُعید إلى فرع الخطیب من نجھا،  

  ا جاثیً   الرأس  ئ، ومطأطمقید الیدین  وكان معصوب العینین أثناء التحقیق معھ، كما كان.  )لم یُكتب فیھا شيء(  بیضاء[ورقتین أو ثالث]  
ودخل شخص إلى غرفة التحقیق أثناء .  استجوابھ من قبل المحققأثناء  بتوجیھ اللكمات إلیھ    قام  سجانھ  خلفوقف  قد  و،  على ركبتیھ

، ثم استشاط المحقق  لم یرتكبوا أي [خطأ]"  ا] یجلبون أشخاصً العناصرالجلسة، وتحدث مع المحقق. وأخبر [المحقق] ذلك الشخص أن "[
 . بذلكقیامھم عن سبب  متسائًال  اغضبً 

 إن ذلك حصل في فرع الخطیب. P28عّما إذا حصل ذلك في كفرسوسة أو في فرع الخطیب، فقال  P28سأل فیدنیر 

: "لم  خاطب [المحقق] قائًال أنھ قد    امضیفً ،  ھ فعل ذلكإن  P28على األوراق حینھا، فقال    ع◌ّ كان قد وقعّما إذا    P28سأل فیدنیر  
 ]". خاطئ[شيء ي لم أرتكب أي نلھذه المأساة. إذا كنت ترید قتلي، فافعل، ولكن احدً أضع  نأأرتكب أي خطأ، وأرید 

 لبرھة. حضر  إنھ یعتقد أن أحد أصدقاء المحقق قد    P28في الغرفة حینھا، فقال  موجوًدا  شخص ثالث  كان    عّما إذا  P28سألت كیربر  

إذ إنھ ثمة مشكلة فیما یتعلق باللھجات في سوریا:    P28لھجة كانوا یتحدثون بھا، فقال  لكنة معینة أو    زمیّ عّما إذا    P28سألت كیربر  
، وكأن تلك اللھجة تُكسب صاحبھا أجھزة األمن  أو تغلب اللھجة الساحلیة [الخاصة بالعلویین] على كل شخص ینضم إلى صفوف الجیش  

باالعتماد على لھجتھم   األصول التي ینحدر منھا الضباطلیس بإمكان المعتقلین أن یحددوا  وعلیھ،    النظام.إطار  ضمن    اسلطة ونفوذً 
 .  فقط
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  P28إنھ شاھد المحقق عقب انتھاء جلسة التحقیق. وأخبر    P28عّما إذا سبق لھ وأن شاھد المحقق أم ال، فقال    P28سأل فیدنیر  
نزع المحقق   ، ثمالبیضاءوراق  ع بعض األیوقّ ، وأمره بأن  ھإنھ لن یقتل  علیھ المحقق قائًال   رد فالمحقق بأن یقوم بقتلھ أو اإلفراج عنھ،  

 باالنصراف. ه أمری قبل أنحینھا]، ه [فشاھد عنھ عینینالعصابة 

الشیب   وقد غطىفي األربعین أو الخمسین من عمره    البشرة  أسمر   رجلإنھ    P28أن یصف المحقق، فقال    P28طلب فیدنیر من  
 إلى بذلتھ ذات اللون الرمادي]. P28ھذا اللون [أشار    نفسبوكان یرتدي بذلة ، ولم یكن طویل القامة. رأسھ

 P28الجھة الیمنى [أنور] بصفتھ المحقق، فقال    في الشخص الذي یجلس  ھویة  على التعرف على    اعّما إذا كان قادرً   P28سأل فیدنیر  
 إنھ ال یعتقد أن [أنور ھو ذلك المحقق]. 

السجن قد جاء   (مدیر)   إن آمر  P28ذلك أم ال، فقال  بعن كیفیة اإلفراج عنھ، وعّما إذا صدر قرار محكمة یقضي    P28سأل فیدنیر  
 ه وشاھد نقل المعتقلین.  صدور قرار بعند    آمر السجن  حضر یوعادة ما  بعد التحقیق معھ في فرع الخطیب بیوم أو اثنین.    الزنزانة]إلى  [

P28    ونادى على بضعة أسماء، من بینھا اسم  الكریھة.    المعتقلینلروائح    انظرً مرتین، وكان یرتدي كمامةP28  ،إلى    كي یتم نقلھ
من شدة إحكام   من الرسغعلى وشك أن تُبترا  یدیھ  كما لو أن  شعر معھ  ،  محكمبالستیكي    قیدیدیھ بواسطة    وجرى تقییدكفرسوسة.  

إنھ مكث في فرع الخطیب   P28وقال  قبل أن یتم نقلھ إلى كفرسوسة.    (باستثناء الحزام)  مقتنیاتھ  P28] لـ  العناصروأعاد [أحد .  القید
وأما عن األوضاع في  ).  ایومً   14-12لربما  أو  أیام (  10، ومكث في فرع كفرسوسة مدة تزید على  اونجھا مدة شھر وأسبوع تقریبً 

اسم . وأُطلق على الزنزانة  معتقًال   54في الزنزانة المزدوجة    ُوضع، حیث  تلك السائدة في فرع الخطیب سوًءا  فاقت  كفرسوسة، فقد
ثالثة    على مدار. وخضع للتحقیق  على الدوام  وكانت الزنزانة مزودة بنافذة، ولكنھا ظلت مغلقةتتسع لشخصین فقط.  المزدوجة ألنھا  

 أو أربعة أیام عقب وصولھ إلى الفرع.

 P28فقال  ، مثًال   رسمیة  محاكمةسیاق  م في  عقب مثولھ أمام إحدى المحاك  P28أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا صدر قرار اإلفراج عن  
 إنھ قد أُفرج عنھ من كفرسوسة من غیر أن یخضع لمحاكمة.  

، ولیس بإمكان  إلى درجة ال توصف  اإن الطعام كان سیئً   P28فقال  عن الطعام والماء الذي حصل المعتقلون علیھ،    P28سأل فیدنیر  
خبز    بالقُدم لھم الحساء في وعاء بالستیكي  سبیل المثال ال الحصر،    ىفعل.  ذلك الطعام لحیوان  واالحاضرین في قاعة المحكمة أن یُقدم

 . ا، كما كانت أصناف الطعام األخرى ردیئة أیضً أو معالق 

.  كغم من وزنھ  30للغایة، حیث فقد    االطعام كان سیئً   إن  P28أم ال، فقال    عّما إذا كانت كمیة الطعام المقدم لھم كافیة  P28سأل فیدنیر  
على    الطعام  ونیتناول  مالسجانون الشتائم وھ  ملھكال  وكغم عقب اإلفراج عنھ.    60وزنھ    بلغبینما  اعتقالھ،  حین  كغم    90وكان وزنھ  

  یكن ھناك ولم  ، وأُصیب بالحمى.  ایومً 15مدة    P28  ، حیث مرضاوكانت أوضاعھم الصحیة سیئة جدً .  اأیضً   ھموقاموا بضرب،  الدوام
،  تھ حراردرجة  ھ لتخفیض  ضعوه علیوو،  ماء المرحاضباستخدام    P28قمیص    بللواإال أن  فما كان من المعتقلین  طبیب یقدم لھ العالج،  

كوب] ال[قاعدة    التي كانت بحجموأُصیب بالقمل، والجرب، والطفح الجلدي، وبعض البقع على الجلد  وكرروا ذلك عدة مرات في الیوم.  
أن    P28واعتقد  قد توفي في "زنزانة الموت".    ا أن شخصً وانتشرت في حینھا شائعة مفادھا  .  اولم یحصل على العالج أبدً ،  اتقریبً 

،  ]ر فیھا طبیب السجنازالتي  [ وكانت تلك ھي المرة الوحیدة  .  الطبیب  فھرعوا الستدعاءخافوا [من حالة الوفاة المزعومة]،  ]  العناصر[
] شخص تعرض إلصابات في قدمھ وصدره. الخارجیةوكان من بین المعتقلین في الزنزانة [.  فقطساعة واحدة  نحو  استغرقت الزیارة  و

] بھ  قرالعناصروألقى  تلوث،  المیاهدورة  ب  ]  إلى  أدى  المرحاضجروحھ    مما  الطبیة .  بماء  الرعایة  الرجل على  ذلك  ولم یحصل 
الطبیب بتضمید جروح قدمھ فقط الالزمة المعتقلین مصابین بأمراض.  ، حیث قام  الدم،    مثل  وكان بعض  السكري، وارتفاع ضغط 

من یرغب بالتبرع بمبلغ من المال لتغطیة نفقات أدویة  ، فما كان من السجان إال أن یسأل: "وعدوى القمل، وغیرھا من األمراض
 رین]؟". [المعتقلین اآلخ

  شيء إنھم لم یحصلوا على  P28، فقال الالزم  العالج حصل على المعتقلین الرعایة الطبیة أو من عّما إذا تلقى أحد  P28سأل فیدنیر 
 من ذلك. 

، ولكنھ سمع عن  من ذلك القبیل  اشیئً إنھ لم یشاھد    P28فقال  أثناء اعتقالھ،  أحد األشخاص    وفاةبنفسھ    شھدعّما إذا    P28سأل فیدنیر  
أن    P28ویعتقد  أحد المعتقلین.    وفاةمفاده أن] الطبیب قد حضر جراء  خبر  . [وانتشر بین المعتقلین  بین المعتقلین  حصول حاالت وفاة

 یتم اإلفراج عنھ.  َمنكل لجدید یُكتب عمر بینما ، إذا لم یتم اإلفراج عنھظروف مصیره الموت ال محالة تلك الیعیش في   َمنْ كل 

القارورة، ولم  إن جمیع المعتقلین شربوا الماء من نفس    P28المیاه التي حصل المعتقلون علیھا، فقال  طبیعة  عن    P28سأل فیدنیر  
 .أُعطي لھمالذي  حال الطعام في ذلك تكن كمیتھا كافیة، حالھا

أوضح أن المعتقلین حصلوا على قارورة میاه واحدة،   حیثالتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة،    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
كافیة،   الكمیة  تلك  تكن  المرحاضباستخدام  یغتسل    P28  فكانولم  فماء  باستخدام    P28قال  ،  اغتسل  ذلك صحیح، حیث  ماء  إن 

 كونھ لم یملك أي خیار آخر. ولم یكن بإمكان [المعتقلین] أن یرتدوا ثیابھم جراء إصابتھم [بصعوبات] في التنفس. المرحاض
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المقصود "ب  P28طلبت كیربر من   المرحاضأن یوضح  الموجود ف ماء  الماء  إذا كان یقصد بذلك نفس  السیاق، وعّما  ي  " في ھذا 
ما فاض المرحاض،    اكثیرً وإنھ ثمة خرطوم مخصص لتنظیف المرحاض، واستخدم ذلك الخرطوم كي یغتسل.    P28، فقال  المرحاض 

 أربع ساعات.  دوره مدة  P28  انتظرذات مرة، و فتعین على [المعتقلین] أن ینتظروا دورھم الستخدام دورة المیاه.

وإن المعتقلین التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال إن جودة الھواء في الزنزانة ردیئة،    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
  من   معدودة  في غضون دقائق فقط  في "زنزانة الموت" أوشكوا على االختناق    ]المعتقلین [إن    P28قال  ف  ،اشتكوا من سوء األوضاع

وذات مرة،  .  اباستخدام السلك أحیانً   ا ضربً   یوسعھملصراخ، فما كان من السجان إال أن  إلى اع بھم  فمما د،  إغالق السجانین فتحة التھویة
 مما أدى إلى إصابتھم بالعدید من الجروح.  ،  معرى قام السجان بضرب المعتقلین بسلك

إنھ    ، فما كان من السجان إال أن یرد علیھم قائًال ]أنھم كانوا على وشك االختناقإن المعتقلین اشتكوا [من    P28أشار فیدنیر إلى قول  
إن ذلك صحیح، وإن المعتقلین اشتكوا إلى السجان [من انعدام الھواء في الزنزانة]،    P28قال    .ھامدة  ایود لو یرى جمیع المعتقلین جثثً 

  : "بدنا یاكم تموتوا!".وإن السجان رد قائًال 

وانھال  ،  یامفي یوم من األ  السجان دخل إلى الزنزانةإن    P28عّما إذا أوقع السجانون بالمعتقلین عقوبة جماعیة، فقال    P28سأل فیدنیر  
تعین    كماإلیھ،  ینظروا    المعتقلین أنولم یكن بإمكان  .  صوت ضجیجسماعھ    ، وذلك جراءالمعتقلین بصورة عشوائیة  بالضرب على

 على الرغم من انعدام المساحة الالزمة للقیام بذلك، فما كان منھم إال أن یتراصوا. بینھم لھ المجال كي یقف  واأن یُفسح لیھمع

الزنزانة  ]السجان[ ما دخل اكثیرً ف؛ اإنھم لم یتمكنوا من النوم أبدً  P28عّما إذا تمكن المعتقلون من النوم أم ال، فقال  P28سأل فیدنیر 
أن أوشكوا على الوفاة   ىإل  اأوسع المعتقلین ضربً وبذلك.    وھو یقوم  ال بل واستمتعھوایة ذلك السجان ھي القتل،  كانت  أن  و. وال بد  جأةف

 إن [السجانین] مجرمون بكل ما تحملھ الكلمة من معنى. . فعال لم یقتلھم ھولكن

  – ، وانعدام المساحة  إنھم ناموا فوق بعضھم البعض جراء اإلرھاق  P28عن الوضعیة التي اتخذوھا للنوم، فقال    P28سأل فیدنیر  
وخاض المعتقلون في الزنزانة الخارجیة معاناة من نوع آخر، حیث سمعوا اإلفراج عن أحد المعتقلین.  حین یتم    في مناسبات قلیلة  إال
تشابھ الصوت الناجم عن الصعق بالكھرباء، وكان ذلك    اأصواتً   P28عذیب. وسمع  یتعرضون للتالذین    األشخاصصوات صراخ  أ

 .امروعً 

 . ذلك یریدكان إذا بأن یطلب الحصول على فترة استراحة  P28ذّكرت كیربر  

وھم  المعتقلون    نامحیث  ،  اجدً   اصعبً   اإن النوم كان أمرً   P28، فقال  لنوم المعتقلینعّما إذا كانت ھناك مساحة كافیة    P28سأل فیدنیر  
في حال أراد أن یذھب إلى دورة بالمعتقلین    P28تعثّر  و.  اشخصً   120فیھا نحو    وكانمتر،    6*3مساحة الزنزانة    وبلغت.  جلوس
مستنكرا كیف    P28وتساءل  أن یتم قتلھم في أي لحظة.    وكانوا في حالة ترقب دائم خشیة  من ضغط نفسي ھائل،  اجمیعً وعانوا    .المیاه

 تلك األوضاع الصعبة]. ظل[في  أصال ى النومیمكن لھ أن یخلد إل

  P28. قال  معتقل عراقي الجنسیة  حالة  إلى  فیھا  تطرقو،  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة  P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
جراء تعرضھ للضرب المبرح، حیث تلون جسده بكدمات سوداء، وزرقاء،    املحوظً   اإن الحالة النفسیة لذلك الشخص شھدت تدھورً 

من العرق. وكان یصرخ على الدوام، ویطرق باب الزنزانة   ن، ورشح من جلده الدم بدالً یكما كانت یداه منتفختوحمراء داكنة اللون.  
إال أن یقتاده خارج الزنزانة، ثم یعیده    حینھا  وأنھ یرغب في أن یتم اإلفراج عنھ. فما كان من السجان  ،أأنھ لم یرتكب أي خط  امكررً 

 الجسدیة].  ھ. وتعرض للضرب المبرح، فتغوط وتبول الدم، ولم یكن بإمكانھ أن یتحكم في [وظائفاإلیھا بعد أن یوسعھ ضربً 

إنھم تحدثوا عن    P28، فقال  بحقھم  البعض عن أسالیب التعذیب المستخدمةعّما إذا تحدث المعتقلون مع بعضھم    P28سأل فیدنیر  
فیھ أصابع قدمیھ   تالمسح [بحیث یتم تعلیق المعتقل لساعات من یدیھ على نحو بالكاد  بْ أسالیب الصعق بالكھرباء، والضرب، والشّ 

 األرض]. 

تعرض شخص للتعذیب أثناء  ،  ولكن،  لم یتعرض للتعذیبإنھ    P28لھا، فقال    تعرضعن أسالیب التعذیب التي    P28سأل فیدنیر  
 . مزریةإحدى جلسات التحقیق. وبعد انتھاء الجلسة، حملھ السجانون وألقوا بھ في الزنزانة، وكانت حالتھ 

، ولكن  دمعتالضرب أمر  التعرض لإن    P28المرة األولى، فقال    في  إنھ تعرض للضرب أثناء التحقیق معھ  P28أشار فیدنیر إلى قول  
عند قط أن یتم اعتقالھ، ومعاملتھ بصورة سیئة    یتصورلم  و  ،. إنھ لم یرتكب أي خطأالسیئة  النفسیة  الحالةتتمثل المشكلة الرئیسیة في  

 تعرض لإلھانة والضرب، حالھ في ذلك كحال اآلخرین. نھولك. كونھ یعمل لدى الدولة [أي نقطة التفتیش] حاجزا أمنیاعبوره 

إنھ كان معصوب   P28، فقال اعن ھویة الشخص الذي طرح علیھ األسئلة أثناء جلسة التحقیق، والذي ضربھ أیضً  P28سأل فیدنیر 
 . لمدة ال تزید على الدقیقةفقط، و في نھایة التحقیقشاھد ما حولھ العینین، و

على ركبتیھ، وكان المحقق یجلس    اجثأوضح أنھ "  حیثالتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة،    P28إلى إفادة  أشار فیدنیر  
إنھ    P28عّما إذا كان یتحدث عن الفلقة، فقال    P28أمامھ، وتعرض للضرب على قدمیھ، وساقیھ، وسائر أنحاء جسده". وسأل فیدنیر  

 رفع ساقیھ إلى األعلى.وفي استلقاء الشخص على األرض،   اأكثرھا شیوعً  ویتمثلفلقة، ثمة أكثر من نوع واحد لل
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 .  على وجھ التحدید لفلقةاولیس  إنھ تعرض للضرب بصورة عشوائیة،  P28أم ال، فقال لفلقة عّما إذا تعرض ل  P28سأل فیدنیر 

معظم   جاءتھ، حیث  صحیحإن ذلك    P28فقال  ،  اوصف كیفیة تعرضھ للضرب من الخلف، وعلى أذنھ أیضً   P28قال فیدنیر إن  
 الضربات من الخلف. 

، P28، أو إذا كان ھناك تعلیمات أو أوامر تقضي بضرب  امعً   P28عّما إذا تحدث المحقق والشخص الذي ضرب    P28سأل فیدنیر  
 لمحقق. لاإلجابة  ترقفي حال لم  P28إنھ یرجح وجود اتفاق مسبق بین المحقق والسجان، بحیث یقوم السجان بضرب  P28فقال 

التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال إن األشخاص خاطبوا بعضھم البعض مستخدمین   P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
،  ا إذا كان ذلك صحیحً عّما    P28". وسأل فیدنیر  كذا وكذا"افعل    األمر قائال  صیغة  ا مً أعطى أحدھم األوامر مستخدلقب "سیدي"، و

 صحیح. كإن ذل P28فقال 

بشكل عام، یفترض  و.  وجودهإنھ لم یعرف أحد بمكان    P28، فقال  وجودهبمكن  عّما إذا كانت عائلتھ على علم    P28سأل فیدنیر  
 ). على وجھ الیقین بذلك الجزمولكن لیس بإمكانھم الفرع الداخلي (الجمیع أنھ یتم نقل المعتقلین في حرستا إلى 

تكن    مإن "زنزانة الموت" تقع في القبو، ول  P28عّما إذا حصلت جلسات التحقیق في القبو أو في مكان آخر، فقال    P28سأل فیدنیر  
أن [للمعتقلین]  ح یتكان من شأنھ أن یمما  مزودة بنافذة في أعلى الجدار ][الزنزانة الخارجیةالمھجع الخارجي  مزودة بأي نوافذ. وكان

 . اأبدً  ، ولكنھا كانت مغلقة على الدوام، ولم یُسمح للمعتقلین بأن یفتحوھایشاھدوا السماء

ق العلوي أو  بالطا] أم إذا كانت في  P28التحقیق تقع في نفس الطابق الذي توجد فیھ [زنزانة    ةعّما إذا كانت غرف  P28سأل فیدنیر  
 إنھ ال یتذكر مكانھا. P28السفلي، فقال 

إن سماع أصوات [الصراخ] أمر معتاد.   P28عّما إذا سمع أصوات صراخ أثناء جلسة التحقیق معھ أم ال، فقال    P28سأل فیدنیر  
مما إذا انبعثت تلك األصوات من غرفة تحقیق أخرى    اأن غرف التحقیق قریبة من بعضھا البعض، ولكنھ لم یكن متأكدً   P28ویعتقد  

وكان بإمكان المعتقلین في المھجع الخارجي  لتعذیب األشخاص، ولیس للتحقیق معھم.  امكانً  یُعد ذلك السجنأضاف أن وأم من الممر. 
 للضرب.  یتعرضون وھموات صراخ األشخاص [الزنزانة الخارجیة] أن یسمعوا أص 

  یؤدي وظائفھإن جسده ال    P28أن یوضح األمر، فقال    P28بطنین األذنین. وطلب فیدنیر من    مصابذكر أنھ    P28قال فیدنیر إن  
، ویتناول سبعة  قلبیة  خضع لعملیة قسطرةوالظھر،    في  آالمیعاني من  السكري، وارتفاع ضغط الدم، وبمصاب  فھو  بشكل طبیعي اآلن،  

وكان من بین  .  ذنبمن شعوره بالضغط النفسي؛ فال یزال یتذكر المعتقلین الذین لم یرتكبوا أي    یفلت. ولیس بإمكانھ أن  أدویة مختلفة
 شتى لمعتقلین ل وُوجھت، وتم اعتقالھ عند إحدى نقاط التفتیش، ولم یتم اإلفراج عنھ حتى اآلن. ُمقبل على الزواجأولئك المعتقلین شاب 

إن ذلك  حمل السالح.  أما ذلك الشاب، فاتُّھم بو التھم، ابتداء من حمل السالح واإلرھاب، وانتھاء بالمشاركة في المظاھرات.    أنواع
أخوة غیر  ھم    ثالثة منھم  . وأضاف أنمعرفة شخصیة  P28ویعرفھم    ،لم یتم اإلفراج عنھم حتى اآلنمعتقلین  خمسة  ھو أحد  الشاب  

   .لم یتم إعدامھم أصًال إذا  ، ھذاعلى قید الحیاةما زالوا أن یكونوا  ، وأن من المستحیل)نفس األبأشقاء (من 

من المعتقلین لم یرتكبوا أي خطأ.   %90التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث أوضح أن    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
ولكن جلب [عناصر قوات األمن] .  مع المسلحینإن ذلك صحیح، ولم یكن أي من المعتقلین الذین تحدث معھم في الزنزانة    P28قال  

 .  اأن یعتقلوا المسلحین فعلیً  حینھا المستحیلمن  اضربً األشخاص من الشوارع، وكان 

عّما یتوقع أن تكون    P28فتساءل    عناصر قوات األمن یعرفون أن المعتقلین لم یرتكبوا أي خطأ،عّما إذا كان    P28سأل فیدنیر  
أن  و، ال بد  ا. إذً ؟"كبوا شیئاتإلى ھنا ما داموا لم یر  تم جلبھملماذا  : "من قبیل  ملجُ بالفرع    عناصر  تفّوهفي ضوء    ااإلجابة، وتحدیدً 

 ن. یالمعتقلجمیع أولئك لھ وھو األمر الذي تعرض اعتقلوا من الشوارع،  قد األشخاص 

 ذلك. P28عّما إذا سمع معتقلین یشتكون من كونھم لم یرتكبوا أي خطأ، فأقر  P28سأل فیدنیر 

 استجواب من قبل المدعي العام كلینجھ

إلى كلمة "بالستیك"   اعن أسالیب التعذیب األخرى التي ذكرھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة [مشیرً   P28سأل المدعي العام كلینجھ  
 . مغلف بالبالستیكسلك إنھ تعرض للضرب بواسطة  P28، فقال على وجھ التحدید]

"البالستیك عن  وعلى وجھ التحدید  ،  أثناء استجواب من قبل الشرطة  P28أحد األسالیب األخرى التي ذكرھا  إلى  یشیر    قال كلینجھ إنھ
. وجلدهحرق قمیصھ،  مما أدى إلى  ،  یسكبون البالستیك المذاب على رأس أحد األشخاص، وظھره  "شاھدھم" إنھ    P28فقال    2"،المذاب

 

ھا  مالحظة من مراقب المحاكمة: عادةً ما استخدم األطراف بعض "الكلمات المفتاحیة" إلنعاش ذاكرة الشھود بشأن فحوى إفاداتھم التي أدلوا ب  2
 للشرطة. 
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وشاھد   وحرقوه بھ.   ،علیھا اللھب  وسلطو  "أشعلوه"بعد أن  (الرش)    المضغوطرذاذ  الوتعرض أحد المعتقلین اآلخرین للحرق باستخدام  
P28 .[الزنزانة الخارجیة] ذلك كلھ یحصل في 

إن أحد المعتقلین   P28فقال  محاوالت انتحار في السجن،    وقوعقد ذكر أثناء استجوابھ من قبل الشرطة    P28أشار كلینجھ إلى أن  
ضرب  وتعمد ووضع أحد المعتقلین یدیھ خلف ظھره، جراء الضغط النفسي. قد فقد عقلھ  المعتقلین  بعض أضاف أن حاول االنتحار. و 

. ثم أعاده إلى الزنزانة مدة نصف ساعة أو ساعة،  خارج  ال، فجاء السجان، واقتاد ذلك المعتقل إلى  في محاولة لالنتحار   بالجدار  رأسھ
، وكان غیر قادر  ]التي كان یقوم بھا المعتقل(الرجفة)  السریعة  رتعاش  االحركة    P28ل  مثّ [  وظل یقوم بالحركة التالیة طوال الیوم

 . ا. وكانت حالة ذلك الشخص سیئة جدً اأنھ أصیب بذلك جراء الصعق بالكھرباء، ولكنھ لم یكن متأكدً  P28ویعتقد . على الكالم

شیئا سمع بحصول    ھ، ولكنبحق المعتقلین  جنسيالعنف  من الحاالت    بنفسھلم یشاھد  إنھ    P28أشار كلینجھ إلى العنف الجنسي، فقال  
تعرض أشخاص وسمع المعتقلون عن  أم في فرع آخر.    الخطیب  في فرع  الحاالتمما إذا حصلت تلك    امتأكدً   P28ولم یكن    .منھا

 الذكریة. على األعضاء التناسلیةاألسالك   بوضعللصعق بالكھرباء 

 ذلك. P28أنھ ال یعرف بحصول حاالت عنف جنسي في فرع الخطیب من عدمھا، فأقر  اإذا كان صحیحً عّما  P28سأل كلینجھ 

، وكان  إنھ سمع أصوات معتقالت في "زنزانة الموت"  P28معتقالت، فقال    بینھم  أنھ كان  اصحیحً عّما إذا كان    P28سأل كلینجھ  
وطلبت منھ ا عقب خروجھ من جلسة التحقیق،  باسمھ  P28وصرخت إحدى المعتقالت مخبرة  ھناك زنزانة للمعتقالت بالقرب منھم.  

وكان من بین المعتقلین شاب عمد إنھ ال یتذكر اسم تلك المعتقلة.    P28وقال  ا إذا تم اإلفراج عنھ.  وجودھ أن یُخبر أقاربھا عن مكان  
أن السجانین اقتادوا امرأة عاریة من إحدى  فتحة التھویة، والنظر من خاللھا، وأخبر المعتقلین ذات مرة    على مقربة منإلى الجلوس  

 الزنازین. 

، حیث جمیع المعتقلین  كحالجراء سوء التھویة في الزنزانة،    اإنھ كان عاریً   P28عّما یقصده بكلمة "عاریة"، فقال    P28سأل كلینجھ  
تھا،  لقذار  اكن لم یستخدمھا المعتقلون نظرً [الزنزانة الخارجیة]، ول  الغرفة الخارجیةاك بطانیات في  وكان ھن  جلسوا على األرض عراة.

 وتفشي القمل فیھا.

، وننظر إلى كل فتاة محجبة ال "إننا" ننحدر من مجتمع مسلم محافظ  P28عّما یقصده بكلمة "عاریة"، فقال    امجددً   P28سأل كلینجھ  
كما یشیر  "،  اوكانت تُعد َمن ترتدي ثیابھا الداخلیة فقط بمثابة "العاریة تمامً .  عاریةیُسمح لھا بارتداء الحجاب [في الُمعتقل] على أنھا  

  .ذلك إلى أنھ تعرضت لالعتداء الجنسي

حیث قال إن السجانین اقتادوا المعتقالت إلى الطابق العلوي  الشرطة،    التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل  P28إفادة  أشار كلینجھ إلى  
 الباب.  إلى جانبشاب الذي كان یجلس إن ذلك صحیح، وإن [المعتقلین] علموا بذلك من ال P28للترفیھ عن أنفسھم، فقال 

 إنھ سمع صوت صراخ امرأة وھو متوجھ إلى جلسة التحقیق   P28عّما إذا سمع أصوات صراخ نساء أم ال، فقال    P28سأل كلینجھ  
 بوجودھا.في محاولة منھا إلعالمھ 

أن إحدى المعتقالت إنھ سمع    P28عّما إذا سمع عن حصول حاالت عنف جنسي في فرع الخطیب أم ال، فقال    P28سأل كلینجھ  
العنف  وجود حاالت من  وأضاف أن  .  أم ال  السجن، ولكنھ غیر متأكد مما إذا حصل ذلك في فرع الخطیبحملت أثناء وجودھا في  

 أمر معتاد.  في فروع األمن الجنسي

إن كل َمن یتم   P28عّما إذا سمع بنفسھ عن تعرض المعتقالت للتعذیب أو العنف الجنسي في فرع الخطیب، فقال    P28سأل كلینجھ  
مصیره  أحد تلك الفروع  كل من یتم اعتقالھ لدى    . وأضاف أناعتقالھ لدى فرع الخطیب أو فروع األمن المختلفة یتعرض للتعذیب

 الموت. 

وإنھ سمع أصوات صراخھن في الفرع، إن المعتقالت تعرضوا للتعذیب في فرع الخطیب،    P28أراد كلینجھ أن یتحقق مما إذا قال  
 . ذلكھ كان بإمكان المعتقلین أن یسمعوا أصوات [صراخ المعتقالت وھن یتعرضن للتعذیب]، ولكنھ لم یشاھد إن P28فقال 

إنھ لم یسمع   P28فقال  في الفرع،    جراء تعرضھا للتعذیب  عّما إذا سمع بنفسھ صوت صراخ إحدى المعتقالت  P28سأل كلینجھ  
 ویعني ذلك أنھ كانت ھناك نساء .  إلى وجودھا في الفرع  انتباھھ  وحاولت إحدى المعتقالت أن تلفتصوت صراخ المعتقالت بنفسھ.  

 معتقالت في فرع الخطیب.

 لیس لدى الدفاع أي أسئلة.  ھإنبوكر السید قال محامي الدفاع 

 المّدعین أي أسئلة.  محاميلم یكن لدى 

 سمحت القاضي كیربر للشاھد باالنصراف.  
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األذى النفسي الذي   إن  P28ذلك، فقال  وأجازت لھ  بإفادة ختامیة،    باإلدالء  الجلسةیختم  عّما إذا كان بإمكانھ أن  كیربر    P28  سأل
وال یزال یعیش في الزنزانة اآلن.    یعاني منھ، وال یمكن مقارنة األذى الجسدي باألذى النفسي الذي  تعرض لھ یفوق األذى الجسدي

  ولم ،  اعتُقلالخامسة من عمره عندما  في    وكان ابنھ  المعاناة واأللم الشدیدین.تعیش في حالة من    وال تزال عائلتھ،  حتى ھذا الیوم  5رقم  
من العمر اآلن،    اعامً   17ویبلغ ابنھ    .والدهاعتقال    جراء  الخوف الذي شعر بھأن ینام في غرفة مغلقة بمفرده، وذلك جراء  ھ  بإمكانیكن  
  ، P28وال تزال صور [المعتقلین] عالقة في ذھن    .أیضاالعائلة  على باقي أفراد    طبقوھو ما ین ،  والده  معاناة  جراءیزال یعاني    الھ  ولكن

: "أنا  . وختم قائًال نسق تنفسھما یواجھ صعوبة في ضبط    اوكثیرً   . یسلب منھ النوم لیًال   األمر الذيوھو    كما أنھ مصاب بطنین األذنین،
 أنا". لست

 االستماع لما لدیھ.  تم أنھ قد، وأخبرتھ P28شكرت القاضي كیربر 

 .اصباحً  11:55ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 . 2021آذار/مارس  11من صباح یوم  9:30ستُعقد الجلسة التالیة في تمام الساعة 

 

 2120آذار/مارس  11 – یوم المحاكمة الرابع والستون

 بحضور أربعة أشخاص، وممثلین اثنین من الصحافة. اصباحً  9:30بدأت الجلسات في تمام الساعة 

 P29شھادة 

أي   إعطاء المحكمةطلبت محامیة الشاھد من القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تسمح لموكلھا بأن یرتدي الكمامة، وأن یمتنع عن  
 معلومات شخصیة من شأنھا أن تعرض حیاتھ وحریتھ للخطر. 

عائلتھ تھدیدات،    تتلقى  أنالت المحامیة إن موكلھا یخشى  ض الشاھد للخطر، فقالتي قد تعرّ   سألت كیربر محامیة الشاھد عن األسباب
 ین. وھو األمر الذي حصل مع أحد الشھود السابق

وأن استلمت رسالة من  لھا  وقالت كیربر إنھ سبق    بأن یرتدي كمامتھ، وأال یزود المحكمة بمعلوماتھ الشخصیة.  للشاھدسمحت كیربر  
 المحامیة في ھذا الشأن. 

 اھد. ، كما تُلیت علیھ حقوقھ كشP29 من  جرت تالوة التعلیمات على مسمع

 استجواب من قبل القاضي كیربر رئیسة المحكمة

 : كّال.P29عّما إذا كانت تربطھ بالمتھم صلة قرابة عن طریق النسب أو المصاھرة، فقال  الشاھد سألت كیربر

إنھ شارك في المظاھرات التي اندلعت في شعالن،    P29خالفھ مع النظام، وعن كیفیة اعتقالھ، فقال  ن سبب  ع  P29كیربر  سألت  
 في طریق العودة   P29كان  و.  ]المظاھراتتلك  في  [لم یتم اعتقالھ على خلفیة مشاركتھ    ، ولكنوالقابون، ودوما، وغیرھا من األماكن

 عندھا تم توقیفھ  ووكان ھناك نقطة تفتیش في منطقة سبع بحرات،    .2012أیار/مایو    12جسر األبیض، وذلك بتاریخ  المن  إلى منزلھ  
وعلى الرغم من أنھ الجزء الذي یظھر اسم والده علیھ في البطاقة.  أتلف  ویُعزى ذلك إلى خطأ مصنعي    ،تالفة جزئیا ھبطاقة ھویتألن  

ألن  ،  أحد اإلسالمیین المتشددین]، إال أنھم اتھموه بأنھ  یعرفونھ  - نقطة التفتیش  أو- عناصر الحاجز    [وكان  "الویكسي"  كان یحمل معھ
على    وعالوةً   بادرة لالحتجاج على النظام. ة بھم في  وا بطاقات الھویة الخاصكسرمن الناس أن ی طلب  ،  عرعورأحد المشایخ، الشیخ ال

نقطة التفتیش، إال أنھم استدعوا   لعناصرأن یوضح األمر    P29وحاول  للنظام.  المعروفة بمناوئتھا    من حمص  P29  تنحدر أصولذلك،  
علیھ في كل مرة تحدث فیھا مع الشرطة.    للتعذیب كي یُدلي بأي اعتراف، وھو ما أكدّ   P29ولم یتعرض  دوریة كي تقتاده إلى الفرع.  

وتلقى صفعة ولكن، كانت ظروف االعتقال صعبة منذ لحظة نقلھ بواسطة سیارة (من طراز میتسوبیشي) من نقطة التفتیش إلى الفرع.  
وفي األثناء، حاول أن  ، وكانت صفعة قویة ولكنھا رفعت من قدرتھ على تحمل المزید من الصفعات الحقا.  (قبل أن یدخل السیارة)

تركیزه   السیارةعلى معرفة وجیصب جل  في  أن،  ھتھم  استكون  ]  [الوجھة  وافترض  الخطیب  بالقرب  فرع  مجلس   مبنى  منلكائن 
اط ضبّ   ھطرح  وبعد أن نزلوا من السیارة،  .حیث كان معتقلون آخرون بانتظارھم ھناك،  السیارة في مكان ما  وركن السائق  .الوزراء

حینھا أطول مما ھو علیھ اآلن [مالحظة من    هوكان شعر  .اجنسیً   بھ  وتحرشواعلیھ بالركل،    واوانھال،  اأرضً   من ذوي الرتب المتدنیة
ووجھوا  ، فداعب الضباط شعره وصدره،  صل إلى مستوى كتفیھ]و وقت الجلسة متوسط الطول، و   P29كان شعر  مراقب المحاكمة:  

  بھم   وساروا،  ، ثم أمروا المعتقلین بركوب حافلة صغیرةاألسدشعارات مؤیدة لبشار    ویرددونھم یقفزون،  ُدبره و  إلى فتحة بندقیة  
عراعیر    أحضرنا لكم"  قائلین:  نقطةتلك ال  عناصروخاطبوا  عند نقطة تفتیش،    توقفوا  كلما. وقام الضباط بفتح باب الحافلة  طویًال   اطریقً 

  بدأوا بفعالیات "حفل االستقبال". . وبعد ذلك،عرعور]"المن شأن مؤیدي الشیخ  كلمة تستخدم للحطّ [وھي 

قد حصل    المبدئيأن حفل االستقبال    P29عّما إذا حصل [حفل االستقبال] على متن الحافلة أم في الفرع، فأوضح    P29سألت كیربر  
 أُجري الحفل الرئیسي في الفرع. بینما على متن الحافلة، 
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  اسم عرعور" ھو  اللتوه، وطلب من المترجم الشفوي أن یوضحھا، فقال المترجم إن "  P29قال بوكر إنھ لم یفھم الكلمة التي ذكرھا  
 . ھي صیغة الجمع لمصغر كلمة العرعورالشیخ، "والعراعیر" 

وصولھ رفقة المعتقلین اآلخرین إلى فرع الخطیب. وكان مقید الیدین بواسطة قید بالستیكي، حین  إنھ لم یتعرض للتعذیب    P29قال  
، قبل أن یتم اقتیاده إلى الطابق العلوي كي یتم عرضھ على أحد  في األثناء]   وجودهوظل على حالھ مدة ساعة أو اثنتین [ولم یذكر مكان  

أن یعطیھ كلمات   P29وطلب [الضابط] من  .  لبعض الوقت[في الفرع]    كثسیمأنھ    P29الضباط من ذوي الرتب المتدنیة الذي أخبر  
  ا واحدً   احرفً ، ولكنھ بّدل  الصحیحة  السر   اتكلم  P29السر الخاصة بصفحتھ على موقع فیسبوك، وعناوین البرید اإللكتروني، فأعطاه  

. ] في الزنزانة[دون الصالة  كونھم یتناولون الطعام، ویؤحذاءه  أن یخلع    P29وطلب [المعتقلون] من  في كل منھا، ثم اقتید إلى زنزانتھ.  
وكانت .  (ال یتذكر بالضبط)  ھأثناء األیام األولى من اعتقال  امعتقل تقریبً   100یكون عدد المعتقلین قد وصل إلى    أن   P29ویُرجح  
، ولم یكن ھناك مساحة كافیة اوكانت مكتظة جدً   .دورة میاهواحتوت غرفة صغیرة على الجانب األیمن، باإلضافة إلى  ،  طویلةالزنزانة  

ولم یكن بإمكان    للنوم، أو أنھم تبادلوا األماكن مع المعتقلین القدامى.  النوم المعتقلین، مما یعني أن المعتقلین الجدد إما لم یجدوا مكانً 
P29  موا أنفسھم إلى مجموعات  ، وقسّ اودفع الضغط النفسي بالمعتقلین إلى أن یشكلوا أحالفً خمسة أیام.  مدة لالزنزانة  داخلأن یجلس

وانتاب الجمیع الخوف  حرستا، وما إلى ذلك). أو  حماة،  أو حمص، أو للمدینة التي تنحدر أصولھم منھا (أي إذا كانوا من دمشق، اوفقً 
وبعد مرور أربعة أو  المسلسالت التركیة.  أحدمن السجان على الدوام، ویُطلق على ذلك السجان لقب "میماتي" نسبة إلى شخصیة في  

ل أنھ یعیش في أحد برامج تلفزیون الواقع. وأراد أن یخلد إلى النوم، وبدأ بالصراخ، وبالطرق على باب یتخی  P29خمسة أیام، بدأ  
في الزنزانة   اتكون خوض الشجار  اوكانوا خائفین جدً   ، فحاول المعتقلون أن یثنوه عن فعل ذلك، ولكنھم لم یفلحوا،الحدیديالزنزانة  

 P29، فرد علیھ  ")العلویین(أي لھجة "  أھل الساحلمعھ السوط، وخاطب المعتقلین بلھجة    اوبعد ذلك، جاء السجان جالبً أمر ممنوع.  
وشعر  .  كنت تعتقد أنك قادر على أن تتحدث بھذه اللھجة، فأنا أتقنھا أفضل منك"بلھجة مماثلة في بادرة منھ لتحدي السجان، وقال: "إذا  

قم : "ثم أمر السجان أحد المعتقلین قائًال التي یدخل فیھا السجان إلى [الزنزانة].  ، إذ كانت تلك ھي المرة األولى  المعتقلون بالذعر حینھا
ا  ینام مكانك".  وقف، ودع ھذا  المیاه صغیرة جدً وكانت  لحمار  لدورة  المخصصة   P29، ونام  (عربي)مرحاض  وفیھا  ،  االمساحة 

إنھ لم یتعرض   P29وقال  ، ال بل وأصبح مكان النوم المقدس بالنسبة لھ، ولم یكن لیتخلى عنھ تحت أي ظرف من الظروف.  بجانبھ
 للتعذیب بصورة مباشرة، ولكنھ خضع للتحقیق بعد واقعة صراخھ داخل الزنزانة.

إنھ حاول أن ینسى ذلك التاریخ، ولكن تشیر صفحتھ على موقع فیسبوك إلى أنھ    P29عن تاریخ اعتقالھ، فقال    P29سألت كیربر  
 . 2012أیار/مایو  26وحتى  2012أیار/مایو  12اعتُقل بتاریخ 

]  ھإنھ طلب من أحد أصدقائھ [قبل أن یتم اعتقال  P29عّما إذا كان یعرف األسباب وراء عدم تعرضھ للتعذیب، فقال    P29سألت كیربر  
أ یقوم  بطًال أال  یكن  لم  كونھ  عنھ  باإلفراج  تنادي  فیسبوك  موقع  على  بإنشاء صفحة  المعتقلین  إذ  [  حد  األشخاص  عائلة  أفراد  عمد 

غیر    P29وأجرى الكثیر من أصدقاء  المعتقل].    الشخص  وأصدقائھم إلى إنشاء صفحات على موقع فیسبوك كي یطالبوا باإلفراج عن
أحد األشخاص المرتبطین  و  P29لقاء بین والدة    أمور  كما استطاعوا ترتیب،  P29باإلفراج عن    المؤیدین للمعارضة اتصاالت أمًال 

على أوراق فارغة    وقع، وذلك بعد أن  في نھایة المطاف بكفالة    P29وتوسلت والدتھ لذلك الشخص، وتم اإلفراج عن  بحافظ مخلوف.  
 . من المال امبلغً )، ودفع بیضاء(

وحافظ    معھ،  عّما إذا كان من الصحة بمكان أنھ [قد أُفرج عنھ] جراء العالقة التي تربط بین الشخص الذي تواصلوا  P29سألت كیربر  
 إن ذلك صحیح. P29مخلوف، فقال 

 إن ذلك لم یحصل. P29عّما إذا جرى دفع الفدیة لقاء اإلفراج عنھ، فقال  P29سألت كیربر 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

لدى   االتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة الفرنسیة، والتي أوضح فیھا أنھ كان ناشطً   P29أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
المظاھرات   األمراندالع  فقال    P29وسأل  .  بادئ  اإلفراج عنھ،  تمكن من رصده عقب  العنف بحق   P29عّما  استخدام  تم  قد  إنھ 

كما یتذكر أنھ شاھد واقعة إطالق نار مباشرة للمرة األولى على اإلطالق،  ] األولى في سوریا.  الثورةاألشخاص منذ اندالع شرارة [
وتظاھر  ، فاستلقى على األرض [كون أصولھ تنحدر من المدینة  اوكان ساذجً وذلك على إثر إحدى المظاھرات التي اندلعت في دوما.  

 شھیدا في القابون. 13خرجت لتشییع وكان قد بُح صوتھ مع نھایة المظاھرة التي   الناس. سحبھوبأنھ میت]، 

ریخ على وجھ التحدید، ولكنھا اندلعت بین عامي  اإنھ ال یتذكر الت  P29سأل فیدنیر عن تاریخ اندالع [المظاھرات في القابون]، فقال  
 . 2012و 2011

إنھ لم یكن ھناك، وأضاف أن ذلك الحدث ھو جنازة   P29] أم ال، فقال  قتیًال   13لحظة سقوط [   موجوًداعّما إذا كان    P29سأل فیدنیر  
  شخصا. 13[مظاھرة] لتشییع جثامین أولئك القتلى البالغ عددھم 

، 2011تموز/یولیو  15اندلعت بتاریخ  ة  تلك المظاھربأن    إلى إفادتھ   ا، وتحدیدً من قبل الشرطة  P29  استجواب  محضر  أشار فیدنیر إلى
 . إن ذلك صحیح، وإنھ قد شارك في تلك الجنازة [المظاھرة] P29أم ال، فقال  اھ عّما إذا كان ذلك صحیحً وسأل
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إلى عدد من المظاھرات التي اندلعت    P29عّما إذا شاھد بنفسھ أي استخدام للعنف أثناء المظاھرات أم ال، فأشار    P29سأل فیدنیر  
إثرھا [مالحظة من مراقب  في  بینھم    جرحىناریة على األشخاص، وشاھد سقوط  طالق عیارات  إل  ابعیدً   افي المیدان، حیث سمع صوتً 

] وعلى سبیل المثال، الثورة[وتم استخدام العنف في المظاھرات حتى قبل  ].  "بینھم  جرحىالمحاكمة: لم تتم ترجمة جملة "شاھد سقوط  
سبب وراء استدعائھ العن    P29وتساءل  تم استخدام العنف في المظاھرات التي تندد بحكم القذافي، والتي اندلعت أمام السفارة [اللیبیة].  

 .  قلفي الُمعت اآلخرینوتجارب  ایومً  13اعتقالھ البالغة  تجربةبین  ؛ فشتان ماكي یمثل أمام المحكمة كونھ لم یمّر بالكثیر

، وذلك قبل أن ینتھي  إحدى نقاط التفتیش، ثم جرى اقتیاده إلى مكان ما حیث تعرض للعنف ھناك  عند  P29قال فیدنیر إنھ قد تم اعتقال  
اعتقالھ واإلفراج   القول إن  بإمكانناعّما إذا    P29وسأل فیدنیر  بھ المطاف في فرع الخطیب، ویتم اإلفراج عنھ من الجسر األبیض.  

أیار/مایو للمرة األولى، وذلك قبل أن یتم اقتیاده بواسطة   26إنھ قد أُفرج عنھ بتاریخ    P29عنھ قد حصال في نفس المكان أم ال، فقال  
 كي یحصل على أوراقھ.  اوفي الیوم التالي، توّجھ إلى فرع الخطیب مجددً سیارة إلى الجسر األبیض، واإلفراج عنھ من ھناك.  

إنھ متأكد من ذلك بنسبة    P29  من أن ذلك المكان ھو الجسر األبیض، وإلى أي مدى، فقال  اعّما إذا كان متأكدً   P29سأل فیدنیر  
  بادئ األمر أن ذلك المكان ھو مجلس الوزراء، ولكن لم یكن األمر كذلك. أنھ كان یعتقدعلى الرغم من  %،80

إنھ یتذكر واحدة بالطبع؛    P29عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر واقعة ذات صلة بالكلمة المفتاحیة "سجائر" أم ال، فقال    P29سأل فیدنیر  
األعقاب أن تحرق جلود المعتقلین تلك  حیث قام الضباط برمي أعقاب سجائرھم على ظھور المعتقلین كي یعرفوا ما إذا كان من شأن  

 المكان الذي توقفوا فیھ لبرھة قبل أن یتوجھوا إلى فرع الخطیب]. في موجودھأثناء [وحصل ذلك أم ال، 

 : "بالطبع!" P29، فقال اعّما إذا تعرض لذلك أیضً  P29سأل فیدنیر 

إنھ عرف ذلك عقب اإلفراج عنھ فقط. ففي الُمعتقل، لم یعرف   P29عن كیفیة علمھ بأنھ في فرع الخطیب، فقال    P29سأل فیدنیر  
  من أنھ كان معتقًال   P29  وتیقّنأنھم في فرع الخطیب.    ھم، فاعتقد بعضاأیضً   الوقتلم یعرفوا  م، ووجودھ الكثیر [من المعتقلین] أماكن  

إلى الفرع في الیوم التالي (عقب اإلفراج عنھ من الجسر األبیض)، إذ شاھد ما یدل على ذلك على الباب    توّجھعندما  لدى فرع الخطیب  
 . یوضح المكان المحیط بھ ھناك اوعلیھ، كان بإمكانھ أن یرسم [للشرطة الفرنسیة أو األلمانیة] مخططً الذي دخل منھ. 

  ، ویوجد في القبو  الفرع  إن  P29فقال  ،  مثًال   موقعھات صلة بالفرع، من قبیل  عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر تفاصیل ذ  P29سأل فیدنیر  
الیمنىحدیديباب    ھفی الجھة  إلى مجموعة درجات أخرى.، ودَرج في  باإلضافة  المعتقلین   ،  مقتنیات  وثمة مكان مخصص لوضع 

 معھ.ویقع بالقرب من ذلك المكان مكتب الضابط الذي حقق الشخصیة، 

 أو الطابق األول.الطابق األرضي، إنھا حصلت إما في  P29عن مكان جلسة التحقیق، فقال  P29سأل فیدنیر 

، ولكنھ یتذكر ا [ذاكرتھ] قد تجاوزت صورة ذلك المكان تمامً إن  P29یتذكر غرفة التحقیق أم ال، فقال  كان عّما إذا P29سأل فیدنیر 
أنھ أخبر الشرطة األلمانیة (ولیس الفرنسیة) عن وجود ستائر خضراء اللون، وصور لحافظ األسد، وبشار األسد (كما ھو الحال في 

 . الذھبي اللونمزخرف ببقیة الدوائر الحكومیة)، ومكتب بني اللون 

في القبو، وأن جلسة التحقیق معھ    شرطة، حیث قال إنھ كان معتقًال التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل ال  P29أشار فیدنیر إلى إفادة  
على إجابتھ السابقة، أي أن ذلك قد حصل إما   ا مً مإنھ ال یزال مص  P29مع محامیتھ]. قال    P29قد حصلت في الطابق األول. [تشاور  

 أو الطابق األول. (دون مستوى سطح األرض) في الطابق األرضي

كان معصوب العینین بادئ األمر. وإنھ كان بمفرده،    P29بمفرده في غرفة التحقیق أم ال، فقال    موجوًداعّما إذا كان    P29سأل فیدنیر  
. وطلب منھ [المحقق] أن ینزع عصابة العینین، ثم طرح علیھ بضعة أسئلة غیر ذات صلة  ألقاب سیئةب، ولم ینعتھ اوكان المحقق لطیفً 

 اج عنھ.إلفرل سعت جاھدةتي من األطراف ال اتّصاالً قد تلقى كان [المحقق]  وشعر في حینھا أن . P29باعتقال 

إن ذلك لم یحصل، وإنھ شعر أن المحقق قد تلقى ذلك   P29أثناء جلسة التحقیق، فقال    عّما إذا تلقى المحقق اتصاالً   P29سأل فیدنیر  
 االتصال قبل بدایة الجلسة.

عودتھ عند    نفسھ  P29  ةوھیئأسلوب المحقق في الكالم،    یُعزى إلىذلك    إن  P29عن أسباب اعتقاده بذلك، فقال    P29سأل فیدنیر  
حصل على دواء عالوة على ذلك،  من جلسة التحقیق إلى الزنزانة بالمقارنة مع الھیئة التي عاد بھا المعتقلون اآلخرون من التحقیق.  

وأشار  .  اعلى العالج أبدً   الخطیرةلم یحصل المعتقلون اآلخرون من ذوي اإلصابات  بینما  ،  فقط   ألمراض القلب بعد مرور ساعتین 
P29    بینھم    الموجودینعلى الدواء قط، فما كان من أحد الشیوخ    ذلك الشخص  بصداع شدید، ولم یحصل  أُصیبأحد المعتقلین  أن  إلى
وما أن عرف السجان بذلك، دخل إلى الزنزانة، وضربھم، وقال آیات من القرآن.    یتلویرقیھ، حیث وضع یده على رأسھ، وبدأ  إال أن  
 الصداع".   ھكذا یختفي ألملھم: "

، ثم سألھ عن موضوع معھ  اوإن المحقق كان لطیفً ن،  وإنھ قد لقي معاملة أفضل من تلك التي لقیھا اآلخر  P29أشار فیدنیر إلى قول  
من عائلة طیبة، بخالف المعتقلین اآلخرین.    P29إلى أن المحقق قد قال إن    P29الحدیث الذي دار بینھما أثناء جلسة التحقیق، فأشار  

 إنھ ال یتذكر التفاصیل. عن الحدیث لبرھة]، واعتذر قائًال  P29[توقف 
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 إن ذلك صحیح. P29أثناء استجوابھ من قبلھا، فقال  اقال فیدنیر إن الشرطة عرضت علیھ صورً 

أنھ المتھم، وسألھ عن كیفیة قیامھ بذلك، فاعترض    وأن حدد ھویة أحد أصحاب تلك الصور على  P29أشار فیدنیر إلى أنھ سبق لـ
 بوكر على طریقة صیاغة السؤال. 

وعّما إذا شاھده أحد أصحاب تلك الصور،    عّما إذا كان بإمكانھ أن یحدد ھویة أنور بصفتھ  P29أعاد فیدنیر صیاغة السؤال، وسأل  
أثناء استجواب  إنھ ال یرید أن یتحدث عن شخص [بعینھ]  P29في سوریا، فقال   أنور في حینھا [أي  من قبل    P29، ولكن، كان 

أن من شأن ذلك األمر أن یؤثر على إجابتھ.    P29وعلیھ، اعتقد  مواقع االنترنت كافة.    علىقید االعتقال، وانتشرت صورتھ    الشرطة]
وتعین الضابط المسؤول عنھ في كل مرة یرید أن یُسافر فیھا.  یراجع  من السفر عقب اإلفراج عنھ، وكان علیھ أن    اممنوعً   P29وكان  
وكان الضابط المسؤول عنھ عنھ قد انشّق عن النظام.    أن یتوجھ إلى مكتب ضابط آخر كون الضابط الذي كان مسؤوالً   P29على  
 وسائل اإلعالم إلى [منطقة الحولة، أي المنطقة التي تنحدر منھا أصول أنور].  من منطقة الباب، وھو ما یتعارض وإشارة اأساسً 

 ": "كّال!P29عّما إذا قام بالتعرف على أنور بوصفھ الضابط المسؤول عنھ، فقال  P29سألت كیربر 

إن الضابط الذي أفرج عنھ   P29، فقال  P29عّما إذا تعرف على أنور بوصفھ الضابط ذي الصلة باإلفراج عن    P29سألت كیربر  
 صلة بحافظ مخلوف.  على

 ذلك.  یذُكرإنھ ال  P29عّما إذا تعرف على أنور بوصفھ الضابط الذي حقق معھ، فقال  P29سأل فیدنیر 

وأن قال أثناء استجوابھ من قبل الشرطة إن بإمكانھ أن یحدد أوجھ شبھ بین الشخص صاحب   P29 قال فیدنیر إنھ یسأل كونھ قد سبق لـ 
 P29وطلب  ھ یشك في مدى مصداقیة أقوالھ.  إن ذلك صحیح، ولكن  P29الصورة، والمحقق الذي حقق معھ في فرع الخطیب، فقال  

أن    P29أخبر [المحقق]  بوسعھ أن یُنھي حیاتھ بلحظة.    أمام محقق  ویمثل  أنھ في سوریا  یتخیلمن فیدنیر أن یضع نفسھ مكانھ، وأن  
 . اأوجھ شبھ بین االثنین، ولكنھ غیر متأكد تمامً بوجود  أفاد ولذلكینزع عصابة العینین، 

  : "نعمP29في غرفة التحقیق، فقال    وجودهللتعذیب أثناء    جراء تعرضھمعّما إذا سمع أصوات صراخ أشخاص    P29سأل فیدنیر  
 " !سمعت

إن المسافة بین المكاتب والقبو لم تكن كبیرة. وأشار إلى حصول شيء أثناء   P29عن مصدر تلك األصوات، فقال  P29سأل فیدنیر 
[المحقق]   التحقیق، حیث سأل  للتعذیب؟"P29جلسة  قال  : "ھل تعرضت   .P29  األمر مضحكً   إنھ ذلك  انتھاء جلسة   اوجد  [عقب 

 صوات صراخ األشخاص وھم یتعرضون للتعذیب.ا ًالمرء یسمع أال ، فمن ضروب المستحیلالتحقیق معھ]

 إنھ لم یضحك.  P29أم ال، فقال  اعّما إذا ضحك حقً  P29سأل فیدنیر 

 إن ذلك صحیح. P29عّما إذا كان مصدر تلك األصوات ھو القبو، فقال   P29سأل فیدنیر 

 عن عدد المرات التي خضع فیھا للتحقیق، فقال إنھ خضع للتحقیق مرة واحدة.  P29سأل فیدنیر 

تعذیب ل  دون غیرھا  إنھ یتذكر واقعة  P29على أجساد المعتقلین اآلخرین أم ال، فقال    بادیةعّما إذا شاھد آثار التعذیب    P29سأل فیدنیر  
على عاتقھ مھمة منع    ووقعت  –  منصب یشغلھ أحد المعتقلین  وھو  –الزنزانة    شاویشوكان ذلك الشخص  شخص ال یذكر اسمھ.  

لھ شعر  ، وحلق  الشاویشقتاد  ا وفي إحدى اللیالي، أیقظ المعتقلون السجان، فما كان من السجان إال أن  .  المعتقلین من إیقاظ السجان لیًال 
إلى   الشاویش. وعندما أعاد السجان  الشاویشوكان بإمكان المعتقلین أن یسمعوا صوت صراخ  نھال علیھ بالضرب.  ارأسھ ولحیتھ، و

 ما قام [أحد السجانین] بالدخول إلى الزنزانة كي ینھال بالضرب على المعتقلین. االزنزانة، قال: "أرید أن أخلد إلى النوم اآلن". وكثیرً 

 "!أرید : "نعمP29عّما إذا كان یرید أن یحصل على فترة استراحة أم ال، فقال  P29 برسألت كیر

*** 

 ]دقائق 10استراحة مدة [

*** 

 إن ذلك صحیح. P29أنھ لم یتعرض للعنف أثناء التحقیق معھ أم ال، فقال  اعّما إذا كان صحیحً  P29سأل فیدیر 

 إنھ تعرض لبعض المضایقات.  P29عّما إذا تعرض للعنف وھو في طریقھ إلى غرفة التحقیق، فقال  P29سأل فیدنیر 

 إنھ قد تعرض للدفع، والشتم. P29أن یصف تلك المضایقات، فقال  P29طلب فیدنیر من  
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"تعرض للشتم على طول الطریق المؤدي  وقال فیھا إنھ  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة:    P29أشار فیدنیر إلى إفادة  
. ولكنھ لم  فتحة شرجھالجنسي على أیدي السجانین الذین وضعوا أصابعھم في    للعنفإلى غرفة التحقیق من الزنزانة، كما تعرض  

 یتعرض للتعذیب".

إلى أنھ حاول أن یتفادى    P29أشار  ور ذات الصلة بالكلمة المفتاحیة "العقوبة الجماعیة".  أن یتحدث عن األم  P29طلب فیدنیر من  
، ولكن  اإلسالمیینیُتھم بأنھ من كي ال اضُطر مكرھا على سب الذات اإللھیة ، حیث التعرض للتعذیب [في الطریق إلى فرع الخطیب]

تسب وانھالوا علیھ بالضرب قائلین: "ال یُسمح لك بأن  ،  اغضبً ردود فعل غریبة إزاء ذلك األمر، حیث ما زادھم ذلك إال    العناصرأبدى  
األرضیة المكسوة    ینبطحوا علىوذات مرة، أمر الضباط [المعتقلین] بأن ینزلوا من الحافلة، وأن  نأمرك بذلك".  الذات اإللھیة قبل أن  

 .أنھم تعرضوا للضرب على الدوام P29كما تذكر  . ى المعتقلینبالحصى، ثم داس الضباط عل

  P29فقال    واقعة تتعلق بدخول أحد السجانین إلى الزنزانة.  وعلى وجھ التحدید إلىمن قبل الشرطة،    P29أشار فیدنیر إلى استجواب  
وأدوات أخرى، ثم انھال بالضرب   ابیده سوطً   ، حیث دخل [السجان] الزنزانة حامًال إن تلك الواقعة ھي ما سرده لتوه قبل االستراحة

[نسبة    إلى سجان آخر یُدعى میماتي  P29وأشار  على المعتقلین، وكال لھم الشتائم، واستمر في ذلك إلى أن تجمعوا في زوایا الزنزانة.  
عن   P29جماجم. واعتذر  ال   اغضب أو أب  ا، وآخر یُدعى أبلما أفاد بھ أحد الشھود]  اإلى شخصیة في إحدى المسلسالت التركیة وفقً 

  داخل الفرع. حصلتعدم قدرتھ على تذكر الكثیر من التفاصیل، وقال إن المرء ینسى التفاصیل التي 

حیثما أمكن ذلك.   اتحدث عنھیأن    P29على  أنھ سیقوم اآلن بذكر كلمات مفتاحیة، و  P29قال فیدنیر إنھ ال بأس في ذلك، وأخبر  
.  ظاھرة للعیان على ظھره  آثارھاإنھ ال یتذكر التفاصیل، ولكن ال تزال    P29وذكر فیدنیر الكلمة المفتاحیة "األسالك المعراة"، فقال  

 ، ولكن لیس في ھذه اللحظة. یانبعض المشاھد تعاود الظھور أمامھ في بعض األح أن اوأردف موضحً 

سالیب األالتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة: "إن أكثر  P29ذكر فیدنیر الكلمة المفتاحیة "الكھرباء" وأشار إلى أحد أقوال 
 األسالك الكھربائیة   وضعثم  ،  الجسد ھي سكب الماء على    أثناء جلسات التحقیق  لتعذیب بعض المعتقلین  وحشیة التي تم استخدامھا

أحد المعتقلین معھ   P29وشاھد    .على ظھورھم  اكما ترك ذلك آثارً   الجلسة،  انتھاء  بعد  حتى  ترتجف  أجساد المعتقلین  تظل، حیث  علیھ
 سائال:   P29  فردفي الزنزانة یتعرض للتعذیب بذلك األسلوب، كما سمع عقب اإلفراج عنھ بتعرض آخرین للتعذیب بذلك األسلوب"  

 "متى قلُت ذلك؟" 

إنھ قال ذلك في واقع األمر، ولكن في سیاق مختلف    P29أخبر الشرطة األلمانیة بذلك، فقال    P29إن    رد فیدنیر على السؤال قائًال 
إحدى صدیقاتھ  بعض الشيء. وسبق لھ وأن سمع بتعرض أشخاص للتعذیب باستخدام الكھرباء في السجن، ولكنھ لم یشاھد ذلك. والتقى  

آثار   P29كھرباء. وشاھد  وأخبرتھ عن أسلوب التعذیب بالماء وال  بعد أن أُفرج عنھ،  المقربات التي تعمل في القصر الرئاسي وذلك
 إصابات األشخاص الذین تعرضوا للتعذیب بالكھرباء، ولكنھم لم یُخبروه عن ذلك.  

 : "نعم!"P29في فرع الخطیب، فقال موجودین أولئك األشخاص  كانعّما إذا  P29سأل فیدنیر 

إن أرضیة [الزنزانة] كانت [نظیفة] كون المعتقلین یتناولون الطعام،    P29طعام والماء في السجن، فقال  ال عن    P29سأل فیدنیر  
وقُدمت لھم أطباق تحتوي بعض الطعام المطبوخ إلى جانب أكیاس من الخبز. وعمد المعتقلون إلى استخدام ویؤدون الصالة علیھا.  

الطعام المقدم كافیة، وحصلوا على ثالث وجبات في وبحسب ما یتذكره، كانت كمیة    .علیھا  كمفرش لوضع الطعاماألكیاس البالستیكیة  
 ).امن اللبنة، والبیض أحیانً  ا الیوم. وتكونت وجبة الفطور من الحواضر (وتحدیدً 

 . ایومً  13كغم من وزنھ في غضون  8إنھ فقد  P29في المعتقل، فقال ا من وزنھ عما إذا فقد بعض P29سألت كیربر 

 ذلك. P29نجوم" بالمقارنة مع غیره من الفروع، فأقر  ٥عّما إذا كان یعد فرع الخطیب "فرع  P29سأل فیدنیر 

إن الكثیر من أصدقائھ قد تم اعتقالھم في  P29عّما إذا كان یعرف عن األوضاع السائدة في الفروع األخرى، فقال   P29سأل فیدنیر 
 لدیھم سبل تساعد   أُتیحتفرع الخطیب على الماء داخل الزنازین، كما  وحصل المعتقلون في    المخابرات الجویة.فرع فلسطین، وفرع  

ر ب الزنازین في فرع الخطیب أك  فرع فلسطین، فإن  فيوبحسب ما قالھ لھ صدیقھ الذي تم اعتقالھ  في المحافظة على النظافة الشخصیة.  
ما تعرض    اھ. كثیرً "سمعنا" عن األوضاع السائدة فیلطالما  ، فالمخابرات الجویةأما عن فرع  و  .من تلك الموجودة في فرع فلسطین 

المخابرات بمعتقلي  ر إیقاع العقوبة الجماعیة  تكرّ ولكن،    أسباب تافھة،  جراءوللضرب    المعتقلون في فرع الخطیب للعقوبة الجماعیة،
  ض [المعتقلون في الفروع األخرى] للضرب بسبب أو بغیر سبب.تعرّ كما ت، كل بضع ساعاالجویة 

إنھ لم یتعرض للعنف بسبب   P29فقال  بحسب اعتقاده،    أثناء التحقیق  للعنفالسبب الذي حال دون تعرضھ  عن    P29سأل فیدنیر  
 تدخل أصدقائھ. 

إن بعض األطباء النفسیین أخبروه بأنھ غیر   P29ال یزال یعاني من إصابات جراء اعتقالھ، فقال  كان  عّما إذا    P29سأل فیدنیر  
إن جسر أسنانھ قد سقط أثناء فترة اعتقالھ، ولكن لم یحصل ذلك جراء    P29قال  و].  ناجمة عن اعتقالھسریریة [  بأمراض مصاب  

ألشخاص ال یعرفونھ أن  كیف  إذ  ؛  ، ال نفسیةفلسفیةولكن من ناحیة  في أول حفل االستقبال تعرض لھ،    P29ما یفكر    اوكثیرً االعتقال.  
   !ینھالوا علیھ بالضرب؟
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 صحة ذلك األمر.  P29أشار فیدنیر إلى قیام السجان بإدخال إصبعھ في شرجھ، وطلب منھ أن یؤكد مدى صحة ذلك، فأقر 

إن مقدمة البندقیة ھي التي دخلت في شرجھ،    ذلك، قائًال   P29، فنفى  في شرجھبأكملھ  عّما إذا دخل إصبع السجان    P29سأل فیدنیر  
  وإن ذلك قد حصل أثناء حفل االستقبال، ولكن كان یرتدي سروالھ الداخلي.

مما إذا إنھ غیر متأكد    P29عّما إذا حصل ذلك في الجسر األبیض قبل أن یتم اعتقالھ لدى فرع الخطیب، فقال    P29سأل فیدنیر  
ذلك األمر في أول مكان توقفوا فیھ قبل أن یصلوا إلى فرع الخطیب. وأضاف أنھ أحس    حصل ذلك في الجسر األبیض، ولكن حصل

 . غیر منطقيوأن كل ذلك وصدره،  شعرهباإلھانة جراء قیام الحراس بمداعبة 

" قد حصل ةصوفعل "البعأن    اذلك، مضیفً   P29قبل وصولھ إلى فرع الخطیب، فأقر    اعّما إذا حصل ذلك األمر أیضً   P29سأل فیدنیر  
 السوقیة).  الكلمة تلفظھ بتلك عن P29(واعتذر  االحقً 

بالخوف [في كل مرة غادر فیھا منزلھ]،    شعور  انتابھإنھ    P29، فقال  أم ال  عّما إذا شعر بالخوف عقب اإلفراج عنھ  P29سأل كلینجھ  
وكان یخشى    مؤیدة للمعارضة.ال   إحدى المناطق، وكون أصولھ تنحدر من  اوذلك ألن الخطأ المصنعي في بطاقة ھویتھ ال یزال ظاھرً 

من المرات بعد اإلفراج   اه عددً ءفي فرع الخطیب في كل مرة توجھ فیھا إلى الفرع [حیث تم استدعا  أن یمكث  الضباط  منھ  یطلبأن  
 عنھ، وذلك قبل أن یغادر سوریا]. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع بوكر

إنھ خضع للتحقیق مرة    P29عن عدد المرات التي خضع فیھا للتحقیق في فرع الخطیب، فقال   P29سأل محامي الدفاع السید بوكر  
أُخرى في فرع وفي الجسر األبیض (على ید الضابط ذو الرتبة المتدنیة الذي طلب منھ كلمات السر الخاصة بحساباتھ اإللكترونیة)،  

 الخطیب.

فسھ، فقال  إلى قولھ إنھ قد خضع للتحقیق مرتین على األقل على ید المحقق ن  امن قبل الشرطة، وتحدیدً   P29أشار بوكر إلى استجواب  
P29 إنھ ال یتذكر ما إذا خضع للتحقیق مرتین . 

إنھ یعتقد أن تلك اإلفادة صحیحة، ولكنھ ال یتذكر أي    P29بمحضر استجوابھ من قبل الشرطة، فقال    ا مستشھدً   P29كرر بوكر أقوال  
 شيء بخالف طلب المحقق منھ أن ینزع عصابة العینین. 

 إنھ ال یتذكر السبب الذي دفعھ ألن یقول ذلك. P29إنھ یخلط بین موّكلھ، وإیاد الغریب، فقال  P29أشار بوكر إلى قول 

مفاده أن أنور من دیر    اأن الناس تداولوا خبرً   P29عّما إذا قال إن أصول موّكلھ تنحدر من دیر الزور، فأوضح    P29سأل بوكر  
 حلب.  ریف الباب، وھي إحدى مناطق الزور، ولكنھ أشار إلى أن أصول الضابط المنشق تنحدر من 

)"، وإلى أنھ قد أدلى بقول وكفى إلى قولھ إن "أنور من دیر الزور(   امن قبل الشرطة األلمانیة، وتحدیدً   P29أشار بوكر إلى استجواب  
إن ذلك قد   P29، فقال  الیوم. وسألھ بوكر عّما إذا كان یعتقد أن ذلك یؤثر على [النص الذي قام بتالوتھ من] المحضر  ا مختلف تمامً 

 لھا.، بحسب فھمھ لألمور یؤثر على تقییمھ 

  P29قد ُسئل عّما إذا كانت أصول المحقق تنحدر من دیر الزور، واعتذر عن اإلجابة كونھ ال یعرفھا، فقال    P29أن  أشار بوكر إلى  
 إن ذلك صحیح، ولكنھ ال یعرف السبب الذي یجعل دیر الزور عالقة في ذاكرتھ.

 إن الشاھد لم یقُل ذلك الیوم، وطلب من بوكر أن یّكف عن إرباك الشاھد.  قاطع شارمر قائًال 

كونھ   إنھ متأكد من ذلك  P29عن كیفیة تثبتھ من تعرض األشخاص للتعذیب أثناء جلسات التحقیق من عدمھ، فقال    P29بوكر    سأل
  ا عامً   17أو    16یبلغ    فتىوكان ھناك  قارن مظھره عقب عودتھ من التحقیق مع مظھر األشخاص اآلخرین عقب عودتھم من التحقیق.  

. وفي یوم من األیام عندما أُفرج  صلب وقويتظاھر بأنھ    ما  ا، ودائمً بیومین  P29  وصول  من العمر، ووصل إلى فرع الخطیب قبل
الفتى.  P29عن   التعذیب الذي    P29وقال  .  اأن یتذكر اسمھ كونھ كان بریئً   P29وحاول  ، انھمرت دموع  إنھ لو تعرض لنصف 

 ال محالة.  . وأضاف أن ھناك شيء یحصل على نحو منھجيتعرض لھ ذلك الفتى لقام بتفجیر نفسھ ال محالة

إنھ شاھد كیف انھمرت دموع المعتقلین في نجھا، وكیف    P29عّما إذا كان في جعبتھ أي تفسیر آخر لألمر، فقال    P29سأل بوكر  
حصل یكل شيء  أن    للتوصل إلى[  اعاد المعتقلون من التحقیق وھم غیر قادرین على الوقوف على أقدامھم، وخلص إلى أن ذلك كافیً 

 على نحو منھجي]. 

أزال عندما  [مرة أخرى]  في الجسر األبیض، و  مرةً   إنھ خضع للتحقیق  P29عن مدى تكرار خضوعھ للتحقیق، فقال    P29سأل بوكر  
 عصابة العینین. 

 .یتذكرإنھ ال  P29، فقال ر من مرة واحدة في فرع الخطیبعّما إذا خضع للتحقیق أكث  P29سأل بوكر 
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 استجواب من قبل محامّي المّدعین

فیھ    حضرتعرض للعنف بعد ذلك في مكان ما    ھإنھ قد اعتُقل في الجسر األبیض، وإن  P29محامي المّدعین شارمر إلى قول    رأشا
من    P29یعملون لدى فرع الخطیب، فطلب    العناصر عن كیفیة توصلھ إلى أن أولئك    P29من فرع الخطیب. وسأل شارمر   عناصر

 شارمر أن یُعید طرح السؤال من غیر المقدمة. 

[الخاصة بأجھزة المخابرات،    سلسلة القیادةالمزید من المعلومات عن    اإنھ عرف الحقً   P29، فقال  P29كرر شارمر طرح السؤال على  
وأن یقوموا بنقلھ إلى فرع  المخابرات العسكریة أن یلقوا القبض على أحد األشخاص،    عناصروكیفیة عملھا]. وقال إنھ لیس بإمكان  

 أن المخابرات العامة تُدیر نقطة التفتیش اآلنفة الذكر.  P29وتناھى إلى علم آخر بعد ذلك. 

إنھ ال یحفظ أرقام الفروع عن ظھر قلب، ولكنھ أخبر    P29أم ال، فقال    40عّما إذا سبق لھ وأن اعتُقل لدى الفرع    P29سأل شارمر 
 ، كما أخبرھم برقم الفرع. "فرع الخطیب" لدى  الشرطة أثناء جلسة االستجواب أنھ كان معتقًال 

مقیدتین    P29، وذلك عن طریق االستشھاد بمحضر استجوابھ من قبل الشرطة، وقال: "كانت یدا  P29حاول شارمر أن یُنعش ذاكرة  
] الخلف، وقام  [المعتقلین]العناصرإلى  السجائر على  المعتقلین، والتصقت  ] برمي أعقاب  السجائر بجلود  لھم   اأحیانً   أعقاب  وتسبب 

"، وشرع أحدھم بمداعبة  النساءبعد أن رموا عقب السیجارة الثاني علیھ، فأخبروه أنھ یصرخ مثل "  P29وصرخ  بعض الحروق.  ب
 إن ذلك صحیح.  P29"، فقال ھالبندقیة في شرج مقدمة قام آخر بإدخال بینما ، صدره

كان ینام بجانب المرحاض العربي، وسأل عّما إذا استخدم المعتقلون اآلخرون المرحاض في األثناء، فقال  P29أشار شارمر إلى أن 
P29  تُوفي في فرع الذي  ص  اشخأحد األان مع  إنھ من المستحیل أن یتسع ذلك المكان ألكثر من شخص واحد، ومع ذلك، تشارك المك

 .  اآخر الحقً 

 إنھ سمع بحاالت من ذلك القبیل.  P29عّما إذا سمع من معتقلین آخرین عن حصول حاالت عنف جنسي، فقال  P29سأل شارمر 

قلوا في فرع الخطیب (قبل أن یتم اعتقالھ فیھ)، وتعرضوا  بدینین اعتُ   اإن أشخاصً   P29أن یصف ما سمعھ، فقال    P29طلب شارمر من  
 . الفرعفي   أثناء مدة اعتقالھمللتحرش الجنسي 

 إنھ یقصد بشكل عام أفعاالً   P29عّما إذا كان بإمكانھ أن یصف المقصود بالتحرش الجنسي، فقال    P29سأل المّدعي العام كلینجھ  
[في إشارة إلى اقتراب أنھم "كانوا یلتصقون بأجساد المعتقلین من الخلف"    واألذنین. وأضافمداعبة الصدر، والحلمات،  على شاكلة  

 ]. بما ینم عن فعل جنسيالفرع من المعتقلین من الخلف  عناصر

 إن ذلك حصل في الجسر األبیض. P29عن مكان حصول ذلك، فقال  P29سأل كلینجھ 

 إنھ ال یذُكر العدد. P29عن عدد األشخاص الذین تعرضوا للتحرش الجنسي، فقال  P29سأل كلینجھ 

 للتحرش الجنسي. آخرین قد تعرض [ما ال یقل عن] شخصیننھ إ P29عن أقل عدد بوسعھ أن یتذكره، فقال  P29سأل كلینجھ 

إنھ شاھد ذلك عندما   P29عّما إذا شاھد حصول تلك الحاالت أم إذا أخبره أحد عن حصولھا، فقال    P29سأل محامي الدفاع بوكر  
بالقرب منھ. وأضاف    ا، حیث قام السجان بمداعبة صدر أحد األشخاص الذي كان واقفً وقف في طابور االنتظار بالقرب من باب الفرع

P29  بأكملھأنھ ال یتذكر جمیع األشخاص، أو المشھد . 

 إنھ قد شاھدھا.   P29عّما إذا شاھد حصول واقعة المداعبة أم إذا سمع بحصولھا فقط، فقال   P29ل بوكر سأ

عّما إذا سمع من معتقلین آخرین في فرع الخطیب عن حصول حاالت العنف الجنسي،    P29سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
بالخوض   [للعنف الجنسي]  سبق لھم وأن تعرضوا  الذینشخاص  األ   یقوممن النادر في ثقافتھ أن    أنھ  اإنھ ال یتذكر، مضیفً   P29فقال  
 . األمرفي 

أن یوضح كیفیة معرفتھ بمكان الجسر األبیض، وفرع الخطیب، وأن یخبر المحكمة عن مدى    P29طلب محامي الدفاع فراتسكي من 
منھا   ا، وأضاف أنھ كان متأكدً طویًال   اوقتً استغرق منھ  عقب اإلفراج عنھ    رسم [خریطة ذھنیة]  إن  P29  الفرعین، فقالتأكده من مكان  

فقط بعد أن عاود زیارة الفرع. وخلص إلى أنھ اعتُقل في الجسر األبیض بادئ   اال أكثر، ولكنھ تأكد منھا تمامً   %80  - %  70بنسبة  
 . نقلتھ إلى ھناكالسیارة التي  تحركاتاألمر، وذلك بعد أن حلل 

من أنھ كان   اإن متأكد تمامً   P29على األقل، فقال    %80  -%  70من استنتاجھ السابق بنسبة    اعّما إذا كان متأكدً   P29تسكي  اسأل فر
 في الجسر األبیض. وجودهال تزال لدیھ بعض التساؤالت بشأن بینما في فرع الخطب،  

إنھ یعتقد أنھ طلب من الشرطة    P29أثناء استجوابھ من قبل الشرطة األلمانیة، فقال    P6ذكر اسم    P29قال محامي الدفاع بوكر إن  
 الكامل. P6األلمانیة أال تُدرج اسم 
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أن األمر    P29إیاد الغریب، فأوضح    ولیس من أقاربھو أحد أقارب أنور    P6التبس علیھ األمر بالظن أن  عّما إذا   P29سأل بوكر  
  قد اختلط علیھ جراء األخبار التي انتشرت بین الناس، وأن ذلك االسم قد ذُكر في سیاق قراءة أحد المنشورات فقط.

العالقة   استجوابھ، وتلكعلیھ أثناء    األلمانیة  عرضتھا الشرطةالتي    أصحاب الصورذكر أوجھ الشبھ بین    P29قال القاضي فیدنیر إن  
 أنھ قال ذلك في حینھا، ولكن لیس بإمكانھ أن یتذكر األمر على نحو جید اآلن. P29، فاستذكر تھفي ذاكر

أن   P29: "لم یكن بإمكان  وقرأ ما یليعن طریق استشھاده بمحضر استجوابھ من قبل الشرطة،    P29عاود فیدنیر إنعاش ذاكرة  
شبھ الشخص صاحب الصورة الثانیة المحقق الذي حقق معھ في فرع الخطیب. یتعرف على الشخص صاحب الصورة األولى، ولكن ی

 ذلك. P29"، فأقر أحدھما اآلخر ذلك، ولكنھ اعتقد في حینھا أن الشخصین یشبھ نغیر متأكد م P29وبدا 

إلى فرع الخطیب ثالث   P29على أصحاب الصور األخرى. وتوّجھ    P29: "لم یتعرف  واصل فیدنیر االستشھاد بالمحضر قائًال 
وقیل لھ في إحدى تلك المرات أن الضابط المسؤول عنھ الذي تنحدر أصولھ من الباب قد انشّق ، وذلك عقب اإلفراج عنھ.  امرات تقریبً 

 ذلك. P29عن النظام"، فأقر 

 ذلك. P29عّما إذا أخبره أحد أنھ سیتم سؤالھ عن المعنى الذي یحملھ اسم "أنور رسالن" بالنسبة لھ، فأقر  P29سأل فیدنیر 

إن صور [أنور] منتشرة على جمیع المواقع اإللكترونیة، ولكنھ بدا غیر متأكد مما إذا كان أنور ھو الشخص    قائًال   P29قال فیدنیر: "رّد  
على مواقع االنترنت أو وسائل اإلعالم، فقال   2عّما إذا سبق لھ وأن شاھد الصورة رقم    P29ل  الذي حقق معھ في فرع الخطیب. وُسئ

P29   إنھ لم یشاھدھا من قبل، وإن [إجاباتھ] غیر مرتبطة بما شاھده على اإلنترنت، وإنما تستند فقط إلى الذكریات ذات الصلة بفرع
 ذلك.  P29ر األسد"، فأقر وجود صورة لبشاأن یتذكر  P29الخطیب. كما كان بإمكان 

وأن ُسئل عن فرع الخطیب، وذلك أثناء استجوابھ للمرة الثانیة في فرنسا. ولم یكن بإمكانھ    P29قال محامي الدفاع بوكر إنھ سبق لـ  
إنھ لوال   P29، فقال  جلسة االستماعبالنسبة لھ قبل    اعّما إذا كان اسم "أنور" مألوفً   P29في حینھا أن یتذكر وجھ المحقق. فسأل بوكر  

 . اأبدً الجلسة، لما كان سیتذكر أي معلومات ذات صلة بأنور 

 عّما إذا كان یتذكر عدد الحاضرین في جلسة االستماع أم ال، فقال إنھ ال یذُكر ذلك.  P29سأل بوكر 

عّما إذا كان ھناك مترجم شفوي أم ال،   P29ثالثة أشخاص أثناء الجلسة، وسأل    وجودقال بوكر إن محضر االستجواب یُشیر إلى  
 P29عن الحدیث لبرھة، واستشار محامیتھ]. ثم سأل    P29في أن یُجیب على السؤال. [توقف  إنھ یتذكر، ولكن ال یرغب    P29فقال  

 بوكر عّما إذا كان یقصد السؤال عن جلسة االستماع األولى أو الثانیة. 

 تذكر.إنھ ال ی  P29فقال  قال بوكر إنھ یقصد جلسة االستماع الثانیة،

إن ذلك   P29فقال  ن من المحققین، ومترجم شفوي واحد.  ا، واثنP29وھم:  أشخاص قد حضروا تلك الجلسة،    ةقال بوكر إن أربع
 صحیح: سیدة، وشاب، ومترجم شفوي. 

بوكر عّما إذا كان یُشیر إلى الضابط   P29مدنیة، فسأل    اعّما إذا وصف المحقق على أنھ شخص نحیل، ویرتدي ثیابً   P29سأل بوكر  
 السوري الذي حقق معھ. 

من ذلك القبیل، وأنھ یتمنى لو أن بوسعھ أن یحدد ھویة ذلك   اأنھ قد یكون قال شیئً   P29قال بوكر إنھ یقصد ذلك الشخص، فأوضح  
 الشخص، ولكن لم یكن بإمكانھ أن یفعل ذلك.

: "سیدي، ال أتذكر التفاصیل ذات الصلة بجلسة التحقیق األولى،  P29عّما إذا تحدث المحقق بلھجة علویّة أم ال، فقال    P29سأل بوكر  
 ، وكنت قد شارفت على الجنون!"من الوقوف المتواصل أیامنحو خمسة ، كنت قد أتممت حینھافي ف

 . باالنصرافُسمح للشاھد 

كروكر    د.مع  من شأنھ أن یعزز الطلب الذي تقدم بھ  ] باإلدالء بشھاداتھم  P29أشار محامي المّدعین شارمر إلى أن قیام شھود [مثل  
 ضد الشعب السوري. موجھ والذي یتعلق بالعنف الجنسي المنھجي ال، إلى عنایة المحكمة

 

 . اُظھرً 12:15ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 .2021آذار/مارس  17من صباح یوم  9:30ستُعقد جلسة المحاكمة التالیة في تمام الساعة 
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 محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  30التقریر 

 2021آذار/مارس،  17تاریخ الجلسة: 

  
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021آذار/مارس،   17 –للمحاكمة    الیوم الخامس والستون

لدى [تم حجب المعلومة]، بشھادتھ بشأن   ا كان یعمل سابقً  اعامً   32، [تم حجب االسم]، رجل یبلغ من العمر P30أدلى المّدعي 
اعتقالھ وعدة جلسات تحقیق خضع لھا في فرع الخطیب. وأوضح للمحكمة كیف تعّرض المعتقلون لتعذیب جسدي على شكل ضرب  

الحرمان من   شملوصعق بالكھرباء أثناء جلسات التحقیق وفي الطریق إلى تلك الجلسات. كما وصف كیف تعّرضوا لتعذیب نفسي، 
نوم، والتعّرض المستمر ألصوات التعذیب، واالنتظار لفترات طویلة خارج زنزانتھم قبل جلسات التحقیق. ووصف الشاھد كذلك  ال

بالضبط إلى ھذه   P30الظروف الصحیة والغذائیة المتدھورة في الفرع. وأثار دفاع أنور رسالن عدة أسئلة حول كیفیة انضمام  
 القضیة بصفتھ أحد المّدعین. 

  

  

 

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

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021آذار/مارس،   17 –الیوم الخامس والستون للمحاكمة  

لم یطلب أي من الصحفیَّین المعتََمَدین  من الصحافة.  اثنین ن، بحضور تسعة أشخاص وممثلی ااحً صب   09:30بدأت الجلسة في الساعة 
 المدعیان كلینجھ وبولتس.  االدعاء العام ومثل األشخاص الحاضرین.   رسام المحكمة ضمن وكان الحصول على الترجمة للّغة العربیة. 

 P30  2شھادة 

تم إبالغ  و. بانزبرفقة محامیھ رینیھ  ،المعلومات] ُحِجبت [  لدى  اكان یعمل سابقً و ا عامً  32، رجل یبلغ من العمر P30المدعي،  حضر 
P30  .أو المصاھرة.  نسب المتھم سواء بالوقد نفى وجود أي عالقة قرابة مع بحقوقھ وواجباتھ كشاھد 

   استجواب من قبل القاضي كیربر

اعتاد   أنھ  P30 أوضح فمع النظام.  نزاع في   دخولھعتقالھ وا یةكیفعن  P30 ستجواب بسؤال اال المحكمة  ة القاضي كیربر رئیس تبدأ
اعتقل للمرة  وألول مرة.  P30 قام أحد زمالئھ بخیانتھ واعتقل  2012 ،مارسآذار/ 13في  غیر أنھ یشارك في المظاھرات،  أن

بعد ذلك نُقل إلى الخطیب.  و. احیث مكث لیوم واحد تقریًب   40ھ نُقل إلى القسم إن  P30قال ].  2012[ مارس /آذار 31الثانیة في 
 .المعتقلین اآلخرین عند وصولھ إلى فرع الخطیب إلى خلع مالبسھ لیتم تفتیشھ مثل جمیعاضطر كیف  P30 وصفو

ھ كان في فرع الخطیب.  إن  P30قال أم في الخطیب. ف 40ألول مرة في القسم   P30أرادت كیربر معرفة ما إذا كان قد تم تفتیش 
في الخطیب   كان  إلى زنزانة جماعیة حیث أخبره المعتقلون اآلخرون أنھ P30فور تفتیشھ. ثم نُقل  واالھانة لضرب تعّرض لحیث 

 واقتادوه إلى طابق أو طابقین حیث قام السّجانون بتعصیب عینیھ.  تحقیق على الفور لل P30 اقتیدذلك من قبل). ثم  یعلم(لم یكن 
بدأ المارة  حیث في أحد الممرات أثناء انتظاره.   على ركبتیھ  أن یجثو إلى  P30اضطر وبالضبط.  الطابق P30. لم یتذكر لألعلى

الذي أجراه أحد المحققین.   التحقیق حیث بدأ  غرفة التحقیق إلى  P30كثر من خمس ساعات، نُقل ألبعد أن اضطر لالنتظار  وبضربھ. 
إنھم عثروا على مقاطع   P30لـقال المحقق و أنھ تمت مصادرة جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ وھاتفھ المحمول.  P30أوضح و

ز على  تركّ  التحقیقن إللمحكمة  P30قال وكان یشارك في مظاھرات.  P30جھزة، لذلك كانوا یعرفون بالفعل أن فیدیو على ھذه األ
  مع وعملھ   دیانتھئل عن سبب مشاركتھ في المظاھرات بالنظر إلى وسُ خلفیتھ الدینیة كشیعي.  على المعلومات] و ُحِجَبتكونھ من [

  . P30 أمام  االمحقق واقفً كان ویضربھ، و  P30أحدھما یقف خلف كان كثر من ساعة بحضور شخصین: أل التحقیق الحكومة. استمر 
اضطر إلى االنتظار بعض الوقت قبل أن یتم إنزالھ مرة أخرى إلى الطابق   غرفة التحقیق غیر أنھمن   P30، تم إخراج التحقیق بعدو

من زنزانتھ حتى عودتھ.   إخراجھمنذ لحظة وقد تعرض للضرب المستمر عندما عاد إلى زنزانتھ.   عینیھ عصابة  وأزیلت السفلي.  
لموصوف للتو. وأضاف أنھ منذ لحظة اعتقالھ  ا األسلوب مرة ثانیة في ذلك الیوم، باتباع نفس  التحقیق معھكذلك أنھ تم  P30وأوضح 
ثماني أو تسع   التحقیق معھ تم فقد ، وإجماالً . الم یكن خیارً  التحقیق"كانوا" یعرفون كل شيء عنھ، لذا فإن الكذب أثناء   40في القسم 

ھناك أكثر من مائة شخص في زنزانة   ھ كانن إلقضاة ل P30 قالفي الخطیب. كما  ایومً  18مرات خالل إقامتھ التي استمرت 
 تم نقلھم حسب الحجم وعدد المداھمات التي تمت في ذلك الوقت. كان ی حیث جماعیة واحدة. 

  ایومً  18أنھ اضطر إلى البقاء في الخطیب لمدة  P30أوضح ف.  ایومً  18ا مجموعھ لم اعتقالھإذا كان قد تم  عّما P30كیربر  تسأل
 قبل نقلھ إلى فروع أخرى. 

ھناك بطانیات ومرحاض منفصل داخل   ھ كانأن  P30أوضح فوصف الوضع في الزنزانة الجماعیة.  P30طلبت كیربر من 
كان  وللوقوف طوال الوقت.  P30 اضطر في الیوم األول في الزنزانة، لم یكن ھناك مكان للجلوس، لذلك وأنھ  الزنزانة الجماعیة.  

كل من دخل الزنزانة باألنفلونزا، ألن  حیث أصیب للغایة.  ا كذلك أن الوضع العام كان سیئً  P30أوضح و ر. ھناك ضغط نفسي كبی 
أصیب كل من دخل  فقد ، P30لـ االتي كانت ملقاة في الزنزانة ملیئة بالقمل. وفقً  العسكریة كانت البطانیاتو. ةسیئ   تكان  التھویة

 ]عن الكالم P30 توقفبالقمل. [ الزنزانة

 .التذكرفقط یحاول  كان   أنھ  ا، مضیفً ذلك P30 نفى إذا كان بحاجة إلى استراحة،  عّماوعندما سألتھ القاضي كیربر 

حالتھم كانت سیئة للغایة: حیث كان المعتقلون    إن P30قال عن الحالة الصحیة للمعتقلین اآلخرین. ف P30مرت كیربر في سؤال ت اس
باالستلقاء،   الذین فقدوا الوعي  للسماح لألشخاص نیقفوأولئك الذین ال یزال لدیھم بعض الطاقة وكان  مرضى وبعضھم فقد الوعي.  

حاول  و لمدة یومین.  أنھ اضطر إلى الوقوف P30للجلوس أو االستلقاء. وأضاف  احیث لم یكن ھناك ببساطة مساحة كافیة لھم جمیعً 
یبلغ من   اأن أحد المعتقلین كان طبیًب  P30. كما وصف امن الجلوس أیضً  P30تمكن فرجل مسن في النھایة توفیر بعض المساحة، 

  P30أوضح ف،  باإلمدادات الغذائیةفیما یتعلق أما  كان یعتني بالمعتقلین المرضى في الزنزانة. حیث ولم یتخرج بعد.   اعامً  22العمر 
الذین أخذوا   السّجانینحالوة. وأضاف أن  ال یحصلون على ثالث وجبات في الیوم: شریحة خبز جافة وبعض الزیتون وكانوا أنھم 

بھ نافذة صغیرة  فیھا كان  P30التي احتُجز الجماعیة زنزانة الباب  غیر أن وعنیفین للغایة.  ساةق  اكانوا دائمً  التحقیقالمعتقلین إلى 

 

شكل غیر واضح وبصوت منخفض؛ على الرغم من أن القاضي  یتحدث ب P30طوال فترة اإلدالء بالشھادة، كان مالحظة من مراقب المحاكمة:   2
 الخاص بھ.  المیكروفونبالتحدث بصوت أعلى وضبط  اوتكرارً  اكیربر ذكرتھ مرارً 
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للسماح بدخول الھواء النقي إلى   النافذة وقاموا ببعض األحیان بفتح ألطف من غیرھم   السجانینكان بعض و.  مغلقة كانت عادة ما و
  إلى  یدخلونكانوا ، أصواتأي  السجانونإذا سمع وأنھ لم یُسمح للمعتقلین بالتحدث داخل الزنزانة.   P30الزنزانة. كما وصف 
دون سبب   األشخاص كان یدخل الزنزانة ویضرب حیث بشكل خاص.   اسیئً  نینالسجا. كان أحد المعتقلینالزنزانة ویضربون 

   .ارباعی�  كابًال  امستخدمً 

لكن المعتقلین و، ذلك المسلسل P30 یحضر  لم وأنھ اسم مستعار من مسلسل تركي.  P30ھذا السّجان. فأوضح  اسم سألت كیربر عن 
   كانوا یسمونھ "میماتي".

ھ عمل في [ُحِجَبت المعلومات]. لكنھ شارك في مظاھرات، وھي حقیقة كان  إن  P30قال . فP30أرادت كیربر معرفة سبب اعتقال  
  جھاز  استخدام بإمكانھإذا كان  عّما P30بسؤال مرة ذات االسم]،  ُحِجب ، [P30 [وزمیل] صدیقحیث قام  یعرفھا كثیر من الناس. 

قام بتخزین جمیع  P30على الرغم من أن  وجھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ.   معھالكمبیوتر المحمول الخاص بھ ألنھ لم یكن 
الكمبیوتر  جھاز  باستخدام P30ونسخھا عندما سمح لھ   كشفھاملفات الوسائط الخاصة بھ في مجلد مخفي، فقد تمكن زمیلھ من 

بل أن یدرك حتى أنھ تم نسخ ملفاتھ، تم استدعاؤه بالفعل من قبل رئیسھ (المدیر العام القانوني  ھ قإن  P30قال والمحمول الخاص بھ.  
  P30، تم توبیخ اسلمًی  اأجاب بأنھ یحق لھ أن یكون متظاھرً  بعد أنو  .إذا كان یشارك في مظاھرات  عّماالمعلومات]) وسألھ ُحِجبت لـ[

 من قبل رئیسھ، ولكن ُسمح لھ بالذھاب في النھایة. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر  

.  2011في صیف عام   ھ شارك في المظاھرات في إدلبإن  P30قال . ففیھا P30شارك التي  مظاھرات ما ھي الفیدنیر معرفة  أراد
أنھ شارك في مظاھرات في إدلب   P30أوضح و. كفرسوسةفي  2011 األول/دیسمبروكانون  نوفمبر/في تشرین الثانيتظاھر  و

 .بشكل منتظم

كان وفد من جامعة   مرة،أنھ ذات   P30صف فوأن یصف كیف كان رد فعل قوات األمن على المظاھرات.   P30 طلب فیدنیر من 
كان من  والنار على المتظاھرین [ إطالق ب  قوات األمن بدأت  فالدول العربیة یزور إدلب عندما كانت مظاھرتان على وشك االندماج.  

 .ا] واستخدمت الغاز المسیل للدموع أیضً أعضاء الوفد بینھم 

حیث إنھ  حیة. ذخیرة أن قوات األمن استخدمت  P30فأّكد . الحادثة فیدنیر معرفة ما إذا كان الناس قد أصیبوا أو قُتلوا خالل ھذه  أراد
 .ن یصور المشھد بینما كا على أحد المباني الحكومیة اقناصً   َرَصدَ 

 .إصابة بعض األشخاص  P30فأّكد فیدنیر سؤالھ السابق.  كرر

أنھ شاھد ذلك في مقاطع الفیدیو، ألنھ اضطر إلى   ا، مضیفً ذلك  P30 مصابین. فنفى اإذا كان شاھد أشخاصً  عّما P30فیدنیر  سأل
   .الفرار بسبب إطالق النار بالذخیرة الحیة

كان   ذلك أنھ ال بد أن اأن ذلك حدث في إدلب، مضیفً  P30فأّكد  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھذا قد حدث في إدلب ومتى حدث.  
 .في إدلب   ،نعم P30إذا كان ذلك قد حدث في إدلب، قال  عّماعلى سؤال ] بقدر ما یتذكر. وردا 2011تشرین الثاني/نوفمبر [قرابة 

 .2012ھ كان في عام إن  P30قال  فمارس. آذار/عن العام الذي اعتُقل فیھ في شھر  P30سأل فیدنیر 

لمدة   ھناك البقاءحیث اضطر إلى  40ھ نُقل إلى القسم  إن  P30قال بض علیھ. فعندما قُ  P30قل نُ  فیدنیر أن یعرف إلى أي فرع أراد
   .یوم واحد 

أن العدید من األشخاص الذین كانوا ینتظرون معھ في الممر،   P30 أوضحف.  40في القسم كان أنھ  P30 فیدنیر كیف عرف سأل
 .أخبروه بذلك

حیث كان علیھ   40أنھ تم نقلھ إلى القسم  P30 أن یصف الوضع عندما كان ینتظر في الممر. فأوضح P30 فیدنیر من طلب 
 .40كان ینتظر في الممر حیث أخبره أشخاص آخرون أنھم في القسم و.  التحقیق معھ االنتظار حتى یتم 

إخبار المحكمة   P30 وطلب من 40بمكان وجود القسم  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةأخبر  P30فیدنیر إلى أن  أشار
 .كان في الجسر األبیض 40القسم  مكتب الشرطة أن إلى أنھ ربما أخبر P30 فذكر.  اأیضً 

في مكاتب   التحقیق معھ أنھ تم   ا، موضحً ذلك P30فأّكد أم ال.   40في القسم  P30 قد تم التحقیق مع فیدنیر معرفة ما إذا كان أراد
 .نفسھ في المظاھراتوقد صور  P30یظھر فیھا  مقاطع  P30 على  التحقیقأحد ضباط  عرض حیث مختلفة. 

 ذلك.  P30ضابط التحقیق معرفة أي شيء محدد. فنفى أراد  إذا  عّماسأل فیدنیر 

فأّكد  .  40الصدمات الكھربائیة في القسم الصعق ب أنھ تم استخدام مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P30أشار فیدنیر إلى أن 
P30 صدمات كھربائیة. تعّرض إلى أن الشخص المجاور لھ  ا، موضحً ذلك 
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كیف استخدم أحد الموظفین   P30. فوصف االصدمات الكھربائیة أیضً ب  الصعق إلى تعرض  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
، ابعیدً  P30، قام ضابط آخر بسحب اأیضً  P30على المعتقلین. وعندما أراد ھذا الشخص استخدامھا على  الكھربائیة الصدمات 

بمفرده. ثم بدأ الشخص الذي كان یستخدم الصدمات    P30وأخبر الشخص الذي كان یستخدم الصدمات الكھربائیة أن یترك 
 بیدیھ العاریتین.  P30الكھربائیة بضرب 

 . الجسمأجزاء حساسة من استھداف  السّجانون أنھ أثناء الضرب تعمد  P30عن العنف الجنسي. فأوضح  P30 سأل فیدنیر

  اأنھ نظرً  P30أوضح فالصدمات الكھربائیة. الصعق ب عند  ا استُھدفت أیضً  قد  أجزاء الجسم الحساسةأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت 
  كانت  أجزاء من الجسم أي لم یر  ھولكن  آخرین،یسمع صراخ أشخاص  كان بإمكانھ فقط أن، 40ألنھ كان معصوب العینین في القسم 

 مستھدفة. 

ھ تعرض للضرب، ولكنھ أغلق  إن  P30قال . فأجزاء حساسة من جسمھ إذا كان قد تعرض للضرب على  عّما P30 فیدنیرسأل  
 رجلیھ حتى ال یتمكنوا من ضربھ ھناك [بین رجلیھ]. 

فأّكد  . ةی ئ الكھرباالصدمات  ب  وللصعقن تعرضوا للضرب  ی أنھ وآخرمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P30أشار فیدنیر إلى أن 
P30 ذلك . 

 ھ سمع الشخص المجاور لھ یقول ذلك. إن   P30قال ذلك. ف P30 علم سأل فیدنیر كیف 

للقضاة   P30قال فعن ذلك.  اأنھ كان في ذلك الوقت في الخطیب وما إذا كان أفراد األمن قد ذكروا شیئً  P30سأل فیدنیر كیف علم 
 أفراد األمن لم یقدموا أي معلومات.  غیر أن في الخطیب، كانوا آخرین أخبروه أنھم  معتقلینإن 

تعرضھ ألي معاملة سیئة بأي   P30قد تعرض لمعاملة سیئة في الطریق إلى الخطیب. فنفى  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 [الخطیب].  إلى  عندما وصللة سیئة تعّرض لمعامإلى الخطیب. غیر أنھ  40شكل من األشكال في الطریق من القسم 

تم  حیث أنھ لم یر الطریق إلى الفرع ألنھ كان معصوب العینین.  P30أوضح فوصف وصولھ إلى الفرع.  P30من  طلب فیدنیر
داخل الفرع. كان ھناك شخص یجب على الناس تسلیم   ممرعینیھ، ووجد نفسھ في  بةزیلت عصاأُ وعند باب المدخل.   P30 إنزال

،  القرفصاء یةفي وضع الحائط والجلوس  في مواجھةكیف اضطر بعد ذلك إلى خلع مالبسھ والوقوف   P30. وصف إلیھ ممقتنیاتھ
 مثل أي شخص آخر. 

أنھ تم  ب  اذلك، واصفً  P30فأّكد قد تعرض لمعاملة سیئة بطریقة أو بأخرى في ھذا الموقف.  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 . أثناء تعرضھ للضرب  بما اتُھم بھ  ا أیضً  تم إبالغھولكنھ حاول عدم قول أي شيء.  و  استجوابھ،

عندما  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  بمحضر  ا، مستشھدً امختلفً  اشیئً مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P30قال فیدنیر إن 
نفى  فدقیقة.   15باستمرار، استغرقت حوالي أثناءھا للضرب  P30تعّرض إلى الخطیب، التي  40من القسم  المسافة إن P30قال 

P30 مكتب الشرطة الجنائیة   محضرإلى  في إشارةوبمفرده في المقعد الخلفي وكان معصوب العینین.   ا أنھ كان جالسً  ا، موضحً ذلك
 السیارة.  من فیھا  خرجأنھ ربما أشار إلى اللحظة التي  P30، أوضح االتحادیة

ھ ُسمح لھ بارتداء مالبسھ. ثم كان  إن  P30قال مواصلة وصفھ من لحظة تفتیشھ حتى وصولھ إلى الزنزانة.  P30من  طلب فیدنیر
أمر   استوعب أنھ في ھذه المرحلة، لم یكن قد  P30 ووصفحتى وصل إلى زنزانة.   مرمالإلى الیسار، ویمشي في  یتجھ علیھ أن 

أنھ كان   اتمامً  P30 یستوعبالناس متكدسین. ومع ذلك، لم  كان بإمكانھ رؤیةعندما تم دفعھ داخل الزنزانة، حیث إنھ .  اعتقالھ بعد
 ر بطریقة ما. زال یعتقد أنھ یمكن أن یغادی  كان الأخبر المحكمة أنھ في ھذه اللحظة، وعلیھ البقاء في ھذا المكان. 

 ھ لم یستطیع الجلوس في الیومین األولین.إن  P30قال سأل فیدنیر عن حجم الزنزانة. ف

حجم الزنزانة یبلغ  إن P30قال سأل فیدنیر مرة أخرى عن الحجم وأراد أن یعرف عدد األشخاص المعتقلین في ھذه الزنزانة. ف
 ھناك أكثر من مائة شخص في الداخل.  ھ كانافترض أن وأمتار.   8×4حوالي 

أن أولئك الذین كانوا قادرین على الجلوس كان بإمكانھم النوم. وكان على   P30من النوم. فأوضح  P30سأل فیدنیر كیف تمكن 
 اآلخرین الوقوف لمدة ساعتین أو ثالث ساعات إلى أن یقوموا بالتبدیل. 

ھ في البدایة، لم یكن لدیھ مكان یجلس فیھ ألنھ لم یكن یعرف  إن  P30قال . فP30لـكیف سارت ترتیبات النوم بالنسبة  فیدنیر سأل
كانوا یتحدثون عن مسقط رأسھ، وسبب االعتقال، وأخبار  حیث بعد فترة تعرف على معتقلین آخرین. و، لذلك كان علیھ أن یقف. اأحدً 

 .من العالم الخارجي

 ذلك.  P30فأّكد لم ینم في أول یومین أو ثالثة أیام.   P30 إن قائًال دیة  مكتب الشرطة الجنائیة االتحا  بمحضر استشھد فیدنیر 

 القاضي فیدنیر. سألھھ بحاجة إلى استراحة قصیرة عندما إن  P30قال و
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*** 

 دقیقة]   15استراحة لمدة [

*** 

إلى أن بعض المعتقلین    P30حالة المعتقلین اآلخرین. فأشار عن عن الوضع في الزنزانة الجماعیة و P30 سأل القاضي فیدنیر
 .عندما كانوا في الزنزانة ، كانت حالتھم مزریةتعرضوا للتعذیب كل یوم وعادوا في الیوم التالي. لذلك

 بالدماء.  ینھؤالء األشخاص كانوا فاقدین للوعي ومغط إن P30قال ف". ةمزری "   قولھیعنیھ ب  عّما P30سأل فیدنیر 

ى. ووصف  العدید من الناس كانوا مرضى وأصیبوا بالحمّ  إن  P30قال معرفة المزید عن الظروف الصحیة للمعتقلین. ف فیدنیر أراد
P30  ًإلى زنزانة  معتقًال  السّجانونأخذ حیث .  معھمكان  یتذكره على أنھ أسوأ حالة لمعتقل  ا موقف P30 وقد  .  ا كان ظھره مكسورً و

 .من الزنزانة مرة أخرى  وأخذوه  السجانون بعد ذلكعاد و ،على األرضُوِضع للتو 

 .في البدایة اأنھ كان واعًی  ا، مضیفً ذلك P30للوعي. فنفى  اإذا كان ھذا الشخص فاقدً عّما  P30 فیدنیر سأل

للتعذیب على الكرسي  ن الشخص تعرض أب  P30 یعرف كیف أصیب ظھر ھذا الشخص. فقال  P30 معرفة ما إذا كان فیدنیر أراد
األلماني. حیث كان یصرخ من األلم. فنادى المعتقلون على السّجانین الذین عادوا وأخذوا الشخص ولم یعیدوه إلى الزنزانة مرة  

األشخاص  بعض  حفظ في جرمانا.  كان  الشخص المصاب قد أبلغ المعتقلین اآلخرین باسم والده وبأن والده  إن P30قال أخرى. و
 .والده بمجرد اإلفراج عنھم اسمھ إلبالغ

الشخص   إن  P30قال ف. P30لـ اوفقً   اظھره كان مكسورً  أن  بالنظر إلىعلى الحركة،  اإذا كان ھذا الشخص قادرً  عّماسأل فیدنیر 
 ن یضعون مالبس تحتھ. ی ن اآلخری والمعتقل P30وكان على األرض.   اكان مستلقًی 

كیف تم أخذ عدة   P30عن طرق التعذیب األخرى التي شاھدھا أو سمع عنھا من معتقلین آخرین. فوصف  P30 فیدنیر سأل
تم أخذ األشخاص (عدة  كان ی في اللیل، فلصدمات الكھربائیة. تعرضوا لب الماء علیھم ثم كِ سُ حیث  .  أشخاص من الزنزانة لیًال 

 .على األرض تسقط أجسادھمكانت ، كانوا یعودون عندماوباء. للتعذیب بالكھر نتعرضوكانوا ی رشھم بالماء ثم ویتم أشخاص) 

ھذا لم یحدث لھ،   إن P30قال فتعرض لذلك بنفسھ.   م، أبذلكتم إخباره  مقد رأى ھذا بنفسھ، أ P30 معرفة ما إذا كان فیدنیر أراد
 .بذلكلكنھ سمع و

 ذلك.  P30فأّكد إذا كانت عبارة "سمع بذلك" تعني أن معتقلین آخرین قد أخبروه بذلك.   عّما P30 فیدنیر سأل

تعرضوا للتعذیب  قوا (ھ قیل لھ من معتقلین آخرین إنھم ُعلّ إن  P30قال فمن اآلخرین.  P30أراد فیدنیر أن یعرف بالضبط ما سمعھ 
 على األرض. ن و) في اللیل أو تعرضوا للتعذیب وھم مستلقحبْ الشَّ بطریقة 

   ذلك.  P30فأّكد   .حبْ الشّ سمع عن  P30 التأكد من أن  فیدنیر أراد

ھ لم یتم تعلیقھ. وافترض أن  إن  P30قال ، وأین تم تعلیق األشخاص. فP30من التفاصیل: حول ما إذا تم تعلیق  اطلب فیدنیر مزیدً 
 الجدران.  على أخرى  وأدواتالناس قد ُعلّقوا على الجدران ألنھ رأى مسامیر  

أنھ عندما یتم أخذ أحدھم   اھ رآه بنفسھ، مضیفً إن  P30قال إذا كان قد تم إخباره بذلك أم أنھ رأى ذلك بنفسھ. ف عّما P30فیدنیر سأل  
 على الجدران].  األدوات [  ة ذلك رؤی  للشخص  ، یمكنللتحقیق

إذا   عّما P30ھ رأى مسامیر وأدوات التعذیب ... فقاطعھ القاضي فیدنیر وسأل إن  P30قال توضیح ما رآه. ف P30طلب فیدنیر من 
 ذلك.  P30فأّكد كانت المسامیر مثبتة في الجدران. 

بالضبط،   ذلك  P30لم یتذكر فأن یعرف كیف كانت تبدو بالضبط وعلى أي ارتفاع كانت المسامیر مثبتة في الجدران.  أراد فیدنیر
ھناك أو من أبواب  (ُشِبحوا) خّمن أن المسامیر كانت على ارتفاع حوالي مترین. وافترض أن معتقلین آخرین ُعلقوا  غیر أنھ

 . مشبوًحا  أي شخص لم یَر  P30 غیر أنالزنازین. 

ى  ن معظم األشخاص الذین فقدوا الوعي أو أصیبوا بالحمّ أب  P30للظروف السیئة داخل الزنازین. قال  P30أشار فیدنیر إلى وصف 
 في المدرسة. اعتُِقلوا  امنھم طالًب  ثالثةً وكان مع أربعة معتقلین آخرین.  اأوضح أنھ كان دائمً حیث .  ا صغار كانوا أطفاال 

  17أو  16ھم كانوا في الصف العاشر أو الحادي عشر، حوالي إن  P30قال تقدیر عمر ھؤالء الطالب. ف P30طلب فیدنیر من 
 .اعامً 

  ،ن لعدة أیامی كانوا مستلقی حیث ھم أصیبوا بالحمى وتم التحقیق معھم وتعذیبھم. إن  P30قال أراد فیدنیر معرفة ما حدث للطالب. ف
 مالبس مبللة بالماء.  یضعون علیھموآخرون  P30وكان 
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لم  أنھ  P30فذكر المعتقلین استخدموا مالبسھم لتھویة األطفال.  إن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قال ل P30أشار فیدنیر إلى أن 
 استخدمھا البعض لتھویة الصغار. حیث مالبسھم.   المعتقلونأن یخلع  یكن من غیر المعتاد

لكنھا كانت  وأنھ كان ھناك فتحة صغیرة في المرحاض،  P30أوضح فإذا كانت الزنزانة ال تحتوي على نوافذ.  عّماسأل فیدنیر 
 باب الزنزانة.  الفتحة الموجودة فيإذا تم فتح  فقط   بعض الھواء النقيحیث كان من الممكن دخول .  عدیمة الفائدة

أنھ كان یعتمد على مزاج السجانین،  ا ذلك، مضیفً  P30فأّكد [فتح فتحة الباب] كان یعتمد على السجانین.    ذلك ر إلى أن ی فأشار فیدن 
 حیث لم یكن ھناك أي تنظیم أو أي شيء یتعلق بوقت فتح الفتحة وما إذا كان قد تم فتحھا. 

كانوا یشمون  ، وأنھم كریھةرائحة لمعتقلین ا ت تفوح منھ كان أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة ل قال P30 إلى أن فیدنیر  أشار
الذین بقوا في الزنزانة   المعتقلینلكن  والجدد عادة ما یكونون نظیفین.  القادمینأن  ا، مضیفً ذلك P30فأّكد جدد.  المعتقلین ال رائحة

 . فأصبحت رائحتھم كریھةلفترة أطول لم یتمكنوا من االغتسال، 

إنھ كلما جاء معتقل جدید إلى الزنزانة، سألھ معتقل آخر عن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قال ل  P30ر كذلك إلى أن ی وأشار فیدن 
 ذلك.   P30فأّكد .  االتاریخ وما إذا كان بشار األسد ال یزال رئیسً 

 وطلب استراحة. مشاعُره   P30 غلبت  آخرین. لكن  مرضى في حالة الحمى ألي  عالج طبيإذا كان ھناك  عّماسأل فیدنیر 

 دقائق.  10ھ یحتاج إلى إن  P30قال . فP30سأل فیدنیر عن مقدار الوقت الذي یحتاجھ 

*** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

*** 

ھ لم یكن ھناك عالج طبي. حیث كان ھناك معتقلون یعانون من  إن   P30قال  فعن العالج الطبي في الزنزانة الجماعیة.    سأل فیدنیر
  ا طلب الطبیب [الشاب المعتقل، انظر السیاق أعاله] حبوًب و ولكنھم لم یتلقوا أي عالج.    طبي،الربو ومشاكل في القلب وطلبوا تلقي عالج  

 ، لم یحصلوا على دواء إال مرة واحدة. الذاكرة  P30 إن لم تخن  لكنوالمصابین بجروح،  للمعتقلینمضادة لاللتھابات 

فأّكد  كمادات.  كاآلخرین    المعتقلینأن الطبیب الشاب استخدم مالبس  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  أخبر    P30  أشار فیدنیر إلى أن
P30 ذلك . 

كانت ھناك حاالت تلقى فیھا األشخاص العالج  فقد    P30لـ  اإنھ وفقً   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قائًال   بمحضر استشھد فیدنیر كذلك  
إذا    عّما   بسؤال المعتقلین  –   منصبھ رتبتھ أو    P30لم یعلم    –  قام رجل للمحكمة إنھ ذات یوم فُتح باب الزنزانة و   P30قال  فالطبي.  

 لقلب. وامضادة لاللتھابات وأدویة للربو   بحبوبٍ طالب المعتقلون فكانوا بحاجة إلى أي شيء.  

التي تلقوھا  الدواء  أنھا كانت المرة الوحیدة وأن عدد حبوب    اذلك، مضیفً   P30فأّكد  إذا كان قد تم إعطاؤھم الدواء.    عّما سأل فیدنیر  
 . ا جدً  كان قلیًال 

إذا كان ھذا الشخص قد    عّما  P30عن رجل مسن یعاني من مشاكل في القلب، وسأل    اأخبر المحكمة سابقً   P30إلى أن    أشار فیدنیر
 ذلك.  P30فأّكد تلقى أي نوع من العالج.  

بالحمى واألنفلونزا، لكنھ لم یتلق أي    اھ كان مصاًب إن   P30قال  وما إذا كان قد تلقى دواء. ف  اإذا كان مریضً   عّما  P30  سأل فیدنیر
 حبوب. 

عندما كان داخل الزنزانة.  لسوء المعاملة  لمعتقلین آخرین یتعرضون للتعذیب و  اقد سمع أصواتً   P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 یوم.  أن األصوات كانت تأتي من الممرات القریبة من الزنزانة وكان المرء یسمعھا كل  اذلك، موضحً  P30فأّكد 

 ذلك.  P30فأّكد . اإذا كان ذلك یحدث في اللیل أیضً  عّماسأل فیدنیر 

  السّجانون كان  كیف  P30فوصف في الطابق العلوي.  م حیث تم سجنھ أ  القبوفي كان  ھل : P30أراد فیدنیر معرفة مكان التحقیق مع 
ان ھناك ممر أصغر على الجانب  كإلى الطابق العلوي.  یُؤخذون  ثم    عیونھمعصب  تُ ، حیث  الممریأخذون المعتقلین من الزنزانة إلى  

على الجانب األیمن كانت ھناك أما  في ھذا الممر الصغیر.    جلسة التحقیق معھمكان على الناس انتظار  و.  تحقیق األیسر وعدة غرف  
ھ اضطر إلى االنتظار في ھذه الغرفة مرة واحدة  إن   P30قال  و .  ا حیث كان الناس ینتظرون أیضً   - مطبخ    امن المحتمل أنھ  –غرفة  
 اعینیھ، ورأى مبنى سكنی�  عنالعصابة  زالةاستخدم ظھر صدیقھ إلحیث .  ة الغرف في أیضا نافذة وكان ھناك ة. رّ وأسِ  غذائیة  مؤناورأى 

 مقابل مكان وجودھم. 

المدة كانت تختلف في كل مرة،    إن  P30قال  أن ینتظرھا عادة قبل أن یتم التحقیق معھ. ف  P30سأل فیدنیر عن المدة التي كان على  
 [في المطبخ]، كان علیھ ھو وآخرون االنتظار لمدة أربع إلى خمس ساعات. تلك الحالة بالذات  ولكن في 
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أن الغرفة    اذلك، مضیفً   P30فأّكد  االنتظار لمدة خمس ساعات في غرفة تشبھ المطبخ.    P30أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان على  
 كانت في الطابق العلوي بالقرب من غرف التحقیق. 

أنھ سمع أسئلة من محققین    ا ذلك، محددً  P30فأّكد قد سمع أي صوت من غرف التحقیق أثناء انتظاره.   P30إذا كان  عّماسأل فیدنیر 
 . وأصوات ضربوأجوبة من معتقلین، 

 ذلك.  P30فأّكد .  ا صراخً قد سمع  P30إذا كان  عّماسأل فیدنیر 

 ذلك.  P30فأّكد قد تعرض للضرب أثناء انتظار التحقیق معھ.  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

وأیدیھم مقیدة خلف ظھورھم.  على ركبھم  كیف كان على المعتقلین أن یجثوا    P30وصف الموقف. فوصف    P30طلب فیدنیر من  
 كان ھناك شخص یضربھم. وفي بعض األحیان، كان ھذا الشخص یغادر ویعود مرة أخرى. و

ا كان  إذ عّما P30أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عن أسلوب محدد تم استخدامھ قبل التحقیق وسأل  P30أشار فیدنیر إلى أن 
للمحكمة. فأوضح   لنفس    P30یمكنھ شرح ذلك  للتحقیق تعرضوا  العلوي  الطابق  إلى  الذین اضطروا للصعود  أن جمیع األشخاص 

 . التحقیق تعرضوا لإلھانة والضرب قبل  حیث األسلوب: 

من غرفة التحقیق أثناء انتظاره. وأنھ    ا سمع إھانات وصراخً   P30إن    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قائًال   بمحضر استشھد فیدنیر  
. حیث كان على المعتقلین االنتظار لثالث ساعات وأنھ كان یأتي سّجان كل خمسة عشر  جلسات التحقیقلم تكن ھناك فترات راحة بین  

 ذلك.  P30فأّكد دقیقة ویضربھم.  

معرفة ما إذا كان ینتج مقاطع فیدیو لقنوات عربیة أو أجنبیة،  أرادوا  ھم  إن   P30قال  ن معرفتھ منھ. فو المحقق  أراد  عّما  P30سأل فیدنیر  
 وما إذا كان أفراد من عائلتھ یشاركون في المظاھرات. 

أن الفرد كان    P30على رؤیة أي شيء [أثناء التحقیق]. فأوضح    ا كان قادرً   م معصوب العینین أ  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 معصوب العینین طوال الوقت من لحظة مغادرة الزنزانة حتى عودتھ. 

ھ من المؤكد أنھ كان  إن   P30قال  إذا كان باستطاعتھ إدراك عدد األشخاص الذین كانوا حاضرین أثناء التحقیق. ف  عّما  P30سأل فیدنیر  
 .  یقوم بضربھأمامھ شخص یطرح أسئلة، وشخص آخر خلفھ 

 المحقق باستخدام اإلشارات. ھ لم یسمع أي شيء، ولكن ربما قام  إن   P30قال  . فP30ضرب  ب أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك أوامر  

  فأشار تحدید التسلسل الھرمي بینھما.    P30كیف كان كال الشخصین یخاطبان بعضھما البعض وما إذا كان بإمكان    P30  سأل فیدنیر
P30  بضرب  السّجانأنھ في بعض األحیان، أمر المحقق إلىP30  .على قدمیھ من األمام ولیس من الخلف 

  P30أن الشخص الذي كان أمامھ طلب من الشخص الذي یقف خلف    P30من أین جاءت ھذه األوامر. فأوضح    P30  سأل فیدنیر
 بینھما. محدد  ھرمي بتحدید تسلسل  P30"سیدي". ولكن لم یقم  قولھ ب  P30أن یفعل ذلك، وأجاب الشخص الذي كان یقف خلف 

 ذلك.  P30فأّكد إلى الشخص الذي یقف خلفھ.   P30فیدنیر توضیح ما إذا كانت التعلیمات قد أعطیت من الشخص الموجود أمام أراد 

وكان یرتدي    لقب "سیدي"المحقق ب   أجاب ضربھ  قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن الشخص الذي    P30أشار فیدنیر إلى أن  
 ذلك.  P30فأّكد ].  الزي الممّوه" [الصاعقة زي "

تحقیق في غرف أخرى  جلسات  من    انھ أثناء التحقیق معھ، سمع أصواتً إقال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P30أشار فیدنیر إلى أن  
 أنھ سمع أصوات تعذیب وأسئلة قادمة من غرف تحقیق أخرى.  اذلك، مضیفً  P30فأّكد .  اأیضً 

من غرفة أخرى، وأنھ افترض أن المعتقلین   اصراخً سمع    P30إن    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، قائًال   بمحضر استشھد فیدنیر  
 ذلك.  P30فأّكد إذا كانوا یحملون أسلحة.   عّماوسأل  ،كانوا یصرخون ألنھم تعرضوا للضرب

  ا أنھ ُطرح علیھ نفس األسئلة مرارً   اذلك، مضیفً   P30إذا كان یعتقد أن ھناك فرصة النتھاء التحقیق. فنفى    عّما   P30  سأل فیدنیر
 منذ یوم والدتھ.  P30في كل تحقیق. وكان لكل محقق أسلوبھ الخاص: حیث قام أحد المحققین بذكر كل تفاصیل حیاة  اوتكرارً 

 ھ تم التحقیق معھ ثماني أو تسع مرات. إن  P30قال كم مرة تم التحقیق معھ. ف P30 سأل فیدنیر

ھ كان ھناك  إن   P30قال  من قبل نفس المحقق، أو إذا كان ھناك محققون مختلفون. ف  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا تم التحقیق مع  
 محققین مختلفین.

من خالل  ز بینھم  ھ مّی إن   P30قال  معرفة ما إذا كانوا مختلفین. ف  كان یمكنھإذا كان قد رأى المحققین وكیف    عّما  P30فیدنیر  سأل  
 في نفس الغرفة مرتین.  التحقیق معھفي غرف مختلفة، ولم یتم   التحقیق معھتم فقد باإلضافة إلى ذلك،  وأصواتھم.  



International Research and 
Documentation Center   

 

8 
 

یمینھ ویخبر    على   مقعد المتھمأن ینظر إلى    P30  فإنھ ینبغي علىمن المحققین،    الم یر أًی   P30أنھ على الرغم من أن    أوضح فیدنیر
 إنھ لم یر ھذا الشخص [أنور] قط.  قائًال ذلك،   P30نفى فھناك.  الذي یجلسإذا كان قد رأى الشخص ما المحكمة 

إذا كانت ھناك طرق أخرى للتعذیب    عّما  P30شرح للمحكمة كیف تعرض للضرب على قدمیھ، وسأل    P30أشار فیدنیر إلى أن  
اعتادوا  والعاریة  بأیدیھم وقبضاتھم  وأدوات السباكة والعصي  ب ضرب المعتقلین بالعصي وعلى  أن السجانین اعتادوا    P30. فأوضح  اأیضً 

 . اأبدً  الطرق بھذه  P30 ضربلم یتم  غیر أنھ ركلھم. 

من نفس    وجبتّي اإلفطار والعشاء كانتا  إن  P30قال  في الفرع. ف  بالطعامعن الظروف العامة والظروف المتعلقة    P30فیدنیر  سأل  
على    ا طبق واحد، لذلك لم یكن ذلك كافًی التشارك في  ، ولكن كان على ثمانیة إلى عشرة أشخاص  ا مطبوخً   اكان الغداء شیئً و.  الصنف

 اإلطالق. 

، لكنھ لم یمكث  اكیلوغرامً   15حوالي    خِسر أنھ    ا، مضیفً ذلك  P30فأّكد  أثناء اعتقالھ.    ا إذا كان قد خسر وزًن   عّما  P30فیدنیر  سأل  
 . اھناك لفترة طویلة جدً 

إذا كان ھناك قاصرون آخرون    عّما  P30تحدث عن طالب كانوا معتقلین في نفس الزنزانة غیره، وسأل    P30إلى أن    أشار فیدنیر
مداھمات في دوما    حدثت بعد  بینما  أنھ عندما وصل إلى الزنزانة كان ھناك رجل من بلودان وكان معھ طفل.    P30. فوصف  اأیضً 

 الجد واألطفال.  وفیھمتم اعتقال عائلة بأكملھا حیث ع األعمار. أن یجد معتقلین من جمی  للفردیمكن كان وحرستا و

 . تقریبًا في سن العاشرة أو الثانیة عشرة  ھ رأى أطفاالً إن  P30قال سأل فیدنیر عن عمر ھؤالء األطفال. ف

باب    أسفل أنھ رأى ذات مرة من خالل الفجوة الموجودة    P30أوضح  فنساء معتقالت.    اأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك أیضً 
نُقل اثنان من  ون الحجاب.  ی رتدی   كانت بعض المعتقالت حیث    –والمعتقالت    المعتقلینمجموعة من    الزنزانة كیف وصل إلى الفرع

،  أسیھماجروح في ر  اوكانت لدیھمالمقص،  استخدام  ب   ُجِرحا   اھمإن   P30قال  و .  P30الرجال الذین تعرضوا للضرب المبرح إلى زنزانة  
 . رأسیھما قد نُزعمن فروة  ا جزءً  إن حیث 

 أن الرجلین قد نُقال إلى زنزانتھ.  اذلك، مضیفً  P30فأّكد إذا كان قد رأى ذلك بنفسھ.  عّما P30 سأل فیدنیر

أن المجموعة التي وصلت إلى الممر أمام زنزانة    P30  فأوضحیتحدث عن الرجال أو النساء.    P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
P30  .نُقل رجالن إلى الزنزانة الجماعیة التي كان وكانت تتكون من رجال ونساءP30 ھا. فی   محتجًزا 

 ذلك.  P30فأّكد  تأكید أنھ لم یتم نقل أي امرأة إلى زنزانتھ.   P30طلب فیدنیر من 

النساء كان من بین  إحدى ذلك ألن زوج  P30 علمإلى زنزانة أخرى. حیث  لننُق نھإن  P30قال معرفة ما حدث للنساء. ف أراد فیدنیر
 . التحقیق معھمامن زنزانتھا ویتم  اأیضً  یتم إخراجھا ھي  ، كانللتحقیق الزوج تم نقلكان ی . وكلما P30المعتقلین في زنزانة 

قام    ولكن.  نّ عند وصولھ  الممرللتعذیب في    نضتعرّ   نّ ھإن   P30قال  ف.  لسوء المعاملةإذا كان النساء قد تعّرضن    عّما  P30سأل فیدنیر  
 لم یعودوا یرون أي شيء. وفحسب،  ع  االسم  المعتقلینكان بإمكان    لذلك،  P30بتغطیة الفجوة الموجودة أسفل باب زنزانة    السّجانینأحد  

 ذلك.  P30قد سمع عن العنف الجنسي ضد النساء في الخطیب. فنفى  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

عدة مرات أخبروه أن النساء عادة ما یحتجزن  ل  اعتقالھمه المعتقلین الذین تم  ءزمال  إن  P30قال  فسأل فیدنیر أین كانت النساء مسجونات.  
   .ات منفردفي 

وكیف كّن یصرخن  وصف كیف تم تعذیب النساء في اللیل    P30إن    قائًال   االتحادیة،مكتب الشرطة الجنائیة    بمحضراستشھد فیدنیر  
علم من معتقلین آخرین ی   P30تحتوي على مرحاض بالداخل، وكان    المنفردات كانت  وفي الیوم التالي.    منفرداتإلى    لن. ثم نُقباستمرار

 . اإلفادة P30فأّكد . واحدة منفردةفي  محتجز أنھ في بعض األحیان كان ھناك أكثر من شخص 

علیھ وصف    فینبغيإلى أماكن أخرى،    P30ألنھ تم نقل    ار أن تركیز المحكمة سیكون على فرع الخطیب، ولكن نظرً ی أوضح فیدن 
. ثم نُقل إلى "فرع األمن العسكري"  ایومً  14أو  12ھ نُقل إلى "إدارة أمن الدولة"، حیث أمضى إن   P30قال ف.  باختصار تجاربھ ھناك 

كان  وبعض األشخاص نُقلوا إلى محكمة وأُطلق سراحھم.    إن  P30قال  وفي القابون، حیث أمضى مع معتقلین آخرین لیلة واحدة.  
[سجن]  إلى    المعلومات] وبالتالي، كان ال بد من نقلھ إلى ھناك. لذلك نُقل أوالً   ُحجبت في [ اموجودً   P30مكتب التسجیل المسؤول عن  

 الشرطة العسكریة لیوم واحد. لدى  البقاء    P30  كان على  وبعد ذلكالمعلومات].    ُحجبتإلى [نقل  البالونة في حمص، ثم إلى الجمیلیة، ثم  

قرر  وھ أطلق سراحھ من مكتب القاضي [المحكمة] حیث أُبلغ بالتھم الموجھة إلیھ.  إن   P30قال  فإطالق سراحھ.    حول  P30  سأل فیدنیر
ُ كانت  القضاة أن الفترة التي قضاھا في السجن   م لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الوثیقة  أنھ قدّ   P30ق سراحھ. وأضاف  طلِ كافیة، فأ

 القضاة في سوریا عند إطالق سراحھ. استلمھا من التي 

 [ما یلي ھي إعادة صیاغة للوثیقة التي تم عرضھا في المحكمة، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤیتھ.] 
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 إلى من یھمھ األمر،
  

ومن أھالي [تم حجب المعلومة]، عن   1989تم استجواب [تم حجب االسم]، والده [تم حجب االسم]، والدتھ [تم حجب االسم]، تولد 
 جرائم نقل أخبار كاذبة 

 . وتحقیر رئیس الدولة واإلساءة للقیادة السیاسیة والعلیا. وتقرر تركھ من قبل قاضي التحقیق في [تم حجب المعلومة] 

 27/05/2012 ُحجبت المعلومات] [  في  التحقیققاضي 
 

 ھ ُطرد من وظیفتھ ومن الجامعة. إن  P30قال حدث لوظیفتھ بعد إطالق سراحھ.   عّما P30فیدنیر سأل  

 ذلك.  P30إذا كان بحاجة إلى استراحة قبل استراحة الغداء، نفى  عّماعندما سألتھ القاضي كیربر رئیسة المحكمة و

 استجواب من قبل المدعي العام 

أنھ   اذلك، مضیفً  P30قد سمع أي شيء عن العنف الجنسي ضد الرجال في الخطیب. فنفى   P30أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
التناسلیة. ولكنھ لم یسمع أي شيء عن تعرض المعتقلین الذكور "لالغتصاب أو  ن آخرین للضرب على أعضائھم وتعّرض ھو ومعتقل

 أي شيء من ھذا القبیل". 

ھم تعرضوا للضرب عندما كان علیھم  إن  P30قال وصف الحاالت التي تعرض فیھا المعتقلون للضرب. ف  P30طلب كلینجھ من 
 الصعود إلى الطابق العلوي للتحقیق. 

كیف حاول السّجانون "الدوس"   P30أن یعرف بالضبط كیف كان یُضرب المعتقلون على أعضائھم التناسلیة. فأوضح  أراد كلینجھ 
 . المعتقلین التناسلیة ءأعضاعلى 

 إبقاء أرجلھم مغلقة.  ادائمً   أن المعتقلین كانوا یحاولون ا، مضیفً ذلك P30فأّكد .  اإذا كان ذلك متعمدً  عّماسأل كلینجھ 

 ذلك.  P30واحتجازه. فنفى  بالقبض علیھ  P30أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان قد تم إبالغ عائلة 

 م یكن بإمكانھاأن عائلتھ ل P30أوضح فمعلومات حول مكان وجوده. الحصول على طلبت قد  P30 عائلةإذا كانت  عّماسأل كلینجھ 
  اعتقال تم قد أنھ ب  P30شقیق   خبرقام بخیانتھ أالذي  P30زمیل  غیر أن . ا یشاركون في المظاھرات أیضً ، حیث كانوا أحدسؤال أي 

P30. 

  آثارھ كان یعاني فقط من إن  P30قال ف.  اعتقالھ اء قد عانى من أي آثار نفسیة أو جسدیة جرّ  P30أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
حتى تلك    ولكنھ، 2018 عام كذلك إنھ حاول الحصول على عالج في  P30قال و. تراوده ال تزال الكوابیس أن انفسیة، موضحً 

اللحظة بالذات في المحكمة لم یتحدث بصراحة عن ذلك [محاولة العالج من الصدمة النفسیة التي تعرض لھا] من قبل. وأضاف  
P30  نسیان األمر أنھ حاول.   

أنھ حتى في بدایة عالجھ، كان من الصعب   P30إذا كان یرید مشاركة ما حدث معھ بعد العالج. فأوضح  عّما P30سأل كلینجھ 
   علیھ التحدث عن تجاربھ.

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

مع مكتب الشرطة الجنائیة    P30إذا كان من الصحیح أنھ تم ذكر اسم أنور رسالن خالل جلسة استماع  عّماسأل محامي الدفاع بوكر 
 ذلك.  P30فأّكد االتحادیة. 

االسم، ولكنھ لم یتحدث عن أي   قام بذكرھ إن  P30قال . فا إذا كان قد ذكر اسم أنور في أي سیاق آخر أیضً  عّما  P30سأل بوكر 
 تفاصیل. 

تواصلھ مع  بمجرد  ذلك، وقال إنھ  P30فأّكد . يمحامتواصل مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ قال ل  P30أشار بوكر إلى أن 
 ذا المحامي، انضم إلى القضیة الحالیة [كمدع] بمساعدة ھذا المحامي. ھ

 ي.ّن ھ كان أنور البُ إن  P30قال أراد بوكر أن یعرف من كان ھذا المحامي. ف

  P30مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. فنفى  P30قبل جلسة استماع  اشخصًی   أنورقد التقى مع   P30إذا كان  عّماسأل بوكر 
 إنھ قابلھ فقط بعد فترة طویلة من الجلسة.  ذلك، قائًال 

 معلومات إلى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  P30م ھما التقیا بعد أن قدّ إن  P30قال أراد بوكر أن یعرف متى التقیا بالضبط. ف
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  P30فأّكد مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  P30قد التقیا فقط بعد جلسة استماع البُنّي وأنور  P30كان  إذاأراد بوكر تأكید ما 
 ذلك. 

 ]. 2020الماضي [ھ كان في العام  إن  P30قال . فالبُنّي وأنور  P30أراد بوكر أن یعرف متى التقى 

بوكر لیسأل   وتابعأنھ سمع اسم أنور رسالن من شخص في المعارضة.  اذكر سابقً  P30أوضح بوكر أنھ طرح ھذه األسئلة ألن 
P30  أوضح ف.  أنور رسالنكیف تعرف على اسمP30  .أنھ سمع االسم في وسائل اإلعالم 

في   التحقیق قسم ھو رئیس  رسالن  أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن أحد أصدقائھ أخبره أن أنور P30أشار بوكر إلى أن 
  قال إن أي شخص حیث  .  رسالن  أنور قام بتغطیة القضیة المرفوعة ضد  اأن صدیقھ كان صحفًی   ا موضحً  ذلك، P30فأّكد الخطیب.  

]، فعلیھ  2012 سبتمبروأیلول/  2011مارس آذار/في الخطیب بین  اعتقالھیعرف أي شيء عن اإلطار الزمني ذي الصلة [تم  كان
 االتصال بھ [الصحفي]. 

أن   اموضحً  ذلك، P30فأّكد  في ذلك الوقت.   بالتواصل معھ P30 قامالذي  البُنّي  أنھ لم یكن أنور اإذا كان صحیحً  عّماسأل بوكر 
 ي.ّن أنور البُ  لم یكنولكنھ  للمعارضة،ینتمي كان الشخص الذي تواصل معھ 

مع   P30 تواصل بعد أن  التواصل معھ P30طلب من البُنّي   معرفة ما إذا كان من الصحیح القول بإن أنور اأراد بوكر أیضً 
 . ذلك P30فأّكد الصحفي من المعارضة. 

عبر الفیسبوك.   البُنّي أنھ تواصل مع أنور P30أوضح في. ّن وبین أنور البُ   كان حلقة الوصل بینھعن الشخص الذي  P30سأل بوكر 
 في النھایة. باالتصال بھ  P30 وقام رقم ھاتفھ  P30 البُنّي حیث أعطى أنور 

 عدم وجود وسیط.  P30فأّكد وسیط بینھما.  ال یوجد   أراد بوكر معرفة ما إذا كان بالتالي

كان یبحث عن أشخاص لدیھم معلومات عن القضیة  البُنّي  ن أنورأأخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  P30أشار بوكر إلى أن 
 التواصل معھ لرفع قضیة.  2012و 2011قال إنھ على كل من اعتقل بین عامي البُنّي  أن أنور  P30[ضد أنور رسالن]. فوصف 

الذي أحالھ بعد ذلك إلى "المركز  البُنّي  بأنوركیف اتصل   P30ذكر . فاشخصًی البُنّي  قد قابل أنور   P30إذا كان  عّماسأل بوكر 
 األوروبي". 

  ا )" الذي ذكره أیضً ECCHRیقصد "المركز األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان (  P30أراد بوكر معرفة ما إذا كان 
 ذلك.  P30فأّكد خالل جلسة استماع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. 

 . المركز األوروبيھ تحدث مع محامیة في إن  P30قال ف.  في المركز األوروبي مع من تواصل   P30بوكر  سأل

 من تذكر اسمھا، ولكنھ أضاف أنھ ال یزال یحمل رقمھا.  P30إذا كان اسمھا السیدة كالین. فلم یتمكن  عّماسأل بوكر 

أنھ في ھذا   P30أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كیف تواصل مع العدید من المحامین. فأوضح  P30أشار بوكر إلى أن 
الذي أرسلھ بعد  البُنّي  نورمع أ كذلك أنھ تواصل أوالً  P30السیاق أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عن السید كالیك. وأوضح 

 ذلك إلى المركز األوروبي، وبدأوا في النھایة بربطھ بالعدید من المحامین.  

ھ یعرف بأنھ رئیس المركز [المركز األوروبي للحقوق الدستوریة  إن  P30قال إذا كان یعرف ولفغانغ كالیك. ف عّما  P30سأل بوكر 
 وحقوق اإلنسان]. 

باتریك  قام   بل یقم بالتواصل معھ. لم ولفغانغ أن  P30. فأوضح P30أراد بوكر معرفة ما إذا كان ولفغانغ كالیك قد تواصل مع 
 .  بالتواصل معھ [كروكر]

ھ رأى المحامیة لمرة واحدة فقط خالل جلسة االستماع مع مكتب  إن  P30قال على اتصال بمحامیة. ف P30إذا كان  عّماسأل بوكر 
 الشرطة الجنائیة االتحادیة. 

 ذلك.  P30قد رآھا مرة أخرى في وقت الحق. فنفى   P30أراد بوكر معرفة ما إذا كان 

إحالتھ إلى محامیھ الحالي   ت المحكمة كیف تم  P30أخبر ف. كالینإذا كان على اتصال بولفغانغ كالیك أو السیدة  عّما  P30سأل بوكر 
 أي محامین آخرین. لتواصلھ مع كن ھناك حاجة ی ]، لذلك لم بانز [السید

إلى محامیھ السید بانز. [جرت مناقشة قصیرة بین محامي المدعي بانز ومحامي الدفاع بوكر].   P30أراد بوكر معرفة من أحال 
، وسأل  شارمر، نإنھ سیكون من الطبیعي مقابلة أكثر من محام واحد. كما تدخل محامي المدعی  ، قائًال شولتس نتدخل محامي المدعی و

 بوكر عن نوایاه في طرح ھذه األسئلة. 

 .P30لـقال بوكر إنھ لیس لدیھ المزید من األسئلة  فطلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من بوكر توضیح سؤالھ. 
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 بعدما قامت كیربر بسؤالھ. وقرر البقاء في قاعة المحكمة كشاھد.   P30 ُصرفَ 

 

  25و  24رسالة برید إلكتروني من شاھد إلى األطراف. وأوضحت أن الشاھد الذي تم استدعاؤه لیومي  ل اوزعت القاضي كیربر نسخً 
الآذار/مارس فضّ  التي كان من  الجلسة  إلغاء  وبالتالي، سیتم  المحكمة.  في  بشھادتھ  اإلدالء  في  ل عدم    مارس /آذار  25مقرر عقدھا 

في    عنھ  واستدعت المحكمة مفتش مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي سبق لھ مقابلة ھذا الشاھد لإلدالء بشھادتھ في المحكمة بدالً 
 . مارس /آذار 24

 

 بعد الظھر.  2:10ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 . 2021آذار/مارس  24المحاكمة القادمة في  ستُعقد
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 أنور رسالنمحاكمة 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 31التقریر 
 2021آذار/مارس،  24تاریخ الجلسة: 

 .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 1 :الملّخص/أبرز النقاط

 2021آذار/مارس،  24 –الیوم السادس والستون للمحاكمة 

في البدایة لھذا الیوم عدم الحضور إلى كوبلنتس لإلدالء بشھادتھا في المحكمة. وعلى الرغم من أن    استُدعیتفّضلت الشاھدة التي  
بتغطیة وجھھا جزئیً  لھا  الكشف عن ھویتھا، والسماح  القانونیة  االقضاة عرضوا علیھا صراحة عدم  المشورة  ، والحصول على 

، إال أن الشاھدة فّضلت عدم الحضور بسبب مشكالت تتعلق بالصحة النفسیة ومخاوف بشأن والدعم المعنوي من شخص تثق بھ
سالمتھا وسالمة عائلتھا. وتم استدعاء كبیر المفتشین الجنائیین، كنابمان، الذي كان قد أجرى مقابلة مع الشاھدة في وقت سابق،  

أوضح أنھ بحسب الشاھدة كان أنور على علم بما یجري في  والشاھدة في الخطیب. و  أنور رسالنإلخبار المحكمة عن لقاء بین  
. ورغم أن الشاھدة كانت تعتقد أن أنور حاول مساعدتھا في العثور على سیارتھا المصادرة، إال أنھا  ارفیعً   االفرع وكان یتولى منصبً 

 .في الجرائم التي ارتُكبت في الخطیب اكانت مقتنعة بأنھ لعب دورً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي    1

وإنما  كمة؛ اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحا
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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 2021آذار/مارس،  24 –الیوم السادس والستون للمحاكمة 

صول إلى حین الین المعتمدَ . لم یطلب أي من الصحفیَّ ین◌ّ صحفيَ و  أشخاص  ةخمسصباًحا بحضور    9:35بدأت الجلسة في الساعة  
  ، انضم المحامي بوكر و. لم یكن محامي المدعي كروكر حاضًرا.  بولتسو  كلینجھ  العامان  عیانالمدّ االّدعاء العام  الترجمة العربیة. ومثل  

 . متأخرا عشر دقائق ،أنورأحد محامي دفاع 

  يتُدعسا  ذيال  الشاھد  ،محامیة الشاھد فون دیر بیرنس نیابة عن موكلھاقدمتھا    مذكرة  القاضي كیربر الجلسة من خالل مشاركة  افتتحت
أن القضاة سیوافقون   موضحةً القاضي كیربر    تتابع  ،األطراف لم یطلب اإلدالء ببیان حول ھذه المسألةللجلسة التالیة. نظًرا ألن أیًا من  

محادثة ھوو   ، وأضافت أن الدلیل  2020 دیسمبر/األول كانون 9 بتاریخ ،المحكمة في  أدلة لتقدیم الدفاع  طلب.على أجزاء كبیرة من  
باإلضافة إلى ترجمتھ األلمانیة. ولذلك فإن مترجمي    ،موجود بالفعل في ملف القضیة باللغة العربیة  ، بین الفیسبوك على  P17أكرم وأبو

  بالفعل عدة مرات. أُجریت  وھي ممارسة    لغویین؛خبراء  بصفتھم    وسیعملون  ،مون جودة الترجمة في المحكمةالفوریین سیقیّ المحكمة  
وبالتالي    ،تقییم محتواھاھو  طلب ترجمة الدردشة وتقدیمھا كدلیل في المحكمة    الھدف منموضًحا أن    ،شكر محامي الدفاع بوكر القضاة

 2  .اكافیً  المتوفرة حالیًاسیكون تقییم الترجمة 

تلقاھا القضاة   التي   باللغة اإلنجلیزیة  البرید اإللكتروني  كذلك أن القضاة سیتلون اآلن الترجمة األلمانیة لرسالة  أوضحت القاضي كیربر
وقیام القضاة، عدم مثول الشاھدة في المحكمة    سیوضح أسبابفي البدایة لھذه الجلسة. وأضافت كیربر أن ھذا    تاستُدعیي  تال  ةمن الشاھد

 .أنورالذي أجرى مقابلة معھا سابقًا عند التحقیق في قضیة  )BKAالشرطة الجنائیة االتحادیة (بط ضا اءاستدععوًضا عن ذلك، ب

سماعھ في  من  مراقب المحاكمة  تمكنبناًء على ما  ،في المحكمة تلیلبرید اإللكتروني كما تُ لرسالة ا نُسخة ُمعاد صیاغتھا ھيیلي  [ما
 ].المحكمة

 ،] كما ورد[ شمیت  الفاضلةعزیزتي 

بشھادتي في   إدالئي  عن عدمقبول اعتذاري    و منكم أرج  إال أننيفي المحكمة.    ةشاھدبصفتي    لإلدالء بشھادتيتلقیت استدعائك  لقد  
 بناًء على األسباب التالیة: ،المحكمة

قبل   التحقیق [االستجواب من  الجنائیة االتحادیة (بعد  [)BKAالشرطة  المعلومات] في    تدھورت   ، 2019  آب/أغسطس] في  ُحجبت 
 بشكل كبیر.  النفسیةصحتي 

ذین ما زالوا یعیشون  لال  ،ینوالدّي المسنَّ و  أشعر بالقلق على سالمة عائلتي  إال أنني   على الرغم من اإلجراءات الوقائیة [حمایة الشھود]
 في المناطق التي یسیطر علیھا النظام اإلجرامي.  ،في سوریا

جمیعھم حیث یعتقد  متطرفة خارج سوریا.  السوریة  المعارضة  الفي ظل وجود    ،كما أشعر بالقلق على سالمتي الشخصیة وسالمة ابنتي
رغم أني أعیش   ةً علوی  یحسبوننيوأعتقد أنھم    ویسیطر علیھم الفكر الطائفيبريء.    ،المنشق وعضو الطائفة السنیة  ،أن السید أنور ر. 

 حیاة علمانیة. 

 ].ُحجبت المعلوماتبشأن [ الشرطة الجنائیة االتحادیةجلسة االستماع مع التي أدلیت بھا أثناء  األقوالد بموجب ھذا على جمیع أؤكّ 

  19أو    12  ] یوم الخمیس 251في مكتبھ في الفرع    أنور رسالن من قبل    التحقیق معھا /اجتماعھاالموقف [   افترضت بناًء علىحیث  
شھادة وفاة   كانت   أنھا  وتمكنت من رؤیة.  لیوقعھاالسید أنور ر. ورقة    أُعطي  االجتماع؛بناًء على أنھ خالل    ،2012  ،نیسان/أبریل

لمنعھم من دفنھا بعد    ،. قال السید أنور ر. إنھ ال ینبغي تسلیم الجثة إلى األسرة على الفور251تحت التعذیب في الفرع    توفيلمعتقل  
 صالة الجمعة في الیوم التالي. 

 لجمیع الضحایا. يحتراماو تعازيّ  أرید أن أقدموأشكركم على جھودكم لتحقیق العدالة والمساءلة ومحاربة اإلفالت من العقاب. 

   ،مع تحیات

 ]ُحجب االسم[

مرة أخرى.   ة بالشاھد  فیدنیراتصل القاضي    ،آذار/مارس  مطلعإنھ بعد أن تلقت المحكمة ھذا البرید اإللكتروني في    قالت القاضي كیربر
  فیدنیر. وقالت كیربر إن الشاھدة شكرت القاضي  2021،  آذار/مارس   17رد الشاھدة بتاریخ    بنفسھا  قالت كیربر إنھا ستترجم وتلخص

 للتعرض لألمر مرة أخرى.  ت مستعدة نفسیًاألنھا لیس كوبلنتسالمشجع وأوضحت أنھا ال تستطیع القدوم إلى المھ على ك

 
إیاد الغریب، استعان بأحد مترجمي المحكمة، تلت القاضي   محامي دفاعمالحظة من مراقب المحاكمة: بما أن المترجم الفوري الذي ساعد سابقًا    2

 كیربر التعلیمات المتعلقة بدوره والتزامھ عند العمل بصفتھ خبیًرا لغویًا، وتقییمھ لجودة وصحة الترجمات في المحكمة.
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دفاع  فراتسكي    سأل القاضي  عّما    القاضي كیربر   أنور محامي  إلى "  ،للشاھدة  فیدنیركتبھ  تشیر  المحیث كانت  قالت  ف".  شجعكالمھ 
أنھ أخبر    فیدنیرباللغة اإلنجلیزیة ویمكن العثور علیھا في ملف القضیة. وأضاف القاضي    كانتإن المحادثة بأكملھا    القاضي كیربر

طلب فترات   وأن بإمكانھامحام ومترجم    یرافقھاوأن لدیھا إمكانیة أن    ،ترتیبات السفربالنسبة لالشاھدة أن المحكمة یمكن أن تدعمھا  
 شھادتھا.ب اإلدالء  راحة أثناء

  ، محامٍ وأن یرافقھا    ،تغطیة وجھھا جزئیًاالسماح بعرض على الشاھدة عدم الكشف عن ھویتھا و  فیدنیرأضافت القاضیة كیربر أن  
ا فوریًا  مترجمً ا  لھ  ستوفر  المحكمة  وأن  ،وأن المحكمة ستغطي جمیع النفقات  ،باإلضافة إلى شخص تثق بھ للحصول على الدعم المعنوي

 طلب فترات راحة وأن المحكمة ستتولى جمیع ترتیبات السفر.وأن بإمكانھا  ،أثناء اإلدالء بشھادتھا

ى نظًرا لعدم وجود أي أسئلة أو اعتراضات أخرى على ھذه التالوة األول  ةمن الشاھد  استُدعي بدالً القاضي كیربر الشاھد الذي    تاستدع
 .غیر الرسمیة

 المفتش كنابمان شھادة 

أوضحت القاضي  . واشاھدً بصفتھ  بحقوقھ وواجباتھ    ،الذي أدلى بشھادتھ في المحكمة عدة مرات  ،غ كبیر المفتشین الجنائیین كنابمانبلِ أُ 
ي تال  ،]ُحجب االسمالتي أجراھا مع [  ةعلى مقابلة الشاھد  یجب أن تركز  الحالیةأن شھادتھ    ،استدعيكما ذُكر سابقًا عندما    ،كذلك   كیربر

 3  في المحكمة في ھذا الیوم. افي البدایة لإلدالء بشھادتھ استُدعیت

 القاضي كیربرمن قبل استجواب 

ُحجبت [في  )  P3د (شاھللأشار كنابمان إلى أنھ بعد استجوابھ  ف.  ةالشاھد   أجریت الجلسة معمعرفة متى وكیف    أوالً   أرادت القاضي كیربر
 ، أیًضا  استجوبھا  أنور رسالنقال إن  نھ  إحیث    .عیش في باریست  ة عن صدیق  الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر ھذا الشاھد    ،]المعلومات

وفي النھایة عقدوا بعد ذلك بزمالئھم الفرنسیین    الشرطة الجنائیة االتحادیةمكتب  لكنھ لم یستطع تقدیم المزید من المعلومات. اتصل  
 ].ُحجبت المعلومات[في ] في باریس ة] [الشاھدُحجب االسم[ ،P3 ةصدیقمع   جلسة استماع

كما ھو الحال مع    ،لقانونبموجب ابلغت بذلك  أُ أنھا    امضیفً   ،ذلك  كنابمان  أّكدفالشاھدة بحقوقھا وواجباتھا.    أُبلغتإذا  عّما    سألت كیربر
 .كل شاھد

إذا  عّما    سألھم أحد ضباط المحكمةو.  شرفة الجمھورفي    وجلسواقاعة المحكمة    أشخاص[مالحظة من مراقب المحاكمة: دخل ثالثة  
 بعد الجلسة.] أنورمشیرین إلى أنھم حضروا للتحدث مع  ،ثالثتھم ذلك. نفى اشھودً  ُمستدعین بصفتھمكانوا 

 .مساءً  10 وحتى الساعة بعد الظھر 2من الساعة  وبتجاستُ  الشاھدة قال كنابمان إنفإلى متى استمرت الجلسة.  سألت كیربر

 أضافت الشاھدة أي تصحیحاتإذا  عّما    . سألت كیربرفأّكد كنابمان ذلكترجمة شھادة الشاھدة لھا.    أُعیدتأرادت كیربر معرفة ما إذا  
موضًحا أن ھذه التصحیحات یمكن العثور علیھا في    ،مرة أخرى   ذلك  د كنابمانأكّ ف.  تھترجمالمحضر الُمعاد    على شھادتھا بناًء على

 شكل تعدیالت مكتوبة بخط الید. على المحضر

 فیدنیرالقاضي  من قبل  استجواب

ي.  شفوال سیما ما یتعلق بالتواصل مع المترجم ال  ،ةالوضع العام لجلسة استماع الشاھد أن یصف أوالً  كنابمانمن  فیدنیرطلب القاضي 
] ُحجب االسم[   ي ھوشفوالمترجم ال  كان  ،في ھذه الحالة بالذاتو  .كما ھو معتادیًا للمقابلة  شفوأوضح كنابمان أنھم استخدموا مترجًما  ف

.  الشرطة الجنائیة االتحادیةجید في نظر ضباط  یقوم بعملما دائًما  وكانعدة مرات قبل ذلك  الشرطة الجنائیة االتحادیة مععمل  الذي
الشرطة الجنائیة    [ُحجب االسم]رافق  السبب    ولھذا  ،األلمانیة إلى العربیةاللغة    الفوریة منلم توفر الشرطة الفرنسیة مترجًما للترجمة  

   .االتحادیة

 
لمفتش كنابمان مقابلة معھا كجزء من  مالحظة من مراقب المحاكمة: لغرض ھذا التقریر، سیُستخدم مصطلح "شاھدة" لوصف السیدة الذي أجرى ا  3

ئي كنابمان،  تحقیقات مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في قضیتي أنور وإیاد الغریب. وسیُشار إلى الشاھد الفعلي لھذه الجلسة، كبیر المفتشین الجنا
 باسمھ. 
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قال ف.  التواصلسوء  تدل على  كانت ھناك أي عالمات    معلى التواصل مع المترجم أ  ةً قادر  ةالشاھد  تمعرفة ما إذا كان   فیدنیرأراد  
  الشرطة الجنائیة االتحادیة ضباط    سأل  ،تماًما كما ھو الحال في كل استجوابو.  التواصلعالمات على سوء    لم تكن ھناككنابمان إنھ  

مشاكل متعلقة  لم تكن ھناك    أنھ. أضاف كنابمان  وأُجیب على السؤال باإلیجاب  المترجم؛إذا كانت قادرة على التواصل مع  عّما    الشاھدة
 .طیلة االستجواب بالترجمة

لم ف.  ت كثیرة الكالمكان  ةأوضح كنابمان أن الشاھدف.  ةمتعاون  وأ  رة متوت  ةالشاھد  تإذا كانعّما    ،لمقابلةالعام لالجو    وسأل عن  فیدنیر  تابع
 .مفھوم وبأسلوب یكن بحاجة لطرح العدید من األسئلة وكانت تجیب عادة بطالقة

بعد   2من الساعة استغرقت المقابلة  بأن ،سابقًا ما قالھأشار كنابمان إلى فنسبیًا.  المقابلة وقتًا طویًال  استغرقتمعرفة ما إذا  فیدنیرأراد 
 8:20الساعة    عنداستراحة  وأخذوا  .  إعادة الترجمة والتصحیحات على المحضر، مضیفًا أن ذلك شمل  مساءً   10حتى الساعة  و  الظھر
 .الشاھدةإلى  المحضر قبل أن یبدؤوا في إعادة ترجمة  تقریبًا مساءً 

لشرطة لقالتھ الشاھدة  عّما    أقسام منطقیة مختلفة من المقابلة وسأل كنابمان. وأشار إلى  الشاھدةعن محتوى مقابلة  كنابمان    فیدنیر  سأل
أن المقابلة كانت مقسمة تقریبًا إلى أربعة   ،باختصار  ،أوضح كنابمانفعندما ُطلب منھا تقدیم معلومات شخصیة.    الجنائیة االتحادیة 

تناولت الموضوع   األقسام الثالثة األولى أضاف أن  و  وأسئلة عامة.  ،الغریبإیاد  و  ،والخطیب  أنور رسالن، والشاھدةأقسام: معلومات عن  
أن مقاطعتھا لن تكون  تحدثت الشاھدة كثیًرا وقرر كنابمان    حیث  بالشاھدة كان طویًال نسبیًا.الذي كان متعلقًا  األول    القسمالفعلي وأن  
بعد ونشأت في عائلة "یساریة سیاسیًا".  و  ا ولدت في دمشق.قالت إنھ  ،من بین أمور أخرىولذلك استمرت في الحدیث.    ،فكرة سدیدة

بعد قبل أن تدرس الدراما ألربع سنوات. ثم عملت الشاھدة كممثلة وتلقت    ،امعمدة  درست االقتصاد ل  ،تخرجھا من المدرسة الثانویة
 من أفضل الممثالت في سوریا.كانت . أضاف كنابمان أنھا قالت عن نفسھا إنھا ةسینمائی ةكمخرج تدریبًا ذلك

سأل فیدنیر كنابمان عّما إذا تحدثت الشاھدة أیًضا عن سبب مغادرتھا سوریا. فقال كنابمان إن الشاھدة غادرت سوریا في نیسان/أبریل 
لالعتقال من قبل واستجوبت من قبل جھاز المخابرات في نیسان/أبریل   ت. وكانت خائفة من أن تُعتقل مجدًدا، حیث تعرض2013
ھا الذین شاركوا. حیث  ءلشاھدة اعتُقلت في مظاھرة. وأنھا لم تشارك في المظاھرة لكنھا دعمت أصدقا. أوضح كنابمان أن ا2012

قامت بذلك من خالل مساعدتھم على الفرار من قوات األمن بسیارتھا والتحدث إلى قوات األمن ومحاولة منعھم من اعتقال آخرین. قال 
دیة إنھا نُقلت إلى قسم حافظ مخلوف في الجسر األبیض، والذي حددتھ الشرطة الجنائیة كنابمان إن الشاھدة قالت للشرطة الجنائیة االتحا

ساعات وُحقق معھا ھناك. وأضاف كنابمان أن الشاھدة ذكرت أن قناة   6. وكان علیھا البقاء ھناك لمدة  40االتحادیة على أنھ القسم  
لتقت أنور رسالن. واعتُقلت بعدة ذلك من قبل إدارة المخابرات  الجزیرة غطت ھذه الحادثة أیًضا. ثم استُجوبت في الخطیب حیث ا

الجویة ومرة أخرى عندما استُجوبت حول طلبھا لمغادرة البالد. إال أنھا لم تستطع تذكر مكان التحقیق األخیر. قال كنابمان إن الشاھدة 
مغادرة، كانت محظورة من السفر ولم یُسمح لھا بالعمل  أخبرت الشرطة الجنائیة االتحادیة أیًضا أنھا قبل أن تتمكن من تقدیم طلبھا لل

 .لمدة عام تقریبًا

 ضة. فأّكد كنابمان ذلك.أراد فیدنیر معرفة ما إذا وصفت الشاھدة نفسھا بأنھا معارِ 

تابع فیدنیر وسأل كنابمان عن الصالت بین الشاھدة وأنور رسالن. فأشار كنابمان إلى أنھما سأالھا عن أنور رسالن بعد أن طلبا منھا 
تقدیم معلوماتھا الشخصیة. ومن بین مجموعة صور، عرضا علیھا ثماني صور مختلفة، وسأالھا عّما إذا تعرفت على أي شخص. 

 وحددتھ على أنھ أنور رسالن، الشخص الذي التقت بھ في الخطیب. –صورة أنور  –ة الثانیة فأشارت دون تردد إلى الصور

التعامل مع مجموعات مختلفة من الصور التي استُخدمت أثناء مقابالت الشھود   أشار فیدنیر إلى أن المحكمة كان علیھا في السابق 
لمجموعة. فأّكد كنابمان ذلك، مضیفًا أنھا كانت نفس المجموعة التي للتعرف على الُمتّھم. سأل كنابمان عن رقم [غیر مسموع] ھذه ا

استخدمتھا الشرطة الجنائیة االتحادیة سابقًا. وتابع موضًحا أنھ بعد أن تعرفت الشاھدة على أنور في الصورة، طلب منھا ھو وزمیلھ  
وأوضحت لكنابمان أن صدیقًا   2012في نیسان/أبریل  تقدیم مزید من المعلومات عنھ وعن عالقتھا بھ. فأشارت الشاھدة إلى اعتقالھا  

  40لھا ھو من كان یقود سیارتھا بدًال عنھا. حیث اعتُقل أیًضا وصودرت سیارتھا. قالت الشاھدة إنھا أیًضا اضطرت للبقاء في الفرع  
عندما اكتشفت، وفقًا  حیث تعرضت للضرب لمدة ست ساعات. وبعد إطالق سراحھا، ذھبت لصدیق الستخدام اإلنترنت. وكان ذلك  

لوسائل االعالم، أن صدیقھا [الذي قاد سیارتھا] اعتُقل أیًضا. قال كنابمان إن ذلك كان عندما علمت الشاھدة أن سیارتھا صودرت كذلك. 
 القھوة.  لشربحیث بدأت في البحث عن سیارتھا وتلقت مكالمة بعد بضعة أیام. وقال لھا المتصل أن تأتي إلى الخطیب 

كنابمان   دنیر العودة إلى الوقت الذي حددت فیھ الشاھدة أنور في صورة أثناء مقابلتھا مع الشرطة الجنائیة االتحادیة. سأل فیدنیرأراد فی
كیف تعرفت الشاھدة علیھ بالضبط. فقال كنابمان إنھا قالت على الفور إنھا تعرف الشخص الموجود في الصورة وأنھا حتى ذكرت 

 كنابمان وزمیلھ لم یسأال حتى عن أي اسم في ھذه المرحلة.  االسم، على الرغم من أن

الموجود في   الشخص  تعرف  إنھا  الشاھدة خاللھا  قالت  والتي  الشاھدة،  لمقابلة  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  فیدنیر من محضر  اقتبس 
یدنیر من كنابمان تقدیم بعض المعلومات الصورة الثانیة. وأضافت أن بشرتھ "في ذلك الوقت" كانت أفتح، وأن اسمھ أنور رسالن. طلب ف



  
 

5 
 

International Research and 
Documentation Center 

حول الوحمة التي ذُكرت في ھذا الموقف. فأشار كنابمان إلى أنھ في ھذا الموقف، ابتسمت الشاھدة ألن جمیع الصور أظھرت أشخاًصا 
 ب. لدیھم وحمة في نفس المكان على وجوھھم. وعندما سألت عّما إذا كان ھذا عن قصد، أجاب كنابمان وزمیلھ باإلیجا

أراد فیدنیر معرفة ما قالتھ الشاھدة عن الخطیب. فقال كنابمان إنھا استقلت سیارة أجرة للوصول إلى الفرع. وشرحت لھ ولزمیلھ أنھا 
كانت بشكل عام خائفة من جھاز المخابرات. وأن الخطیب لم یكن یعني لھا سوى الرعب. ووصلت إلى البوابة قبل أن یُسمح لھا بدخول 

كنابمان أن الشاھدة أوضحت لھ أنھا لم تكن متأكدة تماًما من بعض ما حدث. فعلى سبیل المثال، لم تستطع تذكر ما   المجمع. وأضاف
إذا كانت برفقة شخص في طریقھا إلى مكتب أنور داخل الفرع، أو ما إذا كانت تمشي بمفردھا. إال أنھا كانت قادرة على تقدیم الكثیر  

في ذاكرتھا". وصف كنابمان كذلك أن الشاھدة سمعت   نُِقشتقًا للشاھدة، فإن بعض المواقف "من التفاصیل في مواقف أخرى. ووف
ون للتعذیب ھناك. لذلك حددت وأوضحت أنھا علمت فیما بعد بأشخاص یتعرض  أصوات ضرب وھي في طریقھا إلى مكتب أنور.

. وكان علیھا الصعود  حینذلك ال  فيتلك األصوات  كانت    ذاأصوات ضرب. إال أنھا لم تستطع تحدید ما  اعلى أنھ  اي سمعتھتال  األصوات
إلى الطابق العلوي للوصول إلى المكتب. والتقت على الدرج بسّجان ومعتقل معصوب العینین وبوجھ منتفخ. قال كنابمان إن الشاھدة  

ووصفت كذلك   ین الصوت الذي سمعتھ واألشخاص الذین یتعرضون للتعذیب.أوضحت الحقًا أن ھذه كانت اللحظة التي ربطت فیھا ب
 أن الجزء العلوي من جسد المعتقل كان عاریًا ومتورًما جزئیًا. وكان نحیًال للغایة. كما وصفت الشاھدة أن النوافذ كانت مفتوحة وتمكنت

سجادة. وقالت إنھا شعرت بالخوف من السّجان بسبب   من سماع أصوات الضرب. وبدا لھا الضجیج في البدایة وكأن شخًصا كان ینظف
 مزیج األصوات التي سمعتھا في ھذه اللحظة والمعتقل الذي بدا أنھ تعرض للتعذیب.

تدخل فیدنیر متسائال عّما إذا قالت الشاھدة أي شيء آخر عن التعذیب في الخطیب. فقال كنابمان إنھا لم تر دًما لكنھا تذكرت أن وجھ  
جزء العلوي من جسده كانا متورمین. كما وصف كنابمان أن الشاھدة شعرت بالخوف عندما كانت على الدرج. ثم دخلت  المعتقل وال

غرفة االنتظار، ودخل حینھا ضابط مسن الغرفة وأخذھا إلى غرفة أخرى. كان بإمكانھا رؤیة مكتب وسریر في ھذا المكتب. دخل 
یابًا مدنیة، ووفقًا للشاھدة، كانت مالمحھ بریئة. وأوضحت أن ھذا الضابط لم یبُد ضابط شاب الغرفة للبحث عن شيء. وكان یرتدي ث 

یر مالبسھ بعد أن غادر الغرفة، وعاد بعد ذلك مرتدیًا زیًا رسمیًا وبدا علیھ  یبتغ  إال أنھ قام على ما یبدوكعضو في جھاز المخابرات.  
 تتوقع األسوأ". الغضب. أخبرت الشاھدة كنابمان أنھا في ھذه اللحظة "أصبحت

بدا أنھا  وأنھ  سأل فیدنیر كیف فّسر كنابمان وزمیلھ الجملة األخیرة [توقعت األسوأ]. فقال كنابمان إنھ یصعب اإلجابة عن ھذا سؤال.  
تتعلق بحدوث  أموًرا  یفترض  أن  للمرء  فیمكن  أنھ كان ھناك سریر،  إلى  بالنظر  أنھ  العنیفة. وأضاف  توقعت حدوث بعض األفعال 

 تفسیره الشخصي. ولم تذكر الشاھدة أي شيء في ھذا الصدد. ىاغتصاب. إال أن ذلك لیس سو

كان علیھا االنتظار  إال أنھ. بطضاونادت على  ةخائفت كان ةقال كنابمان إن الشاھدفمواصلة أوصافھ السابقة.  كنابمانمن  فیدنیرطلب 
كان على الجانب   أنورإن مكتب    تقال  ،عن موقع المكتبین  ةالشاھد  تعندما ُسئلو.  أنور رسالنإلى مكتب    أخذھافي ھذا المكتب قبل  

 في نفس الطابق.  اكانإن لم تكن متأكدة  إال أنھااألیمن من الدرج بینما كان المكتب األول على الجانب األیسر. 

نھا إ. وبحسب ھذا التعدیل قالت الشاھدة  حادیةالشرطة الجنائیة االت   محضرإن ھناك تعدیًال مكتوبًا بخط الید على    قائًال   فیدنیرتدخل  
لم تستطع تحدید ما إذا كانا في    إال أنھاكان مكتب الضابط األول على الجانب األیمن.  والواقع على یسار الدرج.    أنورالى مكتب    أُخذت

  تابع شھادتھا إلى الشاھدة.  محضر    أُعیدت ترجمةعندما    أُضیفمضیفًا أن التعدیل المكتوب بخط الید    ،فأّكد كنابمان ذلك  نفس الطابق.
  ةللغایة وقدم لھا القھوة. وقال كنابمان إن الشاھد ودوًداكان وأنھ .  أنورمكتب  ةالشاھد تعندما دخلأنور كان ھناك  أن موضًحا كنابمان 

 ."القھوة "على األقل لم یكذبوا بشأن أنھم لھ تذكر

 إنھا قدمت أوصافًا مفصلة. قال كنابمانففي ھذا الموقف.  الجو السائد ة الشاھد وصفتمعرفة ما إذا  فیدنیرأراد 

االتحادیةمن محضر    فیدنیراقتبس   الجنائیة  قال   الشرطة  مكتبھ.    أنورن  إ  ةالشاھدفیھ    تالذي  في  ینتظر  للغایة  وأنھ  كان  كان ودوًدا 
.  أنورالجزء الداخلي من مكتب    الشاھدةوصف   مشیًرا إلىكنابمان  تابع    فیدنیر،بناًء على طلب القاضي  و.  فأّكد كنابمان ذلكوصافحھا.  

 ةوواحدحافظ األسد  ل  واحدةالحائط.    معلقة علىإحداھما  وكانت  وصورتان    وخلفھ نافذة  ، قالت إنھ كان ھناك مكتب في الخلفحیث  
وكان ھناك كرسیان أمام المكتب وأمامھما أریكة وطاولة صغیرة. وقالت إنھا جلست على األریكة. أشار كنابمان إلى أنھ  بشار األسد.ل

عندما رسمت الشاھدة رسًما توضیحیًا للمكتب أثناء مقابلتھا معھم، أوضحت أنھا جلست في البدایة على األریكة مع أنور. ثم تركھا  
 األریكة عندما ذھب إلى مكتبھ لیعمل على شيء. وجلست على الكرسي األیمن أمام مكتبھ في نھایة االجتماع.  جالسة على

ھ عندما ُطلب منھا وصف الرسم،  كنابمان أن  . أضافالتوضیحيإن المحكمة ستلقي اآلن نظرة على ھذا الرسم    قالت القاضي كیربر
 .على وجھ الیقین  الجزم بذلكلم تستطع إال أنھا  ،على المكتبكومبیوتر إنھ ربما كان ھناك قالت الشاھدة 

 ھ]. ن مراقب المحاكمة من رؤیتھ وسماعبناًء على ما تمك ،المعروض في المحكمة التوضیحيللرسم  إنشاؤھا عادنسخة مُ ما یلي ھو [
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قال  و.  بدایةً بعملھا    أنورأشاد    فقد   ،ةقال كنابمان إنھ وفقًا للشاھدف.  أنور   محادثتھا مععن محتوى  كنابمان  أخبرت الشاھدة  عّما    فیدنیرسأل  
من الواضح أنھ  كان  كان یعرف تفاصیل كثیرة عنھا و أنورإن    الشاھدة  تبأحد أدوارھا على وجھ الخصوص. قال  كانت معجبةإن ابنتھ  
احتراًما   كنّ إنھ یُ   أنورقال  و  والدھا.  كان  ،مشھور   سوري  وھو مخرج  ،]ب االسمجِ حُ عندما افترض أن [ولم یخطئ إال  جیًدا.  حّضر  
  أنور . ثم سألھا  المتعلقة بھامعلومات  بالنسبة لل  أنور  وقع فیھكان ھذا الخطأ الوحید الذي    ،شاھدةلل  ووفقًا دوره في المجتمع.  لولھ  كبیًرا  

ثالثة أسماء بھذا الصدد   تذكرالشاھدة    . وقال كنابمان إنامعارضً   وبعضھمللنظام    یًابعضھم موال  وكان  ،عن رأیھا في بعض الممثلین
 لم یستطع تذكرھا.  إال أنھ ،اا معھمأثناء مقابلتھ

بأنھ    ظنتالشاھدة    أوضح كنابمان أنفاستجواب أم محادثة عادیة.    على أنھ  أنورالموقف مع  الشاھدة    وصفتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
  أنور لم تكن متأكدة من نوایا  ولعبة القط والفأر".  ب"  ھ كان أشبھشعرت أیًضا أن  إال أنھا بل محادثة عادیة.    اكالسیكیً استجوابًا  لم یكن  

 أي اتھامات. أنورھ لم یوجّ  ،للشاھدةووفقًا مع المعارضة. كانت أنھا  لم تخفِ  إال أنھا ،وحاولت "حمایة نفسھا"

تحدث بشكل إیجابي    أنورإن  الشاھدة    إلى قول  كنابمان   فأشار.  أنورمع  الشاھدة    كیف ذُكر اسم حافظ األسد خالل محادثة  فیدنیرسأل  
في    یساریةكانت  أن عائلتھا  بكان من أنصار النظام القدیم. أوضح كنابمان أن الشاھدة أخبرتھ    أنورأن    وأنھا اعتقدتعن حافظ األسد.  

تحمل عندما كان حافظ األسد في السلطة. لذلك كانت    ،لمدة أربع سنوات  وكذلك عمتھالمدة أربعة أشھر    اعتُقلوأن والدھا    ،المقابل
 تجاه مؤیدي النظام القدیم.  كثیرة شكوًكا

أشاد بأسالیب الرئیس القدیم حافظ األسد. لذلك كان  أنورإن الشاھدة  ت فیھالذي قال الشرطة الجنائیة االتحادیة من محضر  رفیدنی اقتبس
وصلت بعد ذلك إلى نقطة تحول عندما  أنورأن المحادثة بین الشاھدة و ، مضیفًافأّكد كنابمان ذلكستقولھ. بما كانت علیھا توخي الحذر 

 في ھذا الصدد أن جواز سفرھا كان في سیارتھا.   لشرطة الجنائیة االتحادیةلعلى جواز سفرھا. وأوضحت الشاھدة    ُعثرإنھ    أنورقال  
أن    یمكنھا  أین  نور أعندما سألت الشاھدة  و الناشط.  [صدیقھا]  لم یذكر السیارة أو    أنور  غیر أن ُعثر علیھ عندما صودرت سیارتھا.  حیث  

المخابرات الجویة ھي المكان الوحید إدارة  كانت    حیث .  عن المكان الذي لن تجدھا فیھلكنھ أخبرھا    ، یعرفلم یكن  قال إنھ    ،تجد سیارتھا
  إدارة مع كانتحاول بطریقة ما مساعدتھا وإعطائھا تلمیًحا. لذلك افترضت أن سیارتھا   أنورظنت أن و].  أنورالمتبقي [الذي لم یذكره 

 المخابرات الجویة.

إن الشاھدة نفت ذلك  قال كنابمان  ف .  أنورأثناء محادثتھا مع    حضرواالشاھدة أشخاًصا آخرین شاركوا أو    ذكرتإذا  عّما    فیدنیرسأل  
  وقام بإحضار   كبیًرا في السنكان ضابطا  ووتحدث معھ.    على مكتبھ  أنورعندما جلس    موظفت دخول  وصف  إال أنھا  ،عنھ  تُسئل  عندما

أن ھذا حدث عندما    إلى  الشاھدة  فأشارتوھذا الضابط.    أنورأیًضا عن محتوى المحادثة بین  الشاھدة    قال كنابمان إنھ سألو  عدة وثائق.
أجاب ف ."ھذا"الضابط متى حدث    أنور. ثم سأل  نورأحضر عدة أوراق أل  نالكبیر في السكان علیھا االنتظار على األریكة ألن الضابط  

  أنور سأل    ،ووفقًا للشاھدةبسبب صالة الجمعة غًدا".    ،بدوره بأنھ یجب "تسلیمھ [الجثة] یوم السبت  أنور  وأجابالضابط "الیوم سیدي".  
كان یوقع    أنوروأن    ،االعتقالن عن معتقل توفي في  اكانا یتحدث  اأنھم  الشاھدة  استنتجتالذي فعل ھذا". و  الغبي  منالضابط أیًضا "

 أوراقًا لتسلیم الجثة.

 الجثة   ع على وثیقة وأخبر الضابط أال "یسلموقّ   أنورإن  الشاھدة    ت فیھالذي قال  ،الشرطة الجنائیة االتحادیةمن محضر    فیدنیراقتبس  
  أنور وخلصت إلى أن    فھمت من السیاقلكنھا    ، موضوع المحادثة كانتعرف ما   لمبسبب صالة الجمعة غًدا". قالت الشاھدة إنھا    ،الیوم

  ظل   أنورالت كذلك إن  وقأن الشاھدة قالت إنھا كانت خائفة في ھذا الموقف.  ، مضیفًا  فأّكد كنابمان ذلك  على شھادة وفاة.حینھا  ع  وقّ 
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في "أنھ    أنورأجاب  وحزینة.  كانت  إنھا    وقالت  نفت ذلكفقد    ،ووفقًا للشاھدةلفترة بعد أن غادر الضابط. ثم سألھا إذا كانت خائفة.    صامتًا
 ."على حد سواءالصالح والطالح یموت  ،مثل ھذه األوقات الفوضویة

  حادثة قال كنابمان إنھ كانت ھناك بالفعل  ف].  ة[أثناء محادثتھ مع الشاھد  أنورعن موقف آخر عندما دخل شخص ثالث مكتب    فیدنیرسأل  
سیدي". وقال  المھمة  نجزت  " أُ   أنوروأخبر    كان یلھثأنھ  الشاھدة    تإلى الغرفة. وصف  مرفوعةأخرى عندما دخل ضابط شاب بأكمام  

 عذب شخًصا للتو.قد قالت كذلك إن الضابط الشاب بدا وكأنھ وشكره.  أنور أن  تذكرتالشاھدة  كنابمان إن

بین الحین واآلخر   تذكر  كانتموضًحا أن الشاھدة    ،فأّكد كنابمان ذلكالشاھدة أي شيء عن ذاكرتھا.    ذكرتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 . ففي ھذه المواقل حیث استطاعت تذكر الكثیر من التفاصیفي ذاكرتھا. نُِقشت أن بعض المواقف 

وزمیلھ طلبا من الشاھدة تقدیم مزید من التفاصیل حول كنابمان    مشیًرا إلى أن  ، الشرطة الجنائیة االتحادیة  محضرمن    فیدنیراقتبس  
كان  ھا بالفعل كیف عرفت أن ھذا الشخص  سأال  امإنھ  قال كنابمانف وكیف عرفت اسمھ.    أنور رسالن  كانالشخص    حددت أن   كیف

اسمھ عندما كانت ال تزال في عرفت    لكنھا كانت متأكدة من أنھا  ،اسمھ   عرفت  متىلم تكن متأكدة  بأنھا    فأجابت.  أنور رسالنیُدعى  
  فإما أنھ  اسمھ.یة معرفتھا بلكیف  تثالثة خیاراوزمیلھ    لكنابمانتعرفت على اسمھ أثناء محادثتھما وقدمت    لم تكن متأكدة مما إذاو  سوریا.
الخیار الثالث ھو أن یكون الشخص الذي اتصل  ومكتوب علیھا اسمھ على الباب أو المكتب.  لوحة تعریفیةنفسھ أو كانت ھناك عّرف ب

ال بد أعطاھا رقمھ في نھایة محادثتھما. لذلك    أنورأن    إلى  أیًضاالشاھدة    أشارتالخطیب.    عندما قال لھا أن تأتي إلى  أنور بھا ذكر اسم  
 .عرفت اسمھ في ھذه المرحلة أنھامن 

أیًضا   الجزءترجمة ھذا    یدتع أُ إذا  فیدنیر عّما  للتو. ثم سألھ  كنابمان    لما قالھ  مؤكًدا  الشرطة الجنائیة االتحادیة   محضرمن    فیدنیراقتبس  
 .فأّكد كنابمان ذلك. ةإلى الشاھد

في    أنورانشقاق  ب  علمتنھا  إالشاھدة    إلى قول  كنابمان  فأشارفي وقت الحق أیًضا.    أنورعلى اتصال بالشاھدة    تا إذا كانعمّ   فیدنیرسأل  
 ة شخصی صفحة    ا كانتالبدایة أنھاعتقدت في  و.  2015في عام  الفیسبوك  تطبیق المسنجر على  . ثم اتصل بھا عبر  2012نھایة عام  

الشرطة وفي الوقت الذي أجرت فیھ    ،على رسائلھ  لم ترد  الشاھدةإال أن  ].  التي جرت بینھما في الخطیبلكنھ ذكر محادثتھما [  ،ةمزیف
 . أنورلم تستطع تذكر محتوى رسائل  ،مقابلة معھاالجنائیة االتحادیة  

أوضح كنابمان أنھ وزمیلھ  ف.  كذلك  في الخطیب  الشاھدة تحدید الشخص الذي تحدثت معھمن    كنابمان  طلبمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
دون ربطھ باسم    ،وطلبا منھا صراحة تحدید الشخص الذي أجرت معھ المحادثة  ،للمرة الثانیة  التي ذُكرت من قبلھا على الصور  عاأطل

كانت   بشرتھأن  و  كان ممتلئًا أكثر  أنھ  ةً موضح  ،]أنورنیة [مرة أخرى على الشخص الموجود في الصورة الثاالشاھدة    تتعرفومعین.  
 . ولكن الفرق لم یكن كبیًرا ،منھا بقلیلفي ذلك الوقت. قالت أیًضا إنھ كان أطول أفتح 

 بعد ذلك عن إیاد الغریب.الشاھدة  سأال اقال كنابمان إنھمف. تحدید الھویةمعرفة ما حدث بعد  فیدنیرأراد 

عن موعد ومكان    تفي فرع الخطیب. وأوضح كنابمان أنھ عندما سئل  أنورمع  الشاھدة    عن المالبسات الخارجیة لمحادثة  فیدنیر  سأل
 .تقریبًا إنھا حدثت بین عشرة وخمسة عشر یوًما بعد المظاھرة واستغرقت ثالث ساعاتالشاھدة  تقال ،المحادثة

 .اعتقالھا األولكان بعد ھ أن ذلك، مضیفًا كنابمان دأكّ . ف2012 نیسان/أبریلإلى أن ذلك حدث في  فیدنیرخلص 

ما آل  لم تتابع  أخبرتھ والشرطة الجنائیة االتحادیة أنھا  إن الشاھدة    قال كنابمان ف.  أنور أخبار  الشاھدة    تابعتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 .أخبار  عنھ أيولم تسمع  ،أنور إلیھ

كنابمان   سأل ، من ذلك في المحكمة. وبدالً  إیادالذي تناول الشاھدة  ال یتعین تقییم قسم مقابلة ،إنھ ألغراض المحاكمة الحالیة فیدنیرقال 
في نھایة    ُمعتادھو  كما    سأال الشاھدة  ماقال كنابمان إنھف  في نھایة المقابلة.  أنورأسئلة إضافیة حول  الشاھدة  ھو وزمیلھ    سألإذا  عّما  
  حاول   أنورأن  ظنت  أنھا    اأخبرتھمفبعد.  عنھ  سأالھا    یكونا قد  لموإذا كان ھناك أي شيء آخر تود التحدث عنھ  عّما    ت الشھودمقابال

أضافت على الفور أنھا متأكدة  إال أنھاعلى سیارتھا. من العثور  تتمكن فیھا  نمساعدتھا من خالل ذكر جمیع األماكن التي ل بطریقة ما
 . منصبھكبت في الفرع بحكم مشاركتھ في الجرائم التي ارتُ من 

 استجواب من قبل االّدعاء العام 

لم    اإنھم  قال كنابمانف.  لشاھدةوفقًا ل  أنور  كم كان طول  سأل كنابمانو.  أنورطول    توصفالشاھدة    إلى أن  كلینجھالعام  عي  أشار المدّ 
وال    قصیرةكن  تلم  الشاھدة    أوضح كنابمان أنكما    .كان أطول منھا بقلیل  أنور إن    تقالالشاھدة    أن  وأشار إلىیطلبا منھا تقدیم رقم.  

قصر أ  تكانالشاھدة    نأالشيء الوحید الذي یمكن أن یقولھ ھو  و.  سم  10  الفرق أكبر أو أقل منفقد یكون    ،رقًما  سیقولإذا كان  و.  ةطویل
 م.1.85 ربما كان طولھأشار إلى أنھما كانا یتحدثان أثناء االستراحة. و ،منھ

 .فعلیًاتعیش حیاة علمانیة    إال أنھا  ، إنھا أخبرتھم أنھا علویة  قال كنابمانف.  انتمائھا اإلثنيالشاھدة أي شيء عن    قالتإذا  كلینجھ عّما  سأل  
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 محامي الدفاع  من قبل  استجواب

افترض أن حیث  .  لیس أمًرا اعتیادیًاقال فراتسكي إن ھذا  وأعطاھا رقمھ.    أنورإن  إلى قول الشاھدة  محامي الدفاع فراتسكي    أشار
رقمھ    أنورالشاھدة عن الغرض من إعطاء  كنابمان    سأل. أراد فراتسكي معرفة ما إذا  معھا  بعد مقابلتھما  ة رقمھالشاھد  یعطِ كنابمان لم  

 مساعدتھا بطریقة ما. أرادشعرت أنھ و أن علیھا االتصال بھ. أنورأخبرھا  ،ةنھ وفقًا للشاھد أوضح كنابمان أفلھا. 

 .ذلك نابمانكحاول مساعدتھا. نفى  أنورحول شعورھا بأن   أسئلة إضافیةوزمیلھ الشاھدة كنابمان  لم یسألإذا عّما  سأل فراتسكي

  ، حاول مساعدتھا   أنور. باإلشارة إلى شعور الشاھدة بأن  طرفھقال محامي الدفاع بوكر إن أسئلة زمیلھ أدت في الواقع إلى سؤال آخر من  
قال ف .مجاراتھماوما إذا كانت قادرة على  اوزمیلھ بأسئلتھمكنابمان  عناهعلى معرفة ما  ةالشاھد قادر تإذا كانعّما  سأل بوكر كنابمان

تتمتع   كانت  بأنھا  لم یعتقد  إال أنھواإلجابة علیھا.    اعلى متابعة أسئلتھم  رةدائًما قاد  ةالشاھد  تكانحیث  .  سؤال عام للغایةإن ھذا    كنابمان
 . فعلیًاسئلة. قال كنابمان إنھ ال یعرف ما الذي أراد بوكر معرفتھ منھ الغرض من بعض األ معرفةبمھارات خاصة في 

أراد مساعدتھا. قال بوكر إن    أنورأن الشاھدة شعرت أن    إلى  مرة أخرى  وأشار  إنھ ھو نفسھ ال یعرف ذلك بالضبط.  قائًال بوكر    فأجاب
قال كنابمان  فإذا كانت ھناك أي مؤشرات موضوعیة تسمح بمثل ھذا االستنتاج.  عّما    افتراض شخصي وسأل كنابمان  ىلیس سوھذا  

 إال أنھالم یطرح المزید من األسئلة حول ھذا الموضوع.  و  .لشرطة الجنائیة االتحادیةة لاھدھ الشتما قال  یشیر إلىإنھ ال یمكنھ إال أن  
الخطیب. وأضاف   في  جرائمالأضافت أیًضا أنھا متأكدة من مشاركتھ في    ،في مساعدتھا  أنورذكرت أنھا شعرت برغبة    ھابمجرد أن

 إال أنعلى ما یبدو "نقطة ضعف" بالنسبة للفنانین.  كان لدیھ    أنورعلمت من شھود آخرین أن  الشرطة الجنائیة االتحادیة  كنابمان أن  
 .من ھذا القبیل اذكر شیئً تلم  ةالشاھد

سیارتھا بالتفصیل.   إنھم لم یتحدثوا عن  قال كنابمانفالمخابرات الجویة.    إدارة  الشاھدة سیارتھا بالفعل في  وجدتأراد بوكر معرفة ما إذا  
 .المخابرات الجویةإدارة في  كان معتقًال قاد سیارتھا] قالت إنھ ذي عندما ُسئلت عن مصیر صدیقھا [الو

بتفاصیل محادثتھا مع   یكن على علم  ھ لمتالشرطة الجنائیة االتحادیة عن صدیق  أبلغالذي    أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن الشاھد
 في ذلك الصدد.ملموس  أن یضیف أي شيءأكد كنابمان ذلك، مضیفًا أنھ ال یمكنھ ف. أنور

  الشرطة الجنائیة االتحادیةتحدثت  بالنسبة للفنانین وأراد معرفة ما إذا    أنوركنابمان حول نقطة ضعف    بیانإلى    كلینجھأشار المدعي العام  
وأشار إلى قول أحد أي أسئلة محددة لھم.  وا  عدّ مضیفًا أنھم مع ذلك لم یُ   ،كنابمان ذلكفأّكد  .  أنورآخرین اتصل بھم    (فنانین)  مع شھود

قال ھذا الشاھد حیث  .  صحتھاتصل بھ لیسأل عن    أنور ] وأن  251[في الفرع  خاصة  إنھ تلقى معاملة    لشرطة الجنائیة االتحادیةل  الشھود
 إنھ "تلقى معاملة خمس نجوم". احرفیً 

 .كنابمانلأي أسئلة  نعی محامي المدّ لم یكن لدى أي من 

 .لھذا الیوم ُصرف كنابمان

 صباحا. 10:40الساعة  ُرفعت الجلسة

 .2021 ،نیسان/أبریل 7ستعقد جلسات االستماع القادمة في 
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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.
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. 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.  



International Research and 
Documentation Center   

 

9 
 

، 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
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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 
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 محاكمة أنور رسالن

 كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 
 لمراقبة المحاكمة 33التقرير 
 2021نيسان/أبريل،  15و  14تواريخ الجلسات  

  
  

 للتعذيب.  أوصافًا الشهادات بعض تتضمن تحذير:
 

 1:الملّخص/أبرز النقاط

 2021نيسان/أبريل،  14  – اليوم التاسع والستون للمحاكمة 

عاًما، أنها التقت وعائلتها مع أنور بينما جرى البحث عن   28، وهي سيدة سورية تبلغ من العمر P32في معرض شهادتها، قالت  

بشهادتها حول اعتقالها في الفرع، واصفة تفاصيل ما تعرضت له من تعذيب   P32في فرع الخطيب. كما أدلت  المعتقلتين  شقيقتيها

جنسي. وتحدثت أيًضا عن لقاء آخر جمعها بأنور أثناء اعتقالها، مدعية أنه رفض طلب نقلها من السجن االنفرادي لكيال تفقد وعنف 

 عقلها.

 2021نيسان/أبريل،  15 –اليوم السبعون للمحاكمة 

العامين، أجابت    نقبل المّدعيمن    . وعندما سُئلت P32تال محامو دفاع أنور إفادته موّضحين روايته عن اللقاءات التي أجراها مع  
P32 كان ينفي  كل ما قالته للمحكمة. على إفادة أنور بأنه من الغريب أن تكون مضطرة للدفاع عن نفسها ضد تهم موجهة من مجرم 

هم بارتكاب جرائم وقع ضحيتها إلبالغهم بأن شهادات المّدعين السابقة أدت إلى إمكانية توجيه التّ   الطرفينتال القضاة إخطاًرا على  
المدعون كجرائم عادية بموجب القانون الجنائي األلماني المحلي. كما سيطلب القضاة خبيًرا في القانون السوري لبحث القضايا المتعلقة 

رط المزعوم ألنور  بالجرائم المزعومة. وقرأ المّدعون إفادتهم رًدا على طلب الدفاع للحصول على أدلة إضافية يُزعم أنها تدحض التو
. حيث قال المّدعون إنهم ال يؤيدون هذا الطلب ألن الشهود المقترحين لن يكونوا مناسبين لإلدالء بشهاداتهم  251في أمور خارج الفرع  

في هذا الصدد، ولن تقدم شهاداتهم معلومات جديدة. وفّضل شاهد آخر كان يفترض أن يدلي بشهادته في إحدى الجلسات التالية عدم 
اإلدالء بشهادته في المحكمة بسبب مخاوف بشأن سالمة عائلته، على الرغم من إجراءات الحماية التي اقترحتها المحكمة. وطلب أحد  

 المّدعين أن ينسحب من المحاكمة بصفته مّدعيًا.

 

 2021نيسان/أبريل،  14  – اليوم التاسع والستون للمحاكمة 

وطلب أحد الصحفيين المعتمدين الوصول إلى الترجمة ،  وستة صحفيين  رة أشخاصعشصباًحا بحضور    9:30بدأت الجلسة الساعة  

 .كلينجه وبولتس  العامان انالمّدعي  االّدعاء العامومثّل . محكمة من بين الحضورام ورسّ  P30العربية. وكان 

 P32 2شهادة  

وتعيش في سويسرا    اعامً   28إنها تبلغ من العمر    P32بحقوقها وواجباتها كشاهدة. قالت  تم إبالغها  ، ود. كروكر،  هامحامي  P32رافق  

 .المتَّهموال تربطها صلة قرابة أو زواج ب

 استجواب من قبل القاضي كيربر 

 

 الواردة بين عالمتي المعلوماتو"في هذا التقرير، ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[  1

العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ . يرجى "اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون
 وإنما هو مجّرد ملّخص غير رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشهود. 

رجم وقد قامت في بعض األحيان بتصحيح المترجم وتذكيره بأنه لم يت ،منفعلة خالل الشهادة بأكملها 23Pمالحظة من مراقب المحاكمة: كانت  2

 نهاية جملتها.
 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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( مقابلة  BKAاأللمانية )  تحاديةأجرى مكتب الشرطة الجنائية االكيربر استجوابها بالتذكير بأنه قد سبق و  القاضيت رئيسة المحكمة بدأ

مع النظام السوري.    نزاعوصف اعتقالها في سوريا واألحداث التي أدت إلى اعتقالها وكيف دخلت في    P32  من   تطلب. وP32  مع

قبل وصف    صيلالتف  اإنها أرادت ذكر هذ  P32. وقالت  2011  مارس،/آذار  15اعتُقلت في    [1]الشقيقة    شقيقتهاأن    P32أوضحت  

 P32طفاًل. كما أشارت   50وقعت مجزرة الحولة في حمص، وأودت بحياة    ،2012  مايو،/أيار  25تجربتها. وتابعت موضحة أنه في  

تم تنظيم اعتصام إلدانة المجزرة.   2012  ،مايوأيار/  27وفي يوم األحد الموافق    جمعة،كان يوم    2012  مايو،أيار/  25إلى أن يوم  

مع   االعتصام  الطفلوتزامن  وفاة  االسم]  ذكرى  اعتصام  ووآخر  P32وشاركت  [.  ُحجب  في  بدمشق.  في  ن  حمل  حيث  الطلياني 

تب عليها  الفتة كُ  P32 رفعت و لالفتات مجزرة الحولةاالتي كُتِبت على شعارات ال أدانت  [.ُحجب االسم المتظاهرون الفتات وصورة ] 

 . فحسب من إرهابيين ومسلحين تألفترواية النظام القائلة بأن الثورة  " طاعنة بصدق"أطفال الحولة ليسوا إرهابيين

وهم يحملون الفتاتهم    قفواو  ، بليهتفون  المتظاهرون. ولم يكن  إلى أن عيارات نارية قد أطلقت بعد بضع دقائق فقط  P32أشارت  

على    طلقت دلياًل أُ التي  العيارات النارية  ، وكانت  قامأن االعتصام سيعلى علم بأن النظام كان    اإنهم اكتشفوا الحقً   P32فحسب. قالت  

  . الروضة قرب الطليانيمنطقة  إنها ذهبت إلى    P32  هرب المتظاهرون. قالت  األولى،  عيارات الناريةطلقت الأُ عندما  و  هذه المعرفة.

أنها    P32  اأخبرتهمفتفعله هناك.  كانت  عّما    وسألوهانارية  لم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس. أوقفها ضابطا أمن على دراجة  و

اسمها قاال "آه! أنت    قرآعن هويتها وعندما    P32  ابطانسوق(. ثم سأل الضللتكانت في السوق )كانت المنطقة معروفة بأنها منطقة  

المحكمة أنها كانت ترتدي نظارات في ذلك اليوم. عندما صفعها    P32" أبلغت  جئتنا بِِرجلَيك."  :وأضافا مهّددين"  [1]الشقيقة  شقيقة  

مكتب    شارع وعلى يمينه  وجود  ها[ييدمستخدمةً  ]  P23انكسرت نظارتها وبدأ أنفها ينزف. كما وصفت    وجهها، أحد الضباط على  

ها على الجلوس على  اإلى الداخل وأجبر  P32موظفي العقارات بالقوة، وسحبا    المبنى منقام ضابطا األمن بإخالء    حيث  عقارات.

جلست  ووجهها.  ا موجها إياها صوب  وصوب اآلخر بندقية نحوه  لنقلها،حافلة صغيرة  األمن اتصل ب  ضبّاطإن أحد    P32  تكرسي. قال

P32   إلى    اسحب الزناد، مشيرً   د صوت قلّ ]  لكنت   لي،   امتروكً   مصيرك  كان لو  ،  وهللاالواقفين "  ضبّاطعلى الكرسي عندما قال لها أحد ال

   سيقتلها[".كان أنه 

، حيث حاولت  P32أن والدتها كانت في االعتصام أيًضا. إال أنها لم تحضر للتظاهر، بل ألنها كانت قلقة بشأن    P32كما أوضحت  

P32  وقالتضابطي األمن لكنها لم تستطع الوصول إليها.  وصولاالتصال بوالدتها قبل P32  األمن، رأت  حافلة أنه بمجرد وصول

بالداخل،   األسفل.  يد  ورأت.  كذلك   وهاأُخذحيث  والدتها  إلى  تنظر  وكانت  ظهرها  خلف  والدتها  بالمعتقلين وي  مليئة  الحافلة  كانت 

  ضبّاطولم ترغب في أن يعرف الكبيرة  أن قضيتها قد تكون    P32اعتقدت    ولوهلة قصيرة.  خاليًاوالمعتقالت وكان المقعد بجانب والدتها  

  ا ا إلى بعضهمتنظرثم  إذا كان يمكنها الجلوس بجانبها.عّما   من والدتها، وسألتها P32اقتربت  ذلك،تتدخل. ومع  لملذلك  والدتها، هاأن

[.  40فرع حافظ مخلوف ]القسم    حيث يقع  األبيضر  الجس  باتجاهلبضع دقائق    قد تحركت إن الشاحنة    P32  تقالو.  يتاالبعض وبك

صر من  اعن  وذكرت وجود  الصعود إلى الطابق العلوي.كان عليهم  و  ،ة عند وصولهم إلى القسمالشاحننزلوا من  م  أنه  P32  أضافت

  الذين يصعدون الساللم راحوا يضربون الناس ]المعتقلين[  و   .من الشباب قوات األمن  عناصر    كان   . على الساللم  بكثافةقوات األمن  

كان على جميع المعتقلين مواجهة   اإلجراء، إنه بعد هذا    P32  ت حتى وصل المعتقلون إلى ممر صغير في نهاية السلم. قال  يًداشدضربًا  

 حولهم.كان يدور حتى ال يتمكنوا من رؤية ما  بأيديهم،الحائط وتغطية أعينهم 

حاماًل معه العديد من األوراق والمستندات.    أتىوقد    مسؤول تكنولوجيا المعلومات في القسم،  تحدث معها إن هذا حدث عندما    P32قالت  

وقام بأخذ  تت اآلن إلى القسم بنفسها.  د أقنها  أنها مطلوبة وأ  علمها كما لو كان يريد أن ي  ،P32لـ  تعودأخبرها أن جميع األوراق  حيث  

صرخ و  ،اعبيدً   كانواالتي قالت فيها إن جميع الموالين للنظام  على الفيسبوك    P32إحدى منشورات    مجموعة من األوراق، وتال منها

عن استخدام هذه الكلمة في قاعة المحكمة،    P32ضابط تكنولوجيا المعلومات في وجهها "هل نحن عبيد، أيتها العاهرة؟". اعتذرت  

المخابرات.   جهزةفي أ   المستخدمة  اسوءً  األقل  قاعة المحكمة يعرف أن هذه كانت واحدة من الكلمات   كل من فيمضيفة أنها تفترض أن  

  P32ساعات. وصفت    10لمدة    فيها  اضطررن للبقاء  الفتيات إلى غرفة  اقتيدتحيث  فصل الرجال عن النساء.  أنه تم    P32  أضافت

ت في حالة هستيرية  . قالت إنها كانا. ثم رأت رجاًل اعتقدت أنه شرطي وطلبت منه هاتفً لتحقيق معهاكيف طلبت استخدام المرحاض قبل ا

أخبرته أنها ستعطيه   المقابل، ستقدمه له في  عّما    P32بشكل عاجل. عندما سأل الشرطي    شقيقتهاألنها أرادت التحدث إلى والدها أو  

  3. إلى الغرفة التي أتت منها P32"كل ما يريد". سمح لها بإجراء مكالمة وعادت 

" قد حقق معها ]مسؤول تكنولوجيا المعلومات، انظر السياق أعاله[. دخلت  الفيسبوكالشخص الذي اخترق حسابها على  إن "  P32قالت  

الفيسبوك الخاص بها من خالل عنوان بريدها اإللكتروني    ها معمكتبه حيث كان ينتظر شخص آخر. ثم طلب الوصول إلى حساب 

 P32خطيرة تؤدي إلى السجن. أوضحت   جريمة  وأن تلكأنها حاولت رشوة ضابط شرطة،  P32الشخص هذا  علم أ وكلمة المرور.

بشخص يعيش في الخارج متخصص في تكنولوجيا المعلومات وكان   كانت على اتصالللمحكمة أنها بسبب مشاركتها في المظاهرات، 

يقوم هذا الشخص    حيث   أجهزة المخابرات باعتقال شخص ما،  المتبع عند قياماإلجراء    P32  أوضحتيعرف متى أرادت التظاهر.  

الذي يعيش في الخارج[ إلبالغهم أنه تم القبض على هذا  P32هذه إشارة لآلخرين ]مثل صديق  ثم أصبحتبإغالق هاتفه على الفور. 

وجيا المعلومات في  نها أخبرت مسؤول تكنولإ  P32  قالت.  الفيسبوكالشخص حتى يتمكن األصدقاء من حذف حساب الشخص على  
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 ولكنهحسابها على الفيسبوك.  يتمكن من الوصول إلى    إال أنه لم.  لحسابها على الفيسبوكالفرع بعنوان بريدها اإللكتروني وكلمة المرور  

 . الخاص بها اإللكتروني العادي دبريالفتح حساب  تمكن من

المعلومات[(. وكانت    تجبالمهاجرين )]حُ   تنسيقية حيإلى    تهالأرسبريد إلكتروني    رسالة  أنه في أحد المجلدات كان هناك  P32  أضافت

[ في  ُحجبت المعلوماتمساعًدا في كلية ] أستاذًا  عن شخص كان    تنسيقيةإلى ال  P32التنسيقية مسؤولة عن تنظيم المظاهرات. كتبت  

أبلغت   ،رسالة البريد اإللكترونيفي  والبريد اإللكتروني.  رسالة  صورته في    P32  تأرفقوقد  [.  االسم  ُحجبكان اسمه ]و جامعتها.  

P32  لـ   اتسليم الناس إلى قوات األمن. وفقً بهدف  أن هذا الشخص شارك في مظاهرات    تنسيقيةالP32،    فقد ذكرت بالتفصيل أن هذا

هذا    م"إذا رأيتللتنسيقية    P32 ت. قالبسبب ذلكوأنه سيكون هناك العديد من الضحايا  في المظاهرات    كيشارتظاهر بأنه  كان يالشخص  

لما    اوفقً   ذلك،ضد قوات األمن. ومع    اللمحكمة إن المحقق عّد هذا البريد اإللكتروني تحريضً   P32المظاهرة". قالت    واالشخص أوقف

لجيش السوري الحر في دمشق ]مما يعني  أو لسلحة  وجود أللم يكن هناك وحتى يومنا هذا  يعلم الجميع أنه منذ بداية الثورة    ،P32  قالته

  المعتقلين اآلخرينإلى  P32 تاد ع[. على اإلطالق اأنه من الواضح أن التحريض المزعوم كان غير فعال وال يمكن اعتباره تحريضً 

انتهى حوالي  تحقيق  ، لكنها لم تتذكر معظمها. أوضحت أن التحقيقة أن الكثير من األشياء حدثت أثناء الالمحكم  P32أبلغت  ثم  بعد ذلك.  

في االعتصام.    وتم أخذظهًرا    12:00الساعة   الذين شاركوا  المعتقلين  )لم    نساءتسع    تصلفُ وجميع  الرجال  عدد    P32تذكر  تعن 

إنها ال تعرف   P32. قالت عند وصولهم كان عليهم النزول إلى الطابق السفليوإلى الخطيب.  شاحنةفي   اجميعً  ونُقلوا الرجال هناك(.

 حظيرة حيوانات.على أحسن تقدير ب وصفه يمكنلكن و الفرع،كيف تصف 

أنها كانت    P32أجابت  فإذا كانت معصوبة العينين أو كانت قادرة على رؤية ما كان يحدث حولها.  عّما    P32سألت القاضي كيربر  

  P32تهوية. ووصفت  أنه لم تكن هناك  رائحة الدم والبول والمراحيض عندما دخلت الفرع، مضيفة    P32قادرة على الرؤية. ووصفت  

إلى المكان الذي يوجد فيه طبيب الفرع. كما كانت هناك    انعطاف يمينً النزول إلى الطابق السفلي واال  معتقلينكذلك كيف كان على ال

قاماممرضت األحمر.  الهالل  من  األ  ةً واحدقالت  المعتبتفتيش    تان  دور    خرىتلو  جاء  قالت  P32حتى   .P32  على جميع إن كان  ه 

شعرت باإلهانة  ها  أن  P32  أضافتواحدة تلو األخرى لتفتيشهن.    هنألخذ  ان تأتيانالممرضتكانت  و  الطبيبفي مكتب    التجمع  المعتقالت

[.  اجنسيً   من كونها انتهاكًا ]اعتداءً   أقرب  مالبسها، وتم تفتيش مناطقها الحساسة بطريقةكل  ألنها اضطرت إلى خلع    التفتيش  نتيجة  الشديدة

 . ايسارً توجهن هذه الغرفة و تالمعتقال تغادرالتفتيش، انتهاء بعد و

قامتا بتفتيش كل إن الممرضتين    P32بالتفتيش. قالت    قامتن  مَ   يهالممرضة  أو    الطبيبأرادت القاضي كيربر معرفة ما إذا كان  

كان هناك  لتو( ول  نمعتقالت )وصل  تسع إنهن كّن  P32 قالتعن في زنزانة جماعية بعد ذلك. ِض . وأضافت أن المعتقالت وُ قالتالمعت

 بالحشرات، إن الزنزانة بها جدران وأرضية وبطانيات وكانت مليئة  P32في الزنزانة الجماعية لإلناث. قالت عتقلة م 17ما مجموعه 

إلى ثالث مجموعات للسماح لكل مجموعة بالنوم  نلذا انقسم جًدا، اكان المكان صغيرً ووخاصة القمل الذي كان يعشش في البطانيات. 

كيربر وتابعت[   P32شكرت  و  ،ن احتاجتأنها تستطيع شرب الماء في أي وقت إ  P32كيربر    القاضيلمدة سبع ساعات. ]أخبرت  

من جميع الخلفيات: وفيهن الفتيات    بل كانت المعتقالت  الجماعية،في الزنزانة    حسب ف  ات سياسي  تنايكن هناك سجتإلى أنه لم    مشيرة

  اهنإحد  تكونألنه من الممكن أن    البعض، ن  مع بعضه  نبما يكفي ليتحدث  الوضع مالئما لم يكن  وكن هناك بسبب تهم الدعارة.    تيالال

 لنظام. لة بعتا

على    نها كانت قلقةأ  P32  وأضافتنها تضع كل ما وصفته للتو في كفة، ووجودها مع والدتها في كفة أخرى.  إللمحكمة    P32قالت  

أن البقاء هناك  أخبرتها    P32والدة    إال أنوالدتها أنها ستعترف بأي شيء إلبعادها عن المشاكل.    P32. أبلغت  بشكل مستمر  والدتها

تأثرا وغلبت عليها مشاعرها[.   P32 أبدت ] عنها أمامها أفضل من البقاء في الخارج وعدم معرفة أي شيء  P32والقدرة على رؤية 

[. شديد المرارةكان من الشجرة ] فطِ من الزيتون قُ  اطبقً  السّجانينكانت ليلة عيد ميالدها عندما أحضر أحد  ه صادف أنإن P32قالت 

الميالد  التالمعتقيالتها  مزلها  ت  غنحيث   في  أغنية عيد  أثر  الم  P32  ت. أوضحيًاعاطف  P32  مما  الزنزانة عتقالت  أن جميع  في 

التحقيق معها  لم يتم    تيال  P32  باستثناء  ،نوصوله في اليوم األول بعد    نمعه  التحقيقفي االعتصام قد تم    نعليه   قُبض  لواتيالجماعية ال

 محققها شخص مهم وسيأتي في اليوم التالي. أجابها بأن ف. عن موعد التحقيق معها  السّجان P32سألت ا بعد ستة أيام. لذ الإ

أن يديها    P32. أوضحت  اتخرياأل المعتقالت  حقق مع  كان محققها مختلفا عن الذي  و بالفعل في اليوم التالي.    P32  تم التحقيق مع

إن   P32(. قالت  من ذلك األمر  ا لم تكن متأكدة تمامً   P32لم تكن معصوبة العينين )وخلف ظهرها بشريط بالستيكي.    تينمقيد  اكانت

ن هذا هو سبب  إللمحكمة  P32شادي الجلبي. قالت معها بِِذكر حقق   الشخص الذي بدأ وأنور ]رسالن[.  لم يكن من قبل التحقيق معها 

  مظاهرة التيال   أن   ت اعتُقلت في مظاهرة من قبل شخص يُدعى شادي. وأضاف  شقيقتهاأن    كما أوضحت   ا أيضً   شقيقتهاذكرها العتقال  

على  ما زال    ه المظاهرةمقطع فيديو لهذحتى أن هناك  .  ، كما اشتهرت شقيقتهاةالثورفي بداية    مشهورةأصبحت  شقيقتها    اعتُقلت فيها

. أعلن الجيش  [1]الشقيقة  اعتقلهو من أن هذا الشخص كان من المعروف الفيديو. لذلك مقطع شادي في   حيث يمكن رؤيةاإلنترنت. 

  خارج البلد   كانت  [1]الشقيقة  أن    P32  ت". أوضح[ 1شقيقة  ]الالسوري الحر في داريا ]الغوطة الغربية[ أنهم "قتلوا شادي من أجل  

وفقًا للمظاهرة األولى.  اأصبح رمزً  [1]الشقيقة اسم   إال أن اإلطالق،لم تكن على اتصال بالجيش السوري الحر على  P32وأن عائلة 

  ذلك،"جماعة تطلق على نفسها اسم الجيش السوري الحر". ومع  التي قامت بها    شطةنفإن عائلتها لم تكن على علم بهذه األ  ،P32لـ

  ضبّاطل امهمً  كان على ما يبدو شاديإن  P32قالت شادي. واتهامها بالتحريض على قتل رفيقهم   P32قررت األجهزة األمنية اعتقال 

كذلك كيف أخبرها المحقق أن    P32. وصفت  أن تلعب هذا الدور  P32  من   وأرادوااألمن اآلخرين وكانوا يبحثون عن كبش فداء،  

  أصبحت بعض المصطلحات السيئة للغاية التي    همااستخد  كما وصفت  األقل،لعشر سنوات على    عقابه السجنالتحريض على قتل زميله  

 معروفة للجميع في قاعة المحكمة.
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سوف    ها إنهقيل ل   حيث  ع خمس أوراق.، موضحة أنه كان عليها توقيذلك  P32فأكدت  .  P32إذا كان المحقق قد هدد  عّما    سألت كيربر

 موت شادي. بسبب " الحقتها"بم وسيقومون، حال عدم توقيعها يتم تعذيبها

و  قالت للت  كما  – ، مضيفة أنه  ذلك  P32فأكدت  .  قبوت للتهديد بالتعذيب في التعّرضإنها    اقالت للشرطة سابقً   P32كيربر أن  أضافت  

 هددها بالتعذيب. قدف – 

 قائلة "لم يكن هناك سوى اغتصاب لفظي". ذلك P32  نفتكذلك. باالغتصاب   تددقد هُ إذا كانت عّما  P32سألت كيربر 

ووصفت %".  100أن هذا "صحيح    P32  تأكدفقد هُددت باالعتقال لفترة طويلة.    P32، متسائاًل عن صحة أن  فيدنيرتدخل القاضي  

آخر مع  اساخنً  االشاي أو مشروبً يحتسي أحدهم كان  [.من اليدين لتعليقاح ]بْلشَّ عن طريق اوتعذيبها  في القبو أخذها إلى الطابق السفلي

ت للضرب أثناء تعليقها  تعّرضكذلك أنها    P32على بطنها. أوضحت  ما زالت  إن الندبة    P32عليها. قالت    سكبهالشخص الذي عذبها و

إخبار الشرطة   اإنها تتذكر سابقً   P32قالت    وُضربت على قدميها.   عليهوقيّدت    خشبي    على لوح    تمددالكان عليها  ها. ثم  يمن معصم

في  تعّرضبأنها   تتذكر ذلك  لم  لكنها  بالكهرباء،  للتعذيب  المحكمة.  تحديًدا  اللحظة  تلك  ت  أيضً إ  P32  قالتفي  نسيت  تم    ا نها  إذا  ما 

إلى   أو إعادتها  للمحقق  العلوي  الطابق  إلى  قالت  اصطحابها  التعذيب.  انتهاء  الجماعية بمجرد  إلى    P32الزنزانة  إنها عندما عادت 

إنه كان  P32قالت   والدتها.  السّجانهناك ستة أيام قبل أن يستدعي  ومكثت. آثار الضربالزنزانة الجماعية، ظهرت عليها العديد من 

 . في ذات الوقت شعرت بالحزن  لكنهاألنها كانت سعيدة بإطالق سراح والدتها شعورا غريبا 

  عُلقت إنها    P32قالت  ف  .الباب  أم علىالسقف    م منأالحائط  على  : على سبيل المثال،  بالضبط P32  كيف عُلقت  سألت القاضي كيربر

 من السقف. 

 مشوهة.  في ذهنها إن الصورة ةً قائل  ،التذكر P32 تستطع: على سبيل المثال باستخدام الخطافات. لم P32 عُلقتكيربر كيف   تسأل

  ت قالفاللوح الخشبي.  ما حدث على  وصف    P32الكهرباء وطلبت من  ب  موقف التعذيبإلى أنها ال تتذكر    P32  إشارة  كيربر  ذكرت

P32 بالطرف العلوي من اللوح الخشبي. قد ربطتا يهاساق وإن ، مرتفعًا لألعلى  كان إن أحد طرفي اللوح الخشبي 

ض  عّما إذا كان صحيًحا سألت كيربر   ت للضرب على قدميها. تعّرضأنها  P32أكدت فللضرب في هذه الوضعية.  P32تعرُّ

 قبله.  تحدث اإنه P32أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت هذه الحادثة قد حدثت قبل أو بعد االعتداء الجنسي. قالت 

 سائل  هم قاموا برش  أنها ُضربت على بطنها وأن  P32أكدت  فت للضرب أثناء تعليقها.  تعّرضقد    P32إذا كانت  عّما    سألت كيربر

 عليها.   ساخن  

فيلُمست"قد    P32  كانتإن  معرفة    ت كيربرأراد الموقف  "  نفت  هذا   .P32    إذلك كثير من اإلهانات  لل"فقط"    تتعّرضنها  قائلة 

 واإلذالل.

 .ذلك P32فأكدت   ، السّجاناسم  تذكر P32 إن كانتر كيربسألت  

غضب وأبو عيطة و  استخدموا أسماء مستعارة عوضا عن أسمائهم الحقيقية مثل أب  السّجانينإن    P32قالت    ،كيربر معرفة االسم  تأراد

 تلك األسماء.  ى، لكنها لم تتذكر سوP32لـ اوفقً السّجانين كان هناك المزيد من ووأبو شملة. 

 . وحدهإن أبو غضب كان  P32قالت ف ،P32كان موجوًدا عندما تم تعذيب  السّجانينسألت كيربر أي 

 . ذلك P32 نفت، هو من "لمسها" أثناء االعتداء الجنسي غضبأرادت كيربر معرفة ما إذا كان أبو 

 لم يحدث ذلك أثناء تعذيبها. وآخر هو أبو شملة.  قد قام به سّجانأن هذا ]االعتداء الجنسي[  P32 تأوضحف ،عن هويتهكيربر   تسأل

دعيت بعد دقائق قليلة من استدعاء والدتها، وتم إخراجها  أنها استُ   P32. قالت  P32أرادت كيربر معرفة ما حدث بعد استدعاء والدة  

إلى مغادرة الزنزانة    P23إليه[ اضطرت    جب عليها الذهاب توّ   يديها لوصف المكان الذي  P23من الزنزانة الجماعية. ]استخدمت  

داخل إحدى الزنازين االنفرادية. استذكرت  اقتيدت إلى  إلى اليمين ثم اليسار إلى حيث توجد الزنازين االنفرادية.  وتوّجهت    الجماعية،

P32  الزنزانة،إلى    لسّجانأنه عندما أخذها ا  [ غلب على  لم تكن تريد أن تكون بمفردهاP32  التأثر واالنفعال.]  انهارت ولم تعرف و

أن النساء في الزنزانة الجماعية يجب أن يعرفن   P32اعتقدت    المرحاض،في طريقها إلى  وطلبت الذهاب إلى المرحاض.  و  تفعل،ماذا  

كيف قررت أداء   P32صفت  وإحداهن.    إطالق سراحبمكان وجودها إذا تم  آخرين  من إبالغ    يتمكّنَّ حتى    ها،إطالق سراحأنه لم يتم  

المرحاض ] إلى  المكاني[.  P32استخدمت  تمثيلية صغيرة في طريقها  الموقف  في   يديها مرة أخرى لوصف  فكرتها كالتالي:  كانت 

عندما كانت أمام الزنزانة واالنفرادية إلى المرحاض، كان عليها أن تمشي بجوار الزنزانة الجماعية للنساء.  P32الطريق من زنزانة 

يضحكون عليها قائلين: "اتركوها تقف وحدها"، وأخذوا  السّجانون بفقدان الوعي وسقطت على األرض. بدأ P32تظاهرت  الجماعية،

هللا! ال تضعوني في الزنزانة االنفرادية"، لتعرف النساء في الزنزانة الجماعية   من شان "  جًدا،بصوت عال     P32  تينكزونها. ثم قال

 هذه الفكرة ثم ذهبت إلى المرحاض وعادت إلى زنزانتها االنفرادية.  نفّذتللمحكمة إنها  P32أنها كانت في الزنزانة االنفرادية. قالت 
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  30  أخذ  إنها تفضل  P32  فأجابت  ،دقيقة  30أو    15تفضل أخذ    P32إذا كانت  عّما    ركيرب   القاضي  سألت، فاستراحة  P32طلبت  

 دقيقة.

*** 

 دقيقة[ 30]استراحة لمدة 

*** 

 –   فصل الصيففي    ه كانأن  P32أن تصف ما حدث بعد إعادتها إلى الزنزانة االنفرادية. أوضحت    P32طلبت القاضي كيربر من  

للغاية، إن  اكان الوقت الذي قضته بمفردها في الزنزانة االنفرادية صعبً و داخل زنزانتها. ا جدً  اوكان الجو حارً  –  2012 ،يوليو/تّموز

أن المرء ال  إلى    P32  أشارتإنها ما زالت تعاني من العواقب النفسية لهذا االعتقال.    P32أصعب وقت في حياتها. قالت    لم يكن

 P32 تافترضقد  ضوء أصفر  كان هناكوتهوية. لم تكن هناك  أنه التنفس بسبب يصعب، وأم لياًل  اما إذا كان الوقت نهارً  ايعرف أبدً 

  لشيء الوحيدكان اوسم.    75×    175كان حجم الزنزانة االنفرادية  و.  امطلقً   طفاؤهحيث لم يتم إ  الناس، أنه تم وضعه هناك لتعذيب  

  أضافت ساعة بعد حصولهم على الطعام.   12كل  مرة  باستخدام المرحاض    عتقلينسُمح للم و  بطانية بنّية مليئة بالقمل.  هوداخل الزنزانة  

P32  ألن    ار(. نظرً سكّ السمسم وحالوة الفي الفرع[ حالوة" )  ناصرعّده ]الع  "ماو  على العشاء  أنهم قدموا الزيتونP32    واجهت قد

أثناء وجودها  تعّرضت  محكمة أنها لل P32قد مضى. أوضحت  ازيتون لتعلم أن يومً نواة صعوبة في تحديد الوقت، فقد اعتادت إخفاء 

الفتحة الصغيرة في باب الزنزانة  بفتح  ، أبو شملة،  السّجانينأحد   حيث قام صعب تجربة في فرع الخطيب:  أل  في هذه الزنزانة االنفرادية

 . هذا كان بداية ما حدثن إ P32 تليراقبها. قال

إنها كانت صغيرة في العشرين من عمرها، ولم يكن هناك    P32قالت    4.ثم طلب منها أن تخلع سترتها وسألها "أال تشعرين بالحر؟"

كان الوقت    إن  P32تعرف    مأبو شملة أن تريه صدرها. وفي حادثة أخرى )ل  أخبرهاذات مرة،  وزنزانتها.    زاويةمهرب منه سوى  

وأخرج عضوه    مالبسه  وخلع  سترتها[ ولمس صدرهاسّحاب  ابها ]إنه فتح سحّ   P32  تقالونهاًرا( فتح الباب ودخل الزنزانة.    ملياًل أ

شعرت  ] ولم تستطع إبعاده.    ولم تكن تعرف ما الذي يجري  ثوان  إن ذلك حدث في غضون    P32قالت والتناسلي ووضع يده على فمها.  

P32 يد واحدة على صدر على الموقف اكان أبو شملة مسيطرً  [باالنفعال :P32  فمها. أوضحت  علىواألخرىP32  تستطع  لم أنها

 . ما عانته ا هوإلى أن هذ P32وبدأت بالصراخ، فخاف وخرج. خلصت  هعضّ قامت بففعل أي شيء. 

ساعة في    24طوال    "أرجوك يا سيدي" وأصوات ضرب وجلد  قائلين  ناس يتأوهون ويصرخونأسماع    باإلمكانكان    إضافة إلى ذلك

خالل فترة وجودها في الزنزانة االنفرادية، وكانت تبحث عن طرق إلنهاء حياتها.  عصبي  ا أصيبت بانهيار  أنه  P32. وصفت  يومال

[ تشير إلى عدد األيام وكونها في الواقع غير قاتساب معتقالت بحفرها تالتي قاممنحوتة في جدار زنزانتها ] اأضافت أن هناك خطوطً 

الذي طلبت فيه مقابلة المحقق أنور رسالن، ألنها عرفت اسمه ووجهه من االجتماع  الوقت  اأن هذا كان أيضً  P32معدودة. أوضحت 

ال تفقد عقلها. وألن    كيفقط: العودة إلى الزنزانة الجماعية    اإن لديها طلبًا واحدً   P32قالت  حيث  .  شقيقتها  عتقالالذي أجروه أثناء ا

  3لمدة    لسجانينا  صّر علىت  P32  ظلت  .اصطحابها لرؤيتهالسّجانين  طلبت من    [،كان الشخص الوحيد الذي تعرفه ]في الفرع  أنور
 الباب وأخذها إلى أنور ]رسالن[.  السّجانينفتح أحد إلى أن أيام  4إلى 

نها إ  P32  قالتمعصوبة العينين.    كانتو  أنور،مكتب  أنها دخلت  إلى الطابق العلوي و  نه كان عليها الصعودأ  للمحكمة  P32  وصفت

  الذين كانوااألشخاص    إال أنمن عينيها.    %80  بةاِعصال، غطت  P32لـ  امتأكدة مما حدث. وفقً   كانت  وأنها  جيًدا  هذه اللحظاتر  تذكت

إلى الطابق العلوي إلى ممر صغير  صعودهاكذلك  P32 ذكرتعلى علم بأنها كانت قادرة على رؤية بعض األشياء. لم يكونوا  حولها

على رؤية بعض األشياء[ جيدة ألنها    P32]قدرة  كانت  أحدهم مكتب العقيد أنور ]رسالن[.  وكان  أو أربعة مكاتب.    ةثالثيؤدي إلى  

وقرأت على الالفتة "العقيد أنور رسالن" ]لم توضح ما إذا   P32  أدخل السّجان  إلى أنور ]رسالن[.  اُقتيدتمتأكدة اآلن من أنها  كانت  

قائاًل "عمو"، وسألها عن سبب مشاركتها في المظاهرات بداًل من التركيز   أنورخاطبها  وكانت الالفتة مثبتة على الباب أم على المكتب[.  

طلبت منه إعادتها إلى الزنزانة أنها  و  ،باكيةً   أنها انهارت  P32  صفت ا ولم يهنها. ولم يكن قاسيً   أنورإن    P32  ت على دراستها. قال

  الوقت،، كان طلب إعادتها إلى الزنزانة الجماعية بمثابة الجنة بالنسبة لها في ذلك  P32لـ  االجماعية ألنها ال تستطيع البقاء بمفردها. وفقً 

 وافق على طلبها. نإ لن يخسر شيئًاه وكانت تعلم أنه تمضيفة أن هذا هو كل ما طلب

 الماء[ شرب بعض من  P32تتمكن لأعلنت القاضي كيربر استراحة لمدة دقيقتين و ،التأثر واالنفعال P32غلب على  ]

 للمتابعة.  وإنها جاهزة إنها بخير P32قالت فاستراحة أطول. أخذ كانت تفضل ن إ P32سألت كيربر 

إذا كانت قادرة على رؤية وجه ما  P32وسألت  عينيها،نها كانت قادرة على الرؤية من خالل عصابة إ P32 قولإلى كيربر  أشارت

 . سألته أشياء كثيرة..فقد ، 32لـ فقا وأن المحقق هو أنور ]رسالن[.  P32أكدت فالمحقق. 

 

قد خلع سترتها أو جعلها تفعل ذلك من خالل    السّجان في هذه المرحلة. ولم يتضح ما إذا كان    ا جدً منفعلة    P32مراقب المحاكمة: كانت  مالحظة من    4

 خلعتها على اإلطالق.  أو إن كانت قد مشاهدتها والتحدث معها 
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إذا كانت قد رأت وجه  عّما    وجه المحقق أنور ]رسالن[ عندما سُئلتعن رؤية    P32  ما قالتهمشيًرا إلى  ل محامي الدفاع بوكر،  تدخّ 

 وجهه بالضبط. P32 تالمحقق. أضاف بوكر أنه لم يتضح له متى رأ

 إنها لم تفهم.  P32أعادت كيربر صياغة سؤالها السابق. قالت 

كيربر معرفة    ت. أرادأنور إلى الزنزانة الجماعية عندما رأت لوحة اسم عليها اسم إعادتهامن المحقق  P32  طلبإلى  كيربر أشارت

 . %100 صحة ذلك P32 أكدت وجه المحقق في نفس الموقف. تقد رأ P32  إن كانت

توسلت إليه للسماح لها بالعودة إلى الزنزانة  فقد    .أنه كان أنور رسالن  P32  فأجابت  ،عن هوية المحقق  P32  سؤال  كيربر  تابعت

أن يأخذك إلى    للسّجان  عمو ]انظر السياق أعاله[. قلتُ يا  ،  ا، حسنً ا: "حسنً أنورقال لها    P32لـ  وفقًا  األخريات.النساء  الجماعية مع  

إلى الزنزانة الجماعية   P32اسمه( وأخبره أن يأخذ    P32  ت)نسي  السّجان  استدعى  أنورن  إ  P32  قالتالزنزانة الجماعية للنساء".  

عكس  إشارة لفعل سّجان "ال"[ وكأنه يعطي ال  يعنييرفع حاجبيه ]عادةً ما  أنورأنها رأت  P32بداًل من الزنزانة االنفرادية. أوضحت 

أنفها كما نزفت من    أصيبت بنزيف في بطنهاو  P32  ثم انهارت  إلى الزنزانة االنفرادية.  P32  السّجانأعاد    وبالفعل،له للتو.  قاما  

يزال في داخلها روح تقاتل للخروج من هذا    ما ، كان  ففي نهاية المطاف  نوبة حزن. ل  ت تعّرض  ما إذا إنها ال تعرف    P32بغزارة. قالت  

  مر المكان كله بدمائها. ثمجمعت الدم من أنفها ووضعته على ثيابها والجدران حتى غُ حيث ": أن تقوم بحيلة " P32لذا قررت المكان. 

نها كانت محطمة للغاية للمحكمة أ  P32وأخبرته أنها ال تعرف ما حدث عندما سألها عن كل الدم في زنزانتها. أوضحت نادت السّجان  

إنها تعلم أنها مكثت في الزنزانة االنفرادية  قالت    P32  إال أن.  أنورمباشرة بعد الموقف مع    ذلك  حدث  إن  في ذلك الوقت، لذلك لم تتذكر

زنزانتها وطلب منها أن    سّجان أنها تناولت العشاء ثم نامت( فتح ال   P32  تلعدة أيام بعد لقائها مع أنور ]رسالن[. ذات صباح )تذكر

إلى   قتادأنها ستُ   P32كانت هناك زنزانة جماعية، لذا افترضت  حيث  من زنزانتها االنفرادية إلى الممر.    P32خرجت  وتأتي معه.  

عندما فتح  وادوا نقلها إلى زنزانة انفرادية أخرى.  تتساءل لماذا أر  P32باب زنزانة انفرادية ثانية. كانت    قام بفتحسّجان  هناك، لكن ال

  P32  أبدت]كانت هناك في الزنزانة االنفرادية.    بل  إطالق سراحها،لم يتم  التي  برؤية والدتها    P32باب الزنزانة، فوجئت    سّجانال

 الحشرات جسدها.  نهشتشاحبتين وها اشفتكانت أن والدتها كانت مريضة ومتعبة و P32 ذكرت[ تأثرا وغلبت عليها مشاعرها

 دقيقة. 15كيربر استراحة لمدة  القاضي المحكمة ةأعلنت رئيسف، استراحة قصيرة للتعافي P32طلبت 

*** 

 دقيقة[ 15]استراحة لمدة 

*** 

إنها دخلت الزنزانة، مضيفة أنها  P32حدث بعد نقلها إلى زنزانة والدتها. قالت عّما   P32كيربر استجوابها بسؤال  القاضيواصلت  

والدتها. مع أنها ستموت وقرروا نقلها  اعتقدوا ، ربماP32لـ  اغير متأكدة من سبب قيام أنور ]رسالن[ أو غيره من المحققين بذلك. وفقً 

وسهما  زنزانة والدتها وجل  دخولها  P32صفت وتعذيبًا منهجيًا.    عدى يُ في زنزانة انفرادية ووالدتها في زنزانة أخر  P32وضع  غير أن  

فيما بعد  علمت  نها  إ  P32  قالت أن الزنزانة لم تكن في الواقع كبيرة بما يكفي لشخص واحد، ناهيك عن شخصين.    P32  ت . أوضحامعً 

صغيرة  فجوة  كانت هناك  فزال هناك وعلى قيد الحياة.  ت ال    P32عرف أن  تأمها  جعلت  الردهة  كيف أن تمثيلية سقوطها على األرض في  

كذلك أن والدتها أخبرتها كيف كانت تبحث    P32قالت  .  P32  ترأت والدتها من خاللها كيف سقطحيث  تحت باب زنزانة والدتها  

 P32أبدت  . ]إلى المرحاض  P32  ذهبتكلما    قادرة على رؤيتهاكانت  ومن خالل الفجوة الموجودة أسفل بابها،    P32  حذاء عن    ادائمً 

 [تأثرا وغلبت عليها مشاعرها

 نهشتبينما    فانوكانتا تضعُ ساعة،    12إلى المرحاض كل   تأكالن وتذهبان  فقط  نتاأو والدتها. وكا  P32  لتحقيق معمرت األيام دون ا

 P32  م تستطعلوبخالف ذلك  اضطرت للنوم على جانبها وهي تعانق والدتها،    P32. كان المكان صغيًرا لدرجة أن  جسديهما الحشرات  

 والدتها، وأُطلق سراحها. وبعد ذلك بثالثين دقيقة تم استدعاءاسم  في الخطيب( تم نداء    ايومً   23ما مجموعه  )مدة  مرور  أن تنام. بعد  

إنها بقيت في هذا الفرع وفي   P32في كفرسوسة. قالت  285الفرع العسكري  وهو  إلى فرع آخر، حافلة صغيرةوأخذتها  P32 اسم

أُحيل ملفها إلى القضاء العسكري وليس إلى  ثم  مرة واحدة  تم التحقيق معها ل  ،الفرع العسكريفي  شهر ونصف.    ما مجموعهالخطيب  

 ، المشاركة في المظاهراتو  ،خيانة كبرىوال  ،حيازة سجالت ووثائقو  ،لألسباب التالية: التحريض على القتل  P32قصر العدل. اعتُقلت  

 ونصف   شهرنحو  جنت  إلى سجن عدرا حيث سُ   P32ختلقة[. كما نُقلت  " ]المُ الملفّقة"التّهم  وغيرها من    ،دعم الجيش السوري الحرو

 . 2012]المعلومات محجوبة[،  في تاريخ مشروط راحسبإطالق ها إطالق سراحقبل 

 مقارنة   الأنه  ة  بالتأكيد، مضيفأسوأ  ن الخطيب كان أ  P32  فأجابت .  285  مأ  251أرادت القاضي كيربر أن تعرف أي فرع كان أسوأ،  

 .بينهما

 . ذلك P32 نفت، 285في الفرع  تحقيقلسوء المعاملة أثناء ال P32 تعّرضن كيربر ع  تسأل

  واإلصابات،بعض الندبات    ، بقيتP32ـل  افقً و.  عتقالهاال تزال تعاني من العواقب الطبية ال  P32أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت  

 وانزالق غضروفي. ،رنًاكِ البطن كما ذُ  على كان لديها فقط ندبةوولكن ليس لفترة طويلة. 
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 بأنها من آثار الماء الساخن في القبو ]انظر السياق مجددا: التحقيق في القبو أعاله[.  P32 فأجابت  ،عن سبب الندبة  P32سألت كيربر  

أثناء استجواب الشرطة توضيحي   سم  رسمها لرتقديم المزيد من التفاصيل حول الماء الساخن الذي ذكرته عند  P32طلبت كيربر من 

  حاولت أن تتذكر بعض األشياء   ولكنهاذكرياتها.  أن تهجر  التعذيب مشوهة ألنها قررت    بغرفة  المتعلقةأن ذاكرتها    P32أوضحت  فلها.  

 أثناء استجواب الشرطة.

 إذا كانت تتذكر   P32المعلومات[ وسألت    ُحجبتأثناء استجواب الشرطة لها في ]  وضيحيًا ت  ارسمت رسمً قد    P32كيربر أن    ذكرت

 . ذلك P32فأكدت 

المعروض في المحكمة، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤيته وسماعه   التوضيحيللرسم تصميمه  نموذج معاد]ما يلي هو 

 في المحكمة.[ 

 

 . من فعلت ذلك  هي نهاإ P32 ت. قال التوضيحيأرادت كيربر معرفة من كتب الكلمات األلمانية على الرسم 

في حالة نفسية تمنعها من    كانت  أنها  P32. أوضحت  يكهربائي  تذكر الجلوس على كرست  P32  ن كانتمعرفة ما إأرادت كيربر  

 . تذكر كل شيء

أنها حاولت استعادة ذكرياتها قبل المحاكمة.    P32أوضحت  ف،  إذا كانت تفضل االستمرار في فترة ما بعد الظهر  P32سألت كيربر  

نفسيا    أنها استشارت اختصاصيا  P32في سويسرا. أضافت    ة جديدحياة  "قررت االبتعاد عن الشرق األوسط" عندما بدأت  إال أنها  

من الواضح أنها ال تزال تتذكر بعض القصص مثل محاولة االغتصاب من قبل  ول ما حدث لها والمضي قدًما. تقبُّتتمكن من اجتماعيا ل

بل وأثرت على عالقتها  جًدا،هذه الذكريات تطاردها لفترة طويلة ظلت ، P32لـت له. وفقًا تعّرضواألذى الجسدي الذي السّجانين أحد 

 إغالق هذا الفصل.  P32بابنتها. لذلك، قررت 

ر  . أضافت كيربر أنها ستذكّ P32تعذيب  جرى فيها  سف" المزيد من األسئلة بخصوص الغرفة التي  مع األأوضحت كيربر أن لديها "

P32    لـاستجواب الشرطة    محضربما حدث من خالل اقتباسP32وبعد كل اقتباس، على .  P32  ( 1أن تخبر المحكمة إذا كانت )
 :المحضر في االقتباس منت كيربر . بدأأثناء استجواب الشرطةذلك  قولهاتذكر كانت  إذا( 2و) لهاذلك ث وتذكر حد

 ذلك.  P32دت أكّ فأبا غضب وأبا شملة مرارا أثناء جلسات التعذيب وعند تقديم الطعام".  P32 رأت"

 . متأكدةغير  لكنها ذلك،إنها تذكرت  P32للتعذيب بأداة تشبه السرير وربطت بها." قالت  P32ت تعّرض"

إنها تذكرت   P32ذلك من معتقلين آخرين". قالت    P32سمعت    ،من أقدامهم  امن أيديهم وأحيانً   ا"كانت هناك أدوات لتعليق الناس، أحيانً 

 قول هذا أثناء استجواب الشرطة، مضيفة أنه ليس لديها اطالع على شهادات الشهود اآلخرين. 

 إنها تذكرت لكنها لم تكن متأكدة.   P32غضب ضربها بيده". قالت    فأجابت أن أبا  ، حدث لهاعّما    وسُئلت   توضيحيا رسما    P32"رسمت  

 ذلك.  P32دت أكّ ف ".على الكرسي P32  " جلست
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 رت قول ذلك، لكنها اآلن نسيت ما حدث. إنها تذكّ  P32ت للتعذيب بالكهرباء". قالت تعّرض، وP32 اقدمدت يِّ"قُ 

إنها كانت في   P32إنها ال تذكر ذلك، ألنها كانت في حالة نفسية ]سيئة[. قالت    P32". قالت  شّدة التيار الكهربائي:  مفتاحية"الكلمة ال

 ]أثناء التعذيب[. تشعر فيها بآالم حالة 

  كاناسم. عن ذكر  P32 امتنعتكلما التيار شّدة إذا كانت تتذكر ما يلي: "تمت زيادة  عّما  P32قالت كيربر إنه ال بأس بذلك وسألت  

 استجواب ]الشرطة[. أثناءإنها تتذكر قول ذلك  P32". قالت شديًدا ]التيار[

 رت قول ذلك. إنها تذكّ  P32على األرض". قالت  P32"تم وضع 

 رت قول ذلك. إنها تذكّ  P32للضرب سبع أو عشر مرات على قدميها". قالت  P32 "تعرضت

 إنها نسيت ذلك.  P32على الوقوف". قالت  ةقادر P32 كنت"لم 

 إنها غير متأكدة ]إن حدث هذا[.  P32قادرة على المشي على قدميها". قالت   P32"لم تكن 

وربما لم يحدث. وأضافت أنها ربما   ذلك، ربما حدث ف انها نسيت P32جنسيًا وخلع مالبسها". وقالت  P32غضب على و "اعتدى أب

 تخيلت حدوث ذلك ألنها كانت خائفة.

كانت تشير إلى ما حدث في زنزانة الحبس فقد  رت قول ذلك.  إنها تذكّ   P32. قالت  "ولمس صدرها  P32  مالبس  غضب[   ]أبو  خلع"

 .صدرها في حديثها عناالنفرادي 

 P32أوضحت ف. ]قيام أبي غضب/ أحد السّجانين بلمس صدرها[ مرة أو مرتينأن ذلك حدث تتذكر  P32إذا كانت عّما  كيربر سألت

لم تكن    لكنها باإلضافة إلى األلم الذي شعرت به.    التعذيب،من قبل شخص ما في غرفة    للمس ات للضرب وتعّرضأنها تذكرت فقط أنها  

 االعتداء الجنسي.   بغرضتعرف ما إذا كان اللمس 

أنها أخبرت   P32غضب إلى المحقق". تذكرت    وانهارت وفقدت الوعي. ثم أعادها أبو  فسية بسبب اإلساءةبصدمة ن  P32"أصيبت  

أنه أثر عليها   P32االعتداء الجنسي، أوضحت   حولإلى الزنزانة أو إلى المحقق. وقد أعيدت  أنها ال تعرف ما إذا كانت    االمحكمة سابقً 

 السّجان هو أبو شملة ]وليس أبا غضب كما هو مذكور في المحضر[.  ، وأننفسيا وعلى زواجها لسنوات

أنها كانت شبه واعية؛    P32تذكر إعادتها إلى مكتب المحقق بعد أن فقدت وعيها. أوضحت    P32أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت  

 .يقاظهااست ر الظروف عندلذا لم تستطع تذكّ 

التحقيق  P32جلست  " أثناء  الكرسي  نفس  الجنسي، كانت  و  على  تذكر    .مشتتةبسبب الضرب واالعتداء  ]أثناء    P32لم  أي أسماء 

 إنها تذكرت حدوث ذلك.  P32إلى زنزانة النساء ]الجماعية[". قالت  عيدتوأُ [ تحقيقال

 . ذلك إنها تذكر P32ترتدي مالبسها". قالت  P32"كانت 

 إنها تفضل أخذ استراحة.  P32قالت فاستراحة أطول.  أخذ  إذا كانت تفضل االستمرار لثالثين دقيقة أخرى أوعّما  P32سألت كيربر 

*** 

 دقيقة[ 60]استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

أن عائلتها كانت معروفة   P32. أكدت  اكانت نشطة سياسيً  P32  شقيقةأراد القاضي فيدنير معرفة ما إذا كان من الصحيح القول إن  

الناس أخبار الثورات التي انطلقت تابع    – ، لم تكن هناك ثورة بعد  2011  مارس،/آذار  15قبل    –في بداية الثورة  ف  ،لدى الجهات األمنية

حيث يعرف الناس أن النظام   – كان لدى الشعب السوري أمل ضئيل للغاية في بدء ثورة    الوقت،في ذلك  وفي تونس ومصر وليبيا.  

شوارع.  يأملون ]على األقل[ في الخروج إلى ال   إال أنهم كانوا  –ديكتاتوري ولم يجرؤ الناس على النزول إلى الشوارع  نظام  السوري  

واحدة  شقيقتهاكانت و، 2011  مارس،/آذار 15في  مفاجئ لبشكة سري إنها لم تكن لديها أي فكرة عندما تم تنظيم مظاهرة P32قالت 

الحريقة في دمشق مع أشخاص آخرين.    منطقة   ذهبت إلى  شقيقتهاأن المظاهرة كانت صغيرة للغاية، وأن    P32أوضحت    من المنظمين.

ملفوفة بعلم سوري كبير، وقد هتفت مع آخرين "عاشت سوريا حرة" وبعد لحظات قليلة، هاجمت قوات األمن شقيقة    P32كانت شقيقة  

P32 .ومتظاهرين آخرين 

ظاهرة مالتي وصفتها للتو كانت ال  مظاهرةأن الذلك، مضيفة    P32أكدت  فشطة على اإلنترنت.  ان  شقيقتهاإن كانت    P32سأل فيدنير  

  ا في مكان عملها أيضً   وقفتأُ   [2]الشقيقة  األخرى    شقيقتهاأن    P32  أوضحت .  فيها  اعتقالها   قد تمو  شقيقتهاالوحيدة التي شاركت فيها  

 في الخطيب. عتُقلت وا
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 شقيقتيها بعد اعتقال  و.  2011  مارس،/آذارفي    ناشطةإنها لم تكن    P32قالت  ف.  اأيضً   اسياسيً   نشطة  هي  إذا كانتعّما    P32سأل فيدنير  

 مظاهرات لتوثيقها. الفي  P32 شاركت من قبل قوات األمن في بداية الثورة وحتى اعتقالها، 

 ذلك.  P32 نفت[. 2011]  مارس،/آذار  15مظاهرة  قد حضرت P32إن كانت  أراد فيدنير معرفة

 تم اعتقالهم. قد ووالدتها  [2]الشقيقة و  [1]الشقيقة  يقتيهاوشقنها هي إ P32قالت ف. قلواذين اعتُ عن أفراد عائلتها ال P32سأل فيدنير 

تم القبض   2011  مارس،/آذار  15أنه في    P32[. أوضحت  2011]  مارس،/آذار  15في    ااعتقالهم جميعً إن تم  أراد فيدنير معرفة  

 . بالمجمل نأربعتهتم اعتقال  إال أنه قدفقط.  شقيقتيهاعلى 

]الشقيقة  شقيقتيها، مضيفة أنه تم القبض على ذلك P32 نفت.  P32 شقيقتيإلى  إضافةً اآلخرين  العائلةأفراد  إن تم اعتقالسأل فيدنير 

 فقط. [2]الشقيقة و  [1

بعد ثالثة أيام من اعتقالها.   [2]الشقيقة    إطالق سراحأنه تم    P32. أوضحت  مابعد اعتقاله P32  شقيقتيلمعرفة ما حدث    فيدنيرأراد  

  مصير يعرف  فال أحد  .P32 شقيقتيلسيحدث  كان ما مطلقا أن عائلتها لم تعرف P32. أضافت [1]الشقيقة  إطالق سراحلم يتم بينما 

 من يدخلون السجون السورية.

الخطيب.    شقيقتهاأن    P32كيف عرفت عائلة    فيدنيرسأل   في  المعلومات األولية" أن هذه  P32  تقال ف كانت  يعرفون "حسب   إنهم 

 لكنهم لم يكونوا متأكدين.  ،بشكل عام األحداث مجرى كانوا يعلمون والخطيب.  األمور تقع تحت مسؤولية

االتصال بأشخاص   بشتى الطرق حاولت العائلةإن  P32. قالت P32 شقيقةحاولت مساعدة قد أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت العائلة 

لذلك علموا    أيام،  3بعد    [2]الشقيقة    إطالق سراحأنه تم    P32. أضافت  شقيقتهامن الحكومة للحصول على معلومات حول مكان وجود  

 األخرى[ هو الخطيب.  شقيقتها عتقالأن ]مكان ا

 .ذلك P32 ت. نفP32 شقيقة إطالق سراحقد دفعت المال لتسهيل  العائلةإذا كانت  عّما  فيدنيرسأل 

 في مكتب المحقق أنور رسالن. [1]الشقيقة سُمح لها بزيارة  العائلةإن  P32. قالت P32 شقيقةمعرفة ما حدث ل فيدنيرأراد 

  P32قالت  فعلى إذن لزيارة فرع الخطيب.    عائلةكيف حصلت ال  P32سأل  كما  [  االجتماععن تجربتها ]في هذا    P32  فيدنير  سأل

 .شقيقتهالكنهم تمكنوا في النهاية من الذهاب إلى الخطيب ومقابلة  النقطة،إنها ال تعرف كيف وصلوا إلى هذه 

قد    [2]الشقيقة  ما إذا كانت    P32تذكر  تهي ووالدتها ووالدها. لم  كانت  إنها   P32. قالت االجتماعمعرفة من ذهب إلى هذا    فيدنيرأراد  

 أم ال.  اأيضً  ذهبت

  على   إنها تذكرت دخولهم الفرع، وبالطبع كان هناك العديد من نقاط التفتيش  P32  فأجابتتتذكره من الزيارة.  عّما    P32سأل فيدنير  

إنهم دخلوا إلى   P32  تدرج آخر يؤدي إلى المكاتب. قالو الطريق. عند المدخل، كان هناك درج يؤدي إلى القبو حيث توجد الزنازين

كان وجهها  و   بالدماء.  امليئً   اكانت ترتدي حجابً و.  اإلى المكتب أيضً   [1]الشقيقة  بأخذ    لسّجانل  سمح  حيثمكتب المحقق أنور ]رسالن[  

أن   إالإلى المنزل.  [1]الشقيقة وطلب من أنور ]رسالن[ السماح له بأخذ  اقلقً  P32كان والد  الضرب. آثار مليئا بالكدمات منوأزرق 

لكن كان عليها أن    ،[1]الشقيقة  من رؤية    عائلةتمكنت ال   بالفعل،".  تربيتهاأنهم سيبقونها بضعة أيام من أجل "أخبرهم  أنور ]رسالن[  

 لبضعة أيام ثم يرسلها إلى المنزل.  [1]الشقيقة   يبقيأنه س اأخبر العائلة أيضً  أنورأن  P32 ذكرت. بعد مغادرتهمتبقى في الفرع 

"الضرب    نتيجة  أن ذلك كان  P32بالكدمات واإلصابات. افترضت    شقيقتهاتعلم كيف أصيبت    P32أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

 الذي حدث في الطابق السفلي".

إنها  P32 فأجابتإذا كانت تتذكر.  هاما حدث في االجتماع وسأل اذكرت أثناء استجواب الشرطة لها أن شيئً  P32أن إلى فيدنير أشار 

تذكرت فقط أن  و. اأثناء استجواب الشرطة، لكنها نسيت ما قالته ألن عقلها كان مشوشً  ااعتذرت قائلة إنها تعلم أنها قالت شيئً  ثم نسيت

 ثم غادرت. [1]الشقيقة  رأتلعائلة قد ا

سبق  إلى ما    P32أشارت  ف  عرفت ذلك.كيف    P32وسأل    رسالن،مكتب أنور    كان  الشرطة أنه  تأخبر  P32  أنإلى  فيدنير  أشار  

اوأن   تحدثت عن  للمحكمة عندما  قدّ   P32  ت: كانت هناك لوحة اسم. أضافعتقالهاقالته  الشخص  أيضً أن  نفسه  أنور    ام  العقيد  باسم 

 رسالن. 

لوحة وأنها رأت  نفسه،  ب  عّرفهمر  إن أنو  P32قالت  ف.  2011  مارس،آذار/  15إذا كان هذا في االجتماع األول بعد  عّما    سأل فيدنير

 .االسم

 ذلك.  P32 ت دأكّ ففي قاعة المحكمة.  أنورف على إذا كانت قادرة على التعرّ عّما  P32 فيدنير سأل

عى  على جانبها األيمن ]مقعد المدّ   اإنه كان جالسً   P32]في قاعة المحكمة[. قالت  أنور  نه  بأ  تعّرفت على هويتهمن    معرفةر  ييدن ف  أراد

 عليه[.
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 ذلك.  P32 تأكدف. عتقالهاإذا كان هذا هو نفس الشخص الذي رأته أثناء اعّما  فيدنير سأل

في سيبقيها ]ه رفض الطلب، قائاًل إنه بأن  P32 فأجابت P32ر كيف كان رد فعل انور عندما طُلب منه إطالق سراح شقيقة يسأل فيدن

 ". لتربيتهاالفرع[ "

"ليس   حيث أجاب   [P32  شقيقة]  [ ليطلق سراحأنورقالت خالله "لقد توسلنا إليه ]حيث    P32ـ  لاستجواب الشرطة    مذكرةر  ي اقتبس فيدن

 قائلة إنه ال يخالف ما قالته للتو. ذلك P32فأكدت كانت تتذكر.  إذا P32 كما سأل فيدنير".  الم يطلب شيئً واآلن، فيما بعد". 

 إن دفعا   يقصد  فيدنيرإذا كان    P32  تقالو.  شقيقتهاها قد دفعا المال في قضية  اكان والد  نإ  تعرف  P32كانت    إنمعرفة  فيدنير    أراد

 . أموااًل إلطالق سراحها، فإن اإلجابة ستكون ال 

إطالق  ألنه تم    [،للذهاب ]إلى الفرع  رالم يضط  اإنهم  P32  التللذهاب لرؤية شقيقتها. ق  انقودً   اقد دفع  اقال فيدنير إنه يقصد ما إذا كان

 أيام.  3ها بعد سراح

من  للم تعرف    P32 إال أن،  شقيقتهامن أجل رؤية    انقودً   عادف والديها قد  أن  الشرطة "  P32 رتأنه فيما يتعلق بـ"المال" أخب  فيدنيرذكر  

بالطبع إنها تتذكر. وأضافت أن عائلتها كانت على اتصال بشخص    P32قالت  ف.  ذلك  رتذكّ ت  P32  نتإذا كاعّما    فيدنيرسأل  و".  ادفع

 والرشوة لتسهيل األمور[.  معارفهمألن الناس في سوريا يعرفون أن النظام يعمل بهذه الطريقة ]باستخدام  ما،

أن الغرفة كانت مربعة وأن المكتب يقع على   P32 حت أوضففي االجتماع.    أنوروصف المكتب الذي رأت فيه   P32 من فيدنير طلب

 .P32ذاكرة هذا ما بقي في إن كان هناك مكان للطاولة والكرسي.  ويمين المدخل. 

 ". عادياكان أنه "  ةمضيف ،ذلك P32فت . نامعرفة ما إذا كان المكتب كبيرً  فيدنيرأراد 

 به أثاث أنيق. اعاديً  اإلى أنه كان مكتبً   توخلص ،افاخرً وال  اإنه لم يكن بسيطً  P32 لتمعرفة المزيد عن األثاث. قا فيدنيرأراد 

بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤيته وسماعه   المحكمة،المعروض في نموذج معاد تصميمه للرسم التوضيحي  ]ما يلي هو

 في المحكمة.[ 

 

 P32قالت  ف  ،السفلي للوصول إلى هذه الغرفةإلى الطابق    النزول   إذا كان على المرء الصعود إلى الطابق العلوي أوعّما    سأل فيدنير

 إلى الطابق العلوي.  صعدواأعاله[  انظر السياق  ،عائلتهاو P32إنهم ]

نها  إ P32 لتتوضح بالتفصيل ما كان هناك[. قا  الرسم،  في  معرفة من كتب الكلمات األلمانية ]كانت هناك كلمات ألمانية فيدنير أراد

 .كانت هي
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في    صورته  كل شيء آخر تماما كماكان  ون المدخل كان على اليمين  إ P32 قالتفرسمها التوضيحي  شرح   P32 من فيدنير بطل

 .توضيحيالرسم ال

 .[أنورخلفه ] تربما كان الفترينةأن  P32 رت. ذكفترينةالموجود في الزاوية   لغرضمعرفة ما إذا كان ا فيدنير أراد

مكتوٌب اسم  لوحة  وكانت هناك    ا،كان فاخرنه  أو  الشرطة أن "المكتب ربما كان في الطابق الثالث أو الرابع  P32إخبار  إلى  ر  فيدني   أشار

 . ذلك P32دت أكّ ف، تذكرت P32 تكان إن". أراد فيدنير معرفة مميزبخط عربي  عليها اسمه

 أن هناك صورة لبشار األسد. P32ذكرت  ".ماأراد فيدنير معرفة المزيد عن "صورة 

صور لبشار وحافظ  ألن هناك    نظًرا  ،اكانت هناك صورة لحافظ األسد أيضً   إن  P32سأل فيدنر إذا كانت هناك صورة أخرى. لم تتذكر  

 .الفروعفي كل 

 االستجواب.  مذكرةمن خالل اقتباس   امشابهً  اوصفً ( BKAت للشرطة الجنائية االتحادية األلمانية )قدم P32أكد فيدنير أن 

على    حاسوبوكان هناك جهاز    2م  40المكتب   ت مساحة"كان  P32  تحيث قال  P32لـاقتبس فيدنير مرة أخرى من استجواب الشرطة  

أوضحت للقضاة أنه في المرتين  وتتذكر التفاصيل.    ، مضيفة أنها الذلك  P32فأكدت  ذكر.  ت  P32  إن كانت   سأل فيدنير  منضدة".ال

المرة  في  وُضربت و]  عتُقلت [ ااتمرفي إحدى ال]  شقيقتها[ لم تكن في وضع يسمح لها بالتركيز، ألن  أنور]عندما كانت في مكتب  

 بالتفاصيل.  لم تهتم ا. لذP32 اعتُقلتاألخرى[ 

 ره.فقط أن تذكر ما تتذكّ  P32قال فيدنير إن كل شيء على ما يرام، وكان على 

  عسكريًا،   اإال أنه لم يكن زيً   ارسميً   انه كان يرتدي زيً إ  P32  قالتأو أي شيء آخر.    ارسميً   ازيً   ارتدى أنور  إنأراد فيدنر أن يعرف  

 بل كان بدلة عادية مع ربطة عنق.

 .بالطبع كان نفسهإنه  قائلة    ،ذلك  P32فأكدت   .اعتقالهاأثناء   P32 كان أنور يرتدي نفس الزي عندما رأتهكذلك معرفة إن   فيدنير أراد

موضحة أن ذهابها إلى نفس المكتب ساعدها في التعرف    ذلك  P32فأكدت في نفس المكتب.    اكان كال االجتماعين قد تم  إن  سأل فيدنير

 رأته من قبل.قد  كانت عندما قابلته للمرة الثانية، ألنها ى هويتهعل

 سوى بضع دقائق.  يستمرنه لم  إ  P32  ع[. قالت ها الفريووالد  P32عند زيارة  معرفة المدة التي استغرقها االجتماع األول ]أراد فيدنير  

أي    بالو  متبلّدا  ان "إنسانً كانه  أ  P32  فأجابتوكيف تفاعلت معه.    ،امفيدً   أنور  ، وما إذا كانأنورتجاه    P32عن شعور    فيدنيرسأل  

 مشاعر".

ربما كانت األمور ال تزال في مراحلها  ف، عن السبب لديها فكرة ال إن P32. قالت P32 شقيقةمعرفة سبب إطالق سراح  فيدنيرأراد 

 مرة ثانية.  شقيقتها قلت"، اعتُ للعلمأنه " P32ثورة. أضافت تتسبب في األولية، وأرادوا التخلص منها حتى ال 

 رج إلى الخا شقيقتهاتم تهريب  ،2011، قائلة إنه ربما كان في نهاية عام الضبطب P32سأل فيدنر متى كان االعتقال الثاني. لم تتذكر 

تقوم  أعطاها هاتفًا خلويًا حتى    ضابط    علمدة سبعة أيام قبل أن يُطلق سراحها باتفاق م  قد اعتُقلت  شقيقتهاأن    P32. ذكرت  بعد ذلك

 لصالح النظام. سًرا  بالعمل بالتبليغ عن أشخاص،

مع    عتُقلتأخبرتها أنها ا  شقيقتهاإن    P32قالت  ف  ،أخبرتها أن اعتقالها األول كان في الخطيب  P32  شقيقةإذا كانت  عّما    سأل فيدنر

 [. ا]الحقً  كذلك P32  اعتُقلتفي نفس زنزانة النساء حيث  عتقالهمااالسم[ وتم ا  جبحُ ]

قالت إنها    شقيقتهاأن    P32أوضحت  ،  حدث لهاعّما    لإليذاء أو ها  تعّرضعن  أخبرتها  قد    P32  شقيقةمعرفة ما إذا كانت    فيدنيرأراد  

 [. 2011  مارس،/آذار 15للحصول على أسماء المسؤولين عن المظاهرة ]في  تم التحقيق معها ت للضرب وتعّرض

 .ذلك P32فأكدت ، أنوراسم  P32 شقيقة إن ذكرت فيدنيرسأل 

  تا تعّرض، ألنهما  أنور  عنشقيقتها  أنها تحدثت مع    P32أوضحت    أنور بالضبط،عن    P32لـ  P32  شقيقةأراد فيدنير معرفة ما قالته  

ت للضرب من  تعّرضكانت قد    إن متأكدة    P32ولم تكن  السّجانين  ت للضرب من قبل  تعّرض  إال أن شقيقتها قد.  معهشابهة  تجارب مل

 . كذلك أنورقبل 

  . لم تتذكرأنوروليس من قبل    السّجانينللضرب من قبل  شقيقتها    تعّرضعن  قد أبلغت الشرطة    P32معرفة ما إذا كانت    أراد فيدنير

P32. 

  قام بالتحقيق إنه    P32فعله أنور بشقيقتها، قالت  عّما    P32: عندما سُئلت  P32لـاستجواب الشرطة   اقتبس فيدنير مرة أخرى من مذكرة

للضرب من قبله".   هاتعّرض  نفت  عندما أطلق سراحها، لكنهابما حدث  على رأسها. أخبرت شقيقتها العائلة    قام بضربهاشقيقتها و  مع
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للشرطة.    P32أكدت   قالته  قد حقق مع شقيقتهاأن    P32أضافت  وأن هذا ما  تعرف    P32بالتأكيد، لكن    أنور ]رسالن[  إذالم   ما 

 [ لم يحدث لها. تحقيقأثناء ال أنور]الضرب على يد  ذلكإلى أن  P32. خلصت  تحقيقللضرب أثناء ذلك ال شقيقتها تعّرضت

 . ذلك P32 أكدتف ،2011 مايو،/أيارفي مظاهرة في  P32عند إلقاء القبض على  ق عيارات ناريةإطال تمقد  ر إلى أنهيوأشار فيدن

 . تعلم P32تكن  لم.  أحد لتأصيب أو قُ قد  أراد فيدنير معرفة ما إذا كان

نُقلت إلى الخطيب من القسم    P32سأل فيدنير كيف علمت   يعلم  في المحكمة:    إلى إجابة سابقة على سؤال    P32. أشارت  40أنها 

، خاصة عند القبض عليهم في مناطق مثل  لحاالتمن ا %90إلى الخطيب في  ينقلونالسوريون أن األشخاص الذين تم القبض عليهم 

كانت إن    P32. لم تتذكر  شقيقتهاعندما زارت    امن تحديد المكان ألنها ذهبت إليه سابقً   اأنها تمكنت أيضً   P32  قالتالجسر األبيض.  

 رع.الف لمعتقلونتذكرت الصورة عندما دخل اإال أنها إلى الخطيب،  40 القسمالحافلة من رحلة معصوبة العينين في 

فيدن  الشرطة  ياقتبس  زيارة  هأن  P32قائاًل: "علمت    ،P32لـر مرة أخرى محضر استجواب  أنها كانت شقيقتها  الخطيب من  ، رغم 

 ذلك.  P32 أكدتف ".هناكمعصوبة العينين في طريقها إلى 

العلوي أ  اقتيادهاللضرب عند    P32  تعّرضر عن  فيدنيسأل   الطابق  تتذكر    P32قالت  ف،  السفلي  مإلى  أنها  تتذكر، مضيفة  إنها ال 

 . 40للضرب فقط عندما دخلت القسم  هاتعّرض

 . ذلك P32دت فأكّ إن قالت ذلك،  P32للضرب وسأل   تعّرضأخبرت الشرطة أنها لم ت P32أن  ذكر فيدنير

إذا كانت   فيدنير توضيح ما  ت  P32أراد  لم  إذا  المحكمة  في  بالذات  اللحظة  تلك  في  ]في   P32تذكرت  . اسللضرب  تعّرضتذكرت 

 في الفرع الثاني.  رياتاألخقالت والمعت هيللضرب  تعّرضلم ت نهاإقولها سابقًا استجوابها للشرطة[ 

 ر.إنها ال تتذكّ  P32قالت ف، ت للضرب عند وصولها إلى الخطيبتعّرضقد  P32إذا كانت عّما  سألها فيدنير

 . حسنًا P32 قالتفتعلم، لم تكن  وإنكون على ما يرام تس اأنه P32طمأن فيدنير 

  P32. قالت  هنتحدثت مع  نوما إ  تحقيقمن ال  هنعند عودت خرياتاأل  معتقالتال  تبدتتذكر كيف    P32أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

ألنها   خرياتجنب التحدث إلى األتإنها كانت تركز على نفسها وت  P32. قالت  تحقيقمن ال  عودتهن  إنها نسيت كيف بدت النساء عند

 . والدتها إلىكانت تتحدث عندما أنها كانت تهمس حتى فقدت الثقة تماما، 

سماع ذلك  من الممكن  إنه    P32  تقالف  ،ما حدث للمعتقلين اآلخرين  القبوإذا كان من الممكن أن يسمع شخص ما في  عّما    سأل فيدنير

 "."طوال الوقت

 جًدااألصوات قريبة  وأن  .  %100ذلك قائلة    P32  أكدت   ،طابقالضوضاء واألصوات تأتي من نفس ال  ت أراد فيدنير معرفة ما إذا كان

 بباب الزنزانة. ضرب السجين رأسه من الباب عندما يَ   اقادمة من الممرات أو أحيانً و

 إنهم كانوا ذكوًرا.  P32قالت ف ، أم إناث   تعني أصوات ذكور   P32كانت   ما إذاسأل فيدنير 

 اعتادت في طريقها إلى المرحاض على رؤية   أنها  موضحة"،  أجساًدا"  رأتإنها    P32. قالت  جثثًا  P32  إن رأتأراد فيدنير معرفة  

 الحائط.مواجهين يجلسون على ركبهم  رجال  

.  والجلد لإلصاباتوا تعّرض اأشخاصً  إنها شاهدت P32قالت ، سوء المعاملة أو اإلصابات آثارإذا كانت تظهر عليهم عّما  سأل فيدنير

 معينة.  أدواتكانت ظهورهم مليئة بالدماء نتيجة الضرب بحيث 

 . ذلك P32أكدت ف ،بالدماء ٌمليءظهره و وأقدامه مقيدةعلى األرض  اللشرطة إنها شاهدت شخصً  P32 قول فيدنير رذك

 P32إلى الزنزانة الجماعية للنساء. أراد فيدنير معرفة ما إذا كان أنف    انقله  ثم طلبت  مقابلته  P32  تعندما طلب  فيدنير الموقف  ذكر

 ن ذلك حدث بعد لقائها مع أنور ]رسالن[. إ P32قد نزف قبل أو بعد االجتماع. قالت 

 هقد حدث قبل كان ما إذا تكن متأكدة مألنها ل إن هذا حدث P32قالت ، أثناء استجواب الشرطةعكس ذلك  تقالقد   P32قال فيدنير إن 

 . هأو بعد

 .ايومً   11حوالي  إنها مكثت    P32 ت. قال ساءة ت لإل تعّرضفي الزنزانة االنفرادية حيث   P32معرفة المدة التي مكثت فيها فيدنير  أراد  

. أوضحت  اعتقالها  بسببإذا كانت هذه المشاكل  عّما    P32إنها تعاني من مشاكل في عمودها الفقري وسأل    اسابقً   P32  قول  فيدنير  ذكر

P32    هذا   إن كانبندقية. وأضافت أنها غير متأكدة  بأخمص )عقب(  أن مشاكل عمودها الفقري كانت ناجمة عن ضربة على رقبتها

  P32 أصيبت. كما انزالق غضروفيأظهرت األشعة السينية أنها مصابة ب وقد هو السبب، لكنها خضعت لألشعة السينية بعد الضربة.

 قرحة في المعدة.ب

 "ال".  فالجواب هو ،  عائلتها إخطاراإن تلقت    أراد فيدنير معرفة  إن   P32باعتقالها، قالت    P32ما تم إبالغ عائلة  أراد فيدنير معرفة إذا  
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أنها    P32دت  أكّ فاألسماء.    تفصح عن، ما لم  الفترة طويلة جدً   عتقالددت باالهُ   P32إذا كان من الصحيح القول إن  عّما    سأل فيدنير

بشكل مباشر أو غير مباشر في  تورطها  كما قيل لها أن السبب وراء هذا السجن الطويل هو   ،سنوات  10  لمدة  ت للتهديد بالسجن تعّرض

 وفاة شادي. 

لم تعترف أو تذكر أسماء    إن سنوات    10أنها ستُسجن لمدة    P32  رَ أخبَ لقد  قائاًل: "  P32لـاستجواب الشرطة    محضر  رياقتبس فيدن

 تحّدث إنه ]المحقق[  P32 تقالف. مساءلتهاتمت  ما إذاقد اعترفت بالفعل وذكرت األسماء أو   P32إذا كانت عّما  أخرى". سأل فيدنير

قضاء كامل الفترة ]في السجن[". على أي  /البقاء  أساعدك على عدمس  "إذا أعطيتني أسماء،   أي  معها بهذه الطريقة لكي تعطيه أسماء،

 . هاصبعإ ةبصم إعطاءوالتوقيع على أوراق  P32كان على  حال،

أفضل في هذا اليوم بالذات في المحكمة مقارنة باستجواب الشرطة أو ما إذا كانت ذاكرتها  P32معرفة ما إذا كانت ذاكرة  فيدنيرأراد 

ألنها بعد استجواب الشرطة، قررت أن تنسى كل    الوقت،تتذكر بشكل أفضل في ذلك  كانت  إنها    P32أفضل في ذلك الوقت. قالت  

 تعبت.  قد شيء ألنها

  يحتاجقال محامي الدفاع بوكر إن الدفاع ف. ةسئللألن إليه اقدار الوقت الذي يحتاجعن م لطرفينكيربر ا القاضي المحكمة ةرئيس تسأل

 تحضير بيان. لله لبعض الوقت للتحدث مع موكّ 

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

 للغاية بالنسبة لها. امرهق ن األمرمنذ الصباح وكا ظلت مستمرةها في الوقت الحالي، ألن شهادتها إيقاف إدالءإنها تفضل  P32قالت 

 . موكلهملدفاع للتحدث مع محامي اأن هذا سيوفر أيضا وقتا كافيا ل موضحةلهذا اليوم،  P32القاضي كيربر  صرفت

 مساًء.   3:00ُرفعت الجلسة الساعة 

 . 2021 أبريل،/نيسان  15المحاكمة في  ستأنفست

 

 2021نيسان/أبريل،  15 –للمحاكمة  سبعوناليوم ال

وطلب أحد الصحفيين المعتمدين الوصول إلى  ،  من الصحفيين  وستة  ة أشخاص عشربحضور  صباًحا    9:30في الساعة    لجلسةبدأت ا
  العامان   انالمّدعي  االّدعاء العامام محكمة بين الحضور ومثّل  رسّ كان  و  ،(المحاكمةالثالثين من  يوم  ال)نفس الشخص في  الترجمة العربية  
 كلينجه وبولتس.

  سألتحتى نهاية الجلسة.    تأجيلهشارمر    ّدعاء اال  محامياقترح  و  ،بغرض تالوتهي إن الدفاع قد أعد بيانا  تسكقال محامي الدفاع فرا
 .مهمكي إنه سفراتقال ف ،لمجريات الجلسةعن أهمية البيان  فراتسكيالقاضي كيربر 

  د. ومحاميها P32قاعة المحكمة ]استعدت  P32سمحت القاضي كيربر للدفاع بتالوة البيان، موضحة أنه سيتم تالوته بمجرد مغادرة 
عادت  فالبقاء أو المغادرة.  بإمكانها    بأن  P32، طلبت كيربر من المترجم أن يخبر  P32كروكر لمغادرة قاعة المحكمة[. بعد أن خرجت  

P32   تحدث د. كروكر مع[ إلى الداخل وقالت إنها تفضل البقاءP32 اوغادر  .]مرة أخرى 

 ة البيان: تالوبقاعة المحكمة قبل أن يبدأ محامي الدفاع فراتسكي لللتو  P30 المّدعي إلى دخولالقاضي كيربر  أشارت

 مة سماعه في المحكمة.[ ]ما يلي هو إعادة صياغة لبيان أنور بناًء على ما استطاع مراقب المحاك

 P32[. قلت في بيان دفاعي السابق إن مع أنورواالجتماع  واعتقالها إيقافهافي اليوم السابق بخصوص   P32"]ذكر أنور بدايًة شهادة 

  م . ت[ُحجب االسموفتاة أخرى من عائلة ] [2]الشقيقة  و [1]الشقيقة  كانت : باألحرىأً ط، لكن هذا كان خ[1]الشقيقة مع  اتم القبض عليه
إمرتي. لم يكن  لم يكونوا تحت    ضبّاط، وتدخلت إلنهاء الضرب، رغم أن هؤالء ال40  قسممن ال  ضبّاط على أيدي    ضربهن وإهانتهن

بحثت في  ، وقد  لكنني لم أضربها  [1]الشقيقة    لتحقيق معطالبني توفيق يونس با  للضرب.  تعّرضمع الفتاة الثانية، فهي لم ت  ذلك ما حدث 
مقابل الزيارة،   اا قد دفعا نقودً نكا  ال علم لدي إنوجدت مقاطع فيديو لمظاهرات.  حيث    الفيسبوكعلى  "الوردة الدمشقية"    هاتفها وحسابها

أن توفيق يونس    ب منيطلهدد والدها بإشعال النار في نفسه أمام الفرع.  ، كما  P32  دونالفرع في نفس المساء    ازار  إال أن الوالدين

الدم عليه. طلبت من األب   سالحجابها و الأزلدرجة أنه . في مكتب يونس، صفع األب ابنته بشدة [1]الشقيقة  ن أجلب معي أوأحضر 
 ثالث مرات [1]الشقيقة  معقمت بالتحقيق  .جب االسم[والفتاة من عائلة ]حُ  [2]الشقيقة طلب مني يونس إطالق سراح و ،التزام الهدوء
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زعمت أنها   كما  ،الفيسبوكعلي على  P32 رتتقلها فرع فلسطين مرة أخرى بعد أسبوع، حيث أطلق سراحها. ال أعرف لماذا افتواع

 .شقيقتهاذلك. ومع ذلك، لم تكن لتفعل ذلك لو أنها سمعت أشياء سيئة عني من   مع أنني ال أذكرإلى الزنزانة الجماعية،    هاطلبت مني نقل

األم في وقت   اعتُقلت  عني.  اسيئً   الم تقل شيئً شقيقتها    مني تثبت أن  ذلك  طلبت  حقيقة أنهاف  ،طلبت المساعدة من أبي غضب  وإال لكانت
 ".الشاهدتينوالدة  40ل القسم قتاعو مارس،/رآذا 15من لقائها في  ايومً  45إلى  40التقيت بها بعد حوالي و الحق

 توقيع أنور رسالن

 [.اهز أنور رأسه ]بدا متفاجئً ف .بيانهإذا كان هذا هو عّما  كيربر أنور المحكمة القاضي ةسألت رئيس

 طلب محامي الدفاع فراتسكي استراحة.

*** 

 دقائق[ 5]استراحة لمدة 

*** 

أجاب أنور باإليجاب. طلبت كيربر من مترجم أنور ترجمة ما قاله، فكيربر سؤالها ألنور عن كونه صاحب البيان،  القاضي  كررت  

 أوضح المترجم أن أنور قال "نعم". ف

أفضل من  أنه  و  اضروريً   ه كانمحامي الدفاع بوكر أنرّد  ليوم.  ذلك الاالنسياب التنظيمي  قد أفسد  كلينجه إن البيان    العام  المّدعيقال  

المحكمة بتوزيع نسخ ورقية من البيان، أشارت القاضي كيربر إلى أن    ضبّاطمرة أخرى في وقت الحق. بينما قام أحد    P32دعوة  

P32  حة.سترابتمديد فترة اال إبالغهماشارمر محامي االّدعاء طلب   .كروكر د.قد ترغب في استشارة محاميها 

*** 

 دقيقة[ 15]استراحة لمدة 

*** 

 P32 5شهادة  

 االّدعاء العاممن قبل استجواب 

ارتداه الطبيب. عّما  P32إلى الخطيب، وسألت  40عندما نُقلت من القسم  إنه كان هناك طبيب P32بولتس قول  العام المّدعيذكرت 

 إنه كان يرتدي زي الطبيب. P32 قالتف

 . ذلك P32 نفت. أحد األجهزة األمنيةقوات األمن أو  انتمائه إلى إلى ما يشير على مالبسهإذا كان عّما بولتس  تسأل

 ذلك.   P32  نفت  ، عن االعتداء الجنسي على النساء أو الرجال  معتقالت أخريات قد سمعت من    P32معرفة ما إذا كانت    بولتس  تأراد

رؤية    تذكر على    P32بولتس  وإصابات  ظهورهملمعتقلين  كانت  عّما    P32  توسأل   ،دماء  أيضً إذا  رأت  أشخاصً   اقد  أو    اقتلى 

بدا من  ووهم يتحدثون عندما كانت في الزنزانة االنفرادية.    السّجانين، مضيفة أنها تذكرت أصوات  ذلك  P32  نفت.  ون للقتلتعّرضي

إنهم بدوا وكأنهم يتحدثون   P32  قالتللخارج".    خذوهفي سجادة و  لفّوه  هذا.  لقد ماتمثل "انظر!    اقالوا شيئً و  جثة،حديثهم أن هناك  

 حيوان.  عن عن كيس من الخيش أو 

 ذلك.  P32 تأكد ف. اأن الشخص الميت كان ذكرً  تقصد P32 إذا كانت عّما  تللضمير "هو" وسأل P32بولتس إلى استخدام  تأشار

 إنها كانت وحدها في الزنزانة االنفرادية. P32 قالت ،أثناء هذه المحادثة P32معرفة مكان  بولتس تأراد

 بالوقت.  هاإحساسألنها فقدت  موضحة أن ال فرق بين النهار والليل، ،P32. لم تعرف أم لياًل  اإذا كان الوقت نهارً عّما  بولتس تسأل

 مورإنها ال تذكر الحديث عن مثل هذه األ  P32 قالت. في الخطيب أشخاص وفاة  معتقالت أخريات تذكر ما إذامعرفة  بولتس تأراد

 معتقالت أخريات.  مع

 

مترجم  لل ت في بعض األحيانححصالشهادة. كما أنها ادالء  أثناءللغاية  منفعلة  P23كانت السابق،مالحظة من مراقب المحاكمة: كما في اليوم  5

 .جملتهالم يترجم نهاية  بإعالمه أنه
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لم تر أو    P32لكن   "،بولتس بكلمة "أطفالقصده  ت  تعرف ما  م أنها ل  P32أوضحت ف.  اعتقالهاأثناء    الً أطفاإن رأت    P32بولتس    ت سأل

أن المرء قد يعرف مصطلح "سُخرة" ]العمل القسري[ مما    P32  قالت النظام.  يخّصون    أشخاصهناك    ولكن كان أطفال.  أي  تسمع عن  

 يعني أنه تم إجبارهم على التنظيف. 

المباشر  لتواصل  با  نَّ إنه لم يُسمح له  P32 ت أعمارهم، قالتهؤالء األشخاص وكم كان   تقد رأ  P32  تبولتس معرفة ما إذا كان   تأراد

لهم "تعالوا إلى هنا واذهبوا إلى هناك". لهذا السبب، لم يكن هناك    حيث يقالكالعبيد  كانوا يعاملون  كما .مع السّجانينالمعتقلين، فقط  مع  

 . صغاًرا في السنكانوا اتصال بصري معهم، لكنهم  

 السّجانون.  ىلم يتواصل معهم سو علمها،على حد ف، ترهم إنها لم P32قالت ف. لم ترهمبالتالي  P32  إذا كانت ولتسب تسأل

عتقالت  الم  عتسمكما  .  على الدوام  السُخرةعمال  أصوات    التالمعتق  سماع   P32وصفت  .  ذلك  P32بولتس معرفة كيف عرفت    تأراد

حيث  "،كالراديوخرة كانت "السُ  عمالو سّجانينإن المحادثات بين ال P32  قالت، وهم يصدرون األوامر للعمال في الممرات سجانينال

 . همسماع قالتالمعتكان بإمكان 

أنها   عبيدا، إالخرة: أي كانوا  إنها متأكدة من أنهم عملوا بالسُ  P32قالت  فأطفااًل،  كونهمتأكيد  P32إذا كان بإمكان  عّما  بولتس  تسأل

أنهم كانوا في  إن من الممكن    P32  قالت.  كذلك  معتقلينعلى اإلطالق، مضيفة أنها ال تعرف ما إذا كانوا    أعمارهملم تكن متأكدة من  

 .في العمل القسريتم استخدامهم  الجيش، إلى  أخذهموقبل  العمر،السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 

ن يشقيقتن لديها  إ  P32قالت  ف  ،شقيقتيهاآخرين غير    إذا كان لديها أشقاءعّما    ت ، وسأل P32بولتس معرفة المزيد عن عائلة    تأراد

 .واحدا وشقيقااثنين 

 .ذلك P32فأكدت  ، في سوريا اكانوا يعيشون جميعً  إن بولتس  تسأل

 عالقة أسرية طبيعية.  بينهمن إ P32 تقال ،ببعضهم البعض  اتصالبولتس معرفة ما إذا كان جميع األشقاء على  تأراد

" مشتقة من "الوحدة".  عائلةأنها تعتقد أن "ال  P32أوضحت  ف  تتناول مشاكلها بانفتاح فيما بينها،  P32إذا كانت عائلة عّما    بولتس  ت سأل

 . في حال حدوث أمر ما يتحدثون مع بعضهم البعض العائلةن أفراد أ P32 تفترض الذ

  بولتس إال أن  قد يكون البيان طوياًل    ،تالوتهبولتس    وّدتودفاعه، انظر السياق أعاله[.    تاله]  اقدم للتو بيانً أنور  بولتس أن    تأوضح

 :P32 إن أرادتأي جزء  ستكرر

 P32  أنور". قالتاها  الدو  مرة عندما زارو  [1]الشقيقة  مع شقيقتها    اعتُقلت  مرتين في مكتبه: مرة عندما  أنورأنها قابلت    P32"زعمت  

 في هذا االجتماع[. المعتقلة]هي  [1]الشقيقة فقد كانت  ،امخطئً  قد يكون أنورإن 

 ة البيان[ تالو بولتس  ت]واصل

تظهر في رأسها منذ بداية   ظلت   ستفهام  وا  أن عالمات تعجب    P32أوضحت فما تقوله عن البيان،    P32إذا كان لدى عّما    بولتس  تسأل

  كل ما ارادت قوله هو إن  إن  P32التي يجب معالجتها. قالت    مورالعديد من اال   P32، كان لدى  لتسبو  تاآلن بعد أن انتهو  البيان.

في وضع يسمح لها باالستماع إلى شخص    هي ليستوعية وضحية.  ومدّ   ةشاهدهنا للسياحة، بل أتت ك لم تأت  إال أنها  جميلة    تسكوبلن

 مجرم.، وشعرت أنه من الغريب أن تضطر إلى الدفاع عن نفسها ضد اتعّده مجرمً 

بولتس البيان    تلتأنور أنكر األقوال التي أدلت بها في شهادتها. ]  المتَّهموأن    ةشاهدبصفتها  في المحكمة  كانت    P32بولتس إن    تقال

في اليوم    P32ه  تقالعّما    يختلف  أنور  المتَّهمن محتوى بيان  أ  P32لـ  بولتس   تمن بولتس إعادة سؤالها. أوضح  P32[ طلبت  جددام

في تناول النقاط واحدة تلو    سبولترغبت    إن  P32 تقالف،  أنوركانت حاضرة أثناء االجتماع األول مع    ن إ  P32بولتس  السابق. سألت  

إنه إذا كان لدى بولتس أسئلة،    P32  قالت و.  لتناولها  نقاط معينةعند    P32  وستوقفهاالبيان  بولتس    تتلو  يمكن عندئذ  أن ف  األخرى،

 سوى اإلنكار.  الم يفعل شيئً  أنور، فستكون اإلجابة أنها تشعر بالغرابة ألن السؤال متعلقا برد فعلهاكان  أما إن ها.  فستجيب علي

ومع ذلك، لم يتم الرد على سؤال   ،احسنً . قال بوكر  ذلك  القاضي كيربرمنعت  ف،  طرح سؤال  بإمكانهسأل محامي الدفاع بوكر إن كان  

 العام.  المّدعي

 يها، مضيفة أن والدذلك P32 نفت. P32 شقيقةبخصوص مسألة ا هميبنفس أنورقد زارا  P32معرفة ما إذا كان والدا  تسبول تأراد

 لم يخبراها بذلك.

 . ذلك P32فأكدت  ،إنها كانت حاضرة أثناء االجتماع P32 قول ت بولتسذكر

 ". أنه لم يفعل" يه روايةن الإ P32 تقالف ،شقيقتهاإذا كان والدها قد ضرب عّما   سسألت بول

ويجب ،  ال فكرة لديها  إن  P32قالت  ف.  [1]الشقيقة    شقيقتهايخص    الفيسبوكإذا كان حساب "الوردة الشامية" على  عّما    بولتس  سألت

 عن ذلك. شقيقتها  سؤال
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اعتاد الجميع على إنشاء قد  ف  ،إنها نسيت  P32قالت  .  فيسبوكعلى    شقيقتهاتتذكر اسم حساب    P32معرفة ما إذا كانت    بولتسأرادت  

عشرات    تعربية(، لوجدعن الوردة الشامية )بال تبحث  لوإنه في هذه اللحظة بالذات،    P32 ت. قالبدافع الخوف  حسابات بأسماء وهمية

 الحسابات بهذا االسم. 

على اإلنترنت لكنها    نشطةكانت    شقيقتهاأنها كانت تعلم أن    P32أوضحت  ف  ،على اإلنترنت  نشطةإن كانت شقيقتها    P32سألت بولتس  

: قال  ابسيطً   اإن لديها استفسارً   P32لم يكن أحد من العائلة على علم بذلك. قالت    مارس،/آذار  15حتى يوم  وال تعرف أي تفاصيل.  

  حول أنور  إذا كان هناك سوء فهم من جانب  عّما    تساءلت  P32جعل مما ا،  استمر من أربعين إلى خمسة وأربعين يومً   عتقالإن اال  نورأ

 تقريبًا، في نفس الوقت  قد تم    ا جميعً   هن اعتقال  يفترض أن  أنورأن األمر بدا وكأن    P32هي ووالدتها وشقيقتيها. أوضحت  ها  عتقالوقت ا

ليس أن الفرق "بشكل ساخر    P32. وأضافت  2012ووالدتها في عام    P32  اعتُقلتبينما    2011في عام    قلتاقد اعتُ   اقتيهشقي  إال أن

 . اواحدً  ا" عامً إال

 . 2012إنها اعتُقلت في عام   P32في أي عام تم اعتقالها وقالت  P32كيربر، وسألت  القاضيتدخلت 

،  اكان هذا صحيحً  إن P32 ت بولتسكان أبيض اللون. سأل  P32 شقيقةأنور أن حجاب  المتَّهمالعام بولتس إلى ذكر  المّدعيوأشارت 

 . ذلك P32فأكدت 

ألت  سشيئا كهذا.   والدهالن يقول  وذلك،  إنها ال تستطيع تصور    P32قالت  فهدد بحرق نفسه.  قد    P32أن والد  ن صحة  سألت بولتس ع

P32    يعتقد أن    أنور  تناول نقطة فيها تناقض مرعب: فمن الغريب أن المحاكمة استمرت لمدة عام، وما زال  بإمكانهاإذا كان  عّماP32 

 اإن األمر بدا غريبً   P32الوضع في مكتبه. قالت    ذكريتزعم أنه  بينما ي  ،(نفقد خلط بين الشقيقتي[ )[1]الشقيقة  ]  شقيقتهامع    اعتُقلت

هويات ال يمكنه تذكر    أنورإلى أنها تعتقد أن    P32خلصت  .  خلط أنور بين أمور أساسية بينما تذكر تفاصيل معينة  حيث بالنسبة لها:  

 ويغادرون هذا السجن. يدخلون الذين ، ألن هناك آالف المعتقلين متم اعتقاله من

 .حديثلمنحها الفرصة للبولتس  P32  تشكر ،إجابةً  تمتلك  سف لممع األإنها  تسقالت بول

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

. أراد فيدنير معرفة كم من الوقت  2011 مارس،/آذار 15اعتقلت في   شقيقتهاالمحكمة أن  أخبرت  P32 إلى أنالقاضي فيدنير أشار 

قوات األمن منزلهم مداهمة  P32  ولكن ذكرتإنها ال تتذكر مقدار الوقت الذي مر.  P32مر حتى لقاء عائلتها بأنور في مكتبه. قالت 

[،  المعلومات ُحجبتدرست ] P32أخذوا العديد من الوثائق ألن . وكانوا يبحثون عن أوراق تتعلق بتنظيم المظاهراتو ،في نفس اليوم

 متعلقة بالمظاهرات.وإعالنات دراستها كانت منشورات  أوراقلذلك افترضت القوات أن بعض 

اعتُقلت مع   [2]الشقيقة  أن  ةً  مضيف  ،مدة بدقةال  P32  تتذكرفي مكتبه. لم    نورالوصول ألعدد األيام التي استغرقها    عن  ريسأل فيدن

 .على األقل شقيقتيهاثالثة أيام من اعتقال  إال بعد أنورعائلة بالتالي لم تر الوبعد ثالثة أيام.  [2]الشقيقة  تم إطالق سراحو [1]الشقيقة 

موضحة أنها افترضت أنه ،  بعد أن سألها  ذلك  P32فأكدت    مارس،/آذار  20الشرطة أن االجتماع قد تم في    P32  فيدنير إخبار  ذكر

 " بثالثة أيام.باألمر العائلة"بعد أن علمت   [2]الشقيقة  إطالق سراحتم 

 الدفاع محامي استجواب من قبل 

 .اإنه كان تاجرً  P32 تقالف ، عن وظيفة والدها P32سأل محامي الدفاع فراتسكي  

 الذي يمارسه االضطهاد  ضد    يقفمن السوريين،    %90إنه مثل    P32  تقالف  ،تجاه النظام  والدهاعن موقف    P32سأل فراتسكي  

 كانت خائفة ]من النظام[ مثل أي شخص آخر.  العائلة إال أنالنظام، 

إلى أحد   P32أشارت  فوسألها عن سبب رغبتها في رؤيته.    2012في عام  عتقالها  أثناء اأنور  طلبت مقابلة    P32فراتسكي أن    ذكر

أنها لم تطلب مقابلة    P32أضافت  .  الخروج من الزنزانة االنفرادية، ألنها كانت على وشك االنهيار  أرادت   قائلة إنها  السابقة،أقوالها  

 اسمه. عرفت   ألنه كان الشخص الوحيد الذي بل، شقيقتيهامع  األنه كان لطيفً أنور 

طلبت   ]نقلها إلى زنزانة أخرى[.  P32قد ذكرت أسماء أخرى في اليوم السابق، وسألها لماذا لم تطلب منهم    P32قال فراتسكي إن  

P32 .من فراتسكي توضيح األسماء التي كان يشير إليها. فإذا كان يقصد السّجانين، لم يكن بإمكانهم تلبية طلبها 

المعروف في سوريا وفي كل    من   ألنه  علمت ذلك إنها    P32  قالت و  للغاية[  P32كيف عرفت ذلك. ]استاءت    P32سأل فراتسكي  

 . هاوإغالق فتح األبواب  . حيث تقتصر صالحيتهم علىالواسعة الصالحياتمثل هذه  ال يملكون  السّجانينمكان آخر أن 

أنها لم تسأل عن ذلك  ، مضيفة P32. لم تعرف ألنورالتماسًا  ىخرأ ةمعتقل أيتقديم بمحاولة على علم  P32 ت كان إن سأل فراتسكي 

 الخروج من الزنزانة االنفرادية. كان أن طلبها الوحيد  P32أوضحت   ،ولم تهتم
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ض   من   ح فراتسكي أنه على الرغمصرّ  أنور، وسألها إن كانت تأمل    لتطلب مقابلة  الكافية  لالعتقال، إال أنها امتلكت الشجاعة  P32تعرُّ

  الشخص الذي كان   ن أنور كانإ  P32قالت  دفعتها إلى فعل ما فعلته.  قد  أن غريزة البقاء لديها    P32أوضحت  فأن يساعدها أنور،  

 فعل ما فعلته.إلى  دفعتها بإمكانه التوقيع على أوراق إعدامها لذا كانت غريزة البقاء فقط هي التي

[ وأوضحت  P32أن تسأل أنور، إن كانت على علم بأن اإلجابة ستكون "ال". ]استاءت    P32ماذا حاولت  أراد فراتسكي أن يعرف ل

P32  .أن خيار المعتقلين الوحيد هو التحدث إلى المجرم، فلم يكن هناك محامون أو مالئكة رحمة 

 . اشكرهلكنه لم ترد على سؤاله،  P32قال فراتسكي إن 

السؤال. قال بوكر إنه يريد معرفة  P32شقيقتها بعد االجتماع مع أنور، ولم تفهم  إطالق سراحإن تم  P32سأل محامي الدفاع بوكر  

، ألن شقيقتها اإنها إذا فهمت بشكل صحيح، فسيكون سؤاله غريبً  P32بعد أن رأت أنور. قالت  شقيقتهام إطالق سراح ما إذا كان قد ت

 . ، قالت إن أنور قام بالتحقيق معهاشقيقتها إطالق سراحبعد . P32ووالدها و P32ة كانت حاضرة مع والد

إنها كما قالت في اليوم السابق   P32قالت  فبعد ذلك االجتماع.  شقيقتها إطالق سراحعن مقدار الوقت الذي استغرقه  P32سأل بوكر 

 .ايومً  11وأثناء استجواب الشرطة: 

عن    اإنها ال تعرف شيئً   P32قالت  ف.  ايومً   11إطالق سراح شقيقتها بعد  بهدف    تم فعله عّما    تعرف أي شيء   P32سأل بوكر إذا كانت  

 هذا الموضوع. 

بوكر    أوضحالسؤال.  تكرار    بوكرمن    P32  ت. طلبأنورباالجتماع مع    امرتبطً   P32أراد بوكر معرفة ما إذا كان إطالق سراح شقيقة  

 P32ربط كال الحدثين. قالت    P32إذا كان بإمكان  عّما    وتساءل  أنور،من لقائها مع    ايومً   11بعد    P32  شقيقةإنه تم إطالق سراح  

من لقائها   ايومً   11بعد    شقيقتها  طالق سراحإلم يتم    هتوضيحه وأضافت أن  بوكرلسؤال، وطلبت من  أحدا قد فهم ا  نبأ  تعتقدإنها ال  

 . منها ربطها ببعض عن األحداث التي أرادبوكر  P32سألت    كما .ايومً  11 كانت مدة االعتقال بأكملها هيبل ، بأنور

إن أحد القضاة قد طرح السؤال نفسه،   P32سأل بوكر عن المدة التي استغرقها إطالق سراح شقيقتها بعد االجتماع مع أنور. قالت  

 من ثالثة إلى أربعة أيام إذا تذكرت بشكل صحيح. استغرقمضيفةً أن األمر 

 ال فكرة لديها إن إن P32قالت ف  ،في مكتبهأنور تها بعائلاجتماع و شقيقتهابين إطالق سراح صلة ترى أي  P32كانت   إنسأل بوكر 

 . صلة كانت هناك

 P32بين ماذا؟" أوضح بوكر أنه لو كان في مكان  صلة  "  P32. سألت  محتملة  صلةأن هناك  إذا كانت تعتقد بعّما    P32سأل بوكر  

 .، فلم تفكر في األمرفحسبالمهم  هو شقيقتها كان إطالق سراح، إال أن فهمتقائلة إنها  P32لكان قد فكر في... قاطعت 

سيعتقد  فإنه  ،P32 شقيقةوكانت في نفس وضع  شقيقة نه إذا كانت لديهأالسماح له بإنهاء سؤاله. وكرر  P32وطلب من  بوكر،تدخل 

  لو كان   ممكناإن هذا قد يكون    P32محادثة مع المحقق قبل بضعة أيام. قالت  ال  صلة محتملة بين إطالق سراحها وإجراءبأن هناك  

 . شقيقتهاإطالق سراح  كان اكترثت ألجلهأن الشيء الوحيد الذي  P32. أضافت لكنه لم يكن في مكانها بوكر في مكانها، 

عن أسباب اعتقال  أن تسأل  حاولت    أو ما إذا كانت قدبين الحدثين،    صلةتعتقد وجود    P32أراد بوكر مرة أخرى معرفة ما إذا كانت  

كما  " وليس "االعتقال".  إطالق السراح، قائاًل إن بوكر كان يجب أن يذكر "أسباب  محامي المدعيفي الفرع. وتدخل شارمر    شقيقتها

و  ولوال تريد أن تعرف.    ال فكرة لديها  نإ  P32  قالت. قال بوكر إن زميله شارمر كان على حق.  ةالشاهد  أال يربكطلب من بوكر  

 كيف كان عليها أن تحاول معرفة األسباب دون أن يتم القبض عليها.  P32قد تم القبض عليها. تساءلت  لكانأرادت أن تعرف، 

معرفة سبب طلب    بوكرأراد  و.  على أي حال  أنورطلبت رؤية  وقد  ،  شقيقتهابعد عام واحد من    P32بوكر أنه تم القبض على   ذكر

P32    قالت  أنورمقابلة .P32  كان الشخص الوحيد  وأنه    كما ذكرت من قبل  للخروج من الزنزانة االنفرادية  أنورطلبت مقابلة    إنها

 الذي تعرفه ]في الفرع[. 

قد سبق  إن السؤال  شارمر، ، محامي المدعيقال  ففي مكتبه.  أنور هاوالداو P32ت أراد محامي الدفاع فراتسكي أن يعرف كيف زار

 تمت اإلجابة عليه في اليوم السابق.وأن 

 .شقيقتهان إطالق سراح يأمالكانا  اإنهم P32قالت  فاالجتماع.  من  قعاهتوعّما  إن أخبرها والداها P32 سأل فراتسكي

 ّدعاءمحامي االاستجواب من قبل 

.  اأن األمر كان مهينً   أنها ذكرتكيف تم تفتيشها من قبل ممرضتين، و  االمحكمة سابقً أخبرت    P32  محامي االّدعاء إلى أنشارمر  أشار  

.  اإنها ستقدم إجابة مختصرة فقط، ألن األمر كان مزعجً   P32أن تصف بالضبط لم شعرت باإلهانة. قالت    P32طلب شارمر من  

 ".فتشوا داخليأنهم "بطريقة مهينة" تعني "عبارة أن  P32  تأوضح
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  عملتإن    P32مرة أخرى، تم إطالق سراحها وإعطاؤها هاتفا خلويا، وسأل    شقيقتهااعتقال    بعدإنه    P32قول  إلى  شارمر  أشار  

لدى النظام[ من أجل  بالقبلت العرض ]شقيقتها  لم تعمل مع النظام. إال أن    بالطبع  إنها   P32قالت  فمع النظام.  شقيقتها   إطالق  عمل 

 ها ثم مغادرة البالد. سراح

 [. P32البقاء في قاعة المحكمة ]بقيت بإمكانها  أن P32أخبرت كيربر و ،ةالشاهد تُصرف

*** 

 دقائق[ 10]استراحة لمدة 

*** 

 الغريب[.  إياد مترجم] مكانه رآخ محلف ممترج وسيحلمن مهامه،  امترجم المحكمة السابق رسميً إعفاء  ر أنه تمأعلنت القاضي كيرب

التّ   احكمً   القاضي كيربرتلت   بالتفصيل أن بعض  القضاة، يوضح  يمكن  من  القانون األلماني  العادية بموجب  بالجرائم  تتعلق  التي  هم 

 . المدعينارتكبت ضد بعض قد إضافتها إلى الئحة االتهام، ألنها 

 ]فيما يلي إعادة صياغة ألقوال القضاة بناًء على ما استطاع مراقب المحكمة سماعه في المحكمة[ 

هام ال ينطبق على القضايا التي  لة في الئحة االتّ القاضي كيربر أن حصر المحاكمة في الجرائم المزعومة المفصّ أوضحت   (1

بأنه يجب إضافة اإلصابات الجسدية واإلصابات الجسدية   الطرفين. لذلك أبلغ القضاة المدعينارتكبت فيها جرائم معينة ضد 

 هم. على النحو المنصوص عليه في القانون األلماني إلى التّ  الشديدة واالعتداء الجنسي والحرمان من الحرية

الخطيب   فرع  في  االعتقال  أن ظروف  إلى  كيربر  النوم    – وخلصت  من  والحرمان  األكسجين  ونقص  المكتظة  الزنازين 

تُعد إصابات جسدية بموجب    – لمعتقلين وسوء التغذية  لالنظافة ونقص العالج الطبي واإلساءة اللفظية المستمرة  واالفتقار إلى  

 . الشديدةالذي وصفه الشهود من قبيل اإلصابات الجسدية  يُعد الضرب كما  القانون األلماني.

حتى اآلن، قالت القاضي كيربر إن جميعهم تأثروا جسديا وهو ما يُعد بمثابة التسبب في    نالمدعيفي إشارة إلى شهادات   (2

 إصابات جسدية بموجب القانون األلماني: 
P1تعّرض   .1 فيلمه وتعاونه المزعوم    وادوالهراوات إلجباره على إعطاء معلومات عن حياته ومكابالت  للضرب بال  

  باإلضافة إلى ذلك، تم إدخال عصا فيو إنه سيبقى رهن االعتقال في حال لم يتعاون.    أيًضامع قوى أجنبية. قيل له  

على  فتحة مؤشرات  هي  األوصاف  هذه  أن  إلى  كيربر  خلصت  الجنسي    وقوع  شرجه.  االعتداء  جرائم 

177  بموجب المادة الشديد/االغتصاب     ( 1( رقم  1 و    2 والمادة    ،من القانون الجنائي األلماني   177   ( 2  )s  .2  
1رقم   األلماني   الجنائي  القانون  والمادة  ،  من  177    ( 4 رقم    ( 1 األلماني     الجنائي  القانون  ال]من  ساريةنسخة    

2016حتى    المفعول ] a(1  174  بموجب المادة   المعتقليناالعتداء الجنسي على  و  ،   من القانون الجنائي األلماني،(  

بموجب المادة  األذى الجسدي  و 223 بموجب المادة    الشديدجسدي  الاألذى  و  ،من القانون الجنائي األلماني   224 
(1 رقم  (   2 المادة  السجن غير القانوني  و،  من القانون الجنائي األلماني   بموجب  239   ( 1( رقم  3 من القانون   

المادة بموجب أخذ الرهائن و، الجنائي األلماني 239 .القانون الجنائي األلماني منب   

واألنابيب. خلصت  كابالت  على أخمص قدميه باستخدام ال ُضِرب  تقديم أسماء أعضاء المعارضة و  P11طُلب من   .2

من القانون   223  بموجب المادةاألذى الجسدي    جرائموقوع  كيربر إلى أن هذه األوصاف كانت مؤشرات على  

 .من القانون الجنائي األلماني  2رقم (  1) 224بموجب المادة  الشديدالجسدي  األذىو، الجنائي األلماني

  تبالتعذيب. كما أُجبر على تقديم أسماء أعضاء المعارضة. خلص   تم تهديدهو  بالكابالتللضرب    P12  تعّرض .3

من القانون    223  بموجب المادةجرائم األذى الجسدي  وقوع  كيربر إلى أن هذه األوصاف هي مؤشرات على  

السجن  و  ،من القانون الجنائي األلماني 2رقم  (  1) 224بموجب المادة    الشديداألذى الجسدي  و،  الجنائي األلماني

 .من القانون الجنائي األلماني 1رقم (  3) 239المادة بموجب غير القانوني 

. وخلصت كيربر إلى أن هذه األوصاف كانت مؤشرات  بلمس صدرها  أحد السّجانين  قامللضرب و  P19ت  تعّرض .4

 القانون الجنائي األلماني من    3و   1( رقم  1)  177  بموجب المادةجرائم االعتداء الجنسي/االغتصاب  وقوع  على  

األذى و، 174a (1)بموجب المادة االعتداء الجنسي على المعتقلين و ،[2016حتى عام سارية المفعول نسخة ال]

رقم  ( 1) 224 بموجب المادة  الشديدجسدي ال واألذى  من القانون الجنائي األلماني، 223بموجب المادة  الجسدي

https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
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األلماني  2 الجنائي  القانون  غير  وال،  من  المادةقانوني  السجن  الجنائي    1رقم  (  3)   239  بموجب  القانون  من 

 .األلماني

جرائم   وقوع على  اوخلصت كيربر إلى أن هذا الوصف كان مؤشرً  ،رب بأداة مشابهة ألنبوبللض P25تعّرض  .5

المادة    الشديدالجسدي    واألذى،  من القانون الجنائي األلماني  223بموجب المادة  األذى الجسدي     224بموجب 

 .من القانون الجنائي األلماني 2رقم ( 1)

بموجب المادة  خلصت كيربر إلى أن هذا مؤشر على جرائم األذى الجسدي  ، وبالكابالتللضرب    P27تعّرض   .6

من القانون الجنائي   2رقم  (  1)  224  بموجب المادة  الشديد، واألذى الجسدي  من القانون الجنائي األلماني  223

 .األلماني

جرائم   على وقوع  اوخلصت كيربر إلى أن هذا الوصف كان مؤشرً   ،وات مختلفةللضرب بعدة أد  P28تعّرض   .7

المادة   الشديد، واألذى الجسدي  من القانون الجنائي األلماني  223  بموجب المادةاألذى الجسدي     224  بموجب 

الجنائي األلماني  2رقم  (  1) القانون  القانوني  من  غير  المادة  ، والسجن  القانون    1رقم  (  3)  239بموجب  من 

 . الجنائي األلماني

جرائم األذى الجسدي  وقوع وخلصت كيربر إلى أن هذا مؤشٌر على  ،للضرب بطرف كابل مفتوح P30تعّرض  .8

من   2رقم  (  1)  224بموجب المادة    الشديد ، واألذى الجسدي  من القانون الجنائي األلماني  223  بموجب المادة

 .من القانون الجنائي األلماني 1رقم (  3) 239 بموجب المادة، والسجن غير القانوني القانون الجنائي األلماني

 
االعتداء الجنسي كجرائم   على وقوع مؤشراتالمن  ايُعد أيضً  ام، وجدت كيربر أن وصفهP19و P1دتي باإلشارة إلى شها (3

 . من القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي  1الفقرة  1رقم    (1)  7  بموجب المادة كما هو منصوص عليه    ضد اإلنسانية
ربر أن هذه مؤشرات على جرائم  ، وجدت كي]على التوالي[  حول وفاة شقيقه/ابن عمه   P17وP18  دتيباإلشارة إلى شها (4

 . من القانون الجنائي األلماني  212  بموجب المادةوالقتل غير العمد  من القانون الجنائي األلماني    211بموجب المادة    القتل

ذكر قد  أنه يجب األخذ في الحسبان أنه لم يتم العثور على جثة الشخص الذي يُزعم أنه ميت، وأضافت  القاضي كيربر   إال أن

   أنه من المحتمل أن يكون الشخص ال يزال على قيد الحياة. اهدانالش
في الجرائم الجنائية المذكورة أعاله وسيتم تقييمها بحسب القانون  رأي خبير  وضحت القاضي كيربر أن القضاة سيطلبون   (5

 وقت ارتكاب األفعال ذات الصلة.آخذين باالعتبار السوري 

[.  1  رقم  في يوم المحاكمة  ةكمدعي  ةمدرجوهي  االسم[ ]  ُحجبتلقتها المحكمة من ]التي    اإللكترونيبريد  التلت القاضي كيربر رسالة  

لديها مخاوف  أن  فحسب، بل    عائلتهااالسم[ القضاة على تقديم تدابير الحماية والدعم لها وأوضحت أنها لم تكن قلقة على  ُحجب  شكرت ] 

 بشهادتها في المحكمة. أال تدلي فّضلت لذا ، كذلكأخرى 

  في المحكمة دلي بشهادته  مدعيا ولن يبصفته  شارك بعد اآلن في المحاكمة  ياالسم[ لن    ُحجب ه ]لإن موككروكر    محامي االّدعاء   لقا

 . كذلك

دلي بشهادته في المحكمة.  يألن الشاهد لن    2021  أبريل،/نيسان  29و   28أعلنت القاضي كيربر أنه سيتم إلغاء مواعيد أيام المحاكمة في  

 بواسطة ]ُحجب االسم[ عبر البريد اإللكتروني أنه فضل عدم اإلدالء بشهادته في المحكمة. هاتم إبالغ المحكمة وأضافت أن

ين على مكتبه ترتيب الجدول الزمني  تعيطلب محامي الدفاع بوكر إبالغه بهذه الرسائل اإللكترونية والقرارات في الوقت المحدد، حيث  

 لذلك. اوفقً 

 شهادات خمسة شهود.  من خالل أدلة إضافية ألخذالدفاع محامي  ب  طلبشأن  العامين عينالمدّ بيان  بتالوة تسالعام بول  المّدعي قامت

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[  العامين عينالمدّ ما يلي إعادة صياغة ألقوال  في]

الدفاع لسماع ]ُحجب االسم[ و]ُحجب االسم[ من دائرة االستخبارات االتحادية  محامي  اعترض المّدعون العامون على طلب (1

  من إدارة المخابرات العامة السورية. احتج المّدعون   40القسم  صالحيات  بشأن    بشهادتهمالإلدالء    يرين( كخبBNDاأللمانية )

 فإن ، وبالتالي  قد اختبراه بشكل مباشر  ل أمرحو  دتهماعلى اإلدالء بشها  ينلن يكونا قادر  نيالمقترحن  ديبأن الشاه  العامون

عن   40حول مسؤولية القسم   هماتبشهاد انالمقترحاهدان الش  أدلى  إذاف: ةغير مناسبو أغير ذات صلة إما ستكون  ما دتهاشه

ال عالقة له بمحاكمة أنور رسالن.    40ذات صلة ألن عمل القسم    المظاهرات التي جرت في دمشق، فإن شهادتهما لن تكون

هو القسم/الفرع الوحيد المسؤول عن المظاهرات في دمشق،   40حول كون القسم  بشهادتهما الشاهدان المقترحان أدلى  وإذا

من تقرير خبراء دائرة االستخبارات االتحادية   الم يكن جزءً   40مناسبة ألن التفويض الحصري للقسم    هما فلن تكون شهادت

المختلفة في سوريا   مخابراتال   أجهزةيشير تقرير دائرة االستخبارات االتحادية األلمانية إلى أن مهام وتفويضات    نية.األلما

أن    ا، يذكر التقرير أيضً االّدعاء العامما كان من غير الواضح من المسؤول عن حاالت معينة. بحسب   ا كانت متداخلة، وغالبً 

الشرطة إلى تصريح إياد الغريب أمام    المّدعون العامونجميع أجهزة المخابرات كانت مشاركة في محاربة المعارضة. وأشار  

، وأفراد  251، وأعضاء األقسام الفرعية األخرى بالفرع  40، التي صّرح فيها أن أفراد القسم  الجنائية االتحادية األلمانية

https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/13/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d8%a3%d9%86%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/11/18/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-15-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/03/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b1/
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خلص المّدعون العامون إلى   في دوما. المظاهراتارة المخابرات الجوية كانوا موجودين في وزارة الداخلية، وأفرادا من إد

استدعاء    عندئذ    يمكن فالمخابرات السورية المختلفة،    أجهزةأنه في حالة وجود أي أسئلة مفتوحة حول صالحيات وتفويضات  

 كشاهد مرة أخرى. األلمانية الشرطة الجنائية االتحادية دويسنج من مكتب  ينكبير المفتشين الجنائي
المّدعون  . أوضح صلة عدم وجودل نظًراعلى استدعاء ]ُحجب االسم[ وشخصين آخرين كشهود، المّدعون العامون اعترض  (2

في  ما أو في احتجاج  احاضرً  أنور إن كان المتَّهم الواضح كيف سيتمكن الشهود المقترحون من معرفةليس من  أنه  العامون

بينما كان مكتب    251الفرع    في سجن[ يعمل في الطابق السفلي  ُحجب االسم] كان  حيث  جنازة مخرج سينمائي سوري.  

في األحداث المذكورة    أو عدمه   أنور  حضور  [ من تأكيدُحجب االسم]لذلك لن يتمكن  في الطابق األول من المبنى.    أنور  المتَّهم

أن األمر نفسه ينطبق على    المّدعون العامونطوال الوقت. ذكر    امعً   وأنورالدفاع، ألنه لم يكن هو  محامو    أعاله كما ادعى

فإن مذكرة الدفاع التي تطلب استدعاء هؤالء األشخاص كشهود ال تشير   ، العامين  للمدعين  افقً والشاهدين اآلخرين المقترحين.  

لن   أنورتهم بشأن سلوك افإن شهاد حال،على أي و . أنورل سلوك إلى كيف سيتمكن هؤالء الشهود من اإلدالء بشهاداتهم حو

 اع  شخصي . مجرد انطب بل معتبرةً، حقيقةً  تكون

، شارمر أنه سيكون من المثير لالهتمام  االّدعاءمحامي  . وأضاف  المّدعين العامينأنهم سينضمون إلى بيان    ّدعاءي االأعلن جميع محام

 .االسم[ كشاهد، ولكن ألسباب مختلفة عن تلك التي قدمها الدفاع  ُحجبسماع ]

 . مساءً  12:10ُرفعت الجلسة الساعة 

 . 2021 أبريل،/نيسان 21تم تحديد يوم المحاكمة التالي في 
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 وإياد الغريب  أنور رسالنمحاكمة 

 كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 لمراقبة المحاكمة 34التقرير 

 2021نيسان/أبريل،  21تاريخ الجلسة 

 

 تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافًا للتعذيب. 

 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 

 2021نيسان/أبريل،  21 – اليوم الواحد والسبعون للمحاكمة  

في الفرع نفسه.   ابنتيها  عاًما، بشهادتها بشأن اعتقالها في فرع الخطيب، إضافة إلى اعتقال  57، سيدة سورية تبلغ من العمر  P33أدلت  

ت  وعلى الرغم من أنها لم تتعرض للتعذيب شخصيًا، إال أنها شاهدت معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب في الفرع، بينهم نساء. ووصف

  أنور رسالنفي فرع الخطيب، التقت ب  ابنتيها المعتقلتينكذلك الظروف غير الصحية إلى أبعد الحدود في المعتقل. وأثناء البحث عن  

والمدعون العامون العديد من التناقضات    أنور رسالنفي مكتٍب في الفرع وعّرفته بأنه موظف رفيع المستوى. والحظ محامو الدفاع عن  

وشخصان    P33أن شهادتها ستمثّل الحدث حسبما تذكره. وطلبت    P33. وأكدت  أنور  بخصوص اللقاء مع  2P3و  P33بين شهادة  

 آخران االنضمام إلى المحاكمة كمّدعين. 

 
 

 

 2021نيسان/أبريل  21 – للمحاكمة   الواحد والسبعوناليوم 

لى أي من الصحفيين المعتمدين الحصول ع صباًحا بحضور خمسة أشخاص وصحفيَّين اثنين. لم يطلب 9:30بدأت الجلسة في الساعة 

 أوميشين.  ةدكتورال بيير بداًل من محامي المدعينوحضر كلينجه وبولتس. العامان  المدعيان العام ل االدعاء الترجمة العربية. ومثّ 

 P33شهادة  

أنها كانت تبلغ من العمر    P33محامي الشاهدة، الدكتور كروكر، وتم إطالعها على حقوقها وواجباتها كشاهدة. ذكرت    P33رافق  

 بالمتهم.  مصاهرةعاًما، ولديها أربعة أطفال وال تربطها صلة قرابة أو  57

 استجواب من قبل القاضي كيربر 

القضاة طرح أسئلة بخصوص   بناًء على شهادتها، يودّ وبوع الماضي.  أدلت بشهادتها األس  P33ذكرت رئيس المحكمة كيربر أن ابنة  

القبض على ابنة  [؛  ُحِجب االسم] واعتقالها  األولى    P33ابنة    إلقاء القبض على ثالثة مواضيع مختلفة:   واعتقالها  الثانية    P33إلقاء 

[P32و ،]  إلقاء القبض علىP33  طلبت كيربر من  واعتقالها  نفسها .P33  ي عام  ف  لمحكمة أواًل ما حدث لها ولعائلتهاأن تصف ل

ي الكلية االسم[ فُحِجب  برى ]األولى[ ]بنتها الكُ حيث كانت ا.  2011  ،آذار/مارس  15أن كل شيء بدأ في    P33أوضحت  .  2011

اتصلوا بها وأخبروها أن ابنتها األولى كانت تتظاهر    P33ولكن أقارب    .انتهاء محاضراتهاالمنزل بعد  إلى    وكان من المفترض أن تعود

ألنها تعرف كيف يتعامل النظام "مع مثل شعرت بخوف شديد  إنها    P33. قالت  هتففي سوق الحميدية، وهي تحمل العلم السوري وت

سيارة دفع رباعي    وصلت تحدثان،  ت  تاعملها. عندما كانمكان  االسم[ في  ُحِجب  ابنتها الثالثة ]لرؤية    P33ذهبت  " لذلك  هذه األمور.

ابنتها، لكن لم يُسمح   مرافقة P33أرادت  التحدث معها وطرح أسئلة عليها.أرادوا وأخبر أربعة أشخاص نزلوا من السيارة ابنتها أنهم  

 

مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[ و"المعلومات الواردة بين عالمتي اقتباس هي أقوال  في هذا التقرير، ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي    1

ص غير رسمي ّرد ملخّ أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما هو مج
 هود. للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الش

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
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 P33ذلك. عندما عادت  إزاء  ، ولم تكن قادرة على فعل أي شيء  المطاف  أن الرجال أخذوا ابنتها في نهاية  P33لها بذلك. وصفت  

المنزل إلبالغ زوجها، كانت شقتهم   بأكملها. كما طرح الضباط أسئلة حول    تعجّ إلى  الشقة  فتشوا  الذين   P33  ابنتيبضباط األمن 

، عندما لم  لكنمساًء، و الثالثةأن هذا حدث حوالي الساعة إلى  P33أشارت في غضون ساعتين.  ابنتيهاأنها ستستعيد  P33وأخبروا 

 رت أن تفعل شيئًا خطيًرا في اليوم التالي. في الليل، قرّ ابنتاها  رجعت

  للسخرية  ها تعّرضتإن P33. قالت ابنتيهاعن  إلى المكتب الرئاسي حيث طلبت بصوت عاٍل التحدث إلى الرئيس للسؤال P33ذهبت 

لها أن تتصل به. غير أن محاوالتها للوصول إلى شخص ما باءت بالفشل. ثم عادت إلى    يلرقم هاتف لرجل وق  يتمن فعلتها وأعطُ 

فرع  والفرع السياسي،    ذهبت إلىإنها    P33. قالت  ابنتيهامن فرع ]مخابرات[ إلى فرع ]مخابرات[ بحثًا عن    قادت سيارتهاالمنزل و

األمن ستطع  يلم  وردت من كل هذه الفروع.  وطُ تعّرضت للسخرية  فرع فلسطين، وفرع األمن العسكري.  وسوسة،    كفرواألمن الوطني،  

ابنتيها لم تحصل على أي معلومات عن و عندما عادت إلى المنزل.  دها شعور سيء  راو  أنهإلى    P33أشارت  مساعدتها أيًضا.    الجنائي

عرف كيف حصل على رقم هاتفها( في حوالي ت  P33لم تكن  [ اتصل بها شاب )ابنتيها  في اليوم التالي. في اليوم الثالث ]بعد اعتقال

  ه كان إن P33إلى هناك مع زوجها وابنها. قالت  P33الساعة الخامسة مساًء ليخبرها أنه كان هناك اعتصام أمام قصر العدل. ذهبت 

هناك أيًضا،   تجزتينكانتا محهناك العديد من األشخاص المشاركين، في انتظار أحبائهم المعتقلين في قصر العدل. افترضت أن ابنتيها 

االسم[، مدافع عن  ُحِجب  م نفسه على أنه ]قدّ بعد أن    P33اقترب رجل من  في القائمة المعروضة هناك.    لم يظهر اسماهما  ومع ذلك،

 بأعلى صوتها. ها يبنتا السؤال عنحقوق اإلنسان، وأخبرها أنها على حق ويجب أن تستمر في 

وزوجها وابنها، الذين كانوا يصرخون من أجل ابنتيها. نظر المدعي العام    P33إن الهدوء كان يعّم أرجاء المكان، باستثناء    P33قالت  

إلى أنها عند دخولها مكتبه،    P33في دمشق من نافذته إلى المتظاهرين وأمر بإحضار األشخاص الثالثة الذين يصرخون. أشارت  

ذلك المكان" أيًضا. إاّل أن المدعي العام قال إنهما لم تكونا هناك. أثناء محادثتهم، دخل إلى الغرفة رجل    سألت عّما إذا كانت ابنتيها "في

العقيد خالد من   معتقلة لدى  تناومحترمة. قيل لهم إن ابنتهم ك  شريفةعائلة    كانت  P33طويل كان يتحدث عبر الهاتف. قال إن عائلة  

)لم يُسمح   مباشرة إلى فرع الخطيب بالسيارة أِخذا إنها وزوجها  P33اك لرؤية ابنتهم. قالت  األمن السياسي، وأنه سيتم اصطحابهم هن

 كونا في الخطيب. تيمكن أن  أنهما ، لكنها لم تتخيل أبًدافي كل مكان ابنتيها ت عنبحثإنها  P33 قالت. البنها بمرافقتهما(

أن الناس كانوا يعملون على أجهزة   أضافت. وتشعر بالخوفإن الصمت كان يخيّم على المكان عند دخولهم المبنى؛ كانت  P33قالت 

  P33ه تدقيقة أو أكثر قبل نقلهما إلى مكتب آخر. وصف 30وزوجها االنتظار لمدة   P33الكمبيوتر الخاصة بهم في مكاتبهم. كان على 

أيًضا. قالت إنه من الواضح أن الشخص    حاضرينشخصان آخران    هناك  كانمكتب وطاولة البأنه مكتب كبير به رجل يجلس خلف  

ان أحًدا  يعرف أنها وزوجها لم يكونا  P33المكتب مهم، حيث كان االثنان اآلخران "يجلسان باحترام". أوضحت طاولة خلف كان الذي 

قائلة إن كال ابنتيهما أحِضرتا في نهاية المطاف إلى    P33ابعت  ت  .أنور رسالن  كانالحقًا أن أحد األشخاص    في هذه المرحلة. اكتشفا

، ولم تكن تعرف االتهامات منفردةقضت ثالثة أيام في زنزانة  كانت قد  الثالثة في حالة سيئة للغاية، ألنها    P33المكتب أيًضا. كانت ابنة  

إن حجاب    P33. قالت  شقيقتهامن  ا كانت أفضل حااًل  لكنه، وكذلكهناك أيًضا. كانت مرهقة  األولى    P33الموجهة إليها. كانت ابنة  

على الفور ابنة   P33الموقف، سأل زوج    . للتخفيف منبالدماء، وكان على وجهها عالمات زرقاء وحمراء  لطًخاكان م   ىابنتها األول

P33  أشارت    .ولى عن سبب مشاركتها في المظاهراتاألP33    إلى أنها جلست بجانب ابنتها األولى التي أخبرتP33    ،أال تلمسها

ق سراح  أطلِ   عندئذ.  ما لن تشارك مرة أخرى في المظاهراتوزوجها وأكّدتا أن ابنته  P33ألن جسدها بأكمله كان يؤلمها. اعتذرت  

المكتب غادر الغرفة ليعود ولة  طاخلف  الذي كان يجلس  أن الشخص    P33الثالثة. وبخصوص ابنتها األولى، أوضحت    P33ابنة  

 األولى. P33الرئيس إطالق سراح ابنة  ورفضويخبر العائلة أنه تحدث إلى الرئيس ]بشار األسد[ عبر الهاتف. 

إنها وعائلتها لم   P33وسألت عن الرجل الذي كان يجلس خلف طاولة المكتب. قالت    P33اعتذرت القاضي كيربر عن مقاطعتها  

 يعرفوا أي أسماء في ذلك الوقت. الحقًا، تعّرفوا على إحدى صور ذلك الشخص، وعرفوا بأنه جميل حسن. 

ذلك، مضيفة أن ذلك ما   P33  أرادت كيربر معرفة ما إذا كان جميل حسن قد تحّدث إلى الرئيس بشار األسد في هذا الموقف. فأكّدت

 أخبرهم به على األقل.

ابنتهما الثالثة إلى المنزل، باإلضافة باصطحاب  قائلة إنه سُمح لهما    P33  تمتابعة وصفها لما جرى عموًما. تابع   P33طلبت كيربر من  

إنهم اضطروا إلى االنتظار   P33معهم. قالت  األولى بأن تغادر P33من شقتهم. لم يُسمح البنة ُصوِدرت التي  األشياء إلى العديد من 

إنها كانت سعيدة للغاية وذهبت على    P33في اليوم الحادي عشر، صدر عفو من الرئيس عن المتظاهرين. قالت  ولمدة عشرة أيام.  

في هذه    أنور رسالنب  واالتق  مإلى أنه  P33  أشارتاألولى إلى المنزل.    P33الفور إلى فرع الخطيب مع عائلتها الصطحاب ابنة  

  لكناألولى، و  P33وزوجها وأوالدهما بالتحدث إلى ابنة    P33كانوا جميعًا يجلسون في مكتب أنور، ويتحدثون إليه. سُمح لـ  المناسبة.

األولى.    P33كان عليهم التعامل مع أشياء معينة قبل إطالق سراح ابنة    م زعموا أنهإنه  P33  قالتتم اإلفراج عنها بعد.  يكن قد  لم  

. األولى  P33ابنة  وعائلتها في استعادة    P33. كان لطيفًا وساعد  هناك أيًضام عبد]...[ حسن كان  كذلك إلى أن المقدّ   P33  تأشار

 األولى إلى المنزل في وقت ما بعد ذلك.  P33عادت ابنة 

 فيدنير استجواب من قبل القاضي  
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.  ماالقبض عليهإلقاء ها في فروع مختلفة بعد يبنتابحثت عن   P33أن  ما خلص إليه وهوسأل القاضي فيدنير عّما إذا كان من الصحيح 

 ذلك. P33من هناك إلى فرع الخطيب. فأكّدت    أِخذتهت مع زوجها إلى قصر العدل حيث ثم توجّ 

نهاية المطاف    قبل أن يلتقوا في  يهابنتاوعائلتها قد استأجرت وسطاء للحصول على معلومات عن   P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

  لديهم أي عالقة مع "أشخاص   ن أي شخص يعمل لصالح الحكومة ولم تكنيعرفو  بصراحة، إنهم لم يكونوا  P33  في فرع الخطيب. قالت

م القبض  أنها كانت تخشى أن يت  P33لكن لم يجرؤ أحد على التدخل. أوضحت    ،االتصال بمحام )صديق للعائلة(". حاولوا  يلبمن هذا الق

 بنفسها.  يها، لذلك قررت البحث عنهمابنتاعن   سؤالهما على زوجها أو ابنها عند

 إنهما لم يدفعا نقوًدا في المرة األولى.  P33سأل فيدنير عّما إذا كانوا قد دفعوا نقوًدا ]لإلفراج عن ابنتيهما[. قالت 

قلت  نقوًدا عندما اعتُ   اا دفعمأنه  ذلك، موضحة  P33دفعا المال في وقت الحق. فأكّدت    اأراد فيدنير معرفة ما إذا كان ذلك يعني أنهم 

P32 لتأمين حريتها بشروط معينة. ، وذلكلدى األمن العسكري 

 ذلك. P33. فأكّدت  2011خلص فيدنير إلى أن العائلة لم تدفع المال في آذار/مارس  

إن ذلك حدث بعد حوالي ثالثة  P33إلى الخطيب. قالت  أخذها وزوجها ها في المعتقل قبلاالتي قضتها ابنت سأل فيدنير عن عدد األيام

 . أيام، لكن واحدة منهما فقط أطِلق سراحها

أن سمعة الفرع كانت سيئة للغاية، وكان الجميع   P33تعرف المكان ]فرع الخطيب[. أوضحت    P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

 في دمشق يعرفون ذلك. عرفت الفرع لقربه من مستشفى الهالل األحمر. 

أنها لم تكن تعرف أي أسماء في ذلك الوقت،   P33من كان حاضًرا بالضبط في اللقاء األول في فرع الخطيب. أوضحت سأل فيدنير ع

ولم يكتشفوا أسماء الحاضرين إال في وقت الحق. أضافت أن جميل حسن كان من يجلس خلف طاولة المكتب. كان أنور جالسًا على  

 وزوجها[ إلى المكتب. P33ى اليسار، جلس شخص اسمه خالد، وهو من أخذهما ]بجانبه. وعل  P33أريكة على اليمين، وجلس زوج 

 ذلك.  P33حاضرة أيًضا. نفت  P32أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت 

 ذلك.  P33المكتب. فأكّدت الذين كانوا في على أي من األشخاص في قاعة المحكمة فت قد تعرّ  P33سأل فيدنير عّما إذا كانت  

 .أنور رسالنفت على إنها تعرّ  P33عليه. قالت   تفتعرّ كان الشخص الذي سأل فيدنير من 

أنها    P33ها كيف عرفت االسمين. أوضحت  في البداية وسأل  أنور رسالنحسن ولم تكن تعرف اسمي جميل    P33فيدنير أن    أشار

 المكتب. لة طاوعندما كانت في الفرع الصطحاب ابنتها، كانت هناك لوحة تحمل االسم على 

 إن ذلك لم يحدث في نفس اليوم.  P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كان ذلك قد حدث في وقت الحق أم في نفس اليوم. قالت 

األولى. سأل فيدنير عن أيهما تعّرضت    P33في حالة سيئة، وخاصة ابنة    P33األول، كانت ابنتا    اللقاء أشار فيدنير إلى أنه في  

 P33بالدماء. عندما حاولت    اأن وجه إحدى ابنتيها كانت عليه عالمات حمراء وزرقاء وكان حجابها ملطخً   P33لإليذاء. وصفت  

 معانقة ابنتها لمواساتها، رفضت ابنتها ذلك ألن جسدها بأكمله كان يؤلمها. 

لم تتعرض    ابنتها   إن  P33األولى قد تعرضت للضرب من قبل أي شخص في المكتب. قالت    P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت ابنة  

 . P33للضرب أثناء وجود 

إنها ذهبت إلى الفرع بمجرد انتشار   P33. قالت  ولماذا  الفرع مرة ثانية، وسألها متى حدث هذا  ذهبت إلى  P33أشار فيدنير إلى أن  

  أنور رسالن عفو رئاسي عن المتظاهرين. ذهبت إلى الفرع مع عائلتها لمقابلة ابنتها األولى. استقبلهم صدور التقارير اإلعالمية حول 

 في مكتبه وأخبرهم عبد]...[ حسن أنه يمكنهم االنتظار هناك.

 مع زوجها وابنها وابنتها األولى وابنتها الثالثة.حضرت إنها  P33حاضرين. قالت أراد فيدنير معرفة أفراد العائلة الذين كانوا 

لن تشارك في المظاهرات مرة أخرى.    أنه تم الترحيب بهم مع طلب التأكيد على أن ابنتها   P33. أوضحت اللقاء  سأل فيدنير كيف سار 

 هعواقبستكون ال يمكن أن يحدث و  هذا األمرأخرى. ثم قيل لهم إن "في المظاهرات مرة لن تشارك أن أي من بناته  P33أكّد زوج ف

 وخيمة."

عبد]…[ حسن  وكان  قلياًل وأخبرهم بأشياء من هذا القبيل.  مكث    أنور رسالن أن    P33  تأراد فيدنير معرفة من قال ذلك. أوضح 

 حاضًرا ايًضا. 
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قليل  ، أو متعاونًاكان يعطي األوامر، أو كان   وما إذا؛ أنورعّما إذا كان بإمكانها إخبار المحكمة بأي شيء عن رتبة  P33سأل فيدنير 

المكتب. كان من  طاولة  جالسًا باحترام أمام شخص آخر كان جالسًا خلف    أنورأنه خالل لقائهما األول، كان    P33  ت. وصفاالحترام

. كان هذا في ابنتيهافقط بشأن استعادة  مهتمةكانت  ذلك الموقفأنها في  P33باحترام. وأضافت عامل هذا الشخص  الواضح أن أنور

، أدركوا أنه أنورعلى    فواالثاني، عندما تعرّ   لقائهمافي  والثالثة إلى المنزل.    P33ابنة    لقائهما األول، عندما سُمح للعائلة باصطحاب

 يتحكم في كل شيء. وكان ، كان المدير

 مكاتب مختلفة. لكن في أنه كان نفس المبنى، و ة، موضحذلك  P33 تفي نفس المكتب. نف تماقد  اللقاءانير معرفة ما إذا كان أراد فيدن

 إنه كان يرتدي بدلة مدنية.  P33أراد فيدنير كذلك معرفة ما إذا كان أنور يرتدي زيًا رسميًا أم مالبس مدنية. قالت 

 األسبوع الماضي[: قد سلّم اإلفادة دفاع أنور محامي  كانأنور بشأن لقائه بالعائلة ] إفادةفيدنير  تال

أنور  االبنتين( جاء والدهما ووالدتهما ]إلى فرع الخطيب[. هدد األب بإشعال النار في نفسه. أنا ]في نفس اليوم )عندما ألِقي القبض على  

األولى إلى توفيق يونس، وذهبت أنا ]أنور[ إلى هناك أيًضا.    P33[ ال أعرف شيًئا عن أية أموال تم دفعها. أِخذ والدا ابنة  رسالن

. عندما كانت العائلة مع توفيق يونس ضرب األب  توّرًماوبالتالي كان وجهها م 40األولى للضرب من قبل القسم  P33ضت ابنة تعرّ 

 ]أنور[ أن عليه التزام الهدوء.أنا ه ابنته. أخبرتُ 

لم يقل زوجها قط  وفي اليوم الثالث.  ابنتيها إالعلم بمكان وجود لم تإن هذه اإلفادة كانت خاطئة تماًما. وأوضحت أن العائلة  P33قالت 

لم تتعرض ابنتها للضرب في  وأخذهم شخص يدعى خالد إلى الخطيب.  ثم  نفسه؛ كانوا يصرخون فقط أمام قصر العدل.  أنه سيحرق  

 [. فقط في اليوم الثالث ]بعد إلقاء القبض على ابنتيها كانا في فرع الخطيب  اإلى أنهم P33المكتب. خلصت 

ابنتا   كانت  إذا  عّما  أكثر عمومية، حيث سأل  لديه سؤااًل  إن  فيدنير  في   P33قال  بانتظام  تشاركان  كانتا  إذا  وعّما  المعارضة  مع 

، لم يكن لدى أحد أدنى فكرة عن المظاهرات. تفاجأ الجميع من إمكانية حدوث 2011آذار/مارس،    15إنه قبل    P33  تالمظاهرات. قال

في سوريا.   التاريخ،  في احتجاج  األولى    P33ابنة    كتشارشيء كهذا  بعد هذا  تعلم بذلك.  تكن  لم  العائلة  لكن  الليبية،  السفارة  أمام 

 ]احتجاًجا على الحكومة[.  أنشطتهااألولى  P33واصلت ابنة 

عّما كان يشير إليه فيدنير. أوضح فيدنير أنه يريد   P33 تقد نشرت أي شيء على اإلنترنت. سأل  P33سأل فيدنير عّما إذا كانت ابنة 

، مضيفة أن ابنتها لم تنشر أي  ذلك  P33. نفت  ناقدةمقاالت   على سبيل المثال أي شيء ضد النظام،    تنشرقد  معرفة ما إذا كانت ابنتها  

 مدينة ]دمشق[. ال، ألنها كانت خائفة للغاية. لكنها شاركت في مظاهرات في الفيسبوكشيء على 

ذلك، موضحة أن   P33األولى قد أخبرتها بأي شيء عن اعتقالها بعد إطالق سراحها. نفت   P33راد فيدنير معرفة ما إذا كانت ابنة أ

ضت ألذى جسدي أو معرفته من ابنتها األولى هو ما إذا كانت قد تعرّ  P33عن ذلك. كل ما أرادت  التحدث غب فيابنتها األولى لم تر

 المجتمع. ذلك سيكون سيئًا جًدا في نظر جنسي، ألن 

ذلك، مضيفة أن ابنتها األولى لم ترغب في التحدث عن ذلك.    P33سأل فيدنير عّما إذا كانتا قد تحدثتا عن إصابات واضحة. فأكّدت  

 إن أهم شيء بالنسبة للعائلة هو إطالق سراح ابنتها األولى.   P33عنها. قالت    لت عدم التحدثاألولى وفضّ تجربة سيئة البنتها  تلك  كانت  

ابنتها عدة   التحقيق معأنه تم    P33. أوضحت  قد حقّق معها  أنور رسالناألولى ذكرت أن    P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت ابنة  

باإلضافة أن ابنتها تعرضت ألذى جسدي  P33كانت دائًما معصوبة العينين ولم تستطع رؤية أي تفاصيل. وأضافت  غير أنها مرات. 

 . إلى األذى النفسي

إلى أن ابنتها قالت إن أنور ضربها وقام    P33عمن حقّق معها. أشارت    P33األولى لم تخبر    P33سأل فيدنير عّما إذا كانت ابنة  

 ضربها. شخص آخر بالتحقيق معها و

أن ابنتها لم تكن على ما    P33كيف سار هذا التحقيق. أوضحت    P33األولى، سأل فيدنير    P33فيما يتعلق بقيام أنور بضرب ابنة  

بأي تفاصيل. قالت فقط إن ضابط التحقيق كان شريًرا وعاملها معاملة سيئة. لكنها لم تقّدم تفاصيل   P33يرام ولم ترغب في إخبار  

 إن رد فعل ابنتها األولى كان مواصلة التظاهر.  P33. قالت أخرى عن نوع الضرب

أنه عندما جاءت العائلة إلى مكتبه الصطحاب ابنة   P33األولى أن أنور هو من ضربها. أوضحت    P33سأل فيدنير كيف عرفت ابنة  

P33  هناك. هو موجوًدا المكتب، وكان طاولة على الموضوعة على اللوحة مكتوب األولى، كان اسم أنور 

 ذلك.  P33تشير إلى اللقاء الثاني. فأكّدت  P33سأل فيدنير عّما إذا كانت  

 ذلك.  P33قالت إن شخصين حقّقا معها. فأكّدت  P33تدخلت رئيسة المحكمة كيربر، وسألت عّما إذا كانت ابنة 

 .إن كليهما كانا شريرين P33أرادت كيربر أن تعرف من كان المحقق الشرير. قالت 
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*** 

 دقيقة[ 15]استراحة لمدة 

*** 

. قالت فحسب  أراد القاضي فيدنير أن يعرف كيف تم الترتيب للقاء الثاني؛ ما إذا كانت العائلة قد حددت موعًدا أو ذهبت إلى الفرع

P33  .إنهم ذهبوا إلى هناك بمجرد أن سمعوا بالعفو 

 ذلك.  P33األولى قد تعّرضت للضرب في اللقاء الثاني. فأكّدت  P33سأل فيدنير عّما إذا كانت ابنة 

ذلك، مضيفة أن ابنتها    P33سأل فيدنير كذلك عّما إذا كانت بقع الدم التي ظهرت في اللقاء األول ظاهرة أيًضا في اللقاء الثاني. فأكّدت  

 احتفظت بالحجاب حتى يومنا هذا كتذكار. 

 العام استجواب من قبل االدعاء

بولتس    تتوضيًحا. حدد  P33تحدثت عن أول لقاء في المنزل. طلبت  قد    P33المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كانت عائلة    تأراد

 األول.  قاءلبالطبع تحدثوا عن ال P33 ت[. قالP32الثانية ] P33أنها تريد معرفة ما إذا كانت العائلة قد تحدثت عن االجتماع مع ابنة 

 [ كانت في المنزل.P32إن ابنتها الثانية ] P33خالل اللقاء األول. قالت  P32سألت بولتس أين كانت 

بما كانوا بصدد فعله، وأنهم كانوا يخططون للذهاب إلى فرع الخطيب.    P32أرادت بولتس معرفة ما إذا كانت العائلة قد أخبرت  

 أنهم عندما غادروا الشقة، لم يعرفوا أنهم سينتهي بهم المطاف في الخطيب. لقد خططوا فقط للمشاركة في االعتصام. P33أوضحت  

هم كانوا يعيشون في مجتمع دائم القلق على  إنهم كانوا خائفين، موضحة أن P33معهم. قالت  P32لماذا لم يأخذوا  P33سألت بولتس 

 البنات.

محامي  أخبرت المحكمة في األسبوع السابق أنها كانت حاضرة أثناء اللقاء األول ]مع أنور[. تدّخل    P32أشارت بولتس كذلك أن  

إنها   P32لماذا قالت  P33تس قالت إنها كانت حاضرة أثناء لقاء واحد. سألت بولوإنما  لم تقل ذلك، P32، شارمر، قائاًل إن المدعين

 اللقاء الثاني.حضرت قد  تكان P32أن  P33  تفي لقاء. ذكر تحضر

،  ذلك  P33أكّدت  فأيًضا.    P32  الذي حضرتهاللقاء  قد حضرت  الثالثة    P33[ إن ابنة  P32الثانية ]  P33أشارت بولتس إلى قول ابنة  

 الثاني، ألنها كانت قد أطِلق سراحها في ذلك الوقت.  موضحة أن ابنتها الثالثة كانت حاضرة في اللقاء

  P33بولتس    ت . سألP32الثالثة كانت ال تزال معتقلة في اللقاء الذي حضرته    P33أخبر المحكمة أن ابنة    P32قالت بولتس إن  

إنها ال تملك تفسيًرا لذلك. ربما كان هناك سوء فهم عندما تحدثوا عن    P33اللقاء على هذا النحو. قالت    P32تذكر  يُعقل أن تكيف  

  P32  ترافقوالثالثة في اليوم الثالث.    P33تم إطالق سراح ابنة  وأنه تم القبض على ابنتها األولى وابنتها الثالثة.    P33ذلك. أوضحت  

 األولى في وقت الحق.  P33ابنة الصطحاب العائلة عندما ذهبوا 

 P33بنتين ]األولى والثالثة[. ولم تعرف  ض على االبِ قُ قائلة:    إفادتها  P33عدم فهم التفسير. كررت  ي الدفاع فراتسكي من  محام  اشتكى

  P33إلى الخطيب حيث اكتشفت وجود ابنتيها في هذا الفرع. قالت  أخذها  تم    ،إلى االعتصام  P33مكانهما لمدة ثالثة أيام. عندما ذهبت  

 زوجها فقط. بصحبة ه تحضراألول الذي لقاء ال  كانإن هذا 

إنه منذ أن  P33. قالت  متسلطًاعن سلوك أنور. أرادت معرفة ما إذا كان أنور متفهًما أم  P33فيما يتعلق باللقاء الثاني، سألت بولتس 

 أنور "طبيعيًا". لم يكن غاضبًا وال مستاًء. بدا [، المشاركة في االحتجاجات يتفقان مع سلوك ابنتيهما ]أنور أنها وزوجها ال رأى

 الدفاع محامي استجواب من قبل 
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أن أنور طالب العائلة  P33وزوجها ال يتفقان مع سلوك ابنتيهما. أوضحت   P33أراد محامي الدفاع بوكر معرفة كيف رأى أنور أن 

 إن "زوجها فعل ذلك".  P33بالحرص على عدم مشاركة ابنتيهما في المظاهرات مرة أخرى. قالت 

ا  كان  ا مضيفة أنهم  ،P33وزوجها قد تعّهدا بأمر معيّن ]فيما يتعلق بسلوك ابنتيهما في المستقبل[. نفت   P33تساءل بوكر عّما إذا كانت  

 ]على ما طالب به أنور[.  فحسبن ببساطة فعل أي شيء لمغادرة الفرع في أقرب وقت ممكن. لقد وافقا يريدا

، وأن اللقاء الثاني كان بعد  P33أراد بوكر معرفة ما إذا كان من الصحيح أن اللقاء األول قد تم بعد ثالثة أيام من القبض على ابنتي  

 ذلك. P33ل. فأكّدت  يوًما من االعتقا 11

 مرة أخرى. P33. فأكّدت 2011 ،آذار/مارس 15أشار بوكر كذلك إلى أن االعتقال كان في 

  م تكنأن تتذكّر هذا التاريخ الدقيق، على الرغم من أنه كان منذ وقت طويل. أضاف أنها ل  P33أراد بوكر معرفة كيف ال يزال بإمكان 

إنها ال يمكن أن تنسى هذا التاريخ أبًدا ألنه يمثل بداية الثورة السورية.  P33هذا التاريخ. قالت بالمرة األولى التي تسمع فيها المحكمة 

 كانت بداية المظاهرات السلمية في دمشق. و

 ذلك.  P33% من اإلطار الزمني لثالثة أيام ]بالنسبة ألول لقاء[. فأكّدت 100متأكّدة بنسبة  P33بوكر ما إذا كانت سأل 

 ذلك.  P33متأكّدة من اإلطار الزمني ألحد عشر يوًما بنفس الدرجة. فأكّدت  P33سأل بوكر ما إذا كانت 

 P33أكّدت  ف.  فقط  في مرحلة الحقة  أسماء الحاضرين  وعرفواوعائلتها لم يعرفوا أي شخص في اللقاء األول.    P33أن  إلى  بوكر    أشار

 ر الوجوه. أنها لم تكن تعرف أي أسماء في اللقاء بعد ثالثة أيام من االعتقال لكنها استطاعت تذكّ 

 ذلك. P33خلص بوكر إلى أنه لم تكن هناك لوحات أسماء في اللقاء األول. فأكّدت 

 ذلك.  P33تعّرفت على أنور في مرحلة الحقة. فأكّدت  P33خلص بوكر كذلك إلى أن 

 ذلك.  P33ما زالت تعرف أنور اليوم ]في المحكمة[ أيًضا. فأكّدت   P33سأل بوكر عّما إذا كانت 

، مضيفة أنها رأته عندما كانت معتقلة هي نفسها ذلك P33 تقد رأت أنور في وسائل اإلعالم. نف P33أراد بوكر معرفة ما إذا كانت 

 ]أنور[ ]الخطيب[. هفي فرع

ذكرت عدة أسماء في هذا السياق. قال بوكر إنه    P33ذكرت شخًصا مهًما كان حاضًرا في اللقاء األول، وأن   P33أشار بوكر إلى أن 

أن هذا الشخص جاء    P33شخص واحد مهم، ولكن كان هناك شخص آخر مسؤول. أوضحت    هناكإنه كان  قالت    P33مرتبك ألن  

لديه رتبة معينة.   تكان  لكنفي المبنى؛ و  . لم يكن هذا الشخص هو الشخص الرئيسيP33  بابنتيوقال إنه سيتولى األمر فيما يتعلق  

عائلتها عائلة دمشقية محافظة للغاية. وأرادوا   وأنفي هذا الفرع ]الخطيب[.    امرأتين تم اعتقالهماأول    انتاك  ابنتيهاأن    P33وأضافت  

 ته.الموضوع برمّ إنهاء 

ل باحترام. أراد بوكر أيًضا معرفة ما إذا استنتج بوكر أن هذا الشخص ]ذو رتبة عالية ولكن ليس مسؤواًل عن الفرع[ كان شخًصا يُعامَ 

قاد المحادثة، بعد ثالثة أيام من االعتقال. قالت  كان من  مسؤول في اللقاء األول وال  هوكان من الصحيح القول إن هذا الشخص كان  

P33 وا الصطحاب ابنتها األولى، اكتشفوا  ؤإنه يمكن للمرء أن يصف الوضع على هذا النحو. وأضافت أنه بعد عشرة أيام، عندما جا

 هو المسؤول.  أنور رسالنأن 

إلى استنتاج مفاده أن أنور كان مسؤواًل والسبب في وصفها ألنور بهذا الشكل اليوم ]في    P33أراد بوكر أن يعرف كيف توصلت  

ب  ل باحترام ويُخاطَ يُعامَ كان  أن أنور    P33أنه في اللقاء الثاني عندما ذهبوا الصطحاب ابنتها األولى، رأت    P33المحكمة[. أوضحت  

 األوامر.  يعطكان ي"سيدي". كما  لقبب

 ذلك.  P33ي اللقاء الثاني، تصّرف أنور مثل الشخص اآلخر في اللقاء األول. فأكّدت خلص بوكر إلى أنه ف
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إن اإلفادة خاطئة تماًما. ولكن وفقًا لبوكر،    P33أشار بوكر إلى أن إفادة أنور بشأن اللقاء التي تمت تالوتها للتو مرة أخرى عندما قالت  

للقاءين. ما كان يختلف بين الوصفين هو أواًل هوية  P33والوصف الذي قّدمته  كان هناك العديد من القواسم المشتركة بين إفادة أنور

في المحكمة أنه في اللقاء األول، سأل زوج   عفويًا  P33. ثالثًا، وصفت  P33الشخص المهم في اللقاء األول. ثانيًا، حالة حجاب ابنة  

P33    بوكر من    سبب مشاركتهن[. طلبعن  على الفور عن المظاهرات ]ابنتيهاP33  رد فعل زوجها في  ، بقدر ما تذكر،أن تصف

اآلخرين الذين  األشخاص  غضب    مسايرة]لماذا شاركتا في االحتجاجات[ بهدف    ابنتيه  سأل أن زوجها    P33هذا الموقف. أوضحت  

 مرة أخرى. تشاركا في احتجاجات لن  ابنتيهكانوا حاضرين. كما قال إن 

أنها لم تتوقع    P33أوضحت    كان مجّرد افتراض.إذا شعرت به بالفعل أو  أي  ،  P33وصفته  أراد بوكر معرفة مصدر الغضب الذي  

]على المظاهرات[. ولهذا السبب حاول زوجها أن  واستجابته كان الجميع يعرف كيف كان رد فعل النظام  ولكنالغضب. القدر من هذا 

 ذلك مرة أخرى.  يتكررلمظاهرات مرة واحدة فقط ولن في ا ابنتيه شاركتاح أن يوضّ 

توضيح  وزوجها استراتيجية لهذا اللقاء، إذا وافق مسبقًا على محاولة تهدئة الجميع من خالل    P33أراد بوكر معرفة ما إذا كان لدى  

أنها عندما ذهبت هي وزوجها وابنها إلى االعتصام أمام   P33في المظاهرات كان حدثًا لمرة واحدة. أوضحت    امشاركة ابنتهم  أن

 ر العدل، لم يكن لديهم أي خطة. لم يعرفوا أنهم سيؤخذون إلى مكان ما، لذلك لم يتحدثوا عن استراتيجية من قبل.قص

إنها لم ترد. كان جسدها    P33ردت على ما قاله والدها بشأن مشاركتها في المظاهرات. قالت    P33بوكر عّما إذا كانت ابنة    تساءل

 تهدئتها. P33حاولت وكله يرتجف، 

تعرف من أمر باإلفراج أو كانت تعرف فقط  P33سيُطلق سراحها. أراد معرفة ما إذا كانت  P33أراد بوكر معرفة من قال إن ابنة 

إنها ال   P33يقول إنه تحدث مع الرئيس. قالت  وعود  غادر الغرفة ليالسابقة حول شخص  إفادتها  إلى    P33النتيجة النهائية. أشارت  

إن الرئيس قال  هذا الشخص    غير أنن الشخص تحدث إلى الرئيس عبر الهاتف أم أنه كان مجرد تمثيل.  تعرف ما إذا كان صحيًحا أ

 ". األولى P33ابنة  ربيةالثالثة و"ت  P33قرر إطالق سراح ابنة 

  أي شخصيتعرض  أنه لم  ذلك، مضيفة    P33أكّدت  ف.  P33إن ابنتها الثالثة لم تتعرض للضرب أثناء وجود    P33إلى قول  بوكر    أشار

 . للضرب

 ذلك، مضيفة أنها كانت دائًما مع زوجها.  P33قد حضرت اللقاء بأكمله. فأكّدت   P33سأل بوكر عّما إذا كانت 

 ذلك.  P33وزوجها قد دخال الغرفة وغادراها في نفس الوقت. فأكّدت   P33سأل بوكر أيًضا عّما إذا كانت 

أيام من اللقاء األول، لكن في مرة أخرى قالت أيًضا إن اللقاء الثاني حدث    10قالت إن اللقاء الثاني حدث بعد    P33بوكر إلى أن    أشار

 يوًما من االعتقال.  11أيام من اللقاء األول وبعد  10أن اللقاء الثاني عُقد بعد  P33يوًما من االعتقال. أوضحت  11بعد 

إنهم اضطروا  P33لعائلة أن تنتظر بعد اللقاء الثاني حتى تم إطالق سراح ابنتهم. قالت أراد بوكر أن يعرف كم من الوقت كان على ا

 إلى االنتظار لمدة يومين تقريبًا. 

صدر عفو إنه    P33وعائلتها قد اكتشفوا سبب إطالق سراح ابنتهم بعد يومين من اللقاء الثاني. قالت    P33سأل بوكر عّما إذا كانت  

 .عن جميع المتظاهرين رئاسي

  ألن العائلة تحدثت إلى أنور الذي حاول مساعدتهم وبدأ أطِلق سراحها    P33أراد بوكر معرفة ما إذا كان من الممكن أيًضا أن ابنة  

 في وقت سابق. ل، لكان قد تم إطالق سراح ابنتهاإنه إذا كان هذا هو الحا  P33. قالت اإطالق سراح ابنته إجراءات

إنه   P33. قالت  يكون أنور قد ساعدهمأنه سيكون من المستحيل أن    P33تساءل بوكر عّما إذا كان هذا هو السبب الوحيد وراء اعتقاد 

 والوثائق. المعامالت الورقيةهناك بيروقراطية وكثير من  كان

إن هذا السؤال االفتراضي سيثير المزيد   P33أنه لم يكن أنور هو من أطلق سراح ابنتها. قالت    P33أراد بوكر معرفة سبب اعتقاد  

 من األسئلة. 
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  شارمر التزام الصمت   حامي الدفاع بوكر من محامي المدعينفاع. طلب مالدّ محامي  بانز معترًضا على فرضيات    ل محامي المدعين تدخّ 

 كان بانز هو من اعترض على سؤال بوكر.  وإنماشارمر أنه لم يعترض على أي شيء،   وعدم مقاطعته. أوضح محامي المدعين

إطالق سراح ابنتها. قالت  لم يكن من أمر ب  أنور رسالن أن  افتراضها    عن سبب  P33واصل محامي الدفاع بوكر استجوابه بسؤال  

P33 من ذلك.  ابنتهم بعد يومين وعائلتها عن العفو الرئاسي وأطِلق سراح إنها سمعت هي 

،  محامي المدعين. تدخل  2011  ،أيار/مايو  31تم اإلعالن عنه في  وقال بوكر إنه لم يكن هناك سوى عفو عام واحد صدر عن الرئيس،  

إنه يمكن للمرء أن يقرأ ذلك على اإلنترنت. قال شارمر إن هذه  مشارمر،   محاكمة    كانت طالبًا بمصدر معلومات بوكر. قال بوكر 

جنائية، ومصادر اإلنترنت لن تكون كافية. تدخلت القاضي كيربر رئيسة المحكمة وطلبت من محامي الدفاع بوكر طرح سؤال مناسب  

 للشاهد. 

إنها ال تتذكر    P33كما ذكرت سابقًا. قالت    2011آذار/مارس    26تأكّدة من اإلعالن عن العفو في  عّما إذا كانت م  P33سأل بوكر  

 التاريخ بالضبط، كل ما تتذكره هو إطالق سراح ابنتها بسبب ذلك ]العفو الرئاسي[، مضيفة أن هذه األحداث حدثت قبل عشر سنوات. 

عّما إذا كانت تريد تغيير    P33. وسأل  2011أيار/مايو،    31عنه في    قال بوكر إنه ال يعرف سوى عفو رئاسي واحد، تم اإلعالن

إن العفو الذي أشارت إليه أُعِلن عنه "في    P33. قالت  P33شهادتها ألن بوكر كان يرى أنه لم يكن هناك عفو في التاريخ الذي ذكرته  

إلى أنه تم إبالغها بأن الرئيس أصدر    P33العفو عن مجلس النواب. أشارت    ولم يصدر ذلك محاولة المتصاص غضب الشارع".  

أن عائلتها تعرف شخًصا آخر تم القبض عليه في    P33أضافت  ووعائلتها إلى فرع الخطيب الستعادة ابنتها.    P33عفًوا عاًما، فذهبت  

 ابنتها.تقريبًا في نفس اليوم الذي أطِلق فيه سراح  سراحه وأطِلق 2011، آذار/مارس 18

ذلك، موضحة أنها سألت    P33. فأكّدت  P32التي أدلت بها  شهادة  البعد    P32إلى    تتحدث  قد  P33أراد بوكر معرفة ما إذا كانت  

كانت نفسية  عرف كيف  تريد فقط أن ت  كانت  إنها  P33. قالت  P32عن أي تفاصيل حول شهادة    اتحدثتلم    لكنهماابنتها عن حالها، و

 ابنتها، ألن ابنتها كانت في حالة سيئة.

في كثير من   وال داعي لها  ُمربِكة  كانت" لشارمر  الزائفة ، شارمر، أن "االعتراضات  محامي المدعيناختتم بوكر استجوابه بإخبار  

 قاطعه شارمر[.إنه أراد توضيح جانب مهم ]عندما  األحيان. قال بوكر

، شارمر، إذا كان يريد الرد. قال شارمر إن االعتراض األول قدمه محامي المدعين، بانز، مضيفًا محامي المدعينسألت القاضي كيربر  

 ن. بل مَ ن قِ مِ وقال في المحكمة أن بوكر يجب أن يستخدم سماعات الرأس لتتبع ما يُ 

 د محامي المدعين اآلخرين أي أسئلة للشاهدة.  سألت القاضي كيربر رئيسة المحكمة عّما إذا كان لدى شارمر أو أح

 استجواب من قبل محامي المدعين

المدعين، شارمر، إن   في حزيران/يونيو  قال محامي  بشار األسد أصدر عدة    صحيفة "  " 2014Zeitاأللمانية كتبت  الرئيس  أن 

فأكّدت   أنP33قرارات عفو.  رئاسية.  هناك عدة    ه كان، موضحة  الشبابمراسيم  العديد من  القبض على  إلقاء  تم  ]في سياق    حيث 

 غضب الشارع. متصاصالمظاهرات[، وكانت المراسيم والعفو محاوالت ال 

عّما إذا كانت    P33سأل  وفي بداية المظاهرات.    ض عليهنبِ قُ من أولى النساء اللواتي  األولى كانت    P33أشار شارمر إلى أن ابنة  

أن ابنتها األولى كانت أول امرأة تتظاهر بصوت عاٍل في دمشق. أظهرت ابنتها شجاعة   P33أكّدت  فابنتها األولى معروفة في سوريا.  

 كبيرة.

ة ما  تحدثا عن أي تفاصيل. أراد شارمر معرفتلم    اتحدثت إلى ابنتها األولى ]حول اعتقال ابنتها األولى[، لكنهم   P33قال شارمر إن  

بشكل  ، وخاصة العنف الجنسي[  عتقالأال يتحدث الناس عن "مثل هذه األشياء" ]تجربة اال  P33إذا كان من الطبيعي بالنسبة لثقافة  

أنه من المهم    P33الشابات. وأضافت  اعتقال  إنها كانت تجربة جديدة بالنسبة لهم ]المجتمع السوري[:    P33في عائالتهم. قالت  صريح  

]بدأت    للعائالت عدم تعّرض البنات العتداءللغاية بالنسبة   كأم  إنها    P33أعطاها المترجم مندياًل[ قالت  و في البكاء،    P33جنسي. 

 أرادت أن تعرف. كأم ، لكنها تلّح في الطلب. ربما لم كابدته ابنتاها أن تعرف ما أرادت

https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-06/syrien-assad-amnestie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-06/syrien-assad-amnestie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-06/syrien-assad-amnestie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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اقترحت القاضي كيربر استراحة، ألن المجموعة التالية من األسئلة ستكون أكبر، وستعطي االستراحة الجميع فرصة للهدوء. ولكنها  

 إنها تفضل أخذ استراحة.  P33تجاوز األمر واالنتهاء من األسئلة، فيمكنهم المتابعة أيًضا. قالت   P33أضافت أنه إذا أرادت 

*** 

 ة[دقيق 70]استراحة لمدة 

*** 

. وصادفوا مقااًل في إحدى الصحف  البحثأعادت القاضي كيربر افتتاح الجلسة بالقول إن القضاة استغلوا االستراحة إلجراء بعض  

وسيوفر مترجم المحكمة ترجمة   ا. سيتم تسليم نسخ من المقال إلى الطرفيناأللمانية يشرح بالتفصيل قرارات العفو الرئاسي في سوري

 2011 مارس،/آذار 25 في المؤرخ المقال.لت كيربر فورية للمتهم. ت

متناقًضا مع مقاالت أخرى. ولكن كان من الواضح بأي حال من األحوال أن  قال محامي الدفاع بوكر إن هذا المقال الصحفي كان  

بهذا الصدد في وقت الحق إذا لزم األمر. أضاف محامي الدفاع   بيانًام  قرارات العفو الرئاسي هذه لم تُنفَّذ أبًدا. وقال إن الدفاع قد يقدّ 

ل العفو الرئاسي العام الذي أشار إليه  ، يفصّ 2011 مايو،/أيار  31 بتاريخ األلمانية اإلخبارية "شبيغل دير" مجلة منفراتسكي مقااًل  

ل الذي تلته القاضي كيربر للتو لن يكون بالتأكيد الحقيقة المطلقة. وقالت رئيسة زميله بوكر في وقت سابق. وأضاف بوكر أن المقا

 في تقديم بيان رسمي في هذا الصدد. الحريةلدفاع لالمحكمة كيربر إن 

عدة مرات اآلن. وقال   P33تالوتها لـقد تمت  P33و P32ها  تموكله بشأن األحداث التي وصف إفادةذكر محامي الدفاع فراتسكي أن 

القاضي كيربر من فراتسكي إخبار المحكمة    ت. طلبP33راتسكي إن الدفاع يطلب عرض صور توفيق يونس وجميل حسن على  ف

بمكان هذه الصور في ملف القضية. قال محامي الدفاع بوكر إنه إذا كان أي شخص يعرف مكان هذه الصور في ملف القضية، فإن  

 .P33لى عرضها عالدفاع يريد 

كان عليها االنتظار لفترة طويلة اآلن. سيبدأ القاضي فيدنير اآلن استجوابه فيما يتعلق بالموضوع الثاني  P33قالت القاضي كيربر إن 

 واعتقالهما[.  P33و P32]القبض على 

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

وصف السياق واإلطار    P33، وطلب من تقالهماواع  P33و   P32  القبض علىأوضح القاضي فيدنير أنه يريد اآلن معرفة المزيد عن  

طفاًل    50ح"  بِ أن "النظام بدأ يرد بقوة". ووقعت مجزرة في الحولة حيث تم "ذُ   P33الزمني وتفاصيل كيفية حدوث ذلك. وصفت  

ارضة على الشباب والمعفعل من رد وكان هناك إن هذا الحدث ترك بصماته على المجتمع السوري.  P33ورضيعًا بالسكاكين. قالت  

شطة ]تتظاهر[ األنها كانت ن P32إنها كانت قلقة للغاية بشأن   P33د. قالت د من األشخاص في جميع أنحاء البلذلك وتم اعتقال العدي

 أيًضا.

المشاركة في اعتصام.    وصديقاتها  P32. قررت  2012إن ذلك كان في أيار/مايو    P33أراد فيدنير أن يعرف متى حدث هذا. قالت  

إنها كانت دائًما قريبة من ابنتها، لكن المخابرات اكتشفت    P33أن تشارك ]في االعتصام[ لحماية ابنتها. قالت    P33لذلك قررت  

مجزرة الحولة  عبارات مناهضة لأن المتظاهرين حملوا الفتات عليها    P33  تبطريقة ما أن االعتصام كان من المفترض أن يتم. وذكر

ع. وفجأة ظهر العديد من عناصر األمن وأطلقوا في البداية طلقات تحذيرية في الهواء. بدأ الناس في الفرار قتل األطفال والرضّ   وضد

]ابنتها[. الحظت قوات األمن    P32ألنها لم تعد تستطيع رؤية    اهستيريفي حالة  و  بشدة  خائفةإنها كانت    P33إلى األزقة الجانبية. قالت  

كانت تقف عند مدخل زقاق جانبي    حافلة صغيرةها داخل  إنها تم جرّ   P33أنها شاركت في المظاهرة أيًضا. قالت    وعلمت  P33سلوك  

، وكان أنفها ينزف. P32إلى داخل الحافلة الصغيرة أيًضا. كُِسرت نظارات  P32كيف تم سحب  P33دقائق، رأت  5وبعد  صغير.

وسألت ضباط األمن إذا كان بإمكانها الجلوس بجانب هذه المرأة    الحافلة الصغيرةفوجئت برؤية والدتها في    P32أن  إلى    P33أشارت  

  18صمت. كان هناك ما يقرب من  اللجميع  التزم اكيف يجلسن و  ضباط األمن أخبروهن   إن  P33[ عندما رأتها. قالت  P33]والدتها  

جسر  ال في  الذي كان  40كمة كذلك كيف انطلقت الحافلة الصغيرة إلى القسم للمح P33. وصفت حافلة الصغيرةشخًصا في ال  20إلى 

إلى صعود الدرج، كان هناك    رنعندما اضطرو  . من الحافلة  ما نزلنللضرب عند  ن ضتعرّ   هنإن  P33مخلوف. قالت  بقيادة  األبيض  

  ت إنها طُلب منها هي والمعتقال  P33صعود الدرج. قالت    لواتي كان عليهنال  تضابط أمن يقف على كل درجة، يضرب المعتقال 

ار. سأل الضباط الجميع  االنتظ  قًا إلى غرفة كبيرة حيث كان عليهنالحوتم أخذهن  .  أيديهن  بعد ذلك مواجهة الحائط وضمّ   ألخرياتا

الذي أعاد  إن السجان    P33مرة ثانية. قالت    تجإلى الغرفة وأخرِ   P32  تمعهم. ثم أُعيد  P32  سوى  أخذوالم ي، لكنهم  عن أسمائهن

P32  االعتداء على  الجلبي. حاول    ،إلى الغرفة في المرة الثانية صرخ في وجهها واتهمها بأنها مسؤولة عن وفاة صديقهP32   لكن

هذا هو سبب  كان  .  داخل الحافلة الصغيرةأخبرتها الحقًا أنها تعرضت للضرب بالفعل قبل نقلها    P32إن    P33ه منعوه. قالت  زمالء

إلى االنتظار في الغرفة الكبيرة، نظر إليها بعض الضباط   رن كذلك أنه عندما اضطر  P33وصفت    النزيف من أنفها.نظارتها وكسر  

اقتيدت إلى إنها كانت هادئة وفي وقت الحق، في الليل،  P33وستتم محاسبتها اآلن". قالت  البنتين تقومان بالقدح والذمقائلين "إنها أم 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-assad-verspricht-freilassung-inhaftierter-demonstranten-1606115.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-assad-verspricht-freilassung-inhaftierter-demonstranten-1606115.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aufstand-in-syrien-assad-verkuendet-generalamnestie-fuer-politische-gefangene-a-766045.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aufstand-in-syrien-assad-verkuendet-generalamnestie-fuer-politische-gefangene-a-766045.html
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  P33  تقال  عرفت أنه كان فرع الخطيب ألنها سبق وأن زارته.أنها    P33إلى فرع الخطيب. أضافت    تلقِ ونُ   نفس الحافلة الصغيرة

 حلقة جديدة بدأت هناك. إن 

إنها لم تكن معصوبة    P33معصوبة العينين. قالت  كانت  قادرة على رؤية الطريق إلى الخطيب أم أنها    P33سأل فيدنير عّما إذا كانت  

 إلى خفض رأسها أثناء الركوب.  العينين لكنها اضطرت

فقط هناك. قاموا ]المحققون[   P32التحقيق مع  إنه تم    P33. قالت 40أيًضا في القسم   P33  التحقيق معأراد فيدنير معرفة ما إذا تم  

 حسابها فور اعتقالها.  تحذفقد  P32 تقايصد ىحدإ  ولكن كانتبالدخول إلى حسابها على الفيسبوك وأرادوا رؤية منشوراتها. 

 إنها اكتشفت ذلك الحقًا.  P33ذلك. قالت  P33سأل فيدنير كيف عرفت 

إن جميع المعتقالت نُقلن على الفور إلى الطابق السفلي، حيث تمت   P33في فرع الخطيب. قالت  P33أراد فيدنير معرفة ما حدث لـ 

أمتار. كانت الزنزانة صغيرة   3×3قبل نقلهن إلى زنزانة جماعية، مساحتها  قامت امرأتان بتفتيشهن  مصادرة مقتنياتهن الشخصية. و

  ت ]مع المعتقال  كانت في حالة صدمة ولم يتحدث معهنإنها    P33مرحاض مكسور. قالت  فيها  والقبو  جًدا وليس بها نوافذ كما كانت في  

 ف على أي من الوجوه هناك. تستطع التعرّ  ها لمإن P33لمدة يومين. قالت  أحد الجدد[

 ذلك. P33ال تزال معها في ذلك الوقت. فأكّدت   P33سأل فيدنير عّما إذا كانت ابنة 

شخًصا،    20إلى    18إنه كان هناك    P33أمتار. قالت    3×3سأل فيدنير عن عدد األشخاص الموجودين داخل الزنزانة التي يبلغ حجمها  

 وربما أكثر.

 ذلك.  P33سأل فيدنير عّما إذا كّن نساء فقط. فأكّدت 

أنه بسبب ارتفاع ضغط دمها، كان عليها دائًما تناول أقراص الدواء. وعندما بقيت بدون    P33أن تتابع. وصفت    P33طلب فيدنير من  

دوائها لمدة يومين، كان ضغط دمها مرتفعًا جًدا لدرجة أنها صرخت فجأة قبل أن تفقد الوعي. كانت ابنتها خائفة للغاية، وطرقت على  

ممّددة على األرض. أغلق    P33إن أحد السجانين فتح الباب ورأى    P33للمساعدة. قالت    باب الزنزانة الحديدي وهي تصرخ طلبًا

دقيقة من فتح السجان   30بعد حوالي    ها[ بالذهاب إلى الغرفة المجاورةا ]هي وابنتمإنه سُمح له   P33الباب للتحدث مع رئيسه. قالت  

لخفض ضغط الدم ومسكنات    P33فة. أعطاها الطبيب حبوب  في هذه الغر  هناك طبيب وممرضتان ينتظرونالباب ألول مرة. كان  

غير أن    .P32وضعها هي و  إنها حاولت إعطاء الطبيب رقم هاتفها، حتى يتمكن من االتصال بعائلتها إلخبارهم عن   P33لأللم. قالت 

بعد    للتحقيق  P32إنها أُعيدت هي وابنتها إلى الزنزانة الجماعية حيث تم استدعاء   P33الطبيب كان يشعر بخوف شديد ورفض. قالت  

أنه تم استجواب كل من في  P33. وصفت P33على أسئلة  جب ، لم تالتحقيق معهاإلى الزنزانة بعد  P32أربعة أيام. عندما أعيدت 

أخبروها أنهم    أن المحققين أثناء التحقيق معها   P33وصفت   .للتحقيق  اقتيادهنو  نأسمائه  على  نداءالالزنزانة بشكل منفصل عن طريق  

التوقيع على أوراق بيضاء وقال لها المحققون أن تكون    P33يجب أن يكونوا قساة مع ابنتها. كان على    لكن سيكونون لطفاء معها، و

 مأل األوراق الفارغة بما يريدون. لطيفة، وإال ستُ 

إنها اضطرت للذهاب إلى الطابق األرضي ]الطابق األول[ والعودة    P33. قالت  P33لتحقيق مع  أراد فيدنير معرفة المكان الذي تم فيه ا

 . التحقيق معهابعد 

إنها لم تكن معصوبة    P33رؤية الشخص الذي حقق معها أو ما إذا كانت معصوبة العينين. قالت    P33سأل فيدنير عّما إذا كان بإمكان  

 العينين.

 ذلك. P33سأل فيدنير عّما إذا كانت قد تمكنت بالتالي من التعّرف على المحقق. نفت 

 ذلك. P33. فأكّدت  أنور رسالنلم يتم استجوابها من قبل   P33خلص فيدنير إلى أن 

قائلة إن األسئلة كانت عامة إلى حد ما.  ذلك،    P33نفت  أي أسئلة محددة.    P33كذلك عّما إذا كان المحقق قد طرح على    سأل فيدنير

عت على األوراق الفارغة، نُقلت إلى إنها بعد أن وقّ   P33ض عليها. قالت  بِ أراد المحقق أن يعرف سبب وجودها في الفرع ولماذا قُ 

إلى الزنزانة بعد هذا   P32أنه عندما عادت  إلى    P33  أشارت.  للتحقيق  P32الطابق السفلي ]إلى الزنزانة الجماعية[، قبل استدعاء  

 P32نفت  في البكاء[    P33ضت للضرب ]بدأت  عّما إذا كانت قد تعرّ   P33منهكة. عندما سألتها  كانت  أنها    P33، أخبرت  التحقيق

اسم النداء على  دقيقة تقريبًا قبل    15كانت مستلقية في حضن والدتها لمدة    P32أن    P33قائلة إنها كانت متعبة فقط. وصفت  ذلك،  

P33ها  ت. أخبرP32  أنه سيتم اإلفراج عنها بالتأكيد. قالت    ةأال تخاف، مضيفP33   للمحكمة إنه كانت هناك أربع أو خمس زنازين

مباشرة إلى إحدى الزنازين   اقتيدت،  P33عندما تم استدعاء اسم  ولزنزانة الجماعية حيث تم احتجازها ألول مرة.  انفرادية مقابل ا

 4إلى    3متر. كان للباب الحديدي نافذة صغيرة ومسافة من    1.5إن الزنزانة كانت بعرض    P33قالت    وأغلق الباب خلفها.  المنفردة
ن  إلى أي  ها وهي تصرخ وتسأل. سمعتP32اسم  استدعاء  معت ب إنها ُصدمت عندما س   P33سنتيمترات بين الباب واألرض. قالت  

 تالموجودة أسفل باب زنزانتها كيف سقط تحةأن ترى من خالل الف استطاعت إنها سمعت بعد ذلك دويًا عاليًا و P33. قالت يأخذونها
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P32   ُقالت    بعيًدا. بت  حِ على األرض ثم سP33  سُمح لها باستخدام المرحاض  ولمدة أربعة أيام.    ت بمفردها في الزنزانة المنفردةإنها بقي

باالرتياح دائًما عندما   كانت تشعرإنها    P33الستخدام المرحاض. قالت    ىخرة تلو األالواحد  تاستدعاء المعتقال  كان يتمساعة.    12كل  

على المشي. قالت   تزال قادرةال  تكان P32هذا يعني أن حيث كان من خالل الفجوة الموجودة أسفل باب زنزانتها.  P32ترى حذاء 

P33 لتخبر ابنتها أنها كانت هناك. ها أرادت أحيانًا الطرق على باب زنزانتهاإن 

بأنها ستكون   P33  فأجابتكانت تبكي وتنوح، فينبغي أن يأخذوا قسطًا من الراحة.  P33  قاطعها محامي الدفاع بوكر قائاًل إنه بما أن

إذا   P32أنها لم تجرؤ أبًدا على طرق الباب ألنها كانت خائفة جًدا من حدوث شيء لـ P33بخير وتريد مواصلة شهادتها. ثم وصفت  

إلى زنزانتها   P32كيف دخلت    P33قت المرحاض المعتاد. رأت  ، ولكن ليس في وP33فعلت ذلك. في اليوم الرابع، فُتح باب زنزانة  

في هذا    إلقحامها   P33كثيًرا واعتذرت لـ  P32لوجودها مع ابنتها. بكت    شعرت بارتياح كبيرإنها    P33مغطاة بالدم. قالت  وهي  

يوًما تقريبًا قبل إطالق  18ا للبقاء في الزنزانة معًا لمدة تاعتقدت أن والدتها قد أطلق سراحها. واضطر P32إن  P33الوضع. قالت 

 .P33سراح 

يدنير قائلة إنها ستكون قادرة على  ف P33 أنها يمكن أن تطلب استراحة في أي وقت إذا لزم األمر. شكرت P33أكّد القاضي فيدنير لـ

عن حجم هذه الزنزانة. قالت    منفردة مع ابنتها وسألتم احتجازها في زنزانة  P33ص فيدنير إلى أن . ثم خلاستراحة االستمرار دون

P33  متر.  0.75متر وعرضها   1.5إن الزنزانة يبلغ طولها 

إنه عندما تم فتح الباب الستخدام المرحاض، ذكرت ابنتها    P33أخبرتها بما حدث لها. قالت    P33سأل فيدنير عّما إذا كانت ابنة  

، وذات مرة بدأ أنفها  كانت ابنتها تتألم بسبب التحقيقات،  P33لـ  وفقًاوطلبت التحدث معه.    أنور رسالنعدة مرات أنها تعرف    سّجانينلل

بمالبسها وألقتها على جدران الزنزانة. عندما   الدم جمعته  P32ينزف ولم تعرف ماذا تفعل. كانت مالبسها مغطاة بالدماء، وعندما رأت  

ان  إنها تفترض أنه في هذه الحالة، اعتقد السجّ   P33ستموت. قالت    P32الباب، اعتقد أن    P32  تانين الباب بعد أن طرقفتح أحد السجّ 

 .P33إلى زنزانة   نُِقلتمع والدتها، لذلك  P32أنه سيكون من األفضل أن تكون 

إنه لم تكن    P33بأي شيء عن إساءة أو سوء معاملة أو اعتداءات جنسية. قالت    P33قد أخبرت    P32سأل فيدنير عّما إذا كانت  

إنه  P33. قالت P32ه توسألها عّما إذا كانت عذراء، وهو ما أكّد P32. حاول شخص ما لمس تحّرشهناك اعتداءات جنسية ولكن 

 لم تكن هناك اعتداءات. 

. وصفت  P32قد شاهدت آثار إصابات على  P33قد ذكرت أي إصابات أو ما إذا كانت  P32ر أيًضا معرفة ما إذا كانت  أراد فيدني

P33    أنP32    ،ساخن أو  ال شاي  كوبًا من الكانت مستلقية بين ذراعي والدتها طوال الوقت. سكب أحدهم  وكانت في حالة سيئة للغاية

المغلي فوق   األيمن من جذعها. أوضحP32الماء  الجانب  باستخدام    P33  ت، حيث احترق جلدها على  للمرء  يُسمح  أنه ال  أيًضا 

 P33وكان ينبغي على  لتر،  0.5لم يكن حجمها أكبر من وزجاجة مياه واحدة،  ال يحصل سوى على المرحاض إال مرتين في اليوم و

من مشاكل في كليتيها ألنها لم تكن قادرة    P33، تعاني  ومنذ هذا االعتقالساعة.    12دة تعبئتها إال كل   يمكن إعاالوتقاسمها،    P32و

، هو حقيقة أنها، P33ما زاد من المعاناة، وفقًا لـ و على استخدام المرحاض إال مرتين في اليوم ولم تحصل على كمية كافية من الماء. 

يمكن أن    P32التعذيب طوال الوقت. لطالما اعتقدت أن    أشخاص يصرخون من  صوات، كانت تسمع أوخاصة في زنزانتها المنفردة

تسمع كل شيء من خالل الباب الحديدي لزنزانتها المنفردة. كما استطاعت سماع موعد  كانت أنها  P33تكون واحدة منهم. وأضافت 

معت ذات مرة رجاًل يقول "أنا رجل عجوز. يمكن  إنها س  P33وأجبروا على التعري واالنحناء. قالت  من الشباب  وصول معتقلين جدد  

رغم    خلع مالبسه  اضطر إلىإن الرجل    P33قالت    والدك. أنا محام وحقيقة أنني يجب أن أخلع مالبسي أمر شائن."بمقام  أن أكون  

إنها شاهدت الدماء على األرض والجدران وهي في   P33أيًضا. قالت    الذات اإللهيةتعرض لإلهانة وبدأ السجانين في شتم  و.  ذلك

 طريقها إلى المرحاض. 

تحدثا عن ذلك.  تلم    ا إنهم  ذلك، قائلة  P33 اعتقالها. نفتقد ذكرت ما إذا كانت على اتصال بأنور أثناء    P32سأل فيدنير عّما إذا كانت  

أن أحد السجانين استدعاها وأخذها خارج  إلى  P33 ارتأشأن هذا حدث خالل األيام األربعة التي كانت فيها بمفردها.  P33أضافت 

ان أنه سيسمح  ، وأخبرها السجّ نفت ذلكإنها  P33إذا حدث لها أي شيء وإذا حصلت على الدواء. قالت   P33ان زنزانتها. سأل السجّ 

األولى مقابلة   P33ان لطيفًا معها: أجرت ابنة  إنها اكتشفت بعد إطالق سراحها لماذا كان السجّ   P33لها قريبًا بتناول أدويتها. قالت  

سيكون النظام مسؤواًل عن ذلك. ]أجرى محامي  فالعربية قالت خاللها إن والدتها معتقلة ومريضة، وإذا حدث أي شيء ألمها، قناة مع 

P33 استشارة قصيرة مع  د. كروكرP33]. 

 ذلك. P33خضعت للتحقيق مرة واحدة فقط. فأكّدت   P33كيربر رئيسة المحكمة إلى أن خلصت القاضي  

 P33. فأكّدت فارغةالتوقيع على أوراق  الب منهأسئلة عامة فقط وطُ  ا عليه تقد طُرح ةالشاهد تسألت كيربر مرة أخرى عّما إذا كان

 ذلك. 
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إنها قيل لها ذلك عندما كانت على وشك اإلفراج   P33التأثير على ابنتيها. قالت    P33أرادت كيربر معرفة ما إذا كان قد طُلب من  

أن تعلم    P33بأن على    انونالسجّ اعتقالها. رد  القبض عليها ويوًما، واستفسرت عن سبب    23قلت لمدة  انين أنها اعتُ عنها. أخبرت السجّ 

 على الكراهية. اأوالدهأنها ربّت 

 ذلك. P33قد رأت قتلى أو مصابين في الفرع. نفت   P33سألت كيربر عّما إذا كانت 

 ذلك، موضحة أنها تعّرضت لتفتيش دقيق، ولكن ليس داخل فتحات جسمها.    P33. نفت  P33سألت كيربر ما إذا تم تفتيش فتحات جسم  

العتداء جنسي أو ما إذا تعّرضت لتهديد بأنها هي أو ابنتيها سيتعّرضن العتداءات    P33أرادت كيربر أيًضا أن تعرف ما إذا تعّرضت 

 ذلك.  P33جنسية. نفت 

 يوًما. 23إنها مكثت هناك لمدة  P33. قالت في فرع الخطيب P33سأل القاضي فيدنير عن فترة اعتقال 

إلى   اوتم نقله  P33بعد ساعة أو ساعتين من    P32سراح  أنه تم إطالق    P33. أوضح  P32طرح فيدنير نفس السؤال بخصوص  

في   P32  سراح  تم إطالق  متى  P33، وسأل  لتقِ نُ إنما  و  يُطلق سراحهالم    P32فرع المخابرات العسكرية. خلص فيدنير إلى أن  

 . P32لم تتذكر التاريخ الدقيق إلطالق سراح  P33ولكن إنها اعتقلت لمدة ثالثة أشهر،  P33النهاية. قالت 

كانت تُطاَرد أنها    P33أو إهانتها أو إساءة معاملتها في فرع الخطيب. أوضحت    P33أراد فيدنير أن يعرف بالضبط كيف تم تهديد  

 . شتموا الذات اإللهيةن ووانشتائم سيئة. بشكل عام، أهانها السجّ تعّرضت ل في طريقها إلى المرحاض ودائًما 

 ذلك. P33  للضرب أثناء االعتقال. نفت ضتقد تعرّ  P33سأل فيدنير عّما إذا كانت  

إلى الطابق  اقتيدتأنه عند إطالق سراحها  P33أثناء اعتقالها. أوضحت  أنور رسالن قد قابلت  P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

أال تقلق،  عن ابنتها، قال لها أنور P33علوي حيث أخبرها أنور أنه ليس لديه أي شيء ضدها، وسيتم إطالق سراحها. عندما سألت  ال

 .أن تغادر مسموح لها P33إن  وقال

 ذلك. P33دخلت مكتب أنور. فأكّدت   P33خلص فيدنير إلى أن 

قد تعّرفت على المكتب من قبل.   P33قال فيدنير إن هذا سيكون سؤااًل يصعب اإلجابة عليه، ومع ذلك فإنه يود معرفة ما إذا كانت  

 أمتار. 5العديد من الملفات. لم تكن الغرفة أطول من  وفيهاإنها افترضت أنه مكتب أنور. كانت غرفة فخمة  P33قالت 

 ى أمًرا باإلفراج عنها.آخر اقتادها إلى المكتب ثم تلقّ  هناك رجاًل  إن P33دها مع أنور. قالت وح P33سأل فيدنير عّما إذا كانت  

إنها كانت هناك حتى يتمكن    P33في هذا الموقف أو لماذا كانت في مكتبه. قالت    P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كان أنور قد استجوب 

 مح باإلفراج عنها. أنور من إخبارها أنه سَ 

 ذلك.  P33سأل فيدنير عّما إذا كان أنور قد أصدر أمًرا باإلفراج عنها. فأكّدت 

 لياًل. 10ذلك، مضيفة أن ذلك كان حوالي الساعة  P33سأل فيدنير عّما إذا كان قد تم اإلفراج عنها بعد ذلك مباشرة. فأكّدت  

 ذلك.  P33عّما إذا كانت تريد الحصول على استراحة قصيرة. فأكّدت  P33أل فيدنير س

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

كان من أفظع األمور التي تعّرضت    سماع صراخ مستمر ألشخاص يتعرضون للتعذيبن  إقالت للمحكمة    P33أشار فيدنير إلى أن  

 كانت تسمعهإنها    P33"الطابق السفلي" ]في زنزانتها[. قالت  سمعت الصراخ في  . سألها كم مرة  لها في اعتقالها في فرع الخطيب

 في معظم األوقات.  دائًما وإنما تكن تسمعهمعظم الوقت، مضيفة أنها لم 

 ذلك.  P33أيًضا عندما كانت في "الطابق العلوي" ]غرفة التحقيق والمكاتب[. فأكّدت   سأل فيدنير عّما إذا كانت قد سمعت هذا الصراخ

أنها اضطرت للنوم على بطانية رقيقة  P33وصف الطعام في الفرع. أوضحت  P33فيما يتعلق بظروف االعتقال، طلب فيدنير من 

جلدها طوال  في    ها كانت تعاني من حكّةووصفت كذلك أن  .أصيبت بتحسس  [P33أنها ]  حتىوجًدا. كان هناك قمل في كل مكان،  

يُسمح   الوقت، وكذلك جلد ابنتها. قالت إنهما اضطرتا لمكابدة هذه الظروف "عالوة على ظروف االعتقال العامة" ومضت لتقول إنه لم

كل   لتر واحد  بسعة  المياه  بملء زجاجة  اضطر شخصان الستهالك هذه  ساعة ع  12لهما إال  ثم  المرحاض.  يستخدمون  ندما كانوا 
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ل على الطعام،  وحصالبعد  وعلى الطعام مرتين في اليوم.    ا كذلك أنهم حصلو  P33  تساعة. وصف  12لمدة  واحد  لتر  بسعة  جاجة  الز

ع أرز أو برغل وقت  مخبز  رغيف من ال على    كانوا يحصلون إنهم    P33اض. فيما يتعلق بالطعام، قالت  استخدام المرحكان يُسمح لهم ب

 كوجبة ثانية. مع بعض اللبنخبز رغيف الظهيرة و

إنه إذا أكل المرء الطعام بالفعل، فإنه كان كافيًا. ولكنها لم تكن لديها رغبة في    P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كان الطعام كافيًا. قالت  

 يوًما من االعتقال.  23كيلوغرامات خالل  تسعةتناول الطعام وفقدت 

اء.  قائلة إنه لم يكن هناك مكيّف هو P33مع ابنتها. ضحكت  P33سأل فيدنير عن الهواء داخل الزنزانة الصغيرة جًدا التي تشاركها  

وأوضحت أن الهواء النقي لم يدخل الزنزانة إال من خالل نافذة صغيرة ذات قضبان في أعلى باب الزنزانة الذي يبلغ ارتفاعه مترين. 

 أنهما لم تستطيعا النوم في نفس الوقت وكان عليهما التناوب على النوم. P33أضافت 

حزيران/يونيو.    – في أيار/مايو    ات، وسألها عّما إذا كان ذلك بسبب اعتقالهمأراد فيدنير معرفة سبب عدم تمكّنهما من النوم في نفس الوق

إن الجو كان شديد الحرارة داخل الزنزانة. وكانتا ترطّبان شفاههما للحصول على بعض السوائل على األقل في جسديهما.   P33قالت 

 ة الصغيرة للتحقق مما كان يجري داخل الزنزانة. انين كانوا يفتحون باستمرار النافذلم تتمكنا من خلع مالبسهما ألن السجّ 

أن خبر اعتقالها هي وابنتيها انتشر    P33ابنتها. أوضحت  هي و  ن مكان وجودهاع  P33سأل فيدنير عّما إذا كان قد تم إبالغ أقارب  

على اإلنترنت وتمكن من    نصورهب االسم[،  جِ الطبيب الذي عالجها في الفرع، ]حُ حيث شاهد  في وسائل اإلعالم وعلى اإلنترنت.  

 في فرع الخطيب. كانتا بأنها وابنتها  P33إخبار زوج 

ذلك،    P33المخابرات العامة. نفت    إدارةقبل ضباط في الخطيب أو  قد أبلغت رسميًا من    P33أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت عائلة  

أن الطبيب شاهد هذه الصور   P33مضيفة أن ناشطة نشرت صوًرا لها والبنتها على الفيسبوك. كما تم اعتقال هذه الناشطة. افترضت 

 على الفيسبوك وتعّرف عليها وعلى ابنتها وشعر باألسف عليهما. 

 ذلك.  P33قد شاهدت أطفااًل أو أحداثًا في فرع الخطيب. نفت  P33ت  سأل فيدنير عّما إذا كان

باستخدام دمها للخروج    P33إلى الزنزانة المنفردة التي احتُجزت فيها    P32حول كيف نُِقلت    P33أشار فيدنير إلى الشرح الذي قّدمته  

قد أخبرتها بأي تفاصيل حول كيفية محاولتها الخروج من زنزانتها   P32عّما إذا كانت    P33من زنزانتها السابقة. ثم سأل فيدنير  

 P32كن  ت، لم  P33فعلت ذلك ]باستخدام دمها[ فقط للخروج من الزنزانة التي اعتُِقلت فيها. وفقًا لـ  P32إن    P33السابقة. قالت  

 زال في الفرع.تال كانت  P33عرف أن ت

ذلك،   P33انين في محاولة للخروج من الزنزانة. فأكّدت أحد السجّ  تواصلت مع  P32المحكمة أن   تأخبر P33فيدنير أن  أشاركما 

 باستخدام المرحاض، كانت تتوسل للتحدث إلى أنور ألنها تعرفه منذ وقت اعتقال أختها.  P32مضيفة أنه في كل مرة سُمح فيها لـ

 ذلك.  P33أنور. نفت  P32سألها فيدنير عّما إذا كان توسّلها ناجًحا، وإذا قابلت 

ابل أنور. قالت  قتلم    P32  ت عن ذلك أو إذا كان  P33خبر  تلم    P32  تعّما إذا كان  ت المحكمة، وسأل  ةتدّخلت القاضي كيربر، رئيس 

P33  إنها حاولت معرفة ذلك، لكنP32 به  تلم ترغب في التحدث عنها. كل ما اهتمP33 ال تكونهو أ P32   العتداء  تضتعرّ قد  

 جنسي. 

 ذلك.  P33الوحيدة. فأكّدت   حالة االعتقال للتو هو P33سأل القاضي فيدنير عّما إذا كان ما وصفته 

وبعدها قالت رئيسة المحكمة كيربر إنها ستعطي الكلمة اآلن للمدعين العامين وربما تتدخل إذا كان لدى  أجرى القضاة نقاشًا قصيًرا  

 القضاة أي أسئلة أخرى ناشئة عن استجواب المدعين العامين. 

 استجواب من قبل االدعاء العام

إنها رأت كيف عادت امرأة فلسطينية،    P33من التحقيق. قالت    ت بعد عودتهنوصف حالة المعتقال  P33كلينجه من    العام  طلب المدعي

إلى شابة   P33 أشارتضت للضرب. عة. كان من الواضح أن هذه المرأة تعرّ ، إلى الزنزانة في حالة مروّ تقريبًا P33في نفس عمر 

عندما عادت من التحقيق الثاني،  و.  التحقيق لمدة عشر دقائق. بعد أن عادت إلى الزنزانة، استُدعيت مرة أخرى للتحقيقاقتيدت إلى  

إن الشابة جلست في ركن، تبكي طوال الليل.   P33عن أي تفاصيل. قالت  لم تسأل P33غير أن قالت إنها تعرضت ألشياء مروعة. 

ن  م  ت في الزنزانة حاولن تهدئة العائداتأن المعتقال  P33لمرء أن يرى كدمات على وجهها وحلقها وصدرها. وصفت  كان بإمكان ا

 الهوية[.  ت ، ألن هذا "كان أفضل للجميع" ]البقاء مجهوالعن أسمائهنمطلقًا   سألنلم يلكنهن التحقيق. و

 ذلك، قائلة إن مالبس الشابة كانت ممزقة. P33أراد كلينجه معرفة ما إذا كانت مالبس أي معتقلة ممزقة. فأكّدت 

 ذلك.  P33. فأكّدت أخريات تدماء أو كدمات على معتقال قد رأت P33سأل كلينجه كذلك عّما إذا كانت 
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وعلى    يبكوكانت تكانت في حالة صدمة مستمرة،    P32ن  إ  P33قالت أثناء االعتقال.    P32سأل كلينجه عن الحالة العقلية والبدنية لـ

 . وشك االنهيار

إنها  P33بعد التحقيق معها بأن شيئًا لم يحدث لها. قالت   P33عندما أخبرت   P32 تققد صدّ  P33أراد كلينجه معرفة ما إذا كانت 

 ها بالحقيقة عن ذلك.تأخبر P32، واعتقدت أن اعتداء جنسيضت لتحرش أو فقط عّما إذا كانت قد تعرّ  P32سألت  

  اك مجاله لم يكن هنإن  P33. قالت  P32  أثناء مشيشيئًا    تأو الحظ  P32كدمات على    قد رأت  P33  تسأل كلينجه عّما إذا كان

 في جميع أنحاء جسدها. كدمات وتوّرمات  P32كان لدى  ولكنتأرجح. ت تكان P32للمشي، لذلك لم تالحظ أن 

حة أنها بقيت في الزنزانة المشتركة ، موضّ P33ن من سوء تغذية. نفت  ت يعانيقد شاهدت معتقال  P33أراد كلينجه معرفة ما إذا كانت  

 لمدة أربعة أيام فقط.

ونفت ذلك. سأل كلينجه عّما إذا لم تسنح لها الفرصة   P33قادرة على االستحمام أو االغتسال. ضحكت    P33سأل كلينجه عّما إذا كانت  

 بسبب سوء النظافة. التهبتذلك، قائلة إن بشرتها  P33]لالستحمام[. نفت 

 فقط. أحد  الكُنية/اللقبإنها تعرف  P33في الفرع. قالت  بصفتهم الفرديةتعرف أسماء السجانين  P33 تأراد كلينجه معرفة ما إذا كان

 ، واآلخر يُدعى أبو شملة.السجانين يُدعى أبو غضب

 إنه كان متوحشًا. قد تشير كنيته/لقبه بالفعل إلى أنه: كان "أبا غضب".  P33أن تصف أبو غضب. قالت  P33طلب كلينجه من 

إنه كان    P33قد علمت بأي شيء عن التسلسل الهرمي في الخطيب أثناء اعتقالها هناك. قالت    P33معرفة ما إذا كانت    أراد كلينجه

 هناك تسلساًل هرميًا: بعض الناس أعطوا األوامر، والبعض اآلخر اتبع األوامر.

وصفت سابقًا كيف أعطى أنور أوامر لآلخرين    P33يشغل منصبًا مهًما في الفرع، مستذكًرا أن   أنور رسالنسأل كلينجه عّما إذا كان  

 إن السجان في هذه الحالة ]عندما تم اإلفراج عنها[ كان يخشى أنور. P33. قالت P33عندما تم إطالق 

إنها ال تزال تعاني من مشاكل في   P33طويلة األمد من اعتقالها. قالت  تبعاتقد عانت من أي  P33أراد كلينجه معرفة ما إذا كانت 

 كليتيها.

إنها اعتقدت أنها    P33مؤخًرا. قالت   أن ذلك حدث   P33أكّدت  تبعات نفسية طويلة المدى. فسأل كلينجه عّما إذا كانت تعاني أيًضا من  

 حدوثها.  رَ تكرّ  لكن انتهت من هذه المشكالت، و

 ذلك. P33. نفت  اجتماعيا-سياعالًجا نف قد تلقت P33أراد كلينجه معرفة ما إذا كانت  

إذا شعرت بالراحة في اإلجابة عليه. أراد أن يعرف ما هو أسوأ جزء في اعتقال    P33قال كلينجه إن لديه سؤااًل أخيًرا بخصوص  

P33  بدأت .P33    في البكاء وأوضحت أن أسوأ شيء بالنسبة لها هو أن ابنتها كانت في زنزانة مختلفة ولم تكن قادرة على مساعدة

 البنتها.  مكروهإنها كانت قلقة باستمرار من أن يحدث  P33ابنتها، رغم أنها كانت قريبة جًدا منها. قالت 

لمفتشين الجنائيين دويسنج من مكتب الشرطة الجنائية االتحادية األلمانية. قالت رئيسة المحكمة كيربر إن القضاة تلقوا صوًرا من كبير ا

 حتاج إلى استراحة. ت P33ه تالدكتور كروكر قائاًل إن موكل ل محامي الشاهدة. تدخّ معاينة هذه الصوريرغب القضاة اآلن في 

*** 

 دقائق[ 10]استراحة لمدة 

*** 

فترات الراحة السابقة لالتصال بمكتب الشرطة الجنائية االتحادية وطلب الصور. وأضافت  أوضح القاضي فيدنير أنه استخدم إحدى  

 تإلى القضاة عبر البريد اإللكتروني. طلباآلن صورتين أرسلهما كبير المفتشين الجنائيين دويسنج  أن المحكمة ستعاين القاضي كيربر

 على األشخاص الموجودين في الصورتين. التعرف P33كيربر من 

 ]عُرضت صورة )لجميل حسن( في المحكمة[ 

 أن الرجل في الصورة كان جالسًا خلف طاولة المكتب في اللقاء األول.  P33 تذكر

 المحكمة[  في]عُرضت صورة أخرى لـ)جميل حسن( 

 إنها تعتقد أن هذا هو نفس الشخص كما في الصورة األولى.  P33قالت 
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أن  دويسنج  كبير المفتشين الجنائيين  كافية. أوضح القاضي فيدنير أنه طلب من    كانتيسة المحكمة كيربر إن هذه اإلجابات  قالت رئ

تكن    صورتين لجميل حسن، حيث لم الصورتان اللتان عُرضتا للتو في المحكمة  كانت  صور جميل حسن وتوفيق يونس.  يرسل إليه  

 دويسنج.  أخبرهكما القضية ملف  فيهناك صورة لتوفيق يونس 

 محامي المدعيناستجواب من قبل 

في نفس    P33و  P32دون إزعاج بمجرد وجود    P32عّما إذا كانت قادرة على التحدث إلى    P33سأل محامي المدعين شارمر  

انون يقرعون الباب عند سماع أدنى  انين. كان السجّ السجّ   ذلك، موضحة أنهما كانا في زنزانة بجوار   P33الزنزانة المنفردة. نفت  

 صوت. 

ذلك، قائلة    P33بمجرد إطالق سراحهما. نفت   P32حول تفاصيل اعتقال  P32قد تحّدث إلى  P33أراد شارمر معرفة ما إذا كانت 

 ا حدث. لم ترغب في الحديث عمّ  P32إن 

بصراحة تامة،   P33 . قالتP32وعائلتها دفع أموال إلطالق سراح  P33رايجر معرفة ما إذا كان يتعين على  محامي المدعينأراد 

كان عليهم دفع أموال للمخابرات العسكرية إلطالق سراح ابنتها. سألت عّما إذا كان رايجر يريد معرفة المزيد من التفاصيل. قال رايجر 

 كافية بالنسبة له.كانت إن إجابتها 

 الدفاع محامي تجواب من قبل اس

إن   P33قد ذكرت سبب رغبتها في التحدث إلى أنور عندما تم اعتقالها. قالت  P32أراد محامي الدفاع فراتسكي معرفة ما إذا كانت 

P32 .أرادت أن تخبر أنور أنه يعرف العائلة وأنها بريئة 

إن السبب هو أنور كان   P33التحدث إلى أنور على وجه الخصوص وليس مع شخص آخر. قالت    P32سأل فراتسكي لماذا أرادت  

 رئيس القسم.

دفع المال فيه بالضبط وأي ابنة تم اإلفراج عنها بسبب هذه األموال.   P33سأل محامي الدفاع بوكر عن المكان الذي تعيّن على عائلة 

العسك  P32أن    P33وصفت   المخابرات  فرع  المخابرات  نُقلت من  توقيع  المفترض الحصول على  عدرا. كان من  إلى سجن  رية 

.  P32وعائلتها بالقضاة المعنيين عدة مرات، لكنهم لم يرغبوا في إطالق سراح    P33العسكرية على أوراق اإلفراج عنها. اتصلت  

 لذلك دفعت العائلة رشوة. 

 [. 2012يوليو ]تموز/ 18، حوالي P32اية اعتقال إنه كان في نه P33أراد بوكر أن يعرف متى دفعوا الرشوة. قالت 

ذلك،   P33في الخطيب أو فرع المخابرات العسكرية. فأكّدت    P32خلص بوكر إلى أنه تم دفع الرشوة بعد فترة طويلة من اعتقال  

يوًما قبل نقلها إلى المخابرات العسكرية ثم إلى سجن عدرا. ومع ذلك، بقي    23قلت في فرع الخطيب لمدة  ُُ اعت  P32ن  مضيفة أ

 .P32لدى المخابرات العسكرية التي كانت مسؤولة عن إطالق سراح  P32ملف 

القاضي كيربر، مضيفة باأللمانية: "أنت ]بصيغة   P33، التي تم صرفها كشاهدة. شكرت  P33شكرت رئيسة المحكمة القاضي كيربر  

 . باللغة العربية على اإلطراء وشكرتها قائلة "شكًرا" P33ب المفرد[ لطيفة جًدا." شكرت القاضي كيربر المخاطَ 

القاضية كيربر   بتسليم نسخ من    للطرفينأوضحت  المدعين    القانوني المرجعأنها ستقوم  أن  العربية ذات الصلة. أضافت  والترجمة 

. وأوضحت كيربر كذلك أن المحكمة تلقت خطابًا 2021  ،نيسان/أبريل   25سيكون لديهم الوقت إلصدار بيانهم الرسمي حتى  العامين  

هذا، قال الدفاع  اعتراضات على    إذا كان لدى أي من الطرفين. سألت كيربر عّما  ةعي مدّ بصفة    P33من المحامي شارمر، يطلب إدراج  

اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة   االدعاء اآلخرون إنهم ليس لديهم اعتراضات، واتفقوا على أنه يمكن للقضاة اآلن محاموو واالّدعاء العام

عين  مدّ بين إضافيين لتضمين شخصين آخرين ضمن قائمة الفي الوقت المناسب. ومضت القاضي كيربر بالقول إن القضاة تلقوا طل

ائية  ب الشرطة الجنطلب من مكت إن مكتب الشرطة الجنائية االتحادية لم يتم إجراء مقابالت مع كال الشخصين بعد. قالت كيربر أيًضا.

دويسنج إلى القضاة نسخة من  صين، ولكن حتى هذه اللحظة، أرسل كبير المفتشين الجنائيين إجراء مقابالت مع كال الشخبوالية برلين 

  بعد. الشخص الثاني  لم يتم استجواب  .  كان كافيًا  المحضراعتبرت كيربر أن  ومع ذلك،  دون مرفقات.    لكن، وامقابلة أحدهممحضر  

في العثور على موعد ضمن    ةتعاون المحاميت. إذا لم  2021نيسان/أبريل    27حتى    اتاريخً   بأن تحّدد  ةالمعني  ةأخبر القضاة المحامي

. قالت كيربر ةالمعني  ةالمحامي  ت من كاناإلطار الزمني المحدد، فسيكون للشرطة الحرية في تحديد أي تاريخ. وسأل محامي الدفاع بوكر  

 هانشمان. -توإن اسمها كان أو

 بعد الظهر. 3:05ُرفِعت الجلسة الساعة 

 . 2021أيار/مايو  5ستكون الجلسة القادمة في 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

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

 
  للتعذیب. اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
 

 1 الملّخص/أبرز النقاط:

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

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

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

 .االنظام السوري الذي كان أنور ضحیة لھ أیضً 
 

 
  

 
  

 

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

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 2020أیار/مایو  5 –الیوم الثاني والسبعون للمحاكمة 

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

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

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

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

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

*** 

 دقیقة النتظار فایز سارة]  30استراحة لمدة [

*** 

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

 شھادة فایز سارة

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

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

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

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

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

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

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

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

 ).األشخاص المقّربین منھبعض الموالین للحكومة عن األسد و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 على التعذیب المطبق على السجناء.

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

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

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

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

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

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

 . فأكد فایز سارة ذلك.ابشكل جید نسبیً 

*** 

 استراحة غداء لمدة ساعة][

*** 

 أسئلة. لم یكن لدى االدعاء العام أي 

 الدفاع بوكر وفراتسكي  يیَ استجواب من قبل محامِ 

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

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

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

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

 أمامھ. م یرَ لكن لوالعصابة، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الظھر. بعد  1:55ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .اصباحً  9:30، الساعة 2021أیار/مایو،  19ستكون المحاكمة القادمة في 
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 محا�مة أنور رسالن 
 ك��لنتس، ألمان�ا   –المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا 

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

 

 للتعذیب.   اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 
 

 1أبرز النقاط: /الملّخص

 2021مایو، /أیار  19 – الیوم الثالث والسبعون 

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

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

 2021یو، ما/أیار 20  –الیوم الرابع والسبعون 

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

  

 

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

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

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

 المّدعین بانز الجلسة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . أبًدا الشاھد على تلك الرسائلولكن، لم یرد 

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

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

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

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

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

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

 . بأي حال من األحوال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي المحكمة. 
 ستتم تالوتها �ض

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

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

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

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

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

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

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

ً
 . )ش�ف(  طاه�ا قائ�

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

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

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

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

ي [ُحجبت المعلومات] �ض
 . 2008�ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا ما خضع للتحقيق �ض �  ول�نه كث�ي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي الذهاب إ� أحد المشا�ض
، ولم يرغب �ض

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

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

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

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

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

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

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

ا، ول�نه لم يتعرض للعنف �ض  يوم�

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

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

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

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

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

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

 الخارج أصًال.  

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

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

 في المنطقة.  راجًال  قصي اعتاد التجول 

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

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

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

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

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

 فقط. 

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

  ا ذلك، قائ�
 من أولئك األشخاص. 

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

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

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

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

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

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

ً
ذلك، قائ�

  .  ي��د أن �أخذ ابنه إ� المش�ض

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

*** 

احة مدة   دقائق]   5[اس�ت

*** 

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

 الیوم.  

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

طة NW15استجواب   من قبل ال�ش

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

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

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

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

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

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

مدة  
 االعتقال

 مكان االعتقال 

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

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

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

 

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

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

 منهما. 

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

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

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

 40 والف�ع  NW15اعتقال 

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

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

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

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

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

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

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

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

ا.    مرة وهو أصغر سن�

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

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

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

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

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

 في ھذا التقریر]. 

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

 

 

 ف�ع الخط�ب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 العسكري، والزنزانة المنفردة  األمن  – 284الف�ع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الزنزانة. للقیام بمھام شاویش  االسم]  ُحجب و[

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

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

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

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

 كمة العسك��ة المح

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

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

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

طة العسك��ة  سجن –  القابون  ال�ش

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

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

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

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

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

 ولم یُسمح للسجانین بأن یضربوا المعتقلین. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** 

ض الجلسات[ احة مدة ساعة بني  ] اس�ت

*** 

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

 : قائًال  NW15واصل القاضي فیدنیر تالوة ملخص محضر 

 سجن عدرا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ة. یُنھي أمور سجلّھ بصورة یدوی  الجنائیة كي

 

طة الجنائ�ة   ال�ش

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

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

 سیارة أجرة إلى المركز الحدودي.  فاستقللبنان، 

 رحلة بحث الوالد عن ولدە  

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

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

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

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

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

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

ة ما بعد اإلفراج عن   NW15ف�ت

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

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

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

   إلیھا ال تزال بحوزتھ أم ال. 
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 صور ق�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** 

احة  ] دقائق  5لمدة  [اس�ت

*** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ة سوداء و�نطال "الغوس    تو�ض ض كان يرتدي ك�ض



International Research and 
Documentation Center   

 

14 
 

.   أنيق".  ي
ي    وأخذت مال�سه عندما تو�ض

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

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

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

، ول�ن أحدكم �ض ي
ي ذا�ريت

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

ي 
ي ال��دايض

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

  ألحد؟ 
ي  P17 ص 2:19  – 12/17/21

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

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

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

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

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

ي التخف�ف من معاناته. 
  النوم �ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

؟  ي
 تو�ض

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

ي إنه قد تو�ض
 قال صد��ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يض  أخ�ب
ّ

العار لشق�قته.   أ� ي جلب 
  يتسبب �ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 من یقدم على ذلك. 
 

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

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

 الدردشة ع� أن �ستأنفوا ذلك �ض

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

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

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

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

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

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

�ل  ، س�ت  إفادة المحلل العل�ي

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

�ر ي ك�ي
 استجواب من قبل القا�ض

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

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

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

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

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

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

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

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

ي 
 ف�دن�ي استجواب من قبل القا�ض

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

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

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

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

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

 . لم تكن كافیة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 استجواب من قبل محا�ي الدفاع 

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

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

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

 فنفى ستریل ذلك. 

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

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

ي 
 ف�دن�ي استجواب من قبل القا�ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 استجواب من قبل محا�ي الدفاع 

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

 بینھم. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 حضر سبعا منھا تقریبا.



International Research and 
Documentation Center   

 

21 
 

ي  
ي نظرة ع� المذكرة الواقعة �ض

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

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

 محج��ة أم ال. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ذلك. 

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

 أخرى. 

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

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

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

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

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

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

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

ض  ض العامني  استجواب من قبل المدعني

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

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

 

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

*** 

احة لمدة [  ] دقائق 10اس�ت
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*** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي زناز�ن أخرى؟ 
 أم �ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ّ
ء. نحن من ريب ي

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

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

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

عرف أي �ش
 شق�قهما) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ض غط 
ي الورقة. أنا، لم... 

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

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

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

دكتور (ُحجب االسم) أعايض
؟  ي

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

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

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

   
 

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

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

 . شف��ةال

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

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

 ذات الصلة بذلك الھیكل. 

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

 ظاھرة توجب ذلك.   ال یبدو أنھ ثمة أسباب

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

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

 . مادھاإخفي 

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

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

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

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

ر �ض
ّ

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

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

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

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

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

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

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

 في المعلومات المتوفرة.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P31   ي
 شهادته. �ض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يبدو. أنور عن قرب ف�ما  

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

 أكثر.  

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

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

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

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

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

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

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

 على خدماتھ. 

 

ي تمام الساعة   ُرفعت الجلسة
 ظهرا.    12�ض

 .  2021 ،یونیو/حزیران  16ستُعقد الجلسة القادمة بتاریخ 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  37التقریر 
 2021حزیران/یونیو،   17و  16تواریخ الجلسات: 

 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021حزیران/یونیو،  16 –الیوم الخامس والسبعون 

عاماً، بشھادتھ بشأن اعتقالھ في فرع الخطیب، وكذلك اعتقال شقیقھ في   34، وھو رجل سوري یبلغ من العمر P34أدلى المّدعي 
ظروف االعتقال السیئة بشكل عام في الفرع وقال إنھ سمع أشخاصاً یتعرضون للتعذیب بالصدمات    P34الفرع نفسھ. كما وصف  

كل یوم. وأوضح للمحكمة أن أختھ أخبرتھ أن شقیقھما المعتقل في فرع الخطیب، قد حقق معھ أنور رسالن وھدده باعتقال  الكھربائیة  
 للمحكمة صورة من ملفات قیصر تُظھر صھره الذي یُزعم أنھ توفي في فرع الخطیب.   P34واغتصاب أختھ إذا لم یعترف. كما أظھر  

 2021نیو، حزیران/یو 17 –الیوم السادس والسبعون 

  13، ریاضي سوري سابق، بشھادتھ عن اعتقالھ في فرع الخطیب وعن العواقب الجسدیة والنفسیة االجتماعیة العتقالھ  P35أدلى  
اإلدالء بشھادتھ في المحكمة وتذكُّر التفاصیل بسبب الصدمة النفسیة    P35مرة في سوریا. وأقّر القضاة أنھ كان من الصعب على  

وأنھ یتمتع    251على رسالن كرئیس للتحقیقات في الفرع    P35جمت عن االعتقاالت المتعددة والتعذیب. وتعّرف  واالجتماعیة التي ن
 بصالحیات ونفوذ على نطاق واسع. 

 
  

 

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

 مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021 ، حزیران/یونیو 16 – الیوم الخامس والسبعون 

الصحافة. ولم یطلب أي من الصحفیین المعتمدین  اثنین من ممثلي  صباحاً بحضور ستة أشخاص، و  9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة  
ولم یحضر محامي  ة إلى اللغة العربیة. ومثّل االّدعاء العام المّدعیان العاّمان كلینجھ وبولتس.  شفوی الحصول على خدمات الترجمة ال

 محمد. ب علي یْ َب بدالً من خُ  كالیارالمدعین المدعین د. كروكر الجلسة، وحضر محامي 

 في المحاكمة.   خبیر لغوي ك، وتم إعالمھ بواجباتھ القسم القانوني أمام المحكمةلمحكمة لدى ا الجدید شفوي المترجم ال ىأدّ 

للمحكمة، وطلب بانز    قد أرسل مؤخراً صورةً   P34  رفقة   حضرقالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن محامي المّدعین بانز الذي  
الشرطة [مكتب الشرطة    من قبل  استجوابھ عن صھره أثناء    تطّرق للحدیثبانز إن موّكلھ قد  ضح األمر لكل األطراف. وقال  وّ ی أن  

أن عائلتھ تعرفت على ھویة صھره في إحدى الصور في   P34وأخبره  بعد التحقیق،  P34وبانز   وتشاور الجنائیة االتحادیة بألمانیا]. 
قد أرسل الصورة لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P34الصورة إلى بانز الذي اعتقد بدوره أن    P34قیصر. وأرسل    صور مجموعة  

ي یتم إدراجھا في ملف القضیة،  الصورة إلى القضاة بصورة مباشرة، كبانز على ما یبدو. وبالتالي، أرسل  بألمانیا، ولكنھ لم یفعل ذلك 
 . سلّمت القاضي كیربر رئیسة المحكمة النَُّسخ الملونة من الصورة لجمیع أطراف القضیة.  الطالع جمیع األطراف علیھاوتكون متاحة 

 P34شھادة 

رعایة  مختص  عاماً، ویعمل    34أنھ یبلغ من العمر    P34رفقة محامیھ، وتم إعالمھ بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. وأوضح    P34  حضر 
 إحدى مدارس األطفال ذوي اإلعاقة. في 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

  استجوابھ أن یعید أمام المحكمة أقوالھ التي سبق لھ وأن أدلى بھا أثناء  P34أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ سیتعین على 
ذلك. وأضافت أن    حصول  أن یصف سبب اعتقالھ في سوریا، وكیفیة   P34من قبل الشرطة في نھایة العام المنصرم. وطلبت من  

عّما إذا كان ینبغي لھ أن یسرد كیفیة اعتقالھ، أو أن    P34حسب االقتضاء. سأل    ة لمزید من األسئلا  P34القاضي فیدنیر سیطرح على  
 یصف ذلك بشكل عام، فقالت القاضي كیربر إنھ ینبغي لھ أن یخبر المحكمة عن كیفیة اعتقالھ، وعّما حصل من أمور عقب اعتقالھ.  

انطلقت  ، وشارك شقیقھ وخالھ وغیرھما من األشخاص فیھا. و2011أن المظاھرات قد انطلقت في شھر آذار/مارس    P34أوضح  
إنھ تم اعتقال شقیقھ وخالھ في إحدى المظاھرات، وتسنّى للعائلة أن    P34مظاھرات في مدینة دمشق القدیمة، وفي الحمیدیة. وقال  

عند  وسوء المعاملة واضحة للعیان على جسدیھما    التعذیبوبدت آثار    . اً واحداً شھر  ، ومكثا فیھ تعرف أنھ تم اقتیادھما إلى فرع الخطیب
عّمت أنحاء البالد كافّة.    سرعان ما  التيو  مظاھرات ضد بّشار األسدال، بدأ في تنظیم  P34وبعد أن أفرج عن شقیق  اإلفراج عنھما.  

أن    وھو ما یرّجحوإن شقیقھ قد نّظم مظاھرات على نطاق واسع،    ، ]ُحِجبت المعلوماتإنھ قد شارك في المظاھرات في [   P34وقال  
إلقاء القبض  و  طلبھ،   محّط اشتباه دائم، وألّحت السلطات فيوكان شقیقھ  إحدى قوائم المطلوبین.    في السبب وراء ظھور اسم شقیقھ    یكون
تلك القوائم أیضاً. وقام    في  أسمائھمأّدى إلى إدراج    ماشقائھ اآلخرین في المظاھرات أیضاً،  أأنھ شارك رفقة    P34وأوضح    2. علیھ

قد كانوا من الجیش، وحملوا بنادق    العناصرإن أولئك    P34. وقال  2011منزل أواخر شھر تّموز/یولیو  ال  بمداھمةمن الجیش    عناصر
  ثالث شاھد أنھ   P34. وأوضح الفرع، واقتادوه رفقة شقیقیھ إلى الطابق السفلي من كالشینكوف اآللیة. وحطموا الباب، وداھموا الشقة

 .  اوخلفھ القافلة، إضافة إلى سیارات من طراز جیب أمام حافالت صغیرة

وسألت عّما إذا    دفعتھا إلى استنتاج وجود أسلحة أیًضا،  P34 بدرت من  اإلیماءة التي  قاطعت القاضي كیربر رئیسة المحكمة قائلةً إن
مركبة نصف نقل مزّودةً بسالح كبیر. وسأل كیربر عّما إذا   كان ھناكإنھ  P34، فقال أیًضا جیب أسلحة   سیاراتحمل األشخاص في  

 ینبغي لھ أن یوضح التفاصیل كافة، فأقرت كیربر ذلك. 

مَ   P34مضى   إلى  باإلضافة  أشقائھ،  تمت مصادرة ھاتفھ وھواتف  قد  أنھ  یكن  في حدیثھ واصفاً  ولم  یرتدي سوى    P34حافظھم. 
أمسكوا   العناصر  إن  P34سترة/قمیص داخلي وسروال داخلي. وكان حافي القدمین، وتم تقیید یدیھ إلى ظھره، وتعصیب عینیھ. وقال 

، وحمل  داخل الحافلة  من الجیش بانتظاره   عناصروزّجوا بھ في إحدى الحافالت. وكان    بھ من رقبتھ، واقتادوه إلى الطابق السفلي،
كونھ كان    P34  قدميّ الذي كان یرتدي حذاًء عسكریًا (بسطاراً) قد داس على    العناصرأولئك  أن أحد    P34أحدھم سالحاً. وأوضح  

إنھم وصلوا إلى وجھتھم بعد مرور    P34ه للضرب في كل مرة حاولوا أن یرفعوا رؤوسھم فیھا. وقال  ؤ. وتعرض ھو وأشقا احافًی 
  P34االنتظار في الممر، وقال    أحد طوابیر ووقف في  ولم یتمكن من مشاھدة أي شيء سوى أنھ اقتید إلى الطابق السفلي.  ساعة تقریباً،  

 

إن شقیقھ كان مطلوباً لدى المخابرات، ولكن، قام المترجم الشفوي بترجمة ذلك على أن السلطات ألّحت   P34راقب المحاكمة: قال مالحظة من م 2
 إلى تصحیح المترجم الشفوي عدداً من المرات أُثناء إدالئھ بشھادتھ.  P34في طلبھ، والبحث عنھ. وعمد 
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قبل أن یبادر  أرضاً،  االستلقاء  سراویلھم الداخلیة، و  على خلع  أشقائھ قد أُجبر مع    نھ إنھ ثّمة زنازین في القبو. وأخبر المحكمة أیضاً أ
أنھم ال یحملون للتأكد من  الفرج  فتحة  تفتیش  إلى  التي  إنھ تمت مصادرة    P34وقال    .داخلھا  شیئًا  الحراس  بحوزة    وجدتاألشیاء 

 المعتقلین. 

ذلك  ه  ؤوأشقا   P34اقتید   إحدى  بعد  الجماعیةإلى  إلیھاالتي    الزنازین  لدى وصولھم  جد�ا  مكتّظةً  یحمالن  كانت  دخل شخصان  ثم   ،
 بعد لكھرباء  صرخات أشخاص یتعرضون للصعق باھراوتین، وشرعا في ضرب المعتقلین الواقفین في الصفوف األمامیة. وسمعوا  

الزنزانة، تم اتھام الكثیر من األشخاص    ُزّج بھم فينھ عندما  أ  P34التحقیق معھم. وأضاف    أن یتم  وأشقاؤه   P34  وانتظر إغالق الباب.  
وقال إنھم كانوا جْوعى  "شیئًا یُذكر". لم یكن ھ بحیازة القنابل واألسلحة. ومضى واصفاً أنھم حصلوا على الطعام مرتین في الیوم، ولكن 

  125فقط. وأُلقَي بمعتقلین جدد في الزنزانة كل یومین أو ثالثة أیام، واعتُقل نحو  على الدوام، ولم یحصلوا سوى على الطماطم، والخبز  
یبلغ من العمر    ا ّن سمرجال  ، وأعوام  9أو    8بین المعتقلین طفالً یبلغ من العمر    إنھ شاھد   P34. وقال  شخصاً في نفس الزنزانة الصغیرة

. وأخبر المحكمة أنھ تم اقتیاد بعض المعتقلین للتحقیق عند إعادة آخرین  عتقالھ في تلك الزنزانةالفي الیوم األول    عاماً تقریباً، وذلك  80
ضیق  ل  إلى النوم وقوفا ن  والمعتقل  اضطر،  P34ن في الزنزانة ماء، وأجبروا على شرب الماء من دورة المیاه. وبحسب  كمنھ. ولم ی 

   المكان.

وبعد بضعة أیام، تم اقتیاده  وسمع صراخ األشخاص على الدوام طیلة تلك المدة. ، أكثرأو إنھ مكث في الزنزانة خمسة أیام،  P34قال 
حیث سمع صراخ األشخاص وھم یتعرضون للتعذیب. وبعد ذلك،  ھناك    إلى الممر، وتقیید یدیھ، وتعصیب عینیھ، ثم أُجبر على أن یقف

حولھ، ولكنھ شاھد    دار  إنھ لم یتمكن من أن یشاھد الكثیر مما  P34یحمل ھراوة. وقال    خلفھ وھو  شخصفیھا    وقف  إلى غرفة  تم اقتیاده
وُطرحت علیھ أسئلة عن مشاركتھ في المظاھرات  على أن یجثو على ركبتیھ،    P34خلف مكتب. وأُجبر  یجلس شخص    ھ كان ھناكأن 

في كل مرة أجاب فیھا  تلقى ضربةً من الخلف  ، وذلكأي شيء ضد الحكومة أم ال، فنفى كل ب   قام بالتخطیط للقیاممن عدمھا، وعّما إذا 
، فنفى ذلك، وتعرض للضرب في كل مرة أجاب فیھا  أم ال  للنظامسؤال بالنفي. كما ُسئل عّما إذا أدار موقعاً إلكترونی�ا معارضاً  العلى  
إنھ اقتید إلى إحدى الممرات عقب التحقیق معھ، وأُجبر على أن یقف ھناك وھو مطأطئ رأسھ، وتعرض    P34. وقال  مل یوجھ إلیھ  نافیًا

تتم إعادتھ   قبل أن  ألرض نحو ساعتینللضرب في كل مرة رفع رأسھ فیھا. واقتید إلى ممر آخر حیث أُجبر على أن یجلس فیھ على ا
 ن أشقائھ في غضون یومین أو ثالثة.  علنفس الزنزانة التي اقتید منھا. وقیل لھ إنھ سیتم اإلفراج عنھ و

أنھ اعتقد أنھ سیتم اإلفراج عنھم    P34وأوضح  اقتید ھو وأشقاؤه إلى إحدى الممرات، ونزلوا بضع درجات كي یصلوا إلى ذلك الممر.  
اقتید شقیقھ اآلخر إلى زنزانة مختلفة.  بینما  وأحد أشقائھ في نفس الزنزانة،    P34ومكث  جرى نقلھم إلى زنزانة أصغر حجًما.    ثمحینھا،  

إلى أنھ    P34مدة یومین. وأشار  ومكثوا فیھا  ،  معتقالً   36أو    35د المعتقلین في الزنزانة الصغیرة قد تراوح بین  أن عد  P34ووصف  
من غیر  ،  سنة  12على اعتقال اآلخر  مضى  بینما  سنوات،    9مضى على اعتقال أحدھما في تلك الزنزانة  مسّنین ھناك،    رجلین  التقى
وقد  في نفس الزنزانة،    من دوما   حالة شخص آخر   P34ووصف  یمثُال أمام قاٍض قّط.  ولم  ،  أصولیا  تصدر في حقھما لوائح اتھام أن  

م  ، لم یكن ذلك الشخص قادراً على الكالP34وبحسب    ا. وُمزرق� ا كان ُمخضر� الذي    بدت آثار التعذیب واضحة على سائر أنحاء جسده
یلقى  أنھ على وشك أن    ذلك الشخصمن الواضح بمجرد النظر إلى  ھ  إن   P34أبداً. وقال    عالجاته  أو تناول الطعام، ولم یتم إعطاؤ 

قلھما إلى الزنزانة الصغیرة  معھ قبل أن یتم ن إن ذلك الشخص قد كان في نفس الزنزانة    P34. وقال  إلى أحد المشافي   ما لم یُنقَلحتفھ  
 معاً.  

لھم إنھ بوسعھم أن یعودوا    لیُقالخارج الزنزانة،    إلى   بعدھا  واقتیدوایوماً،    11  مجموعھ  ما بلغت  في الفرع  مدة اعتقالھ    إن  P34قال  
ما یلبث أن  أنھ تم اقتیاد الشخص الذي بدت آثار التعذیب واضحة على جسده خارج الزنزانة كل یومین، و P34إلى منازلھم. وأضاف 

أن ذلك الشخص    P34وأشقائھ. وافترض    P34یعود "وقد تفاقمت معاناتھ". وبقي ذلك الشخص في المعتقل حتى بعد أن تم اإلفراج عن  
ھم أُجبروا على أن یصعدوا [من الزنزانة] إلى الطابق العلوي حیث  المحكمة أن   P34وأخبر  لعالج أبداً.  اقد تُوفي ھناك كونھ لم یتلق  

أن الشخص الذي أخبرھم أنھ بوسعھم    P34تجّمعوا ھناك [وذلك عند اقتراب موعد اإلفراج عنھم]، وتم تقیید أیدیھم بأسالك. وأوضح  
أنھ تمكن من أن    P34الت، وجرى تعصیب أعینھم. ووصف  ولكن، ُزّج بھم في حاف .  مبتسمأن یعودوا إلى المنزل قد قال ذلك وھو  

ورافقت القافلة  . وتشابھ الموقف مع نظیره السابق [الذي حصل لحظة اقتیادھم من المنزل إلى الفرع]:  یشاھد القلیل وھم في الطریق 
  تفاجأ إنھ    P34. وقال  مرتدیا زیا معینامسلًّحا،    أحدھم  العسكریة سیارات أخرى، وكان ھناك شخص بانتظارھم على باب الحافلة، وكان

 عندما اقتیدوا إلى فرع أمن الدولة. 

ا، ونزلوا من  انعطفوا یسارً . وبعد أن دخلوا من بوابة المدخل الرئیسة،  بمثابة مدینة قائمة بذاتھاأشبھ ما یكون  أن الفرع    P34أوضح  
بعض المعتقلین. وقال  الذي انھال بالضرب على    وتزامن ذلك مع مجيء أحد السجانینوتجمعوا في إحدى الساحات الخارجیة،  الحافلة.  

P34    باقتیادھم إلى إنھم أُجبروا على أن ینتظروا ھناك مدة تراوحت بین الساعتین واألربع ساعات، وذلك قبل أن یقوم السجانون 
متر،   1*2أن مساحة تلك الزنازین تبلغ    P34أضاف  .  يعن مستوى الطابق السفلتنخفض    زنازین مختلفة، وزّجھم في  الطابق السفلي
ً   25واعتُقل فیھا   قبل  الزنزانة على الدوام،  اعتادوا دخول  ن  ی أن السجان   P34لضیق المكان. كما أضاف    نظًرا مكثوا فیھا وقوفا  ،  شخصا

 .  بقلیل رمضانقُبیل حلول شھر یام األحد ھ تم حلق رؤوسھم في أإن  P34المعتقلین. وقال أن ینھالوا بھراواتھم على 
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كافیة. وقال إنھ فقد  وبكمیات غیر  ، وقذًرا، ردیئاكان  ھ  أنھم حصلوا على الطعام مرتین في الیوم، ولكن   P34عالوةً على ذلك، أوضح  
یوًما. وقال إن القواعد المطبّقة في الفرع صارمة جد�ا، حیث ُسمح لھم بأن یستخدموا دورة المیاه    20كغ من وزنھ في غضون    20

ل  في صّف انتظار إلى جانب سجانین یحملون الھراوات في كمرتین في الیوم فقط، أو لربّما مرة واحدة فقط ال أكثر. وقال إنھم وقفوا  
  P34العودة منھا. وأضاف  ولدى  ، وقام السجانون بضرب المعتقلین في طریقھم إلى دورة المیاه،  مرة أرادوا فیھا أن یقضوا حاجتھم

من ذلك    ن یستغرق وقتًا أطول إال فسرعان ما ینھال السجان بالضرب على مونحو خمس أو سّت ثواٍن لقضاء حاجتھم،  ُمنحوا    مأنھ
 إلى الزنزانة أیًضا. في طریق العودة من دورة المیاه نھم تعرضوا للضرب بالھراوات  إ P34. وقال لقضاء حاجتھ 

إلى    P34. وأشار  سیئامزاجھ  مع المعتقلین، وانھال علیھم بالضرب كلما كان    حشیة تصرف بو ذي  أیًضا أحد السجانین ال   P34وصف  
وعندما رأى ذلك السّجان  سب ما یْذُكر.  الدم، بح  مستخدًما قیام أحد المعتقلین في إحدى المرات بكتابة كلمة "هللا" على جدار الزنزانة  

أنھ بعد  إلى    P34المكتوب على الجدار، قام بضرب جمیع المعتقلین قائًال: "لیس ھناك إلھ سوى بشار األسد". عالوةً على ذلك، أشار  
أنھم توّجھوا إلى مبنًى آخر عبر   P34تم تعصیب عینیھ، واقتیاده إلى أحد ممرات القبو، ویعتقد ، في تلك الزنزانة مدة یومین أن مكث

  P34قال  .  البابعند  بانتظارھم  أحد السّجانین    وكان ،  غرفة مكتبنفق ما. ثم صعدوا الدرج إلى الطابق األول أو الثاني، وصوًال إلى  
وعّما إذا نّظم  مھا،  ركتھ في المظاھرات من عدوُوجھت إلیھ أسئلة حول مشا إنھم اقتیدوا إلى المكتب، وأُجبروا على أن یظلوا واقفین.  

من قائمة جھات االتصال.  بعض األشخاص  سألھ عن أسماء  وإن ھاتف شقیقھ كان بحوزة المحقق،    P34لنظام. وقال  معادیة لأنشطة  
بالنفي على كل تلك األسئلة،    P34بادئ األمر أن ذلك الھاتف ھو ھاتفھ، ولكنھ عرف فیما بعد أنھ ھاتف شقیقھ. وأجاب    P34اعتقد  

، حیث كان یشاھد التلفاز، ویغیر  مزاج المحقق كان جیًّداألن  أنھ محظوظ    P34ِعر أي شيء اھتماًما. ویعتقد  وأخبر المحكمة أنھ لم یُ 
  11أنھ اعتُقل في فرع الخطیب مدة    P34وتم اقتیاده إلى الزنزانة مجدًدا بعد التحقیق معھ. أوضح    . P34القنوات أثناء التحقیق مع  

   أیام في ھذا الفرع. 9باإلضافة إلى یوًما 

  األكبرمعتقًال رفقة شقیقھ    P34أنھ جلس في الزنزانة إلى أن قام السجانون بقراءة قائمة بأسماء بعض المعتقلین. وكان    P34وصف  
،  أیًضا  P34  اسم  شقیقھ الصغیر، وعلى  اسم  ىشقیقھم األصغر سن�ا في زنزانة مختلفة. ومع ذلك، نادوا عل  أودعما  بین في نفس الزنزانة،  

إلى    د، واقتی ه إلى ظھرهاید  تد ه، وقّی اعین   تب ِص ُع أن كّل من نودي علیھ    P34عندما عرف أنھ سیتم اإلفراج عنھ. ووصف    تفاجأو
رفقة  في الساحة الخارجیة  وكان ھناك ضابطان  أشخاص على أن ینتظروا في ساحة خارجیة.    10أو    8الطابق العلوي، وأُجبر نحو  

یسعوا جاھدین  وقع علیھم االختیار كي یتم اإلفراج عنھم، ولكن، ینبغي لھم أن    قد  قلین أنھالجیش، وأخبروا المعت ن من عناصر  ی اثن 
إن الضباط أخبروھم أیًضا بأن یكونوا    P34"فھم" یعرفون ما الذي سیحّل بھم. وقال  وإال،  للحیلولة دون أن یتم اعتقالھم مرة أخرى،  

أزالوا قیود  مقاعد، و  تكن فیھافي إحدى حافالت الركوب الصغیرة التي لم  للصعود  المعتقلین  ودفعوا  ".  الوطن األمدائًما في صف "
  500افة  إن ذلك األمر قد حصل في ساعات اللیل. وسارت بھم حافلة الركوب الصغیرة مس  P34الیدین، وعصابات العیون. وقال  

أن   P34. وأوضح للنزول من الحافلة ، وتوقفوا ھناك فجأة، وركلوا المعتقلین أحد الشوارعمتر تقریبًا، وتوجھوا بھم خارج الفرع إلى 
وكان حافي القدمین، أي الثیاب التي كان یرتدیھا عندما تم اعتقالھ.    –ذلك الموقف غریب كونھ لم یكن یرتدي سوى قمیص وسروال  

  أن یتوقف، ویقلّھ   إحدى سیارات األجرة  ، إلى أن رضي سائقاتجاھات مختلفة  حیث توزع المعتقلون فيي إیقاف أي سیارة  یُفلح فولم  
 دمشق. ب  برامكة الفي حي أنھ صبح حافلة الركوب الصغیرة، للنزول من ركلھم   أدرك بعد وأضاف أنھ إلى المنزل. 

، وانھمرت  لعندما عادوا إلى المنز  أبنائھما، فحضنوا بعضھم البعض  وجودعن مكان    یئاالمحكمة أن والدیھ لم یعرفا ش  P34أخبر  
ن) قد عاد إلى المنزل أیًضا. وقال  وه اآلخر ؤوأشقا   P34إلى أن شقیقھ (الذي لم یدخل المنزل منذ أن اعتقل    P34وأشار  دموع والدیھ.  

P34    ،فرع ثالث، ویُرّجح من أوصافھ أنھ   ھ اآلخرین إلى ی تم نقل شقیق  مابین إنھ الشخص الوحید من بین أشقائھ الذي تم اإلفراج عنھ  
ضعوا  ، حیث وُ فرعال ھ تتم معاملة المعتقلین على نحو سيء جد�ا في ذلكإن   P34أحد الفروع العسكریة القریبة من مطار دمشق. وقال 

بعد    20بعد    ھ وتم اإلفراج عن شقیقی المیاه العادمة.  ب   تم رّشھمفي حفرة، و یوًما من تاریخ اإلفراج عنھ. وأشار إلى أنھ تعافى قلیالً 
أنھ كان یخشى أن ینام في المنزل، وانتابھ شعور بالخوف    P34كان قد فقد بعض الوزن أثناء فترة اعتقالھ. وأضاف    حیث اإلفراج عنھ؛  
یورو تقریبًا في محفظتھ، ولكنھا أُعیدت إلیھ فارغة بعد أن   100 مبلغ ھ كان قد وضعإن  P34ن. وعالوةً على ذلك، قال والقلق الدائمیْ 
 أُفرج عنھ.  

إنھ قد أُفرج عنھ في منتصف شھر    P34عنھ، فقال  على ما قدمھ من أوصاف، وسألتھ عن تاریخ اإلفراج    P34شكرت القاضي كیربر  
 ، أثناء شھر رمضان. 2011آب/أغسطس 

إنھ عرف ذلك من األشخاص    P34بأن الفرع األول الذي اعتقل فیھ ھو فرع الخطیب، فقال    P34أرادت كیربر أن تعرف كیفیة معرفة  
في فرع الخطیب.  أنھم    في الزنزانةقبلھ  بعض المعتقلین الذي كانوا    ه المعتقلین معھ، حیث كانوا قادرین على تمییز الشوارع. وأخبر

 قیم فیھا.  إنھ كان معتقًال في فرع الخطیب كون ذلك الفرع ھو المسؤول عن المنطقة التي ی   بعد اإلفراج عنھ قد قیل لھ  أنھ    P34وأضاف  

أو    السجانینبعض  یعرف أسماء    كان  عّما إذا  P34أشارت كیربر إلى أن الشھود اآلخرین قد ذكروا أسماء بعض السجانین، وسألت  
المترجم موضًحا  ن كان یُنادى بلقب میماتي [أضاف  ی إنھ ال یتذكر األسماء على نحو جید، ولكنھ یذكر أن أحد السجان   P34، فقال  أحدھم

 باللغة األلمانیة].  تي" "حمیما تعنيأن ھذه الكلمة 
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ذلك، مضیفًا أنھ لیس متأكًدا   P34عّما إذا كان ذلك اللقب مشتقًا من أحد المسلسالت التي تعرض على التلفاز، فأقر    P34سألت كیربر  
 سنوات.  10من ذلك تماًما كون ذلك قد حصل قبل 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة مدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ن مشاركتھ في المظاھرات  ھل بسؤالھ ع ت س، وسی P34إن لدیھ المزید من األسئلة األكثر تفصیًال یّود أن یطرحھا على  القاضي فیدنیر  قال  
إنھ شارك في المظاھرات    P34تلك المظاھرات، فقال    مع  قوات األمن السوریة  تعاملتقبل أن یتم اعتقالھ. أراد فیدنیر أن یعرف كیف  

بنادق  م  باستخدا. وأطلقت قوات األمن النار على المحتّجین  على وجھ التحدید  ]ُحِجبت المعلومات [   في كانت  ال سیما تلك التي  جمیعھا،  
  P34قع المظاھرات أیًضا. وأضاف  ا مركبات حربیة ثقیلة إلى مو  ت الشوارع، وجلب   تالكالشینكوف اآللیة في كل مظاھرة، كما أغلق

. وحضر الكثیر من المتظاھرین جنازة كل من یلقى حتفھ في تلك المظاھرات،  ونما اعتقل آخربین حتفھ،    يأن بعض األشخاص قد لق
النار على    عناصرھا   قوات األمن أیًضا، وأطلق ا كثیفا لوجودشھدت الجنائز  ،  P34شعارات مناھضة لبشار األسد. وبحسب  ب ھتفوا  و

 أیًضا. المشیعین

ذلك، مضیفًا أنھ شارك في مظاھرات أُطلق النار فیھا على    P34عّما إذا شارك في جنازة من ذلك القبیل، فنفى    P34سأل فیدنیر  
 األشخاص. 

حّي  أن تلك المظاھرات قد حصلت في المیدان، و P34ر أن یعرف زمن اندالع تلك المظاھرات، ومكان حصولھا، فأوضح أراد فیدنی 
القدم. وأشار إلى أن األشخاص تجمعوا بالقرب من مسجد الحسن بعد صالة الجمعة في إحدى المظاھرات التي اندلعت في المیدان،  

إنھ كان    P34". وقال  بشكل جنونيالنار على المحتّجین "  أطلقتھتفوا بشعارات ضد بشار األسد، فما كان من قوات األمن إال أن  و
، استخدمت قوات األمن  P34أیًضا. وبحسب    ة الُجَمع  أیام  تلك الواقعة. كما أشار إلى مظاھرة أخرى في المیدان في أحد  أثناء خائفًا جًدا  

   ضد المحتّجین.  القنابل الدخانیة

اعتقال   قبل  الوقائع  تلك  إذا حصلت  ما  یعرف  أن  فیدنیر  فأقّر    P34أراد  بعده،  أو    P34أم  أیار/مایو  في شھر  قد حصل  ذلك  أن 
القدم. وتحولت    حيّ   إحدى المظاھرات في  أثناءأحد القناصین  برصاص  ل اعتقالھ. ولقي خالھ حتفھ  ی ]، أي قب 2011حزیران/یونیو [

 .  المشیعین، وقامت قوات األمن بضرب جنازتھ إلى مظاھرة

 ، ولكنھ ال یذكر التاریخ على وجھ التحدید. 2011إن ذلك حصل في صیف عام  P34عن زمن حصول ذلك، فقال  P34سأل فیدنیر 

لقبض علیھ، أو إلى مكان آخر بادئ األمر،  عّما إذا اقتید إلى فرع الخطیب مباشرة عقب إلقاء ا  P34  بسؤال   استجوابھ مضى فیدنیر في  
   إنھ اقتید رفقة أشقائھ في الصباح الباكر إلى حافالت توّجھت بھم إلى فرع الخطیب.  P34فقال 

أنھ كان    P34جسر األبیض بعد أن ألقي القبض علیھ، فأوضح  الللشرطة األلمانیة إنھ یعتقد أنھ كان في    P34أشار فیدنیر إلى قول  
في  اعتقل    یُرّجح بأنھجسر األبیض، ولكنھ سأل شخًصا طالما شارك في المظاھرات مع أشقائھ،  ال یفترض أن فرع الخطیب یقع في  

أن فرع الخطیب    P34ص  وأخبر ذلك الشخ   .مكان اعتقالھبحسب األوصاف التي قدمھا عن الزنازین في  وذلك  ،  فرع الخطیب أیًضا
أنھ لم یكن یعرف فرع الخطیب نظًرا لكثرة الفروع    P34جسر األبیض. وأضاف  الیقع على مقربة من مشفى الھالل األحمر، ولیس في  

قد خضع  أنھ  وعن مكان فرع الخطیب كان قد أخبره عن أنور أیًضا،    ه، إن نفس الشخص الذي أخبرP34الموجود في دمشق. وبحسب  
 .أیضا شقیقھ للتحقیق على ید أنورمع 

ذلك، مضیفًا أنھ لم یتمكن من مشاھدة أي شيء حولھ كونھ    P34أنوَر أثناء فترة اعتقالھ، فنفى    P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا التقى  
 كان معصوب العینین.

شخًصا اعتقلوا في زنزانة واحدة،    125إن نحو    P34وأشار إلى قول  في المعتقل،    األوضاع عن    P34مضى فیدنیر في حدیث سائًال  
ر تقریبًا، وبعرض متر واحد أو مترین. وظّل كل من فیھا  امت أ  7أو    6إنھا بطول    P34عن مساحة تلك الزنزانة، فقال    P34وسأل  
أن یستلقي على   ن علیھإنھا كانت مكتظة جد�ا، وتعّی  P34على الدوام، ولم یتمكن أحد من أن یستلقي على ظھره كي ینام. وقال  واقفین

   دون حراك كي یتمكن من النوم. جنبھ فقط 



International Research and 
Documentation Center   

 

6 
 

فصل الصیف،  وة  تزامنت مع ذر موضوع الحدیث    الزمنیة  الفترةسأل فیدنیر عن جودة الھواء داخل الزنزانة مع األخذ باالعتبار أن  
الحرارة    ة درجكانت  و،  جلدي. وكانت األوضاع داخل الزنزانة سیئة جد�ا  بطفحأُصیب  إنھ  ، وباختصار  إنھ لم یكن ھناك ھواء   P34فقال  

إلى أن األوضاع في المعتقل    P34وخلص  قمصان النائمین منھم، وذلك بُغیة تھویة المكان.  ب   التلویحمرتفعة جد�ا، فعمد المعتقلون إلى  
 ال تُطاق.  

 ذلك.  P34الشمس، فنفى معرضة ألشعة الزنزانة  كانت أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا 

 مضاًء على الدوام. یظل كان ذلك، مضیفًا أنھ  P34لیًال، فنفى  مصباحعّما إذا كان یتم إطفاء ال P34سأل فیدنیر 

 . امتألت بالقاذورات  لزنزانةأن اأنھ لم یكن ھناك میاه وصابون، و  P34بحكة جلدیة، فأوضح    P34أراد فیدنیر أن یعرف سبب إصابة  

یھا تلك األصوات،  عّما إذا سمع أًصوات صراخ معتقلین یتعرضون لسوء المعاملة، وعن عدد المرات التي سمع ف  P34سأل فیدنیر  
نھ شاھد شخًصا من دوما وقد بدت  أإنھ سمع أشخاًصا یصرخون وھم یتعرضون للتعذیب بالصعق بالكھرباء كل یوم، كما    P34فقال  

أن    P34إلى حالة شخص من نفس البلدة التي حاول    P34وأشار    . والمزرقآثار التعذیب واضحةً على سائر أنحاء جسده المخضّر  
الشخص الذي   إن  P34وقال . قبل أن یتم اعتقالھكسر في قدمھ، فأُصیب ب الشرفة  ذلك الشخص من   حیث أُلقي اعتقالھ].  حین یفّر منھا [

 كان معھ في الزنزانة كثیًرا ما تعرض للتعذیب، وكان بحاجٍة للحصول على الرعایة الطبیة الالزمة.  

  P34، فأوضح  اء ذلكجرّ   ذلك الشخص، وعّما إذا تعّرض ألي إصابات أم المورست بحق  أراد فیدنیر أن یعرف أسالیب التعذیب التي  
، ولم یكن قادًرا على تناول الطعام أو الشراب.  أنھ كان بالكاد قادرا على التنفسسائر أنحاء جسد ذلك الشخص، و  غطتأن الكدمات قد  

 .  لحظةفي أي   یفارق الحیاةلى ظھره، وظّن اآلخرون أنھ قد وعمد إلى االستلقاء ع

إن أحدھم قد أخبر    P34سأل فیدنیر عّما إذا أخبر أحد السجانین عن حالة ذلك الشخص، وعّما إذا كانوا على درایة بوضعھ، فقال  
 . فعال   الصحیةحالتھ وعلى علم ب السجانین عن حالة ذلك الشخص بكل تأكید، وكانوا یعرفون ذلك الشخص، 

إن أشخاًصا من دوما قد أوضحوا ما حصل    P34مع اآلخرین عن جلسات التحقیق، فقال    P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تحدث  
كان بحوزة أحدھم ألعاب ناریة، واتُّھم بالتالي   التركیز على األشخاص من دوما، حیث  انصّب جلّ ،  P34معھم في ذلك الشأن. وبحسب  

عّما إذا شارك في المظاھرات ضد بشار األسد، أو إذا نّظمھا مثالً، كما ُسئل عّما إذا كان ھناك أي صلة    P34قنابل. وُسئل  بحیازة  
إلى أن جلسات التحقیق    P34ة. وخلص  قناال  الجزیرة، وعّما إذا سّجل مقاطع من المظاھرات، وأرسلھا إلىقناة  تربط بینھ وبین أشقائھ، و

 ض بعض المعتقلین للتعذیب أكثر من غیرھم.لھا جوانب متعددة، وتختلف طبیعتھا من معتقل آلخر، حیث تعرّ مع المعتقلین 

إنھ تذّكر شخًصا    P34ھ تم كتابة بعض المعلومات عن المعتقلین في مكان ما، فقال  إن األلمانیة  للشرطة    P34أشار فیدنیر إلى قول  
 سنة.  12سنوات، وآخر مدة  9اعتُقل مدة 

إن بعض األشخاص أخبروه    P34أخبر الشرطة أنھ تمت كتابة بعض المعلومات على أذرع بعض المعتقلین، فقال    P34قال فیدنیر إن  
 عن ذلك. 

إلى    یشیر  كان   إذا فیدنیر عّما    P34معھ عن أسالیب تعذیب بعینھا، فسأل    ون المعتقل  P34زمالء    تحدث إذا  أراد فیدنیر أن یعرف ما  
أن معظم األشخاص قد تعرضوا للتعذیب بالصعق بالكھرباء، وللضرب    P34فرع الخطیب، فأقر فیدنیر ذلك. وصف  فترة االعتقال في  

 م على الجدران.الجماعي. وسمع أیًضا بتعلیق بعض األشخاص من أقدامھ

إنھ شاھد مسنین،   P34عّما إذا كان من بین معتقلي الفرع مسّنون وأطفال أم ال، وعّما إذا شاھدھم بنفسھ، فقال    P34سأل فیدنیر  
 في أحد أیام اعتقالھ.  ال وأطفا

إلى  تم اقتیاد مجموعة أنھ  P34في الفرع، فأوضح  أمضوھا أولئك األشخاص، وعن المدة التي  P34أراد فیدنیر أن یعرف أین شاھد 
إلى  تذكر التفاصیل على وجھ التحدید، ورّجح أن الطفل قد اقتید  كان بینھم طفل، ولكنھ ال ی و،  في صباح أحد األیامالزنزانة الجماعیة  

 الزنزانة في نفس الیوم.   خارج 

أعوام، فأقر    9و  8عمر ذلك الطفل ما بین    إن   P34قول  شار إلى  عّما إذا كان ذلك الشخص مراھقًا أم طفًال، وأ   P34فیدنیر  سأل  
P34  انطبق ذلك على األھالي المقیمین في  إفادتھ الثانیة، وأوضح أن قوات األمن تعتقل أفراد المنزل بأكملھ عند تنفیذ المداھمات. و

في حال كان عدد من أفراد العائلة الواحدة مطلوبین، یتم اقتیاد العائلة  دوما على وجھ الخصوص، واختلف األمر من عائلة ألخرى:  
 . علیھم لخلق نوع من الضغطبأكملھا، وذلك 

 ذلك.  P34نفى معتقالت في فرع الخطیب، فنساء  P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا شاھد  
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إنھ خضع للتحقیق مرة واحدة في فرع الخطیب، وأخرى    P34فیھا للتحقیق، فقال    P34أراد فیدنیر أن یعرف عدد المرات التي خضع  
 في فرع أمن الدولة. 

إنھ    P34أراد فیدنیر أن یعرف مكان غرفة التحقیق في فرع الخطیب، وما إذا كانت تقع في منطقة الزنازین، أم في مكان آخر، فقال  
  ال یذكر بالتفصیل، ولكنھ یعتقد أن الغرفة كانت في منطقة الزنازین، أو لربما في الطابق العلوي. وأضاف أنھا كانت قریبة من الزنازین. 

ھ حسب ما یذكر، تقع غرف التحقیق في نفس الطابق الذي تقع فیھ الزنازین؛ إذ توجھ یساًرا من زنزانتھ للوصول إلى  أن   P34وأوضح  
 كان منخفًضا.  قد غرفة التحقیق. وأضاف أنھ تمكن من مشاھدة السقف من خالل عصابة العینین، و

ذلك،    P34في القبو حیث مكث معظم وقتھ في المعتقل، فأقر    على النحو الذي كان علیھعّما إذا كان السقف منخفًضا    P34سأل فیدنیر  
 قائًال إن ارتفاع سقف غرفة التحقیق ھو نفس ارتفاع سقف الزنزانة. 

من منطقة السجن،    كان مصدرهما إذا  وأحیانًا،    P34الصراخ الذي سمعھ    ت منھ أصواتأراد فیدنیر أیًضا أن یعرف المكان الذي انبعث 
اعتقل  أول زنزانة  في    التي ُسّدت بالطوبوكان ھناك ما یشبھ النافذة  صدر من منطقة السجن.    الصراخ  إن  P34أم من مكان آخر، فقال  

وتمكن من سماع أصوات صراخ صادرة من ذلك االتجاه، وكانت األصوات قریبة جد�ا، وصدرت من معتقلین یتعرضون للتعذیب  فیھا،  
 الصعق.   عملیة َیصدر عنالذي  صوت ال P34بالكھرباء، حیث سمع بالصعق 

كونھ كان معصوب    بناء على األصوات التي سمعھاوذلك  ،  P34التحقیق مع    حضرواعن عدد األشخاص الذین    P34سأل فیدنیر  
ھو أحد  مكتب. وأضاف أن الشخص الذي وقف خلفھ  طاولة ال  خلف ما جلس آخر  بین وقف خلفھ،    ما   إن شخًصا  P34العینین، فقال  

بیده طرح  كان ضابطا كونھ ھو الذي تولى  المكتب    طاولة  أن الشخص الذي جلس خلف  P34. وافترض  السجانین، وحمل ھراوة 
 األسئلة علیھ. 

إنھ ال یتذكر ذلك بشكل جید، ولكنھ یعتقد أن السجان والمحقق    P34، فقال  P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تلقى السجان أوامر بضرب  
 بصری�ا فقط.  تواصالقد 

 لى ظھره. ثم ُضرب عإنھ أُمر بأن یجثو على ركبتیھ،  P34لضرب، فقال طالھا ان أجزاء جسده التي ع P34سأل فیدنیر 

 دقائق.   10إنھا استمرت نحو  P34عن مدة جلسة التحقیق، فقال  P34سأل فیدنیر 

المحكمة عن ذلك،    بھ  مصیر صھره، وأراد أن یعرف ما بوسعھ أن یخبربھ حول  لشرطة األلمانیة  ا  P34  ما أخبرأشار فیدنیر إلى  
أقامت فیھا عائلتھ    P34فأوضح   التي  المنطقة  الثوار.  واقعة تحت  أن  الجو  ونفذ  سیطرة  تلك  سالح  الجویة على  الغارات  عدًدا من 

النار ھو منطقة عسكریة قریبةإن    P34أیًضا. وقال    وقصفھا لمنطقة،  ا یغادروا  مصدر إطالق  القریة أن  أھالي  الكثیر من  . وقرر 
 في نھایة المطاف.  بالقصف جوا المنطقة، واستھدافھا وتم تطویق الذي لم یرغب بمغادرة المنزل.  P34منازلھم، بخالف صھر 

منزلھ،    . وأوضح أن صھره كان یقیم في2012العام    مطلعإن ذلك حصل في    P34عن زمن حصول ذلك، فقال    P34سأل فیدنیر  
. وكان ال یزال یعمل في حینھا، واقتضى منھ عملھ أن یقوم بتوصیل  جزء منھ  في   ) مفاتیحالخراطة  لصناعة األقفال (و وفتح ورشة  

تأثر بالوضع السائد بكل تأكید. وعلى الرغم من أن  أن عمل صھره    P34ف  تنقل بالسیارة. وأضا كان ی بعض األشیاء، لذا كثیًرا ما  
P34    .الصغیرة    تھ وفي أحد األیام، لم یعد صھره إلى المنزل بحافلكان ال یزال في منزلھ في حینھا، إال أنھ لم یتواصل كثیًرا مع صھره

صھره اختفى مدة تراوحت   إن  P34. وقال  الصغیرتین  التي یستخدمھا لتسییر أعمالھ، وتُركت شقیقتھ بمفردھا في المنزل مع طفلتیھا
ھر، وعرف الجمیع حینھا أنھ تم اعتقالھ نظًرا لوجود نقطة تفتیش خارج المنطقة التي یقیم فیھا. وتم اعتقال  شبین شھر واحد وأربعة أِ 

أن صھره لم یشارك في المظاھرات،    P34نقطة. وعلیھ، افترضت العائلة أنھ اعتقل ھناك أیًضا. وأوضح  تلك ال  حاول عبور كل من ی 
یتم اعتقال كل من یرید أن یعبر إحدى نقاط    المحكمة أنھ  P34وأخبر    اسم العائلة.  نفس  یحملونأقاربھ ممن  ولكن شارك فیھا بعض  

 التفتیش في حال كان اسم عائلتھ مطابقًا السم عائلة أحد المطلوبین.

یقیمان في مكان   P34أعوام). وكان والدا  األخرة ستة عامین، وإحداھما  تبلغأمور مغادرة شقیقتھ وبناتھا االثنتین ( P34رتّبت عائلة 
مع  وانتقلت شقیقتھ للعیش في داریّا عندما اقتحمت الفرقة الرابعة المكان.    P34أفراد العائلة. وقُتل والد آخر حینھا، حالھما كحال بقیة 

بفترة قصیرة. وبعد مرور عامین أو ثالثة أعوام، تم نشر صور قیصر، وعثرت    الوالد أفراد عائلتھا الذین انتقلوا إلى حلب عقب وفاة  
 بین الصور المنشورة.  P34العائلة على صورة لصھر 

 السید بانز إلى المحكمة.  P34قالت القاضي كیربر إن المحكمة ستقوم اآلن باالطالع على الصورة التي أرسلھا محامي 

على شاكلة صور قیصر التي سبق عرضھا في المحكمة.  خص من المرجح أنھ متوفى، [ُعرضت في المحكمة صورة تُظِھر رأس ش 
 )] واألربعونالیوم الواحد   -  17وتقریر المحاكمة رقم ، الیوم األربعون -  36تقریر المحاكمة رقم (انظر 

 إن صاحب الصورة ھو صھره.  P34قال 

about:blank
about:blank
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إن بعض أقاربھ قد عثروا علیھا على إحدى    P34على تلك الصورة، فقال    P34أراد القاضي فیدنیر أن یعرف أین عثرت عائلة  
صورا  في المظاھرات في سوریا، وینشر ذلك الموقع  لألشخاص الذین شاركوا    اإلكترونی   اصفحات االنترنت. وأوضح أن ھناك موقع

 ذلك الموقع.   التي نشرھامن بین مجموعة صور قیصر   P34صورة صھر على  أقاربھ  وتعرفعلى شاكلة صور قیصر.   ومواد

عن    یستفسرذلك، مضیفًا أنھ لم یُسَمح ألحد أن    P34عّما إذا أخبر أحد أقاربھ عن اعتقالھ، وعن مكان اعتقالھ، فنفى    P34سأل فیدنیر  
  عن ذویھم أو معارفھم   " یعني أن األشخاص خافوا من أن یسألوایستفسرواأن "عدم السماح لألشخاص بأن    P34ذلك أبًدا. وأوضح  

الشھر أو نحو ذلك، وقررت والدتھ أن تتوجھ إلى فرع  مدة تقارب    إلى اعتقال أحد أشقائھ  P34وأشار  .  أیضا  خشیة أن یتم اعتقالھم
  فلسطین، وأن تسأل عن ابنھا، واعتقدت أنھ لن یلحق بھا أذى كونھا امرأة مسّنة. ولكنھا أُمرت عند المدخل أن تعود أدراجھا إلى المنزل، 

 ذویھ.  وجودیمكن ألحد أن یسأل عن مكان  أنھ ال  P34وإال سیتم اقتیادھا إلى الداخل. وخلص 

بساطة.  مجرد احتجاز الشخص ھناك ھو أسوأ شيء بكل    إن  P34، فقال  ھفترة اعتقالبھ أثناء    P34  مرأراد فیدنیر أن یعرف أسوأ ما  
ت  اعتقالھ في فرع أمن الدولة كان تجربة  إن    P34وكانت الزنزانة صغیرة جد�ا، ولم یكن ھناك طعام، أو ھواء، أو أشعة شمس. وقال  

بالقبر؛ إذ كانت صغیرة جد�ا، ولم یتمكن أحد من أن یستلقي فیھا على ظھره، بخالف    أشبھ ما تكون الزنزانة كانت    ألن تلك   جد�ا صعبة  
 ما ھو علیھ األمر في فرع الخطیب. 

عّما إذا كان یحتاج الستراحة، أو ما إذا كان بإمكان المّدعین العامین أن یطرحوا أسئلتھم   P34سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 أن یواصل الجلسة.  إن بإمكانھ P34علیھ، فقال 

 استجواب من قبل المدعین العامین 

قد نُقل إلى زنزانة أخرى أثناء فترة اعتقالھ في فرع الخطیب. وأراد أن یعرف المزید عن    P34أشار المدعي العام كلینجھ إلى أن  
الجو العام    إن  P34مساحة تلك الزنزانة، وعدد المعتقلین فیھا، وعن وجود النوافذ فیھا من عدمھ، وعن درجات الحرارة فیھا، فقال  

ا جد�ا، إلى درجة ال تطاق. وقال   وكان ھناك دورة میاه داخل  شخًصا.    36نة صغیرة جد�ا، واعتقل فیھا نحو  إن الزنزا  P34كان حار�
إنھ لیس متأكًدا تماًما، ولكن لربما كان ھناك صنبور أو   P34ولم یكن ھناك أي میاه. وقال  ،الزنزانة، وكانت مجرد حفرة في األرض

ا. ولم تكن ھناك أي نوافذ، وإنما فتحة تھویة صغیرة فوق  جدً   في حالة قذرة الزنزانة ودورة المیاه  ت  وكان .  معدنیة  میاه وعلبة   ماسورة 
أن ذلك الفرع یقع    P34  ي كبیرة. وعلیھ، افترض  دورة المیاه، وفي حال نظر شخص عبر تلك الفتحة، فسیكون بإمكانھ أن یشاھد مبان 

 في قلب مدینة دمشق. 

إنھ لم یكن ھناك أي ھواء أصًال، واقتصر األمر على فتحة تھویة    P34عن جودة الھواء داخل الزنزانة، فقال    P34سأل كلینجھ  
 . المتكدسین في الداخل  صغیرة، والكثیر من األشخاص 

ثمة أشخاص    إنھ یعتقد أنھ   P34الجلدي، أو الجرب، أو القمل، فقال  أو الطفح  ة  أراد كلینجھ أن یعرف عّما أذا أصیب المعتقلون بالحكّ 
 . في مثل تلك الظروفأصیبوا بالقمل والجرب. وأضاف أن الكثیرین قد عانوا من مشكالت جلدیة نظًرا العتقالھم في زنزانة 

 ذلك. P34عّما إذا شاھد جثثًا في فرع الخطیب، فنفى  P34سأل كلینجھ 

  P34، فقال  ھ بھذا الخصوصعّما یعرف  P34شقیقھ وأحد معارفھ، وسأل    ھ قد تم التحقیق معللمحكمة إن   P34أشار كلینجھ إلى قول  
یعرف ذلك الشخص، وتعرف علیھ فقط بعد أن اعتُقل   P34إن الشخص الذي تحدث معھ عن ذلك األمر یقیم اآلن في تركیا. ولم یكن 

وقال ذلك الشخص إنھ شاھد  ًضا.  أی   ھ ، وخال P34]. واعتقل ذلك الشخص أیًضا رفقة شقیق  2011في آذار/مارس [   P34رفقة شقیق  
أن وصف غرفة التحقیق التي قدمھا    P34وذلك الشخص في أمر التحقیق، الحظ    P34وعندما تداول  أنور، وخضع للتحقیق على یده.  

.  أیضا   قد خضع للتحقیق على ید أنور  ھ ذلك الشخص أن شقیق  قال لھ. كما  فیھا  نفسھ للتحقیق   P34ذلك الشخص تتشابھ وتلك التي خضع  
 أیًضا.  ھ كلینجھ عّما یرید أن یعرف P34وسأل 

كلینجھ عّما إذا كان یشیر    P34عّما حصل في جلسة التحقیق، وعّما حصل في األثناء، وعن كیفیة معاملتھ، فسأل    P34سأل كلینجھ  
إنھ   P34ر. قال اآلخ والشخص  P34أنور مع كل من شقیق  بقیادة، فقال كلینجھ إنھ یتحدث عن جلسة التحقیق ھإلى جلسة التحقیق مع

، حیث أخبرت  P34الشخص، وھو ما أقرتھ شقیقة  إنما علم ذلك من ھذا  ولم یكن یعرف أن شقیقھ كان في فرع الخطیب بادئ األمر،  
ا.  العائلة أن المحقق كان صارًما جًدا، وأن شقیقھا وخالھا قد تعرضا للتعذیب، وأُجبرا على التوقیع على ورقة قبل أن یتم اإلفراج عنھم

أنھ    P34محامیھ. وواصل اإلدالء بشھادتھ باللغة األلمانیة، ولكنھ عاود استخدام اللغة العربیة على الفور]. وأوضح    P34[استشار  
حصل على تلك المعلومات من شقیقاتھ، ولیس من أقاربھ. وأخبرتھ شقیقتھ، بعد التحقیق معھ من قبل الشرطة األلمانیة في بون، أن  

لى التوقیع على ورقة ما. ورفض أن یفعل ذلك بادئ األمر، ولكن ھدده أنور بأنھ سیقوم باعتقال شقیقتھ، واغتصابھا،  شقیقھم قد أُجبر ع
 في آذار/مارس.  P34فما كان من شقیقھ إال أن وقع على الورقة، وتم اإلفراج عنھ رفقةَ [ُحجب االسم] الذي اعتُقل مع شقیق 

إن شقیقھ قد وقّع على ورقة بمثابة اعتراف،   P34، فقال P34قاطع محامي الدفاع فراتسكي قائًال إنھ لم یفھم الجزء األخیر من إجابة  
عن الشخص الثالث،    P34وتم اإلفراج عنھ عقب قیامھ بذلك. قاطع محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ لم یفھم الجزئیة التي تحدث فیھا  
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عین بانز قائًال إنھ ینبغي لبوكر أن یستخدم سماعاتھ، حالھ كحال اآلخرین، وأنھ یطلب توضیًحا على الدوام كونھ ال  وقاطع محامي المد
یستخدم سماعاتھ أبًدا، فرّد بوكر قائًال إنھ لیس بإمكان أي شخص أن یُجبره على استخدام السماعات، وإنھ یرید توضیًحا بخصوص ما  

  P34فأومأ  لتّوه،    P34م الھدوء، وكررت ما قالھ  التزاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھ ینبغي للجمیع  للتّو فقط. قالت القا  P34قالھ  
 . موافقا برأسھ

إن شقیقھ قد أخبر شقیقتھ، وأقاربھم عن    P34عن أمر التھدیدات آنفة الذكر، فقال    P34أراد كلینجھ أن یعرف كیف عرفت شقیقة  
   في المنزل.   دارینھمك في العمل كثیًرا في حینھا، ولم یعُد إلى المنزل إال في ساعات اللیل، لذا، لم یعرف كل ما  P34وكان األمر.  

 . 2011 إن شقیقھ اعتُقل في آذار/مارس  P34عن وقت حصول جلسة التحقیق التي أجراھا أنور، فقال  P34سأل كلینجھ 

إنھ قد تم اإلفراج عن شقیقھ بعد شھر واحد تقریبًا. وأضاف أن    P34، فقال  P34عن وقت اإلفراج عن شقیق    P34سأل كلینجھ  
 ج عن شقیقھ في منتصف شھر نیسان/أبریل تقریبًا. االمظاھرة التي اعتقل شقیقھ فیھا قد حصلت في منتصف شھر آذار/مارس، وتم اإلفر

للعنف الجنسي في    آخرین تعرضوا   ضحیة للعنف الجنسي، أو ما إذا شاھد ضحایایعتبر نفسھ    P34ما إذا كان  أراد فیدنیر أن یعرف  
 ذلك.  P34فرع الخطیب، فنفى 

 ع الدفا  استجواب من قبل محامي 

إنھ قد تواصل مع شقیقتھ بعد استجوابھ من قبل الشرطة األلمانیة في بون. وسأل بوكر    P34أشار محامي الدفاع السید بوكر إلى قول  
P34  عّما إذا تم استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، فأقرP34  .ذلك 

 إن ذلك قد حصل في بون.   P34، فقال ماكنھایمعّما إذا حصل ذلك في بون أو  P34سأل بوكر 

إنھ یعتقد أن ذلك حصل في ماكنھایم،   P34، فقال  2020في فصل الشتاء في العام    P34أن یعرف ما إذا تم استجواب    أراد بوكر 
 ولكنھ وصل إلى المحطة الرئیسة في بون. 

إنھ یعتقد ذلك، مضیفًا أن الجو كان بارًدا    P34، فقال  2020عّما إذا تم استجوابھ في شھر كانون األول/دیسمبر    P34سأل بوكر  
 حتى ساعات المساء. تمرت جلسة االستجواب منذ الصباح حینھا، واس

المّدعین عّما إذا كانت لدیھم أي أسئلة، فأومأ محامي المّدعین شارمر برأسھ، قائًال إنھ    لقاضي كیربر رئیسة المحكمة محاميسألت ا
 . P34ل أن یطرح ما لدیھ من أسئلة على قب یفّضل أن یحصل على فترة استراحة  

*** 

 دقیقة]   15[استراحة مدة 

*** 

 استجواب من قبل محامي المّدعین 

  حیث جرى تفتیش فتحة الفرج أرًضا،    واالستلقاء ثیابھ،  أُجبر على نزع  للمحكمة إنھ    P34أشار محامي المّدعین السید شارمر إلى قول  
  مّس أحد (فرجھ) عّما إذا    P34عن السؤال، ولكّنھ نّوه إلى أھمیتھ، وسأل    شارمر عقب اعتقالھ لدى فرع الخطیب مباشرةً. واعتذر  

اتخاذ  على    اُجبروا كما    . إنھ یتذّكر ذلك الموقف بصورة جیدة: بعد أن أُجبر على التجرد من ثیابھ، استلقى أرًضا  P34، فقال  حینھا
یبعث ذلك  أنھ لم یتعرض ألفعال ذات طابع جنسي أبًدا، ولكن    P34. وأضاف  في األثناءوضعیة القرفصاء، وقام السجانون بشتمھم  

 . على الشعور باإلھانةالموقف 

أثناء فترة اعتقالھ، فأوضح    P34المزید من المعلومات عن األوضاع الجسدیة والنفسیة لألطفال الذي شاھدھم  أراد شارمر أن یعرف  
P34    أنھ لم یكن بإمكانھ أن یتحدث معھم، حیث صادف ذلك یومھ األول في المعتقل، وكانوا جمیعھم في حالة صدمة وخوف. وكان

 معھم جمیعًا.  P34ھناك الكثیر من المعتقلین في الزنزانة، ولم یتحدث 

عن مكان نقطة التفتیش تلك،   P34د إحدى نقاط التفتیش. وسأل شارمر إنھ یرجح أن صھره قد اعتُقل عن  P34أشار شارمر إلى قول 
وثمة طریقان  ].  فیھا  أقامت شقیقتھ وزوجھا  التي[إنھ ال یستطیع تحدید النقطة نظًرا لوجود نقاط تفتیش في كل أنحاء المنطقة    P34فقال  

، ویُعرف أحد تلك الشوارع  سبینةمن  ن للقادم  ان آخراوطریقیتعین على القادم من المدینة أن یسلكھما وصوًال إلى منزل صھره من القدم،  
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وأضاف أنھ ال یعرف مكان وجود صھره، وما   باسم "شارع مصنع عدرا"، أو "شارع المصنع" ولكنھ ال یذكر االسم الرسمي للشارع. 
 أن یحدد نقطة التفتیش التي اعتقل عندھا.  بإمكانھاعتقالھ، وبالتالي، لیس عند الذي كان یقوم بھ 

إنھ ال یعرف، ولكن قال لھ آخرون إن فرع الخطیب مسؤول عن   P34المسؤول عن نقاط التفتیش، فقال  ھویة  عن P34سأل شارمر 
كان للمخابرات  ،  P34وبحسب  المنطقة التي یقیم فیھا ھو وعائلتھ، وال ینفي ذلك مسؤولیة بعض أجھزة المخابرات األخرى أیًضا.  

 نظًرا لقیامھا باعتقال األشخاص أیًضا.  الجویة نقاط تفتیش خاصة بھا

إنھ ھو وعائلتھ ال یعرفون المكان بالتأكید،   P34الحقًا عن مكان اعتقال صھره أو وفاتھ، فقال    P34أراد شارمر أن یعرف ما إذا سمع  
 حیث شاھدوا الصورة فقط. 

 . ذلك، مضیفًا أن كل من یتم اعتقالھ یختفي  P34صھره أو وفاتھ، فنفى    وجود مكان  ب ھو وعائلتھ  عّما إذا تم إعالمھ    P34سأل شارمر  

 .ااالنصراف بصفتھ شاھد P34 ُسمح لـ

وتم استدعاء الشاھد كي  قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن المدعین العامین وجدوا شاھًدا آخر، ورتبوا أمور االستجواب معھ.  
أن  . وتم توزیع نسخ من محضر استجواب ذلك الشاھد على األطراف. وأوضحت كیربر حزیران/یونیو 23یمثل أمام المحكمة بتاریخ 

من شأنھ أن یعطي األطراف الوقت الكافي للتحضیر. وأضافت أن المحكمة واجھت صعوبة    حزیران/یونیو  23أمر استدعاء الشاھد في  
في ترتیب أمور مثول الشاھد الذي كان من المفترض أن یمثل أمامھا في الیوم التالي، ولكنھم تمكنوا من التوصل إلى حلول، وسیدلي  

  1یخ  تارب ذلك، أوضحت كیربر أن المحكمة قامت باستدعاء شاھد من خارج البالد  عالوةً على  .  أمام المحكمةالمقررة  الشاھد بشھادتھ  
على محاوالت القاضي كیربر للتواصل معھ بعد. وعلیھ، قامت المحكمة باستدعاء ضابط مكتب الشرطة    یُِجب تّموز/یولیو، ولكنھ لم    2و

وأضافت كیربر أنھ ثمة الكثیر من الشھود الذین ال یریدون أن یدلوا  .  الشاھد  تحّسبًا لعدم حضور   الجنائیة االتحادیة بألمانیا ذي الصلة 
 ا كي ترتب أمور إدالئھم بشھاداتھم في المحكمة. ھبشھاداتھم في المحكمة، ولكن، ستبذل المحكمة قصارى جھد

، وأراد أن یعرف السبب  قال محامي الدفاع السید بوكر إنھ اّطلع على المحضر الذي ُوّزع علیھم، والحظ حجب الكثیر من المعلومات
المكتب االتحادي للھجرة والالجئین كان قد حّول ذلك الشاھد إلى  وراء ذلك لتسھیل مھمة التحضیر، فأوضح المدعي العام كلینجھ أن  

ا  أشخاص یُرّجح بأن یكونو  بشأن، كما تم استجوابھ  االدعاء العام. وذكر الشاھد أسماء أشخاص من شأنھم أن یكونوا معرضین للخطر
متھمین أیًضا. وعلیھ، اقتضت الحاجة أن یتم حجب أجزاء من شھادة ذلك الشاھد لغرض ھذه المحاكمة. وقال كلینجھ إن األسباب وراء  

 المحضر أیًضا.  االطالع على عند ذلك ستتضح 

 ُظھًرا.  12:05ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 

 2021 ، حزیران/یونیو 17 –  الیوم السادس والسبعون

ْین من الصحافة. وُسمح لفریق تصویر مكّون من ثالثة  ْین اثنَ صباًحا بحضور سبعة أشخاص، وممثلَ   9:40بدأت الجلسة في تمام الساعة  
أشخاص بتسجیل بعض المقاطع في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة. وسّجل الفریق أیًضا بعض المقاطع خارج القاعة، وتحدیًدا لحظة  

ولم یطلب أي من الصحفیین المعتمدین الحصول  بعد االستراحة.  المحكمة وقت االستراحة، وعودتھم إلیھاخروج األشخاص من قاعة 
ة إلى اللغة العربیة. ومثّل االّدعاء العام المدعیان العامان كلینجھ وبولتس. ولم یحضر محامي المّدعین  شفوی على خدمات الترجمة ال

 ُخبْیب علي محمد الجلسة.  

شھادة الشاھد الیوم أمام المحكمة، فأوضح  مالبسات  ر رئیسة المحكمة من محامي المدعین السید كروكر أن یوّضح  طلبت القاضي كیرب 
  سیترافع المحامي . وبالتالي،  فجأة   ولكنھا أصیبت بوعكة صحیة فون دیر بیرینس مبدئی�ا،    ت كان   المعتمدةالشاھد    ة د. كروكر أن محامی 

 ذلك الشاھد. ا لمحامی  تھبصفأمام المحكمة بالنیابة عنھا كروكر 

أن ملف القضیة یحتوي على الكثیر من أسماء المحامین ذوي الصلة لھذا الشاھد، أال وھم: كالیك، وفون  ذكر محامي المدعین بوكر  
الشاھد، فأوضحت القاضي كیربر  استفسر عن األساس الذي من شأنھ أن یُخّول كروكر للترافع بصفة محامي  دیر بیرینس، وھاكماك. و

 عدلیة.   بموجب وكالة   عنھا  كروكر نوب  سَی لذا،  ولكنھا أصیبت بوعكة صحیة،    بادئ األمر   للشاھدمحامیة  فون دیر بیرینس    ھ تم اعتمادأن 

 [تم استدعاء الشاھد كي یمثُل أمام المحكمة، ودخل من أحد األبواب الجانبیة للقاعة]. 
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 P35شھادة 

عن معلوماتھ الشخصیة، وإعالمھ بحقوقھ وواجباتھ كشاھد، سرعان    P35قبل أن تستھل القاضي كیربر رئیسة المحكمة الجلسة بسؤال  
استراحة في أي وقت، وأن یستشیر محامیھ السید كروكر إذا كانت لدیھ   فترة ما بدأ بالنحیب. وقالت كیربر إنھ بإمكان الشاھد أن یطلب  

]، وتم إعالمھ بحقوقھ  ُحِجبت المعلومات] حالی�ا، ویعمل [ُحِجبت المعلوماتاألربعیني ذو الجنسیة السوریة في [   P35أي أسئلة. یقیم  
المحكمة بحاجة لالستماع إلى    وواجباتھ كشاھد، ونفى ارتباطھ بالمتھم عن طریق المصاھرة أو النسب. وأوضحت القاضي كیربر أن 

وغلب  ، ثم سلّمت مجریات األمور إلى القاضي فیدنیر.  األلمانیة  اء استجوابھ من قبل الشرطةأثن التي سبق لھ وأن أدلى بھا    P35أقوال  
 على الشاھد االنفعال العاطفي طوال فترة إدالئھ بشھادتھ، وواجھ صعوبة في تمالك نفسھ، والتحكم بأعصابھ. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

  مرات لنظام، وعدد معارضتھ لمعلومات عامة عن خلفّیتھ، وعن أسباب یدلي ب أن  P35من االستجواب بالطلب  استھّل القاضي فیدنیر
أحد أفراد المنتخب الوطني السوري. وینحدر   ]، وكانُحِجبت المعلوماتإنھ كان یعمل [ P35، واألماكن التي اعتقل فیھا، فقال اعتقالھ
P35    عن  وأوضح أنھ قام ھو وأفراد عائلتھ بالتعبیر  أیًضا.    شخصیة معروفة، وكان ھو  التجارةتعمل في  في سوریا  من عائلة معروفة

وعلیھ، تم إقصاؤه من  من األب البنھ.  في سوریا  وا جد�ا بتوریث الرئاسة  تفاجأ. و2001آرائھم السیاسیة جھًرا، وذلك ابتداًء من العام  
وأوضح أنھ كان صغیًرا في حینھا، وبدأ النظام  من أنھ كان بطًال للعرب.  الوطني بسبب رأیھ السیاسي المستقل على الرغم    المنتخب

أول أیام  ، والتقى أنور في مكتبھ، وذلك في  2007في العام    251بمالحقتھ قضائی�ا على خلفیة آرائھ السیاسیة. وتم اعتقالھ في الفرع  
 الفرع.   لدى اعتقالھ 

 استراحة لمدة دقیقة واحدة]  P35[طلب 

أیًضا،    2007قبل العام    P35، وأراد أن یعرف ما إذا اعتُقل  P35قال فیدنیر إنھ یرید أن ینتھز الفرصة كي یطرح سؤاًال بسیًطا على  
 .  2007األمن العسكري قبل العام إنھ اعتُقل لدى  P35فقال 

  P35ال یزال فرًدا من أفراد المنتخب الوطني السوري في حینھا، فأوضح    P35أراد فیدنیر أن یعرف وقت حصول ذلك، وما إذا كان  
في   بضبابیةإصابتھ ، مما أفضى إلى 2012و 2011، وتعرض لتعذیب مھول في عامي 2011أنھ تم إقصاؤه من المنتخب في العام 

 . ذلك ء جراالرعایة الطبیة الالزمة  واستدعى حصولھ على ، ویتعذر علیھ أن یتذكر كل شيء الذاكرة

إن شخصین قد    P35، فقال  2007أن یواصل سرد األحداث التي حصلت في العام    P35قال فیدنیر إنھ ال بأس في ذلك، وطلب من  
إنھ تعرض    P35وقال  ]، وكان أنور رئیس قسم التحقیق في الفرع في حینھا.  251قاما باإلشراف على جلسات التعذیب [في الفرع  

كما    جسده، حیث عرضھا على الشرطة األلمانیة.سائر أنحاء  على    للعیان  واضحةب الناجمة عن ذلك  دَ للصعق بالكھرباء، والتزال النُ 
تلك  على خلفیة    وعالجات   أدویة یتناول    أضحى  أنھ تم تقییده، وتعلیقھ. وأضاف أنھ  P35ح. ووصف  بْ لشّ أسلوب اض للتعذیب ب تعرّ 

 . مر بھاالتجارب التي 

ذلك، قائًال إن ذلك حصل في فرع الخطیب، والذي یُعَرف أیًضا    P35، فأقر  251أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا حصل ذلك في الفرع  
 . 251باسم الفرع 

 ، بحسب ما یْذُكر.2007إن ذلك حصل في العام  P35عن السنة التي حصل فیھا ذلك، فقال  P35سأل فیدنیر 

 بالتجسس لصالح بلدان أجنبیة.  وأنھ اتُّھم بأنھ ُمعاِرض،  P35، فأوضح P35أراد فیدنیر أن یعرف سبب اعتقال  

عناصر من  إن    P35، أي إذا ما استُدعَي للتوّجھ إلى مكان ما، أم إذا تم اقتیاده مثًال، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف كیفیة اعتقال  
مّرة،    13أنھ اعتُقل    P35سیارتھم، واقتادوه معھم. وأضاف  وا منزلھ، وعصبوا عینیھ، وزّجوا بھ في  دوریات قوات األمن قد داھم

 یصیبھ ببعض االرتباك. نوھو ما من شأنھ أ

  P35بأنھ معتَقَل لدى فرع الخطیب، فقال    P35أن یحاول تذّكر بعض التفاصیل، وأراد أن یعرف كیفیة علم    P35طلب فیدنیر من  
 . 251إنھ عرف ذلك وھو في إحدى نقاط التجمع في الفرع، حیث أخبره المعتقلون اآلخرون أنھم في الفرع 

 . الشتائموالصراخ، والتعذیب،  أصوات    في ظلّ جد�ا،    ة سیئ   تكان   األوضاعأن    P35أراد فیدنیر أن یعرف كیف بدا ذلك المكان، فوصف  
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إنھ تم اقتیاده إلى المكان الذي    P35عن المكان الذي اقتید إلیھ عقب اعتقالھ، وعّما إذا اقتید إلى أحد السجون، فقال    P35سأل فیدنیر  
  فتحة تھویةب   ومزّودباب الزنزانة معدنّي،    أن  P35ذلك المبنى، والزنازین فیھ، فأوضح  أن یصف    P35وصفھ لتّوه. طلب فیدنیر من  

لقد  عاًما، و 14إن ذلك حصل قبل  P35فیدنیر عّما إذا ینبغي لھ أن یصف السجن أیًضا، فأقر فیدنیر ذلك، فقال   P35صغیرة. وسأل 
 نسي الكثیر من التفاصیل.  

 یقعما  بین في الطابق السفلي،    إن السجن والزنازین  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان السجن في الطابق العلوي أم السفلي، فقال  
 مكتب [أنور] في الطابق العلوي.  

اعتقل بادئ األمر في إحدى الزنازین الجماعیة الكبیرة، ثم نُِقل إلى إحدى    ھأن   P35سأل فیدنیر عن مساحة تلك الزنازین، فأوضح  
 الُمنفردات. 

 ذلك، مضیفًا أنھ كان ھناك الكثیر من المعتقلین معھ. P35آخرون معھ أیًضا، فأقر أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان ھناك معتقلون 

إنھ یتذكر أنھ التقى [أنور] في الفرع، وأنھ    P35فقال  ،  أن یتذكرھا  P35التحقیق معھ التي بإمكان  جلسة  أراد فیدنیر أن یعرف تفاصیل  
وبخالف  ،  اتھإنھ أُمر بأن یدلي باعتراف  P35، فقال  یتخابر معھاُسئل عن سبب محاوالتھ الرامیة إلى تخریب البلد، وعن الجھة التي  

 ذیبھ. بتع وقامواإنھ نفى كل شيء، فاقتاده السّجانون،  P35وقال  . سیلقاھانوع المعاملة التي  تمام المعرفة یعرف ذلك فھو 

أنھ كان معصوب العینین، واقتید إلى   P35عن مكان المكتب، والمكان الذي اقتید إلیھ عقب جلسة التحقیق، فأوضح  P35سأل فیدنیر 
 إلى أن مكتبھ [أي أنور] یقع في الطابق العلوي.  P35الطابق العلوي ویداه مقیدتان إلى الخلف. وخلص 

إنھ یقع فوق السجن في الطابق العلوي، وكان كبیًرا، ولكنھ ال    P35أراد فیدنیر أن یعرف الطابق الذي یقع فیھ ذلك المكتب، فقال  
 . یعرف رقم الطابق على وجھ التحدید

عصابة العینین تحركت من    أن  P35في ذلك المكتب من خالل عصابة العینین، فأوضح    هعّما كان بإمكانھ أن یشاھد  P35سأل فیدنیر  
 السلكّي على طاولة المكتب.  اتصال  وجھازھاتفًا، مكانھا، وُطلب منھ الحقًا أن یزیلھا. وشاھد 

إن المكتب كبیر، وواسع، وطویل،    P35المكتب، فقال    غرفة  أراد فیدنیر أن یعرف المزید عن قطع األثاث، واألدوات الموجود في 
 ویوجد فیھ بعض قطع األثاث، ولكنھ ال یتذكرھا على وجھ التحدید. 

 إنھ قد نسي التفاصیل.  P35عّما إذا شاھد كراسي أو أریكة في المكتب، فقال  P35سأل فیدنیر 

ن تی مقید  اكانت   ھی یدإنھ كان واقفًا، مضیفًا أن    P35واقفًا، أو جالًسا، أو جاثیًا على ركبتیھ، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان  
 . الحقایدیھ  من القیود  نُزعت بادئ األمر، ولكن 

، ولكنھ ال یعرف ما إذا  المكتبإن شخًصا واحًدا اقتاده إلى    P35عن عدد األشخاص الذي كانوا في الغرفة، فقال    P35  سأل فیدنیر
 . أم ال المكتبداخل غرفة  ظّل ذلك الشخص 

عن كیفیة قیامھ بتحدید ھویة أنور، والجزم بأن ذلك الشخص ھو    P35إن أنور كان في المكتب، وسأل    P35أشار فیدنیر إلى قول  
تاجًرا.    P35ال یعرف أنور بشكل شخصي، ولكنھ عرف أن أنور كان رئیس مكتب التحقیق، وذلك أثناء عمل    ھأن   P35أنور، فأوضح  

 ساعده، وأخبره أن المحقق ھو أنور. أنھ ثمة سّجان  P35وأضاف 

 ذلك.  P35فأقر عّما إذا كان بإمكانھ أن یتعرف على ذلك المحقق بین الحضور،  P35سأل فیدنیر 

بعض  إنھ تعّرف على أنور من وحمتھ، مضیفًا أن أنور بدا مختلفًا   P35بتحدیده، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف الشخص الذي قام  
 حینھا.  الشيء

قد انفعل،  أنور    إن  P35ه بأنور، أي كیف سار ذلك اللقاء، وعّما ُسِئل، وكیف تصّرف أنور، فقال  ءأن یصف لقا   P35طلب فیدنیر من  
 معھم.   P35 یعرضوا علیھ اقتیادمّما حدا بالسّجانین أن 
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إن المحقق سألھ عن سبب انضمامھ للمعارضة، والطرف    P35عن المعلومات التي أراد المحقق أن یعرفھا، فقال    P35فیدنیر  سأل  
 معھا في بعض البلدان األجنبیة.  یتخابرالذي یؤیده، وعن الجھات التي 

 . ومسقط رأسھ لم یكن لدیھ سبب كي یدّمر وطنھ األم  المحكمة أنھ  P35على تلك األسئلة، فأخبر  P35أراد فیدنیر أن یعرف إجابات 

 .ھمباعترافات  أن یدلواإنھم یجبرون األشخاص على  P35، فقال اتعّما إذا أدلى بأي اعتراف P35سأل فیدنیر 

إنھ لم یقترف أي ُجرم، لذا لم یَر سببًا قد یدفع بھ ألن   P35أثناء التحقیق معھ، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا حصل ذلك مع 
، وجاء  الجرس، قرع أنور  P35. وبحسب  P35طریقة التي سیتعاملون بھا مع  یدلي باعتراف. وقال [أنور] إن السّجانین یعرفون ال

 بالطریقة المناسبة، ثم اقتادوه كي یقوموا بتعذیبھ. P35السّجانون، فأخبرھم أنور أن یعاملوا 

أن النظام    P35، فأوضح  فظا أم    ودوًدا أنور    كانالحوار، وأراد أن یعرف ما إذا    أثناء ذلك عن الجّو الذي ساد    P35سأل فیدنیر  
 في نھایة ذلك الحوار ھو العصا فقط.   وجده العصا والجزرة"، وأن ما  "  لسیاسةیتصّرف طبقًا 

 أنھ أمره بأن یقف.   P35إن أنور ابتسم ابتسامة صفراء، وأضاف   P35فقال أراد فیدنیر أن یعرف ما قد یكون بمثابة الجزرة إذًا،  

الواردة في محضر    P35وصف للشرطة األلمانیة كیفیة سیر مجریات التحقیق. واستشھد فیدنیر بأحد أقوال    P35أشار فیدنیر إلى أن  
  استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال: "تم اقتیادي إلى الطابق العلوي عند الساعة السابعة مساًء تقریبًا، وكنُت معصوب العینین، والتقیت 

،  ، ثم تداولنا في األمر"رني بأنھ یرید أن یساعدني، ولكن یتوّجب علّي أن أُخبره بكل األمور التي قمُت بھا لقاء ذلكأنور ھناك، أخب 
 فقط.   اتھإذا أدلى باعتراف ةذلك، مضیفًا أن االبتسامة التي وصفھا لتّوه تعني أنھ سیحصل على المساعد P35فأقّر 

األمر،    P35أمریكیة أو أوروبیة. ووفقًا لفیدنیر، نفى    جھات مع أي    ّما إذا كان یتخابرع  أثناء التحقیق   قد ُسئِل  P35أشار فیدنیر إلى أن  
  السفر"   "منع  أمر   عّما إذا كان یتذكر تفاصیل الموقف، وتحدیًدا تلك المتعلقة بسیاق   P35حقوقھ فقط. وسأل فیدنیر  یناضل لنْیل  وقال إنھ  

 ، ولم یُسمح لھ بمغادرة البالد إال بموافقة الفرع.  فعال  أمر منع سفر بحقّھقد صدر إنھ  P35، فقال الصادر بحقھ

ن  مإنھ أخبر أنور عن اإلجحاف الذي ینطوي علیھ أمر منع السفر الصادر بحقھ  لشرطة األلمانیة  ل  P35  قولأشار فیدنیر أیًضا إلى  
عّما    P35سأل أنور  ف  ،في كل مرة یرید مغادرة البالد فیھا لدى السلطات  لتقدم بطلب اضطراره ل  أجھزة المخابرات، وعن استیائھ من 

. فأقّر  إلى القبو P35قرع الجرس، وجاء أبو محمد، واقتاد  فما كان من أنور إال أنذلك.   P35، فنفى اتإذا أراد أن یدلي بأي اعتراف
P35  ،واقتید إلى القبو على إثر ذلك.ذلك، قائًال إن أنور قد قرع الجرس 

الواردة في محضر استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال: "سألني [أي أنور] عن الجھة التي    P35ھد فیدنیر مجدًدا بأحد أقوال  شاست 
السیاسي. سألني أنور عّمن أكون ألطالب بأمور كتلك. ولم تكن یداي  إلصالح  واحقوقي،  أناضل لنیل  أرید أن أبیعھا البلد، فقلُت إنني  

، فأوضح  وجًھا لوجھ"ن أثناء مناقشة األمر مع أنور، ولكن كنُت معصوب العینین. وقام أنور بنزع عصابة العینین، وأكملنا النقاش  ی مقیدت 
P35 د.  أن عصابة العینین تحركت من مكانھا بادئ األمر، وجرى إزالتھا فیما بع 

طالب الكثیر من األشخاص بعملیات اإلصالح في عامي  الواردة في محضر الشرطة، قائًال: "   P35واصل فیدنیر االستشھاد بأقوال  
بأي  2007و  2006 أدلي  بأن  إذا كنت أرغب  ثم سألني عّما  أیًضا، وبدأنا بمناقشة األمر،  بذلك  أنني أطالب  أنور]  [أي  . وأخبرتھ 

تصرف بما یراه مناسبًا، فانصاع لألمر  على أبي محمد، آمًرا إیاه أن ی ونادى  ان منھ إال أن قرع الجرس،  اعتراف، فنفیت ذلك. فما ك
  م تلك طریقة إلصدار أمر باستخدام التعذیب. ولللمحكمة أن    P35مؤدی�ا التحیة، مضیفًا أنھ یعرف ما الذي ینبغي لھ أن یفعلھ"، فأوضح  

 األوامر.    یُعطي عروف أنھ  یكن بإمكان أحد أن یفعل أي شيء قبل أن یحصل على موافقة أنور بصفتھ رئیًسا لقسم التحقیق. وكان من الم 

 إنھ ال یعرف.  P35في فرع الخطیب قبل أن یتم التحقیق معھ، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف المدة التي مكثھا 

إنھ یعتقد أن ذلك حصل بعد اعتقالھ في الفرع    P35بعد برھة من الزمن، فقال  عّما إذا حصل ذلك على الفور، أم    P35سأل فیدنیر  
 مدة یومین.  

ذلك، قائًال إنھ تعرض للضرب عدًدا من    P35للضرب أو التعذیب قبل التحقیق معھ، فأقر    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تعرض  
 .  من قبل المرات 
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إنھ تعرض للضرب قبل التحقیق، ولكنھ تعرض للتعذیب    P35قبل أن یتم التحقیق معھ، فقال  عّما إذا تعرض للضرب    P35سأل فیدنیر  
 الفعلي بعد التحقیق معھ.  

 إنھ تعرض لتعذیب مھول، وتكرر ذلك على نحو یومي.  P35، فقال P35أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي حصل بعد التحقیق مع 

عق  ح، والصّ بْ عذیب المعروفة، من قبیل الشّ إنھ تعرض لكل أسالیب الت   P35عّما حّل بھ على وجھ التحدید، فقال    P35سأل فیدنیر  
 آثار التعذیب الواضحة على رسغیھ]   P35بالكھرباء على قدمیھ، والكرسي. [عرض 

 ذلك.  P35عّما إذا تم تعلیقھ، فأقر  P35سأل فیدنیر 

 إن ذلك حصل في القبو.  P35أن یعرف مكان حصول ذلك، فقال أراد فیدنیر 

ذلك، مضیفًا أنھ تعرض للضرب على الدوام. وقال    P35عّما إذا تعرض للضرب أثناء تعلیقھ من السقف، فأقّر    P35سأل فیدنیر  
 ]". ُحِجبت المعلوماتالسجانون: "خذ أیھا [

على بطنھ، وظھره، وسائر أنحاء    للضرب  إنھ تعرض  P35للضرب علیھا، فقال    P35التي تعرض    عضاء األأراد فیدنیر أن یعرف  
 جسده. 

] على  ُحِجبت المعلوماتعملیة جراحیة في [ اضُطر للخضوع لإنھ    P35عّما إذا تعرض للضرب على قدمیھ، فقال    P35سأل فیدنیر  
 ذلك.   إثباتاوال تزال اآلثار واضحة للعیان، ولدیھ وثائق طبیة خلفیة ذلك.  

أیام، وإن قدمیھ نزفتا لثمانیة أیام، وإنھ احتاج بالتالي قال للشرطة األلمانیة إنھ مكث في المنفردة مدة تسعة    P35أشار فیدنیر إلى أن  
 ولكنھ یتذكر وجود الدم. إنھ ال یتذكر التفاصیل،  P35لبطانیة جدیدة كل یوم، فقال 

إنھ تعرض للتعذیب    P35باستخدام أسالیب أخرى أیًضا، فقال    251للتعذیب في الفرع    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تعرض  
 بالدوالب، وتعرض للضرب، من بین جملة أمور أخرى.  

عن كیفیة    P35سأل فیدنیر  ".  العََجل/اإلطار "  تعني"الدوالب"  كلمة  أن    P35أن یصف الدوالب، فأوضح    P35طلب فیدنیر من  
 ض للضرب.  تعرّ ثم ھم ضغطوا جسمھ عنوةً داخل الدوالب، إن  P35تعرضھ للتعذیب باستخدام ذلك األسلوب، فقال 

أنھ یوجد    P35ض للتعذیب بالكرسي، وطلب منھ أن یصف ذلك األسلوب، فأوضح  قد أخبر الشرطة أنھ تعرّ   P35أشار فیدنیر إلى أن  
  معروفوأضاف أن ذلك األسلوب    في تلك المنطقة المفرغة،نوة  جسم الضحیة ع یتم إدخال  وأنھ  ،الكرسي منطقة مفرغة تتوسط مقعد  

 باسم الكرسي األلماني. 

إنھ مكث في الفرع مدة   P35في الفرع، وعدد المرات التي تعرض فیھا لسوء المعاملة، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف مدة اعتقال 
 ثمانیة أشھر، وتعرض في األثناء للتعذیب كثیًرا، ولكنھ ال یذكر عدد المرات على وجھ التحدید. 

 ذلك.  P35عّما إذا تعرض للتعذیب فوًرا عقب التحقیق معھ من قبل أنور، فأقر  P35سأل فیدنیر 

نھ من المستحیل  إ  P35، فقال  كیف كانت أحوالھم وأوضاعھمللتعذیب أیًضا، وما إذا تعرض المعتقلون اآلخرون  أراد فیدنیر أن یعرف  
وتعرض المعتقلون اآلخرون للتعذیب على نحو أكثر تكراًرا  .  یتعرض للتعذیبأن یتم اعتقال أحد األشخاص لدى ذلك الفرع من غیر أن  

 التعذیب.  أن أحد المعتقلین قد قضى نحبھ تحت  P35وأضاف  ، ال بل قد تم تحطیمھم.وشدة

، وتوفّي  يدماغ  بنزیفإنھ أُصیب  ي  إن ذلك الشخص تعرض للتعذیب، ثم قیل لـ  P35عّما حّل بذلك الشخص، فقال    P35سأل فیدنیر  
 بسكتة دماغیة.  على إثر إصابتھ 

 على األرض.  ممدداإنھ شاھده  P35عّما إذا شاھد ذلك الشخص، فقال  P35سأل فیدنیر 

 .  حملوه خارجا ذلك، قائًال إن السّجانین  P35، فأقر حینھا  عّما إذا كان ذلك الشخص جثّة ھامدة P35سأل فیدنیر 
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  إن   P35المزید عن األحوال العامة في المعتقل، وتحدیًدا عن تلك المتعلقة بالطعام والنظافة الشخصیة، فقال  أراد فیدنیر أن یعرف  
بالقمل، وكانوا دائمي التعرق بسبب اكتظاظ الزنزانة بأعداد كبیرة من المعتقلین    میعجب  وأصی یكن نظیفًا أو جید�ا.    مالطعام المقدم ل

 المعتقلین. وكانت الزنزانة قذرة. 

  كانت ما بین ، صنف آخروحبات زیتون،   سبعكانت عبارة عن  وجبة الفطور ن  إ P35مشیًرا إلى قول استشھد فیدنیر بمحضر الشرطة 
ومع ذلك، لم  من الخبز والبیض، باإلضافة إلى األرز في بعض األحیان.  فكانت  وجبة العشاء    وأماوجبة الغداء من البرغل والحساء،  

 ذلك.  P35فأقر   من أوزانھم بشكل ملحوظ.الكثیر من المعتقلین  وفقد تكن كمیة الطعام كافیة،  

إنھ نسي. وكانت المنفردة صغیرة جد�ا، ولكنھ ال یعرف مساحة    P35عن مساحة الزنزانة التي اعتُقل فیھا، فقال    P35سأل فیدنیر  
 الزنزانة الجماعیة الكبیرة تماًما. 

الكثیر  ما اعتقل رفقةَ  بین إنھ اعتقل بمفرده فیھا،    P35فیھا بمفرده، فقال  كان  أراد فیدنیر أن یعرف مساحة المنفردة الصغیرة، وما إذا  
 من المعتقلین في الزنزانة الجماعیة. 

متر تقریبًا، وإنھا    1.5*1إن مساحة المنفردة تبلغ    خاللھوالذي قال  من قبل الشرطة مجدًدا،    P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
متر. ولم یكن بإمكانھ أن یستلقي على األرض فیھا. وكانت معتمة على الدوام، واستخدمت فتحة التھویة الصغیرة بغرض    2بارتفاع  

 إفادتھ، قائًال إن الزنزانة كانت صغیرة على ذلك النحو.  P35استدعائھ من قبل السجانین فقط، فأقر 

 بلّفھ داخل بطانیة.  حینھا م قاموا ذلك، قائًال إنھ P35وعیھ جراء التعرض للتعذیب، فأقر  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا فقد 

إنھ كان یتعرض للصعق بالكھرباء، وأوسع ضربًا    P35عن أسلوب التعذیب الذي أفضى إلى فقدانھ للوعي، فقال    P35سأل فیدنیر  
 أیًضا. 

من قبل الشرطة مجدًدا، وإلى إفادتھ بأنھ تعرض للركل والتعذیب على أیدي أربعة أو خمسة    P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
، وفقد  أن فقد إحساسھ بساقیھأشخاص في غرفة التعذیب، حیث ضربھ أبو محمد وعلي، وقاموا بتعذیبھ باستخدام الصعق بالكھرباء إلى  

P35    وعیھ بعد ذلك، فقاموا بلّفھ ببطانیة، وأعادوه إلى الزنزانة، وتعرض للتعذیب في الیوم التالي. فأقرP35    ذلك، مضیفًا أنھ تعرض
 . للتعذیب على نحو یوميّ 

لضرب، حیث أرادوا منھ أن یدلي  تعرضھ لقبل  للشرطة، وتحدیًدا أنھ أُجبر على أن یجلس على كرسي،    P35استشھد فیدنیر بأقوال  
سیخ   منعلى ساقیھ، وقدمیھ، وظھره. وسكبوا الماء علیھ عندما فقد وعیھ، وقاموا بتعلیقھ    المجدولة  ، وضربوه باألسالكاتھباعتراف

التیار الكھربائي،   بزیادة قوة  لسبعة أو ثمانیة أیام، وقام عليّ معدني مدة خمس أو سّت ساعات. وتعرض للتعذیب بالصعق بالكھرباء  
معظم  تولى تنفیذ  ھو الشخص الذي    اذلك، مضیفًا أن علّی   P35. فأقر یتسبب بمقتلھولكن أخبره أبو محمد بأن یھّدئ من روعھ كي ال  

 جلسات التعذیب. 

أنھ عادة ما كان معصوب العینین،   P35معصوب العینین أثناء تعرضھ لسوء المعاملة، فأوضح    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان  
ولكن تحركت عصابة العینین من مكانھا في بعض األحیان جراء التعرض للضرب، وكان بإمكانھ أن یشاھد األشخاص من حولھ.  

 . للمحكمة كیف تحركت عصابة العینین من مكانھا] P35وأبا محمد. [شرح  اوكانت تلك ھي المناسبة التي شاھد فیھا علّی 

 إنھ التقى أنور قبل أن یتم اإلفراج عنھ.  P35عّما إذا التقى أنور في الفرع مرة أخرى، فقال  P35ر سأل فیدنی 

وأُجبر  إنھ نسي، ولكنھ أُجبر على ارتداء عصابة العینین، والتوقیع على ورقة،  P35أراد فیدنیر أن یعرف كیف سار ذلك اللقاء، فقال 
 . على أن یبصم علیھا

ذلك، قائًال إن آثار التعذیب كانت واضحة    P35عّما إذا كانت حالتھ أثناء ذلك اللقاء تنّم عن أنھ تعرض للتعذیب، فأقر    P35سأل فیدنیر  
 للعیان على سائر أنحاء جسده. 

ھ  القمیص الذي كان یرتدی   نفس  كان یرتديمن الممكن أنھ  إنھ ال یعرف، ولكن    P35یرتدي، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ماذا كان  
 اعتقالھ.عند 
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 دفع الرشوة.  بعدإنھ قد تم اإلفراج عنھ  P35، فقال P35أراد فیدنیر أن یعرف سبب اإلفراج عن 

 مور. إنھ ال یعرف نظًرا ألن أقاربھ رتّبوا كّل تلك األ P35عن كیفیة دفع تلك الرشوة بالتفصیل، فقال  P35سأل فیدنیر 

  ویحاولون الحصول عنھ،    یبحثونتناھى إلى علمھ أن الجمیع كانوا  إنھ    P35عّما إذا أخبره أحد عن ذلك األمر، فقال    P35سأل فیدنیر  
 عاًما.   14أنھ ال یعرف أي تفاصیل في ذلك الشأن كونھا قد حدثت قبل  P35على معلومات عنھ. وأضاف 

ا لـ[إن شقیقھ قد عم   P35، وسألھ عن عملھ، فقال  P35ذكر فیدنیر شقیق   لقصر  اذلك المكان    زود]، وقد  ُحِجبت المعلومات ل مدیًرا عام�
 أیًضا.  ببعض الخدمات الرئاسي

أنھ علم بأمر دفع مبلغ من المال، ولقي على إثره معاملة    P35عّما إذا أخبره أحد عن الرشوة المدفوعة، فأوضح    P35سأل فیدنیر  
 ستحم. أفضل، ال بل ُسمح لھ بأن ی 

خمسة أو    طوال إن عائلتھ لم تكن تعرف مكان وجوده، وبحثوا عنھ  والذي قال فیھ  من قبل الشرطة،    P35باستجواب  استشھد فیدنیر  
  P35ودفع شقیق  أنور.  مع    بـعائلة [ُحجب االسم] التي كانت بدورھا على تواصل. وكان شقیقھ تاجًرا، وعلى تواصل  تقریبا  ستة أشھر

وأخبر  على ذلك األساس.    P35وخفّت حدة التعذیب التي تعرض لھا  ،  P35لیرة سوریة لقاء اإلفراج عن    15,000مبلغًا قوامھ  
ة تنظر في وثائقھ، وإنھ سیتم اإلفراج عنھ في  أنھ محظوظ جد�ا، ثم أجبر على أن یوقع على ورقة، وقیل لھ إن المحكم  P35المحقق  

 األمور فقط.   تلك ذلك، مضیفًا أن بوسعھ أن یتذكر بعض P35القریب العاجل. فأقر 

أن شقیقھ قد تدّخل، وأنھ لقي معاملة أفضل    یعرف إنھ    P35، فقال  أن یتذكرھا  P35تفاصیل ذات صلة بإمكان  أراد فیدنیر أن یعرف  
 من تفاصیل.  وقال إن ذلك ھو كل ما بإمكانھ أن یتذكرع على ورقة ما. وقّ إنھ  على إثر ذلك، و

 إنھ ال یعرف.  P35، فقال بعد أن اعتُقلللمرة الثانیة لقائھ بأنور  زمنعن  P35سأل فیدنیر 

 إنھ ال یعرف.  P35عّما إذا بلغت تلك المدة خمسة أشھر، فقال  P35سأل فیدنیر 

أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا انطوى اللقاء الثاني على أي اختالف، أو إذا كان أشبھ ما یكون بجلسة تحقیق، وعن الجّو السائد حینھا، 
 إن ذلك اللقاء قد كان أفضل من اللقاء السابق.  P35فقال 

مما كانت علیھ    أن الظروف كانت أفضل  وأن كل ما یعرفھ ھوإنھ ال یعرف،    P35ا جرى التحقیق معھ، فقال  عّما إذ  P35سأل فیدنیر  
 ولى. في المرة األ

قدمیھ، فقال   إصابات الرعایة الطبیة التي حصل علیھا لعالجأن یتذكر أي تفاصیل عن  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان بإمكان 
P35  .إنھ كان بحاجة لرعایة طبیة لقدمیھ، وإنھ قد حصل علیھا في أحد المشافي 

ى قولھ إنھ التقى أنور مجدًدا في مكتبھ بعد مرور خمسة أشھر تقریبًا من قبل الشرطة، مشیًرا إل  P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
وقال إن أنور قد قدم لھ الشاي حینھا، وإن اللقاء  جدًدا في الفرع.  ذلك عندما ُسئل عّما إذا التقى أنور معندما تدخل التّجار في األمر، و

وقال أنور إنھ سیتلقى  .  أن قدمیھ مصابتان  بدوره   الذي أخبر أنور   P35أن یساعد    یدكان یختلف عن اللقاء السابق. وقال أنور إنھ یر
للمحكمة أن العالج    P35العالج الالزم في الیوم التالي. وقبل أن یتلقى العالج، قیل لھ إنھ جرى إرسال وثائقھ إلى المحكمة. وأوضح  

واقتصر  العالج الفعلي الالزم في حینھا.    فقط ال غیر، ولم یتلقَ   والمسكنات الذي حصل علیھ لم یكن كافیًا، حیث حصل على األسبرین 
 العالج الذي حصل علیھ حینئذ على مسكنّات األلم فقط كونھ لم یستطع النوم. 

إنھ مثُل أمام المحكمة، حیث صدر قرار اإلفراج    P35، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي حصل بعد ذلك، وكیفیة اإلفراج عن  
 اك.عنھ ھن 

 . اآلن  إنھ یعرف ولكنھ ال یتذكر P35عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر الثیاب التي كان أنور یرتدیھا، فقال  P35سأل فیدنیر 

 عاًما.  14حصل قبل قد إنھ ال یتذكر، مضیفًا أن ذلك  P35عّما إذا كان یرتدي زی�ا معینًا، فقال  P35سأل فیدنیر 
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للشرطة األلمانیة إن أنور شغل منصبًا رفیعًا في الفرع، وھو ما بإمكاننا أن نعرفھ من الزي الذي یرتدیھ.    P35أشار فیدنیر إلى قول  
، فأقر  2019ان بإمكانھ أن یتذكر األمور على نحو أفضل عندما تم استجوابھ من قبل الشرطة في العام  كعّما إذا    P35وسأل فیدنیر  

P35    وأن التعذیب الذي تعرض لھ ال یزال یلقي  2012وأضاف أنھ اعتقل في العام  .  حالیاج  لعالال یزال یخضع لذلك، مضیفًا أنھ ،
 . ونسي الكثیر من التفاصیل في غضون سنتین فقط، وأضاف أنھ یقول الحقیقة بظاللھ علیھ إلى الیوم. 

إدالئھ بشھادتھ، وأن بإمكان القضاة  ساعة من  بعد    P35قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھم سیفرغون من الجزء األول من شھادة  
 أن یواصلوا طرح األسئلة بعد استراحة قصیرة. 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة مدة [

*** 

 أثناء فترة االستراحة.  عافیتھمن  ابعضً قد استعاد   P35 یكون قالت القاضي كیربر إنھا تأمل أن

  في مناسبة   251  بشأن تعرضھ لالعتقال في الفرع لشرطة األلمانیة  أقوالھ لدى امشیًرا إلى    P35مضى القاضي فیدنیر في استجواب  
مرة، وأنھ قد یواجھ مشكلة في معرض إجابتھ على    13أنھ اعتقل    P35عن وقت حصول ذلك، فأوضح    P35أخرى. وسأل فیدنیر  

إنھ یبذل قصارى جھده كي یتذكر،    P35وقال  .  والتشویشتكرار تعرضھ لالعتقال غیر مرة قد یخلق بعض الخلط  ألن  ذلك السؤال  
تعرض للتعذیب،  إنھ  و  . المحضر  في   بإفاداتھ الواردة وقال إنھ تذكر أمور دون غیرھا عندما استشھد فیدنیر  ولكن ذلك لیس باألمر السھل.  

أن "یفقد صوابھ" جراء التعذیب  باإلمكان  ] أنھ كان  ُحِجبت المعلومات، أخبره األطباء في [ P35مرة. وبحسب    13والضرب، واالعتقال  
  منذ ستة تلقى الرعایة الطبیة الالزمة  ی إنھ    P35وقال  .  وحسب  فقدان جزء من الذاكرةوأن األمر ما كان لیقتصر على  الذي تعرض لھ،  
إنھ یحاول القیام بأي شيء    P35وقال  كي یتمكن من أن یعیش حیاة طبیعیة.    ھإعادة تأھیل  تھدف إلى تلك الرعایة    وإنأعوام ونصف،  

أنور كونھ قام بمھام اإلشراف أثناء فترة    قد ألقت القبض علىالمثول أمام المحكمة عندما شاھد أن ألمانیا  ، وإنھ أراد  لتجاوز األمر
 . بضعة أمورفي قولھ إنھ نسي  صادق . وأضاف أنھ  P35اعتقال 

أن یبذل قصارى    P35بغي لـن وقال فیدنیر إنھ ی أبًدا.    ھ على ذلك ن ینتقدو  ال فیدنیر إنھ ال بأس في ذلك األمر، وأن القضاة  قال القاضي  
للمرة الثانیة، وعّما إذا حصل ذلك    251عن زمن اعتقالھ في الفرع    P35ومضى في حدیثھ سائًال  ال أكثر.    ،جھده كي یتذكر التفاصیل

إحدى الصحف التابعة للمعارضة  في  ملكیة  حیث كان یملك حّصة  ،  إنھ اعتقل قبلھا  P35فقال  النزاع السوري الداخلي أم ال،    اندالع   قبل
 [لم یذكر المترجم االسم العربي للصحیفة، ولكنھ ترجم اسمھا إلى اللغة األلمانیة]. 

فیدنیر   إذا    P35سأل  العّما  تحریر  فأوضح  تولى  أیًضا،  الصحیفة  لتلك  مقالة    P35مقاالت  كتب  ألنھ  اعتقل  ُحِجبت  "[  بعنوانأنھ 
 أمر علي مملوك أن یتم اعتقالھ في كفرسوسة. وبناًء على ذلك، ]"، المعلومات

 ذلك.  P35عّما إذا كان ذلك صحیًحا، فأقر  P35، وسأل  2010للشرطة إنھ اعتقل في العام  P35أشار فیدنیر إلى قول 

 ذلك.  P35كر، فأقر لذا ةالصحیفة آنفوكان ھناك صلة بین اعتقالھ المرة الثانیة عّما إذا  P35سأل فیدنیر 

ھ للحضور  ئ إنھ یذكر أنھ تم استدعا  P35للحضور إلى الفرع فقط، فقال    تم استدعاؤه أو إذا    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا اعتقل  
 إلى الفرع. 

 . 251إنھ الفرع  P35، فقال ھأو اسمالفرع أراد فیدنیر أن یعرف رقم 

إنھ توّجھ إلى ھناك كونھ لم یقترف أي شيء، ولم یَر أي    P35، فقال  ةعی اى ھناك من تلقاء نفسھ طولعّما إذا توّجھ إ  P35سأل فیدنیر  
 . الفرعیحول دون توجھھ إلى قد سبب  

 أیام.  لبضعة إنھ اعتقل  P35عن مدة اعتقالھ، فقال  P35سأل فیدنیر 

 ذلك، قائًال إنھ اعتقل ثمانیة أو تسعة أیام.  P35للشرطة إنھ اعتقل ثمانیة أیام، فأقر  P35أشار فیدنیر إلى قول 

إنھ ال مجال    P35، فقال  2007أن یعقد مقارنة بین اعتقالھ ھذه المرة، واعتقالھ في العام  عّما إذا كان بإمكانھ    P35سأل فیدنیر  
 . 2007، إْذ كان التعذیب مھوًال في العام للمقارنة

 .   مجال للمقارنة قائًال إنھ ال  P35، فكّرر 2010عّما كانت األمور علیھ في العام  P35سأل فیدنیر 

اعتقالھ في  تجربة  إن    P35، فقال  2007لعام  اأفضل أم أسوأ من    2010اعتقالھ في العام    تجربة أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كانت  
 أسوأ بكثیر.  تكان  2007
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 إنھ نسي.   P35، فقال 2010أم في زنزانة جماعیة في العام  إحدى المنفردات عّما إذا اعتُقل في  P35سأل فیدنیر 

من قبل الشرطة، وتحدیًدا بقولھ إنھ اعتُقل في إحدى الزنازین الجماعیة مجدًدا، ولكنھا كانت    P35بمحضر استجواب  استشھد فیدنیر  
شخًصا فقط، وكان ھناك دورة میاه عند إحدى زوایا الزنزانة،    20، واعتقل فیھا  امربعً   امترً   40أفضل بكثیر: حیث بلغت مساحتھا  

  P35وأخبر  .  2007لعام  ابنفس السوء التي كانت علیھ في    2010ائدة في العام  ما كان الطعام المقدم، وأحوال النظافة الشخصیة السبین 
 المحكمة أنھ ال یتذكر الكثیر من التفاصیل، ولكن كانت المرة الثانیة أفضل من األولى. 

 ذلك.  P35للشرطة أن السجانین كانوا أفضل في المرة الثانیة أیًضا، فأقر  P35إلى قول أشار فیدنیر 

إنھ لیس بإمكانھ أن یتذكر. وسألھ فیدنیر    P35، فقال  251أنور أثناء اعتقالھ الثاني في الفرع    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا التقى  
 ذلك.   في  لم ینجحأي تفاصیل، ولكنھ  قصار جھده كي یتذكر بذل إنھ  P35شيء، فقال   ي عّما إذا كان یتذكر أ

للشرطة إنھ التقى أنور مجدًدا، وأخبره أن    P35وأشار إلى قول  ، P35لـ  یوفر السیاق بُغیة توضیح المسألةقال فیدنیر إن بإمكانھ أن  
قد أصبحت  ، وأخبره أن البلد  2007یتذكر لقاءھما في العام  كان  أنھ سأل أنور عّما إذا    P35، فأقر  األوضاع في البلد انزلقت إلى األسوأ 

 أن یتذكر اآلن.  ھأن بإمكان  P35وأضاف ] أسوأ حاًال.  2010اآلن [أي في العام 

وط كبیرة أمریكی�ا ودولی�ا،  یرزح تحت ضغ  البلد  أنھ أخبر أنور أن   P35عّما إذا حقق معھ أنور أو استجوبھ، فاستذكر    P35سأل فیدنیر  
 إن ذلك ھو كل ما بوسعھ أن یتذكر.  P35إصالح البلد ومؤسساتھ. وقال یھم أن یحاولوا القیام ب وأن عل

أن یخبر المحكمة إذا كان غیر قادر على    P35عندما التقى أنور، مضیفًا أن بإمكان    العینینعّما إذا كان معصوب    P35سأل فیدنیر  
 إنھ یتذكر أنھ كان معصوب العینین، ولكنھ غیر متأكد من ذلك تماًما.  P35تذكر األمر، فقال 

إنھ غیر متأكد، ولكنھ یعتقد أنھ سمعھ وھو یتحدث مع شخص عبر الھاتف    P35عّما إذا سمع صوت أنور أم ال، فقال    P35سأل فیدنیر  
 . أو جھاز الالسلكي 

أنور، وأوضح أنھ  بحضور  للشرطة إنھ تعرض للتعذیب    P35من قبل الشرطة، حیث أقر    P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
كرر أنور  ، و2010، كان معصوب العینین، وتعرض للضرب بأسالك في العام  P35سمع صوتھ أثناء تعرضھ للتعذیب. وبحسب  

دقیقة. وسألھ أنور مّرة واحدة عّما    20أو    15صوت أنور مرتین في غضون    P35وسمع    األمر بضربھ مرتین، صارًخا: "كمان!" 
اقتیاده إلى الزنزانة.   عندإنھ لم یسمع صوت أنور بعد ساعة واحدة من تعرضھ للتعذیب و P35، فقال اتإذا یرید أن یدلي بأي اعتراف

 المحكمة أن ذلك لم یحصل في مكتب أنور، وإنما في الطابق السفلي.  P35فأخبر 

إن بإمكانھ أن یتذكر بعض األمور فقط. وكان معصوب العینین،   P35أن یتذكر األمر اآلن، فقال   P35خلص فیدنیر إلى أنھ بإمكان  
 ة أخرى. تعذیبھ مرتولى وسمع بعض األصوات. وكان بإمكانھ أن یتذكر أن علی�ا ھو الشخص الذي 

إنھ سمع صوتھ، ولكن لیس بإمكانھ أن    P35أن یشاھد أنور بطریقة أو بأخرى، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان بإمكان  
 من أنور.   بأمرٍ ن بتعذیب أحد المعتقلین ویتذكر ما إذا شاھده أم ال، ولكن عادة ما یقوم السّجان 

 ذلك.  P35عّما إذا سمع إصدار األوامر، فنفى  P35سأل فیدنیر 

بمفرده مع أولئك األشخاص، وعندما سمع األصوات    P35كان  عّما إذا تعرض معتقلون آخرون للتعذیب أیًضا، وإذا    P35سأل فیدنیر  
 إن أشخاًصا كانوا یتعرضون للتعذیب بجانبھ، وسمع صراخھم.  P35التي وصفھا، فقال 

على مقربة  إنھم لم یكونوا بعیدین جد�ا عنھم، وإنما كانوا    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كانوا في نفس الغرفة أم في مكان آخر، فقال  
 . منھ

  أصوات  إنھ ال یعرف األسلوب الذي استخدم في ضرب اآلخرین، ولكنھ سمع P35خرین، فقال  صل لھ ولآلحعّما    P35فیدنیر  سأل
 م. صراخھ

 إنھم تعرضوا للضرب باألسالك.  P35عن األسلوب الذي تعرضوا للضرب بھ، فقال  P35سأل فیدنیر 

 .  اآلن  أن یتذكر ھإنھ نسي، ولیس بإمكان  P35، فقال P35راج عن فاإل  تم أراد فیدنیر أن یعرف كیف 

 إنھ ال یعرف.  P35األمر مجدًدا، فقال  يساھم دفع الرشوة فعّما إذا  P35سأل فیدنیر 

أحد    أخبرھم أن عن كیفیة اإلفراج عنھ،    P35ت الشرطة  . عندما سأل من قبل الشرطة   P35استشھد فیدنیر مجدًدا بمحضر استجواب  
عن    صادربموجب أمر    P35  ، وتقاضى ذلك الشخص رشوة، فأُفرج عن251  زمالئھ في الصحیفة یعرف موظف�ا سابقًا في الفرع 

فراج عنھم.  ، حیث یُصدر أنور أوامر باعتقال األشخاص، واإل أنور بذلك  یوعز ، ما كان شیئ لیحصل دون أن  P35وبحسب  أنور.  
المحكمة أنھ یعرف أن شخًصا قد    P35أخبر  ، وتم اإلفراج عنھ، وعاد إلى منزلھ بواسطة سیارة أجرة.  أنور مجدًدا  P35ولم یلتِق  

 تدخل في األمر، وأنھ اعتقل مدة قصیرة فقط.  
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فأوضح  تعرض للتعذیب وسوء المعاملة أم ال،    كان قد  أثناء مدة اعتقالھ، وإذا  P35  عن التبعات التي لحقت بجسدأراد فیدنیر أن یعرف  
P35    عملیة    11، وأُجریت لھ  في أغلب األحوال  تعرض للتعذیبأنھ  ]. وُحِجبت المعلومات عملیة جراحیة في [   21أُجریت لھ  أنھ

منذ  االجتماعیة  و  النفسیة االستشارات  یتلقى الرعایة الطبیة، و   ال یزال أنھ    P35وأضاف  جراحیة على إثر التعذیب الذي تعرض لھ.  
تتم ترقیة الضباط كلما ارتكبوا مزیًدا  ،  P35ض للتعذیب بأسالیب ُمرّوعة في كل فرع اعتقل فیھ. وبحسب  وتعرّ .  أعوام ونصف   ستة

]، قبل أن یتولى ابن أخیھ بشار سلیمان قیادة  251األسد قد أسس ھذا الفرع [أي الفرع    حافظأن    P35وأوضح  من جرائم التعذیب.  
، وكان یبتسم وھو یُعطي األوامر بتعذیب  إن أنور كان "یتفنن" في تعذیب األشخاص  P35وقال    ، وینقل أنور إلى الفرع. الفرع الحقًا
وتابع قائًال إن  صل شيء دون موافقة القاضي الذي یرأس المحكمة؟!  إنھ ال مجال للمقارنة، ولكن أیُعقل أن یح   P35وقال  األشخاص. 

 ھو المسؤول. ھذه مقارنة في غیر محلھا، ولكن كان أنور رئیًسا للفرع، وكان 

أن أحد أصدقائھ كان یعمل تحت إمرة علي    P35بأن أنور كان یتفنن بتعذیب األشخاص، فأوضح    P35سأل فیدنیر عن كیفیة علم  
  دون أنھ ال یمكن أن یتخذ أحد القرار    P35كما أخبر ذلك الشخص  موافقة أنور.  دون  ، وأخبره أنھ ال یمكن ألحد أن یلمسھ  مملوك

 موافقة أنور. 

 دارة المخابرات العامة. إل  اإنھ كان رئیسً  P35فقال منصب علي مملوك،  عن P35 سأل فیدنیر

الفرع  الذین تعرضوا لسوء المعاملة في  یتذكر ردود أفعالھ، وردود أفعال المعتقلین اآلخرین    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان  
 رثى لھا، وسمع بوفاة بعضھم.  إن الكثیر من المعتقلین كانوا في حالة یُ  P35، فقال 251

   معلوماتھ تقتصر على ما سمعھ من اآلخرین.ذلك، مضیفًا أن  P35عّما إذا شاھد جثثًا، فنفى  P35سأل فیدنیر 

شاھد شخًصا    إنھ  P35، فقال  2010في العام    251عن وجود جثث أثناء اعتقالھ في الفرع  قد أخبر الشرطة    P35أن  أشار فیدنیر إلى  
 . 2010او  2007شاھده في العام على األرض، ولكنھ غیر متأكد مما إذا كان قد ممددا 

 ذلك.  P35حصول أي محاولة إلنعاش أحدھم، فنفى عّما إذا یتذكر  P35سأل فیدنیر 

، ولكن توفي ثالثة أشخاص في الزنزانة  2007قد أخبر الشرطة األلمانیة أنھ لم یشاھد أي جثث في العام    P35أشار فیدنیر إلى أن  
أن یجري التنفس   P35وحاول إلى الزنزانة، ومات فیھا.  واُعید، حیث تعرض أحدھم للضرب على رأسھ، 2010الجماعیة في العام 

ما أفضى إلى  مولكن تعرض ذلك الشخص للضرب على رأسھ،  القیام بذلك،    للمحكمة أنھ حاول  P35فأقر  االصطناعي لذلك الشخص.  
خارج  إلى ذلك الشخص    نُقل،  P35وبحسب  ، وفشلت محاولة التنفس االصطناعي، وقضى ذلك الشخص نحبھ.  إصابتھ بنزیف داخلي

 أنھ ال یعرف المزید من التفاصیل.  P35الزنزانة. وأضاف 

إن اسمھ ھو [ُحجب االسم]، ولكنھ غیر متأكد، وال یرغب في أن یدلي بأي أقوال   P35ذلك الشخص، فقال عن اسم  P35سأل فیدنیر 
 غیر صحیحة. 

جثة [ُحجب اسم  حملوا حضر بدوره بعد ساعتین، ثم   ، والذيطبیبالللشرطة إن المعتقلین طلبوا استدعاء    P35أشار فیدنیر إلى قول  
 إنھ ال یستطیع أن یتذكر ذلك.  P35، فقال  الشخص] إلى خارج الزنزانة

إنھ قد شاھد ذلك الشخص فقط، ولكنھ سمع عن    P35عّما إذا قضى أشخاص آخرون نحبھم جراء التعذیب، فقال    P35سأل فیدنیر  
 وفاة أشخاص آخرین. 

السجن كانت    إنھ سمع أن أشخاًصا قد توفوا ألن أرضیة  P35على وجھ التحدید، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي سمعھ  
 الذي أُصیب بھ المعتقلون جراء التعذیب.   النزیفحمراء اللون، وامتألت ببقع الدم الناجمة عن 

ح  بْ یتحدث عن الممر بشكل رئیسي، إذ تعرض األشخاص للشّ   ھ إن   P35بعینھا، فقال    غرفة عّما إذا كان یتحدث عن    P35سأل فیدنیر  
 . أرضیة الممر  بقع الدمغطت ھناك. وعلیھ، 

أنھ ثمة سیخ معدني    P35عّما حصل ھناك على وجھ التحدید، فوصف    P35خلص فیدنیر إلى أنھ تم تعلیق األشخاص ھناك، وسأل  
 سم من األرضیة ألربع أو خمس ساعات.  20معلق على الجدار یتم تعلیق األشخاص علیھ بواسطة األصفاد. وتم تعلیقھم على ارتفاع 

ذلك، موضًحا أنھم تعرضوا للضرب باألسالك على سائر أنحاء   P35ضوا للضرب وھم معلقون، فأقر عّما إذا تعرّ  P35سأل فیدنیر 
 . الجسد

إنھ ھو نفسھ قد تعرض لذلك، كما إنھ شاھد آخرین یمرون بالشيء    P35عّما إذا شاھد آخرین یتعرضون لذلك، فقال    P35ل فیدنیر  سأ
 نفسھ عندما تحركت عصابة العینین من مكانھا، وسمع أصوات صراخ أیًضا. 

یُبلغ رئیس الفرع كي یحضر نظًرا  ھ سمع علی�ا یطلب من أبي محمد أن  للشرطة إن   P35وفیما یتعلق بالجثث، أشار فیدنیر إلى قول  
 إنھ ال یتذكر ذلك، ولكنھ سمع باألمر.  P35فقال لك عندما أحضروا الطعام للمعتقلین. لوفاة شخصین، وذ
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، وتحدیًدا فیما یتعلق بقدمیھ،  2007في العام  251ال یزال یعاني من تبعات اعتقالھ للمرة األولى في الفرع   P35أشار فیدنیر إلى أن 
 إن الندب ال تزال واضحة للعیان، وإن بإمكانھ أن یریھا للمحكمة.  P35فقال 

كما تعرض للضرب علیھما   عق بالكھرباء على قدمیھ، صإنھ تعرض لل  P35أن یصفھا بدًال من ذلك، فقال    P35طلب فیدنیر من  
 في قدمیھ حینھا.  احتقنأن الدم  P35]. وأضاف ُحِجبت المعلومات وعلیھ، خضع لثالث عملیات جراحیة في [أیًضا. 

اء إصابات  ، وذلك جرّ 2007للشرطة إنھ كان بحاجة ماسة للرعایة الطبیة عقب اإلفراج عنھ في العام    P35أشار فیدنیر إلى قول  
لعالج على الدوام، وأن اآلثار ال  بحاجة لذلك، موضًحا أنھ  P35، فأقر 2010ى العالج حتى العام وتلقّ قدمیھ. وخضع لزراعة الجلد،  

 تزال واضحة على قدمیھ. 

ما الذي كان یشیر    P35فلم یعرف  ،  2011في سوریا في العام    النزاع الداخلي  اندالععند  عّما مر بھ من تجارب    P35سأل فیدنیر  
أنھ شارك في    P35أن یصف كیفیة تعاملھ مع النزاع، ومع حوادث اعتقالھ، فأوضح    P35إلیھ فیدنیر في حدیثھ. طلب فیدنیر من  

،  فرع فلسطین مدة شھر واحدفي . واعتُقل رفقةَ آخرین  2012و   2011قل في عامي  المظاھرات، وتمتع ببعض النفوذ والتأثیر، واعت 
وفد األمم المتحدة، ورتب أمور    أعضاءأحد    كوفي عنان  إنھ اعتقل ثالث مرات، وتدخل  P35وأُفرج عنھ ذات مرة مدة یومین. وقال  

 زیارتھ إلى سوریا، وأخبروه بأن یغادر البالد، وإال سیتم اعتقالھ مجدًدا.  أثناءإنھ التقى وفد األمم المتحدة  P35وقال اإلفراج عنھ. 

إنھ تعرض ألفظع ضروب التعذیب في فرع    P35للتعذیب في فرع فلسطین أیًضا، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تعرض  
 فلسطین.

 .إن معظم تلك األحداث وقعت في ذلك العام P35، فقال 2012في العام  أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا وقع ذلك

وأنھ انھار بدنیا تعرض للصعق بالكھرباء على نحو یومي،  إنھ    P35عّما تعرض لھ على وجھ التحدید، فوصف    P35سأل فیدنیر  
 .ونفسیا

إن الجمیع تعرض للتعذیب، ولكن كان   P35في فرع [فلسطین]، فقال تلك المعاملة ل جمیع المعتقلین  تعرض عّما إذا  P35سأل فیدنیر 
 ھو وبعض المعتقلین اآلخرین قادة الثورة. 

 ذلك.  P35تعرض ھو دون غیره لمعاملة سیئة، فأقر   P35فیدنیر إلى أن   خلص

إنھ كان    P35قد ذكر أنھ أحد قادة الثورة، وسألھ عّما إذا أوكلت لھ أي مھام ضمن نطاق المعارضة، فقال    P35أشار فیدنیر إلى أن  
اھرات، و"كانوا" بالتالي غاضبین جًدا منھ.  ، ونّسق أمور المظمحتواھا  ناشًطا، وقاد عدًدا من المظاھرات، وطبع المنشورات وكتب

 ارسات قوات األمن تجاه الناشطین. والناشطون اآلخرون للتكیف مع مم P35واضُطر 

 . 2012وحتى العام  2011إنھا امتدت من العام  P35عن الفترة الزمنیة التي حصلت فیھا تلك المظاھرات، فقال  P35سأل فیدنیر 

 ]. 2011[  ،آذار/مارس 15إنھا اندلعت بتاریخ  P35عن الوقت الذي اندلعت فیھ تلك المظاھرات، فقال  P35سأل فیدنیر 

لم  ھ  ھستیری�ا كون   فعلھ رد  النظام كان دكتاتوری�ا، وكان  أن    P35عن رد فعل النظام تجاه تلك المظاھرات، فأوضح    P35سأل فیدنیر  
 إن تلك المظاھرات كانت بمثابة صدمة للنظام.  P35. وقال هیتوقع من األشخاص أن یتظاھروا ضد

 إنھم أطلقوا النار على المتظاھرین.  P35عّما إذا لدیة أدلة ملموسة، فقال  P35سأل فیدنیر 

 ] فصاعًدا. 2011[  ،آذار/مارس 18إن ذلك بدأ بتاریخ  P35فقال  أراد فیدنیر أن یعرف متى حصل إطالق النار على وجھ التحدید، 

دمشق.    ریف و ریا، ودمشق،  ا إنھا حصلت في المیدان، ود  P35حوادث إطالق النار تلك، فقال    حصولعن مكان    P35سأل فیدنیر  
 تلك المظاھرات أیضاً.  أثناء إنھ حضر  P35وقال 

  فأقر   –   أحد الناشطین  بصفتھ  – للتعامل مع المظاھرات  تنسیق  مسألة تشكیل مجموعة  عّما إذا كان یعرف شیئًا عن    P35سأل فیدنیر  
P35    وقال  مجلسا ذلك، قائًال إن علي مملوك والوزیرین تركماني وآصف شوكت قد شّكلوا .P35    من  إنھ ال یعرف ما الذي حصل

 األوامر.   أعطوا ا ھناك، ولكنھم وجودوراء الستار ألنھ لم یكن م 

إنھ قد ُشّكل بعد انطالق المظاھرات األولى على الفور، وأعطى المجلس   P35عن زمن تشكیل ذلك المجلس، فقال  P35سأل فیدنیر 
 أوامر بخصوص تنفیذ االعتقاالت، وعملیات إطالق النار. 

عّما إذا كان   P35". سأل فیدنیر  الخلیة"  أُطلق علیھا اسم  إنھ  P35، فقال  مجموعة التنسیقأن یعرف اسم ذلك المجلس/  أراد فیدنیر  
ین قائًال إن االختصار "خلیة األزمات"  شفوی إنھا خلیة األزمات. [قاطع أحد مترجمي المحكمة ال  P35األزمات، فقال  یقصد خلیة إدارة
 ھو اختصار شائع لخلیة إدارة األزمات].  لتّوه  P35الذي استخدمھ 

إن جسده قد تغیر كثیًرا، حیث    P35، وسألھ عن التبعات البدنیة العتقالھ، فقال  امحترفً   اریاضًی   اكان العًب   P35أشار فیدنیر إلى أن  
 . الحقا الكثیر من وزنھ فقد كغ بادئ األمر، ولكنھ  140بلغ وزنھ 
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كغ بسبب    140إن وزنھ بلغ    P35كغ بعد اعتقالھ المرة األخیرة، فقال    66أخبر الشرطة أن وزنھ بلغ    P35أشار فیدنیر إلى أن  
 لمعدة.  ل عملیة تكمیموأنھ أجرى لعملیات الجراحیة. الالزمة لجرعات الكورتیزون 

 . P35 المزید من األسئلة لـ المّدعین العاّمینلم یكن لدى 

 استجواب من قبل الدفاع 

أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا   P35واستھّل باإلشارة إلى أن  قال محامي الدفاع بوكر إن لدى الدفاع بضعة أسئلة فقط.  
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن   P35. وأراد بوكر أن یعرف ما إذا أخبر  2010أنھ اعتقل في فرع الخطیب في العام  

 إنھ ال یتذكر.   P35باإلفراج عنھ، فقال  ذي أمرال الشخص 

الواردة في محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، ولكن قاطعتھ القاضي كیربر    P35أراد بوكر أن یستشھد بأحد أقوال  
غادر قاعة المحكمة   بعد أنذلك  قد فاتھ ھ ال بد وأنھ  رئیسة المحكمة قائلةً إن القاضي فیدنیر قد استشھد بتلك الجزئیة سابقًا. قال بوكر إن 

. وسأل  عن كیفیة علمھ بھویة الشخص الذي أمر باإلفراج عنھ   P35لبعض الوقت أثناء الجلسة. وأضاف أنھ ال یزال یرید أن یسأل  
  P35. وسأل بوكر  ن الموافقة كنایة ع  عّما إذا كان یتذكر استجوابھ من قبل الشرطة أصًال، فأومأت القاضي كیربر برأسھا  P35بوكر  

 إنھ ال یتذكر.  P35عن كیفیة علمھ بأن أنور أمر باإلفراج عنھ، فقال 

  أنھ لم یكن یعرف اسم أنور،   ھ بأنور موضًحا ئ سؤالھ عن لقا  عندأجاب  من قبل الشرطة، حیث    P35محضر استجواب  ب استشھد بوكر  
إنھ لم یفھم. أوضح بوكر أنھ استشھد بمحضر التحقیق    P35. فقال  على الرغم من كونھ رئیًسا للفرع، ویتمتع بالكثیر من النفوذ في البالد

قد قال ذلك حقًا أم ال یتذكر. كرر بوكر    P35من قبل مكتب الشرطة الجنائیة بألمانیا، وأراد أن یعرف ما إذا كان صحیًحا أن    P35مع  
 إنھ ال یتذكر.  P35یتذكر قولھ ذلك، فقال  P35أنھ یرید أن یعرف ما إذا كان  P35، مخبًرا االقتباس

لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ حتى الوزراء ما كان بوسعھم أن یتحدوا أوامر أنور، فأوضح    P35أشار بوكر إلى قول  
P35   .أن قوات األمن ھي التي تبسط سیطرتھا على سوریا 

رتھا على  بسطت قوات األمن سیط إنھ ال یتذكر، ولكن    P35عّما إذا كان ھو الذي قال تلك الجملة الصادمة، فقال    P35سأل بوكر  
 سوریا. 

عّما إذا كان بإمكانھ أن یعلّق على فحوى تلك الجملة أم ال، وعّما إذا كان یعرف عن ذلك األمر [أي    P35كرر بوكر الجملة، وسأل  
سوریا. وتمتع   كامل   إنھ یعرف أن قوات األمن بسطت سیطرتھا على   P35الوزراء لیس بإمكانھم أن یتحدوا أنور]، فقال    أن  حقیقة 

 یس الوزراء ألن أجھزة المخابرات العامة ھي الجھة المسؤولة عن إدارة البلد.  ئ أنور بسلطة تفوق تلك التي یتمتع بھا ر

على وجھ الخصوص على  یرید أن یطلع  سابقًا، قائًال إنھ یّود أن یلقي نظرة علیھا، و  P35الطبیة التي ذكرھا    التقاریرأشار بوكر إلى  
قام بوكر بسؤال محامي الشاھد السید كروكر عّما إذا كان بإمكان المحكمة أن  . و P35تعلق بفجوات الذاكرة التي یعاني منھا  تلك التي ت 

 إن بإمكانھ أن یسلّمھا للمحكمة.  P35، فقال التقاریرتتطلع على 

ذكر أن علي مملوك ھو رئیس إدارة المخابرات العامة، وأن أحد أصدقائھ یعمل تحت إمرة    P35أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن  
 ذلك.  P35علي مملوك، فأقر 

من احتمال اعتقالھ بعد أن أصدر أنور    P35إن صدیقھ قُتل ألنھ حذّر    P35، فقال  P35أراد فراتسكي أن یعرف المزید عن صدیق  
 . P35أنور] وحافظ مخلوف أوامر تقضي بتصفیة  باتجاه مؤشرا بیده[

إن صدیقًا لھ قد اتصل بھ، وأخبره أن صدیقھ [ُحجب االسم] قد اعتقل على أیدي    P35بذلك، فقال    P35أراد بوكر أن یعرف كیف علم  
 أنور وحافظ مخلوف. 

 . 2012إنھ یعرف ذلك منذ العام  P35عن الفترة التي عرف فیھا ذلك، فقال  P35سأل فراتسكي 

 أیًضا.  اعتقالھ ومقتلھإن صدیقھ اتّصل بھ، وحذّره. وأخبره شقیق صدیقھ عن  P35عن مصدر معلوماتھ، فقال  P35سأل فراتسكي 

إنھ أخبر مكتب الشرطة    P35عّما إذا نسي كونھ لم یخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن ذلك، فقال    P35سأل فراتسكي  
 : ال بد أن یكون ذلك مذكوًرا في المحضر. قائال الجنائیة االتحادیة بألمانیا

التي عرف   الفترة  یعرف  أن  فراتسكي  فقال    P35أراد  بتصفیتھ،  أمر  [   P35فیھا عن صدور  في شھر حزیران/یونیو  ُحِجبت  إنھ 
بر الشرطة  خأنھ أ  P35. وتم اإلفراج عنھ من فرع فلسطین، ولكن تمت مداھمة منزلھ بعد ساعتین فقط. وأضاف  2012]  المعلومات
 عن ذلك. 



International Research and 
Documentation Center   

 

22 
 

،  التقاریرمي الدفاع بوكر عن اللغة التي كتبت بھا تلك  ، وسأل محاالطبیة  P35  تقاریرقالت القاضي كیربر إنھا ستقوم اآلن بتالوة  
وقال إنھ سیلقي علیھا نظرة رفقة موّكلھ في البدایة، وذلك  مكتوبة باللغة الفرنسیة وبخّط الید.    التقاریرفأوضح محامي الشاھد كروكر أن  

 التي یودون تسلیمھا للمحكمة.  التقاریربُغیة انتقاء 

ستنتھي بذلك. قاطع محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ ال بأس في انتقاء التقاریر    P35جلسة طرح األسئلة على    قالت القاضي كیربر إن 
 لحظة ھدوء، كما أنھ یرغب في الحصول على ترجمة لتلك الوثائق.  أوًال، ولكنھ یحبذ أن یحصل ذلك في 

 كشاھد. االنصراف ب  P35ُسمح لـ

تعرف   المحكمة  إن  كیربر  القاضي  في    P35ن  أقالت  ب واجھ صعوبة  أمام  اإلدالء  لحضوره  امتنانھا  وأعربت عن  أمامھا.  شھادتھ 
 المحكمة، وأعربت عن شكرھا للشاھد باللغة العربیة. 

 

 صباًحا.  11:50في تمام الساعة  ة الجلسُرفعت 

 . 2021 ،حزیران/یونیو 23ستُعقد الجلسة التالیة بتاریخ 
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 38التقریر 
 2021حزیران/یونیو،  24و 23تواریخ الجلسات: 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافًا للتعذیب. 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021حزیران/یونیو،  23 –الیوم السابع والسبعون 

العمر  P36استُدعي   یبلغ من  الھالل األحمر مقابل فرع    مشفىطبیبًا خبیًرا. فقد عمل لدى  بصفتھ  ،  ا عامً   36، وھو رجل سوري 
  مشفى . وخالل ھذا الوقت، قدم الّدعم الطبي للمعتقلین في الفرع وفي  2013إلى نھایة    2012الخطیب مباشرة، من شباط/فبرایر  

في فرع الخطیب. وكان ھو    اشخصً   50معتقلة، وزعم أنھ شھد موت ما یقرب من  امرأة  الھالل األحمر بشكل شبھ یومي، ومنھم  
على أنھ فرع الخطیب.    احّدد مبنى مختلفً في الفرع، كما كان الشاھد األول الذي  منتظًما  الشاھد األول الذي وصف توفیر رعایة طبیة  

 وشابت شھادتھ تحدیات لغویة ألنھ تحدث األلمانیة على الرغم من معرفتھ المحدودة بمفردات ألمانیة ذات صلة بشھادتھ. 

 2021حزیران/یونیو،  24 –الیوم الثامن والسبعون 

منصب لواء في الشرطة السوریة. أدلى بشھادتھ حول عالقتھ بأنور، وكان ب،  اعامً   69متقاعد یبلغ من العمر    ھو رجل  P37  إن
الذي كان یلتقي بھ بانتظام في مقھى في برلین مع أصدقائھ. ووصف كیف التقى بأنور ألول مرة قبل عقود قبل أن یتخرج أنور من 

بأنور في دورة لغة في   P37قسم آخر، لم یلتِق الرجالن مرة أخرى حتى التقى نجل  كلیة الحقوق. وبعد أن تخّرج أنور وانتقل إلى  
مسؤول شرطة رفیع المستوى على عكس أنور  بصفتھ  ألمانیا. وتحدث الشاھد أیضا عن قدرتھ على استخدام الحكم األخالقي الجید  

 بصفتھ مسؤول مخابرات.

 

  
 2021حزیران/یونیو،  23 –الیوم السابع والسبعون 

 وبولتس.  ریتشر  . ومثّل االّدعاء العام المّدعیان العامان  فیینمن الصح  ثنیناصباًحا بحضور ثالثة أشخاص و  9:30بدأت الجلسة الساعة  

 بحقوقھ وواجباتھ بصفتھ شاھًدا.  P36 غبلِ أُ 

  P36شھادة 

 ال. P36أو المصاھرة. فقال  قرابةبالمتّھم سواء بال P36عّما إذا كان ھناك أي عالقة تربط  سألت القاضي كیربر

سیطلب أنھ  إنھ سیدلي بشھادتھ باللغة األلمانیة. و  P36قال  فأن بإمكانھ اإلدالء بشھادتھ باللغة العربیة.    P36ذّكرت القاضي كیربر  
 . لزم األمر نالمساعدة من المترجم إ

 استجواب من قبل القاضي كیربر

إنھ درس الطب في سوریا في جامعة حلب. وتعلم   P36في سوریا ولماذا ذھب إلى فرع الخطیب. فقال  ن عملھ  ع  P36سألت كیربر  
بتخصصھ. تخصص في طب األطفال. وبدأ   اللغة األلمانیة من أجل [ممارسة الطب] في ألمانیا، لكن خططھ لم تنجح ألنھ كان مشغوالً 

 . كان في سنتھ الثانیة مع الھالل األحمر [عندما ذھب ألول مرة إلى الخطیب].2012فبرایر،  /شباط  14[العمل في الھالل األحمر] في  

مجموعة أبنیة تقع مقابل مبنى   عبارة عنإن الخطیب    P36فرع الخطیب. فقال  على تواصل مع    P36  أصبحكیف  كیربر    سألت
في    عاملونناقش ال  ]،لفرعل  P36لب من الھالل األحمر تقدیم اإلسعافات األولیة للسجناء. [في أول زیارة قام بھا  الھالل األحمر. وطُ 

 
ي ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  ف  1

َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما   اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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إلى الخارج [إلى    لمعتقلینا  أخذالخطیب مع إدارة الھالل األحمر ما إذا كان یجب على األطباء الذھاب إلى الفرع أو ما إذا كان ینبغي  
 أو أي مكان آخر].  مشفىال

سنة  أغسطس [خالل ال/إن تجربتھ األولى كانت في منتصف آب  P36  فقالفي الخطیب.    P36سألت كیربر متى كانت أول تجربة لـ
 الثانیة التي عمل فیھا في الھالل األحمر]. 

لشرطة الجنائیة االتحادیة  ا ا من ھذا التاریخ وما إذا كان یتذكر ما قالھ أثناء استجوابأّكدً مت P36سأل محامي الدفاع بوكر ما إذا كان 
[ُحجبت لكن بعد بضعة أشھر في  وئل في البدایة].  إن التاریخ الذي قدمھ لم یكن دقیقًا للغایة [عندما سُ   P36. فقال  )BKAاأللمانیة (

 بالتأكید خالل شھر رمضان.  وقعت ، فكر ملیًا في األمر وتحقق منھ ألن الحادثةالمعلومات]

أن الحادثة كان من الممكن أن تكون قد وقعت في   [ُحجبت المعلومات]الشرطة أثناء استجوابھ في    P36سأل بوكر عّما إذا أخبر  
 ذلك. P36سبتمبر. فأّكد /أغسطس أو أیلول/یولیو أو آب/تموز

قد  إن الجمیع یعرفون أن الخطیب كان تحت إدارة المخابرات الجویة و  P36فقال  ا حدث في فرع الخطیب.  عمّ   P36كیربر    تسأل
كان مصدوما.  ون.  ، كان برفقة أطباء آخروعتقلینلعالج الم  القبوإلى    P36]. في المرة األولى التي نزل فیھا  عتقال[ظروف اال  رأوا

 .معتقل 100حوالي  رأواھو واألطباء ھناك لمدة ساعتین أو ثالث ساعات وحیث بقي 

 ھناك ثالثة أطباء. ھ كانأن P36أوضح فعدد األطباء الذین كانوا معھ. عن  P36سألت كیربر 

 .100أكثر من  P36قال فھناك لتلقي العالج.  الذین كانوا لمعتقلینكیربر عن عدد ا تسأل

ماتاجات ویعانون من خرّ   كانوا  المعتقلینن معظم  إ  P36قال  ف.  عانى منھا المعتقلونكیربر عن اإلصابات واألمراض التي    تسأل .  تورُّ
 ونادًرا ما كان بعضھم مصابًا بأمراض مزمنة مثل السكري أو مشاكل في ضغط الدم أو الربو أو أمراض السجن األخرى. 

على سبیل    في السجن. وكانت  ن انھم كانواإن أمراض السجن كانت ناجمة ع  P36[أمراض السجن]. فقال    ما ھي  P36سألت كیربر  
مات والُخرّ المثال، ك  اجات.التورُّ

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

یتذكر كیف استُدعي إلى فرع الخطیب. فھل ذھب   P36أنھ یستطیع التحدث باللغة العربیة. ثم سأل إن كان    P36ر القاضي فیدنیر  ذكَّ 
إلى الھالل   بزیھم الرسمي  من الخطیب توجھوا  ین مسلح  موظفینأن    P36وطلب منھ الذھاب إلى الخطیب؟ فأوضح    P36أحدھم إلى  

بعد    بین یوٍم وآخر  الظھرواألطباء اآلخرون أنھم سیذھبون إلى الخطیب بعد    P36األحمر لتنسیق رعایة روتینیة للمعتقلین. ثم أُبلغ  
 في الصباح. المنتظمینانتھائھم من رعایة مرضاھم 

لدیھم وقت بعد   كانأنھم عادة ما كانوا یذھبون إلى الفرع عندما    P36سأل فیدنیر متى [كانوا یذھبون عادة إلى الخطیب]. فأوضح  
 مساًء. 4:00 - 2:00، حوالي ر الظھ

من الخطیب جاءوا [إلى الھالل األحمر] ورافقوھم   موظفینإن    P36قال  فواألطباء إلى فرع الخطیب.    ھو  كیف ذھب  P36سأل فیدنیر  
للوصول وإلى قبو في مبنى معین.    ؤخذونكانوا دائما یُ إلى الفرع. یتكون الخطیب من أبنیة متعددة مع ساحة فسیحة وموقف سیارات.  

وأال یتحدثوا   یخافوا. قیل لھم أال  تم توزیع المھام وقیل لألطباء ما یجب علیھم فعلھ  النزول،كان علیھم أن یدخلوا بابین. بمجرد    إلیھ،
أي شيء یقدموا  وأال  الطبیة]،  [مشاكلھم  بخالف  المرضى  إنھ    غیر   مع  مریض  قال  إذا  الطبي.  یالعالج  كان    لإلیذاء،تعرض  كان 

 [یُضرب].

سبب مشكلة طبیة وتحدث  عن  أنھ إذا سأل أحد المعتقلین [  P36[ماذا قال المرضى بخصوص إساءة معاملتھم]. فأوضح    سأل فیدنیر
 المعتقل عن التعذیب]، فكان یُضرب المعتقل على وجھھ.

یضربوا المرضى أمام  ] لم  عاملینإن [ال  P36. فقال  شيء آخر غیر األیديإذا كان المعتقلون قد تعرضوا للضرب ب  عّماسأل فیدنیر  
 الحالة یُضربون على الوجھ].  تلك  كانوا فياألطباء إال إذا لم یلتزم المعتقلون باألوامر [

إنھم كانوا یتحدثون عن األمراض وعن مكان وقوع اإلصابات ولیس عن   P36عّما تحدث عنھ مع المرضى. فقال    P36سأل فیدنیر  
 سببھا.

قام  وصف اإلصابات واأل  P36من    فیدنیرطلب   التي رآھا وكیف  ن اإلصابات إ   P36قال  ف.  اطبیببصفتھ  بتقییمھا    P36مراض 
أو    ذرعمثل األ  أكبر،كان البعض اآلخر  واجات على الذراعین والساقین.  رّ متنوعة. كان بعضھا صغیًرا، مثل الخُ كانت  واألمراض  

مةأصابع القدم الم  للغایة. توّرِ

قالوا   لمعتقلینكان یعرف ذلك ألن بعض اوأن المعتقلین كانوا في الخطیب.    P36. فأوضح  ونیأتالمرضى  سأل فیدنیر من أین كان  
إن طبیبًا آخر    معتقلقال الفطلب منھ تناول دواء معین.    معتقال  P36  سأل  المرات،لألطباء إنھم تلقوا المساعدة من قبل. في إحدى  
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جعل األطباء یتساءلون عن سبب سجن الشباب.   ممابزیارة الفرع لكنھ لم یعد أبًدا. وكان معظم المصابین من الشباب،    وقد قام   أخبره
 .لإلساءةإنھم تعرضوا  عتقلون وكانت الغرف صغیرة. قال الم ھواء،لم یكن في القبو نوافذ أو 

أوضح المعتقلون أن حالتھم كانت بسبب سوء وكدمات.  إصابات وأنھ رأى    P36. فأّكد  إصاباتأي    P36سأل فیدنیر عّما إذا رأى  
 یعانون أحیانًا من التھابات.كانوا المعاملة وأنھم 

  توّرمة كانت ذراعھ م  رأى معتقًال   مرة،. ذات  القیح  تجفیف  إنھ كان یتم  P36اإلصابات. فقال    معالجة  مت كانت تكیف    P36سأل فیدنیر  
  تجفیف بعد أن قاموا ب  لقیح واألطباء اآلخرون دلًوا بعشرة لترات من ا  P36  مألو  .طبیعيلدرجة أنھا كانت أكبر بخمس مرات من ال 

 الجرح وتطھیره وخیاطتھ وإعطاء المضادات الحیویة.

طباء قبول أي شخص قرروا أن یتم نقلھ إلى وحدة األ  كان بإمكاننعم.    P36سأل فیدنیر عّما إذا تم إدخال المرضى إلى المشفى. فقال  
كمریض في غیبوبة   ]،عدة حاالت طارئة [إلى المشفىر  [الفرع] بإحضا  موظفو حتاج إلى عملیة. كما قام  كان یالعنایة المركزة أو  

 على سبیل المثال.  برصاصةوشخص مصاب 

.  اوال مقیدً   اأنھ لم یكن حرً   P36كان مقیًدا. فأوضح    أمإن كان لدیھ حریة التصرف بالنسبة إلى كیفیة عالج المرضى    P36سأل فیدنیر  
في بعض األحیان، إذا قال  وفقط".    دواءحبة  أعطھ    ال،الفرع] "  موظفو عندما أراد األطباء إعطاء المریض مضادات حیویة، قال [

 سینقلونھ إلى المشفى الحقًا. كانوا ترك المعتقل وأنھمالفرع] أن یُ  موظفو[ كانوا یقولوناألطباء إن أحد المعتقلین مصاب بكسر، 

المشفى. قیل لنا أال  أثناء استجواب الشرطة: "لقد أعطونا تعلیمات. وقالوا لنا أال نرسل المرضى إلى    P36  أقوالأشار فیدنیر إلى  
 نعطي عبوات كاملة من األدویة. وكانت ھناك تعلیمات حول كیف یجب أن أتصرف بصفتي طبیبًا".

 . رفضت كیربر الطلب.P36بوكر وقال إنھ یرید طرح سؤال على تدّخل 

ما یجب القیام بھ [من حیث العالج]،  تعلیمات بتلق  أنھ لم ی  P36]. فأوضح  اأثناء االستجواب صحیحً   ما قالھ  [إذا كان  P36سألت كیربر  
 یقول. ولكن قیل لھ أین یذھب وما

لون كان  حیث  في صور قیصر.    كتلك التيإنھ، كما [قال للشرطة]، رأى [ظروفًا]    P36أیًضا. فقال    P36سأل فیدنیر عّما الحظھ  
نحیفین. ولم    جمیعا  كانواكما  .  جوھھمو  في  وخاصةاجات  كان كل مریض یعاني من خرّ وكانت مالبسھم ممزقة.  و.  أصفرالمرضى  

م لھمیكن   ا.مغذیً  الطعام الذي قُّدِ

.  قبوفي الیتم  ن العالج كان في الغالب  إ  P36قال  فإلى الزنازین وكیف كانت الظروف ھناك.    خذواأُ سأل فیدنیر عّما إذا كان األطباء قد  
 30  بداخلھاالمساحة"    هھذكالعدید من الغرف "  P36دخل  وكانوا یدخلون الزنازین أحیانًا عندما یكون المعتقل فاقًدا للوعي.    بید أنھم 

  ا تبلغ أبعادھ حیث  والدفاع.    العام   عاءواالدّ   وطاولة الشھود  القضاة  ھیئةإلى المسافة بین    P36أشار  ، إن لم یكن أكثر. [ًال معتق  50  –
 م.] 7-5×3-2حوالي 

 . النظافة العامة لم تكن تراعى في المكانإن  P36. فقال العامة سأل فیدنیر عن النظافة

كان وأثناء استجواب الشرطة: "لم یكن ھناك ضوء، فقط ضوء اصطناعي. ولم یكن ھناك ھواء أو نوافذ.    P36  قول اقتبس فیدنیر  
إذا كانت ھذه العبارة صحیحة. فأّكد    P36". سأل فیدنیر  مرتبةمباشرة على األرض بدون  یجلسون  المعتقلون    كان. وقذًراالمرحاض  

P36 .ذلك 

 الصحة، مثل قصور القلب والكلى. في أن الظروف أدت إلى تدھور P36أوضح فعن تداعیات ھذه الظروف.  P36 فیدنیر سأل

قام األطباء بنقل  حیث    .ذلك  P36د  فأكّ ا إذا كان قد توصل إلى ھذا االستنتاج من خالل الفحوصات الطبیة.  عمّ   P36  فیدنیر  سأل
. مسبقة  صحیةدون وجود حاالت    احاد  ا كلوی  االطبیة التي أظھرت قصور  المرضى إلى وحدة العنایة المركزة بعد إجراء الفحوصات

 .P36 عدة أشخاص على مرأى من توفيعلى سبیل المثال.  التغذیة،یمكن أن یحدث ھذا بسبب الجفاف أو ف

 ھما. یكل P36قال فداخل الخطیب أم بعد إحالتھم إلى المشفى.  توفواا إذا كان الناس قد ر عمّ یسأل فیدن

فیدنیر   التي شھدسأل  للوفیات  التقدیري  العدد  الذي    50وفاة حوالي    P36. شھد  P36  ھا عن  الوقت  فیھ في   عملشخًصا [خالل 
 الخطیب].

الكلى، بسبب الظروف السیئة. وقد    السبب، مثل قصور القلب أو  كانتإن األمراض    P36عن أسباب الوفاة. فقال    P36سأل فیدنیر  
ھذه األمراض   حیث حدثتغیر طبیعي.    أمرٌ   وھو،  سابقةعلم ذلك ألن بعض الناس توفوا بأمراض دون أن تكون لدیھم حاالت مرضیة  

 ذلك بناًء على التجاعید الموجودة على جلده. یعرفون األطباء كانیصاب شخص ما بالجفاف،  كان فجأة. عندما

مجرى    إلىاجات  السموم من الخرّ   لختدعندما    الدم  تسممذلك. یحدث    P36الدم. فأّكد    تسمم  سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك حاالت
 الدم.
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أوضح  فبسوء المعاملة.    متعلقةرأى وفیات  قد    P36ا إذا كان  اإلصابات، ثم سأل عمّ ب   متعلقةنھ رأى وفیات  إ  P36  قول  إلىأشار فیدنیر  
P36    لكن اإلساءة   اإلساءة،كانت ھناك العدید من حاالت  و.  توفواأن بعض األشخاص أصیبوا بأعیرة ناریة وتم نقلھم إلى المشفى حیث

 اجات وكسور. وخرّ   اتمیؤدي الضرب إلى تورُّ  كان لم تكن السبب المباشر للوفاة. غالبًا ما

 .%50حوالي  P36بة األشخاص الذین تم إدخالھم إلى المشفى وتوفوا. فقال سأل فیدنیر عن نس

إلى   اصطحبوني].  افعلت [رأیت جثثً   نعم،أثناء استجواب الشرطة إنھ رأى جثثا [في سیاق اإلساءة]: "  P36أشارت كیربر إلى قول  
وأ [دت  كّ الجثث  شرعي"    P36سأل  فالوفاة".  "طبیب  یقول  أن  یمكنھ  كیف  المترجم المترجم  أخبره  األلمانیة.  باللغة 

"Gerichtsmediziner.["  أشار  وP36  فھم لم یكونوا أطباء شرعیین.   –تقدیم العالج، ولیس إثبات الوفاة    كان  إلى أن دور األطباء 

 ذلك. P36. فأّكد توفيقد  اشخص أنمع ذلك إلى  P36 أشار سألت كیربر عّما إذا

إن معظم الجثث ظھرت علیھا    P36قال  فمن سوء المعاملة.    توفواقول إن بعض األشخاص    P36سألت كیربر عّما إذا كان بإمكان  
 .الوفاةعالمات سوء المعاملة، لكنھ لم یستطع تحدید ما إذا كانت اإلساءة ھي سبب 

 ال.  P36قال فا إذا كانت ھناك أي وفیات ناجمة عن الضرب على الرأس. كیربر عمّ  تسأل

إنھ رأى حاالت قلیلة نُقل فیھا أشخاص [إلى   P36قد رأى جثثًا علیھا عالمات سوء المعاملة. فقال    P36سألت كیربر عّما إذا كان  
 لكمات وضرب. آثارعلیھم كانت المشفى] و

على عصّي وخراطیم   األدواتنعم. من المحتمل أن تشتمل    P36قال  فمة عن الضرب بأدوات.  سألت كیربر عّما إذا كانت العالمات ناج
 وكابالت كھربائیة.

 ال. P36قال فالمعتقلین.  [َشْبح] إنھ رأى عالمات تعلیق P36 قالا إذا كیربر عمّ  تسأل

عالمات التعلیق   P36[ورم دموي]. لم یر    التعلیق/الّشْبح  عالمات على الجسم یمكن أن تكون ناجمة عن  P36سأل فیدنیر عّما إذا رأى  
 . واألظھرھذه، ولكن كانت ھناك عالمات على األیدي والمعاصم 

 األعین.  إن بعض المعتقلین كانوا معصوبي P36عّما إذا كان المعتقلون معصوبي األعین أثناء تلقیھم العالج. فقال فیدنیر سأل 

 ذلك. P36 أّكدصرخات من سوء المعاملة. ف P36سأل فیدنیر عّما إذا سمع 

حالة تم فیھا سكب الماء الساخن على شاب. وكانت   P36أن یصف ما سمعھ ومن أین أتت الضوضاء. فوصف    P36طلب فیدنیر من  
كانت ھناك غرف معینة سمع منھا األطباء أصوات إساءة،  وسمع األطباء [تحقیقات].  وھناك عالمات على جلده، لكنھا لم تكن واضحة.  

 لكن لم یُسمح لھم بالذھاب إلى ھناك.

 ذلك. P36أّكد سمع ھذه األصوات باستمرار. فقد  P36سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 *** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

 *** 

 أغسطس.آب/ 18یولیو وتموز/ 19كان بین  2012قالت كیربر إن القضاة وجدوا على اإلنترنت أن شھر رمضان، 

في الھالل األحمر.   P36  فیھار عن الفترة الزمنیة التي عمل  یدنیباللغة العربیة. ثم سأل ف شھادتھ  باإلدالء    بإمكانھ  بأن  P36  فیدنیرذكَّر  
 .2013حتى نھایة عام  2012  ،فبرایر /شباط 14بین  P36قال ف

. فقالت كیربر إنھ یمكنھ فعل ذلك  P36أراد بوكر أن یقتبس من محضر الشرطة بخصوص التواریخ المختلفة الُمشار إلیھا بواسطة  
 الدفاع. الحقًا أثناء استجواب 

أصبح عضًوا في نقابة األطباء وربط    متى   [ُحجبت المعلومات]  كتب في إال أنھ  إنھ قّدر التواریخ عندما تحدث مع الشرطة.    P36فقال  
 في الھالل األحمر.  عمل فیھاذلك التاریخ بالفترة الزمنیة التي 

عن الوضع في فرع الخطیب في ھذا الوقت تقریبًا.   P36. ثم سأل  2012فبرایر،  /شباط  14بدأ العمل في    P36أشار فیدنیر إلى أن  
 قرابة   وكان ذلك  األطباء،  عمل في الھالل األحمر لبضعة أشھر قبل أن یُطلبفقد  .  مباشرة  أنھ لم یذھب إلى الخطیب  P36أوضح  ف

 شھر رمضان ألنھ تذكر أن بعض األطباء كانوا صائمین.
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عّما إذا كانت تلك الفترة تتوافق   P36آب/أغسطس. سأل    18تموز/یولیو و  19كان بین    2012أشار فیدنیر إلى أن شھر رمضان،  
 . P36مع التواریخ التي قدمھا 

ایة  إنھ واجھ صعوبة في التذكر في البدایة ألنھ عمل في الھالل األحمر لسنوات والتقى بالعدید من المرضى. وتمكن في النھ  P36فقال  
شھر  قبل    فحصھمكان على یقین من أنھ عالج المعتقلین في رمضان. بید أنھ لم یتذكر إن كان قد بدأ في  ومن تضییق اإلطار الزمني.  

 .خاللھرمضان أو 

[المشفى] التي أبلغت رئیس  اإلدارة  أن [عناصر الفرع] جاءوا إلى    P36سأل فیدنیر عن ترتیبات الذھاب إلى فرع الخطیب. فأوضح  
األطباء والممرضات   أخذمسؤولین عن عالج المعتقلین.  قسم الطوارئ یوسف حّماد، أن مجموعة من األطباء والممرضات سیكونون

ھناك ألكثر من ساعتین وأحیانًا لمدة تصل إلى خمس ساعات. كانت ھذه ھي المرة   وكانوا یبقوناألدویة والضمادات و[المباضع].  
 الحاالت خارج المشفى. األولى التي یرون فیھا مثل ھذه

 حالتین. P36زیارتھ األولى. فقال  فيالتي رآھا  حرجةسأل فیدنیر عن عدد الحاالت ال

متشابھة. كانت  إن الحاالت كلھا    P36یشیر إلى زیارتھ األولى للفرع التي كانت في شھر رمضان. فقال    P36سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 كان یرى الجثث طوال الوقت [في الخطیب] وأحیانًا في [المشفى].وأو مرضى أو متوفین. فاقدین للوعي إما  معتقلونكان الو

إذا كان    عّما  P36. فسأل  2012آب/أغسطس،    18تموز/یولیو و  19تقدیر عدد الوفیات بین    P36عّما إذا كان بإمكان  ر  سأل فیدنی
 ". على مرأى مني" مفیدنیر یعني "بشكل عام" أ

أنھ رأى على األرجح عشر حاالت [في شھر رمضان]، لكن    P36شخصیًا. فأوضح    P36أراد فیدنیر معرفة الحاالت التي رآھا  
 [كان ھذا تخمینًا].

نعم. لم یكن یذھب    P36" تشیر إلى مجموع الوفیات في الخطیب والمشفى. فقال  على مرأى منيسأل فیدنیر عّما إذا كانت عبارة " 
 إلى الخطیب كل یوم أو حتى كل یومین ألن األطباء تم تقسیمھم [إلى مجموعات] فلم یَر كل شيء.

  حاالت وفاة  كحالة خاصة بالنسبة لھ. وكان ھنا  كانن كل مریض  إ  P36. فقال  خاصةیتذكر حالة    P36عّما إذا كان  ر  سأل فیدنی
 اجات.قصور كلوي حاد أو خرّ  نتیجةتوفي بعض األشخاص في المشفى بعد تلقیھم األدویة والعالج وأعیرة ناریة. حاالت و

خالل شھر رمضان: "ثالث حاالت    الوفیاتعن    P36عندما ُسئل    2021  ،مایو/أیار  19  بتاریخر من محضر الشرطة  یاقتبس فیدن
إنھ كان یتحدث عن مریض    P36قال  ف".  ھناك حاالت خاصة في قسم المشفى وفي الخطیبكانت  على األقل. و  ةوفاة أو أكثر. ثالث 

الخطیب بالھالل األحمر وقالوا إن ھناك حاجة لألطباء بسبب   موظفو اتصل  وفي وحدة العنایة المركزة من قصور كلوي حاد.  توفي  
: "ھذا المریض في غیبوبة.  P36الخطیب لـ  عناصر  آخر في [المشفى]. قال أحد   عتقل. لم یكن لدیھ نبض. وتوفي ممعتقلین وفاة أحد ال

 ھذا النحو. كانت معظم الحاالت علىووفاتھ.  نعالإحص المعتقل في المشفى وتم فساعده. إنھ ال یتكلم". 

في الزنزانة على األرض وتوفي شخص ثالث   متوفیان أثناء استجواب الشرطة بأنھ "كان ھناك شخصان    P36أشار فیدنیر إلى قول  
وقال إن ذلك    قولھ   P36د  أكّ ف ".  ح كان في غرفة العملیات وتوفي بسبب نقص األدویة والجروو  أكثر من ثالثة.  توفيربما    في القسم.

قصور كلوي في وحدة العنایة   بسببتوفي الشخص الثاني و.  توفيقد كان  الظھر. لم یستطع األطباء مساعدة المعتقل ألنھ  قرابة  حدث  
 . إال أنھ توفي مع األسفدم الأجرى األطباء تحالیل وقد بعد فترة.  قسمتوفي الشخص الثالث في الكما المركزة. 

إن معظمھم ماتوا من أمراض حادة. إذا كان المرضى    P36مزمنة. فقال    وإذا مات معتقلون بسبب أمراض حادة أ  P36سأل فیدنیر  
] في االعتقالإذا بقوا [  یموتون  األفراد المصابون بأمراض مزمنة  وكانیخبرون األطباء عنھا.  كانوا  ف  حاالت صحیة سابقة، یعانون من  

كان انخفاض ضغط الدم  حیث  رتفاع ضغط الدم أو اإلناث المصابات بانخفاض ضغط الدم.  ومنھم الذكور المصابون با  طویلة،لفترة  
 وما إلى ذلك. والطحال،ر انخفاض ضغط الدم [نقص حجم الدم] على القلب والكبد والرئتین أثّ ونتیجة النخفاض تناول السوائل. 

ا ما كان الشخص  نادرً و. الشبابكانوا في الغالب من  متوفینأن ال P36عّما إذا كان المعتقلون المتوفون من الذكور. فأّكد  سأل فیدنیر
 أنثى في القبو. اعتُقلتألن [األطباء تساءلوا لماذا]  حالتھا ولجت من قبل ممرضة. اشتھرتا. ذات مرة، كانت ھناك معتقلة عُ مسنً 

یأكل أو    یكن  لى ظھره ولمممًدا ع  أن المعتقل األول المتوفى كان رجًال   P36وفاة المعتقل األول. فأوضح  أراد فیدنیر أن یعرف عن  
 یتحرك. حدث ھذا عدة مرات.

  أشخاص متوفون رمضان، رأیت أول شخص میت. كان ھناك    شھر  أثناء استجواب الشرطة أنھ "في  P36  أشار فیدنیر إلى قول
[خارج الزنازین]،    خارجیُعطى بشكل عام في ال  كان  أن العالجأشار إلى  وذلك    P36  أّكدفبالقرب من الدرج وآخرون داخل الزنزانة".  

 .ون في زنازینھم أحیانًایموت إال أن المعتقلین كانوا
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إنھ عندما لم یكن المعتقل یتحرك، كان موظف من الخطیب   P36سأل فیدنیر عن ظروف المعتقلین المتوفین داخل الزنازین. فقال  
ما تكون الجثة   عادةویقوم باالتصال باألطباء [لفحص المعتقل]. حیث یقوم األطباء والممرضات بفحص قلب المعتقل ورئتیھ ونبضھ.  

 ًدا مما حدث للجثث بعد فحصھا.متأكّ  P36لم یكن ووشاحبة. لم تكن مھمة األطباء تحدید سبب الوفاة.  ھزیلة

وشاحبة. لم یكن ھناك نبض أو تنفس. لم نتمكن [نحن] من    ھزیلةأثناء استجواب الشرطة: "حالة الجثة:    P36أشار فیدنیر إلى قول  
 عملھم، من  انتھوا عندماو  سبب وفاة الشخص.  تحدیدأن األطباء لم یتمكنوا من    على   دوأكّ   قولھ  P36د  أكّ فالتحقق من سبب الوفاة".  

 األطباء.  الفرع موظفو شكر

 یُسمح لھم بالسؤال. یكنولم عن ذلك   P36 یعرف ما حدث للجثث. لم یعرف P36 إن كان فیدنیرسأل 

 االحتفاظ  یتم  ما عادة أنھ P36 أوضحف  .المشفى في ماتوا الذین األشخاص لجثث حدث ما یعرف P36 كان  إذاا  عمّ   فیدنیر سأل
 P36ن  یك لم .الثالجة في بھا االحتفاظ یتم ولم الفور على خذكانت تؤ المعتقلین جثثإال أن    .العائالت  تستلمھا حتى الثالجة في بالجثث
 یعرف  لم لكنھ للعائالت، أعطیت  الجثث أن یعتقدیكن  لم  ة.  عسكریشاٍف  م إلى قلتنُ  الجثث إن الناس بعض قال  لھا. حدث ما یعرف

 .الیقین وجھ على ذلك

ما حدث للشخص    كانوا یسجلونأن األطباء    P36أوضح  فشفى.  مفي ال  معتقل  عندما یتوفى   المشفىعن إجراءات    P36سأل فیدنیر  
 ،ینایر/كانون الثانيوقعت حادثة في  كما  األسماء كانت مجھولة.    إال أن   العالج،تم توثیق إجراءات  كان یو ملھا.  كان یحواألمراض التي  

 أن المعتقل توفي بألم في الصدر وغثیان. بالتوقیع على  قسمرئیس ال قامعندما  2013

 أنھ تم إحضارھم إلى قسم الطوارئ.   P36إذا تم إحضار المرضى فاقدي الوعي من فرع الخطیب إلى المشفى. فأّكد    P36سأل فیدنیر  

ھذا حدث   إن  P36قال  فا إذا كان ذلك في فرع الخطیب أو المشفى.  عمّ   P36"فقدان الوعي" وسأل    الكلمة المفتاحیةأشار فیدنیر إلى  
فاقدي الوعي یُعالجون في الزنازین. ولكن مع    المعتقلونكان    ]،المعتقلین األطباء في عالج    في كل من الخطیب و[المشفى]. [عندما بدأ

في الفرع. والحظ األطباء أن المعتقلین    الجونع كانوا یإحضار المزید من المرضى إلى المشفى أكثر من الذین  كان یتم    الوقت،مرور  
 وسوء األوضاع [الصحیة]، وقصور القلب والكلى. الدم،یعانون من انخفاض ضغط كانوا 

]. طلیقة[لذلك كانت لحاھم    القةیُسمح للمعتقلین بالحیكن  إنھ لم    P36ن. فقال  یالمعتقل  واجھتسأل فیدنیر عن الظروف الصحیة التي  
 . بالیةوكانت بشرتھم غیر نظیفة ومالبسھم قدیمة و كریھة رائحة للمعتقلین  كان كما

بدا  و ماء أمامھ و[كان یعلم أن] التغذیة كانت سیئة.   یعرف ألنھ لم یُعرض على أحد  P36یكن  ر عن حالة الغذاء والماء. لم  یسأل فیدن
 ة. الرئیسیة للوفاالمعتقلون وكأنھم یفتقرون إلى السوائل والطعام والنظافة. كانت ھذه ھي األسباب 

أن [المعتقلین] أُجبروا على التعري من مالبسھم، ربما بسبب سوء المعاملة   P36أشار فیدنیر إلى الكلمة المفتاحیة "عراة". فأوضح  
 ن جدًدا.یوافد كانوا أو ألنھم

 ، "عراة تماما." P36أجاب فیعنیھ بـ"عراة".  عّما P36سألت كیربر 

 ذلك. P36 فأّكدا إذا كان المعتقلون ال یرتدون مالبس داخلیة كذلك. كیربر عمّ  تسأل

معظم مكاتب الضباط إال أن  ،  قبوإنھ كانت ھناك مكاتب في ال  P36قد زارھا. فقال    P36سأل فیدنیر عن مكان المكاتب وعّما إذا كان  
العلوي. الطابق  المثال عندما    واستُدعي  كانت في  إلى ھناك عدة مرات، على سبیل  أراد    تكون[األطباء]  ھناك حالة خاصة، حیث 

 في رعایة األطباء، أو أراد الضباط السؤال عن وصفات أدویة.  كان حدث مع معتقل معینیالضباط معرفة ما 

ر أن یقول الكلمة  یثم طلب منھ فیدن   ،شیئًا  P36[فقال  إذا كان یعرف رتبة الضابط الذي تم استدعاء األطباء إلیھ.    P36سأل فیدنیر  
) عمید (في سیاق جامعة) أو  1]. وأوضح المترجم أن الكلمة لھا معنیان: (عمید في الجیشعمید [  P36قال  فلعربیة].  لغة اللمترجم با

 ) عمید (في سیاق عسكري). 2(

  وكان   إن المكاتب في الطابق العلوي كانت أفضل، كما لو كنت في عالم آخر  P36وصف مكاتب الضباط. فقال    P36طلب فیدنیر من  
 أثاث فاخر ونوافذ وصور.  ابھ

 ال. P36أثناء تواجده في الطابق العلوي. فقال  اعّما إذا كان قد سمع صراخً  P36سأل فیدنیر 

إن الضباط    P36قال  ف.  لمتوفینعتقلین أو امثل معلومات عن مصیر الم  الضباط،عن المعتقلین من    P36سأل فیدنیر عّما إذا سمع  
 إلى المشفى. كونوا یأتونشفى] ألن الضباط لم یماألطباء في بعض األحیان عن الوفیات [التي حدثت في ال كانوا یسألون

أنھم یعرفون  إیاه    P36أخبر زمالء  ولھ.    مألوفًا] لم یكن  أنورإن اسم [  P36قال  ففي الفرع.    أنوررأى  كان قد  إذا    P36  فیدنیر  سأل
 دون علمھ [في الفرع]. نورربما التقى أو]. أنورلم یكن یعرف [ویعرفھ. یكن لم  P36 إال أناالسم، 
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 أن معظم الضباط كانوا أصغر سنًا [من أنور].  P36أن یقول ما إذا كان قد رأى أنور. اعتقد  P36سأل فیدنیر إن بإمكان 

بإمكان   كان  إن  فیدنیر  كان    P36سأل  إذا  ما  واألطباء ضباطً   العناصرتحدید  المرضى  رافقوا  فقال  سّجانینأم    االذین   .P36   إن
الذین رافقوا األطباء في الطابق السفلي    سّجانونكان الوعادیین یرونھم األطباء كل یوم.  عناصر  األشخاص الذین رافقوا المرضى كانوا  

 العادیین ذوي الرتب المنخفضة.ر لعناصمن ا

إن األطباء رأوا ضباًطا ذوي    P36ضباًطا ذوي رتب عالیة في [مناطق] الفرع بخالف مكاتبھم. فقال    P36سأل فیدنیر عّما إذا رأى  
 طابق السفلي، لكن الضباط ذوي الرتب العالیة لم یذھبوا عادةً إلى الطابق السفلي.رتب مختلفة في ال

 ذلك. P36 فأّكد. القبوفي الطابق السفلي في  رتبة عالیة ذاضابًطا  التقىقد  P36 نا إذا كاعمّ  فیدنیرسأل 

 یتذكر. P36 یكنرمضان أو بعد ذلك. لم  شھر فيالرتبة العالیة  ذيا إذا كان قد التقى بھذا الضابط ر عمّ یسأل فیدن

 *** 

 [استراحة الغداء]

 *** 

 استجواب من قبل االّدعاء العام  

كان واجبي ھو معرفة    نعم،"  P36  فقال  ،اا إذا كان قد رأى جثثً أثناء استجواب الشرطة. عندما سئل عمّ   P36إفادة    إلى  بولتس  أشارت
". ثم سألت حاالت صحیة مسبقةض بعض الناس لسوء المعاملة وكان بعض الناس یعانون من  تعر� حیث  .  توفيما إذا كان الشخص قد  

أولئك الذین لدیھم   )1سمت إلى مجموعات: (ن الجثث قُ إ  P36  قالفمعرفة سبب وفاة المرضى.    P36ا إذا كان بإمكان  بولتس عمّ 
یمكن لألشخاص    المثال،الموت. على سبیل  إلى  كل األمراض [حتًما]  ال تؤدي  والمصابون بأمراض.  )  2عالمات سوء المعاملة، و(

 منھا. االمصابین بداء السكري أو الربو أو أمراض الكلى أن یتعایشوا مع ھذه الحاالت أو یموتو

 ذلك. P36فأّكد لمرضى ماتوا من أمراض مثل القصور الكلوي. یعني أن ا P36ا إذا كان سألت بولتس عمّ 

  أن   إال،  P36لم یعرف  فتقدیر عدد المعتقلین الذین ماتوا في المشفى خالل شھر رمضان.    P36ا إذا كان بإمكان  سألت بولتس عمّ 
 خّمن خمسة أشخاص، لكن كان من الممكن أن یكونوا عشرة. والرقم تم توثیقھ من قبل المشفى. 

إنھ في    P36قال  ف].  2012  ،سبتمبر/أیلولیولیو إلى  /تموز[من    في فرع الخطیب  P36  عدد المرضى الذین عالجھم  كمبولتس  سألت  
جلسة عالجیة. [كانت    1000مریض وأكثر من    300  –  200  حوالي كان ھناك  وبعض األحیان كان یعالج نفس المریض عدة مرات.  

 في الغالب، لكن في بعض األحیان كان ھناك مرضى جدد. نفسھم ھم كان المرضىوجلسات العالج أكثر من المرضى.] 

 تسبول  تھناك. سأل  توفوامن األشخاص الذین تم إدخالھم إلى المشفى من فرع الخطیب    %50قال إن    P36أشارت بولتس إلى أن  
قال ف. 2012 ،سبتمبر/أیلولأغسطس و/آبیولیو و/تموزفي المشفى خالل  توفواتقدیر عدد المعتقلین الذین   P36ا إذا كان بإمكان عمّ 

P36 شخص.  100 حوالي 

ھذا الرقم    إال أننعم،    P36قال  ف.  100توفي منھم  وشخص من الخطیب إلى المشفى،    200قل  نُ   أنھ  ا إذا كان صحیًحاعمّ   تسبول  تسأل
 كان تقدیریًا. 

 نعم. P36إذا كانت الجثث قد أعیدت إلى الخطیب. فقال  P36سأل ریتشر 

 ال. تم إعادتھم جمیعًا إلى الفرع. P36سأل ریتشر عّما إذا كان قد تم تسلیم أي من الجثث إلى عائالتھم. فقال 

 نعم. P36عیدت إلى الخطیب. فقال سأل ریتشر مرة أخرى إذا كانت جمیع الجثث قد أُ 

 المشفى. الذین أُدخلوا إلى المعتقلون توفيإن األطباء یعرفون كیف  P36یعرف أسباب الوفاة. فقال  P36سأل ریتشر عّما إذا كان 

 ].االعتقال ظروف [ال إن ھذا كان یحدث بسبب  P36سأل ریتشر عن سبب حدوث قصور في القلب. فقال 

المریض   ىتوفیالشھادات فقط عندما    نكتبوكانوا ی  ن األطباءإ  P36قال  فشھادات وفاة.    یقوم بإصدار  P36ا إذا كان  سأل ریتشر عمّ 
 شفى.مفي ال

 وما إلى ذلك وسبب الوفاة. وحالتھا كتب عن أمراض الجثةكان یإنھ  P36قال فكتبھ. كان ی اعمّ  P36سأل ریتشر 

إن األطباء كانوا یوثقون سبب نقل المعتقلین إلى المشفى وأسباب   P36یوثق الحالة الغذائیة للجثث. فقال    P36كان  إن  سأل ریتشر  
 لم یوثقوا الحالة الغذائیة. و الوفاة.
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 .في بعض األحیان نعم. ومع ذلك كانوا یعرفون أسماءً  P36قال ف. الھویة ا إذا كان المرضى مجھوليسأل ریتشر عمّ 

صت  إذا    عّماسأل ریتشر   ال. كان األطباء یكتبون إما "من    P36الذین ماتوا في المشفى. فقال    مجھولي الھویةأرقام للمرضى  ُخّصِ
 لمریض].لا حدث [عمّ  یسألون الحقًاالضباط وكان ". الھویة فرع الخطیب" أو "مجھول

 . لعناصرمن ا P36على األسماء. فقال  P36سأل ریتشر من أین حصل 

 نعم. "قالوا لنا أن نكتب ھذا أو ذاك." P36قال فمن الخطیب.  عناصرشیر إلى ی P36كان   إنسأل ریتشر 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

اآلن.   P36طرح نفس السؤال على  و العمل في الھالل األحمر.  وانتھى من  ُسئل أثناء استجواب الشرطة متى بدأ    P36قال بوكر إن  
 .2013إلى نھایة عام  2012تقریبًا من عام  P36قال ف

أنھ لم یعرف یونس. وأخیًرا،   P36ُسئل عن توفیق یونس، وأجاب    P36قّدم نفس اإلجابة. ثم أشار بوكر إلى أن  P36أّكد بوكر أن 
 أغسطس. /آبأو    یولیو/تموزإنھ رأى جثة ألول مرة في    P36قال  قد  ُسئل متى رأى جثة ألول مرة في الخطیب. و  P36قال بوكر إن  

 P36د  أكّ ف".  ردیسمب/كانون األولیونیو و/حزیران. بین  2012أجاب أثناء استجواب الشرطة: "بالتأكید في عام    P36قال بوكر إن  
 .قولھ

 ذلك P36على ظھره في الزنزانة. فأّكد ممًدا ذكر شخًصا  P36ُسئل عّما إذا كان یتذكر حالة وفاة أخرى وأن  P36قال بوكر إن 

الزنزانة].    أجاب  كیف  P36سأل بوكر   الشخص على ظھره في  قال    P36  اعتقدالشرطة عندما طلبوا منھ تحدید متى [رأى  أنھ 
 دیسمبر، ولكن في شھر رمضان". /كانون األولیونیو و/أغسطس، لكن ربما كان ذلك "بین حزیران/آب

، لكنھا كانت في الصیف، بسبب نقص السوائل." تلك الحالةأثناء استجواب الشرطة: "[یمكنني] بالكاد تحدید    قال  P36قال بوكر إن  
 أقوالھ. P36فأّكد 

عملوا في الھالل األحمر وتم إرسالھم إلى فرع الخطیب. سأل فراتسكي عن بعد المشفى   نھ وزمالءهإ  P36  قول  إلى  فراتسكي  أشار
 متر. 100أقل من ، مقابل الخطیب كان  إن المشفى P36عن الفرع. فقال  

 یعرفھم.  مھناك آخرون، لكنھ ل إنھ كان P36عّما إذا كانت ھناك فروع أمنیة أخرى قریبة من المشفى. فقال  P36سأل فراتسكي 

في رعایة   أن بدأأنھ حتى قبل [  P36أوضح  فالخطیب.    لم یكنأن الفرع األمني الذي ذھب إلیھ  باحتمال    إن كان ھناكسأل فراتسكي  
صدیقھ ھناك لمدة خمسة أشھر    عتُقلوا  دقائق،على بعد عشر  كان یعیش  فقد  المعتقلین من الخطیب] كان یعلم أن [المبنى كان الخطیب].  

 لم یرتكب أي خطأ. رغم أنھ كان حداًدا و

یمكن للمرء رؤیتھ على ونعم،    P36الخطیب. فقال    كانن الفرع  إإذا كان بإمكانھ أن یقول على وجھ الیقین    P36سأل فراتسكي  
 خرائط جوجل. 

لكنھ    باأللمانیة،الكلمة    P36  الجویة. لم یعرف  دارة المخابراتن فرع الخطیب تابع إل إفي بدایة ھذه الجلسة    P36أشار بوكر إلى قول  
 .]]"سالح الجو[ Luftwaffeد المترجم باللغة األلمانیة وقال "أكّ ف". [جویةالعربیة "باللغة قال 

لمدة ساعتین إلى خمس ساعات. وأشار    بقواشفى إلى الخطیب حیث  من من الوواألطباء اآلخر  ھ ذھبإن  P36بوكر إلى قول    أشار
یؤّكد   P36  مازال  ا إذامثل ھذا العالج الطبي في الخطیب. ثم سأل عمّ   ھ تم تقدیمكان الشاھد الوحید الذي ذكر أن  P36بوكر إلى أن  

 مختلفًا].كان الوضع  إنإنھ یرید توضیح أن العدید من زمالئھ خائفون جًدا [من نشر أسمائھم] ویقولون [ P36قال ف على أقوالھ.

  ت . طلب2021مایو،  /أیار  19صورة أقمار صناعیة لفرع الخطیب أثناء استجواب الشرطة في    P36قالت كیربر إنھ ُعرض على  
 اإلشارة إلى الخطیب ومشفى الھالل األحمر.  P36كیربر من 
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 كیربر إلى [*].   ت. أشارأن یحدده  P36، ثم یمكن لـمبنىاقترحت كیربر أن تشیر إلى  فإن الصورة تم تصغیرھا كثیًرا.    P36قال  ف
 إن ھذه یمكن أن تكون حدیقة الخطیب. P36قال فكیربر إلى [!].  تأشاركما إن ھذا ملعب العباسیین.  P36 قالف

الموجودة   البطاقات التعریفیةالصورة ألن    تحریكعن كثب [لم ترغب في    لنظرا و  الذھاب إلى جھاز العرض  P36طلبت كیربر من  
 أثناء استجواب الشرطة كانت مغطاة].  P36على الخریطة التي قدمھا 

] ینتمي ?اعتادوا الذھاب إلى المبنى [#] المقابل للھالل األحمر. لم یكن یعرف ما إذا كان [ قال إن األطباء  وحدیقة الخطیب.    P36حدد  
 .[N]والجدیدة  [O]ة مباني الھالل األحمر القدیم كما بیّنإلى الفرع. 

 ذلك. P36بنفسھ. فأّكد  التعریفیةبطاقات ال P36 إن كتبسألت كیربر 

 .P36كما وصفھا   كانت إنھا توقال البطاقات التعریفیةكیربر  عرضت

 

 ] سقف الساحة أمام الفرع.Cأن الـ[~] األزرق كان سقف موقف السیارات في الفرع. وكان [ P36أوضح 

 .إنھ كان فرع الخطیب باإلضافة إلى المبنى المقابل للھالل األحمر P36. فقال Xسألت كیربر عن  

اآلراء : "ماذا حدث عندما تعارض رأي الفرع مع  2021مایو،  /أیار  19ُسئل أثناء استجواب الشرطة في    P36أومیشین إن    تقال
 .ھ [الخاص]إن الفرع أخذ برأی P36إذا كان یتذكر إجابتھ. فقال  P36أومیشین  تالطبیة؟" سأل[آرائك] 
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 مدعیناستجواب من قبل محامي ال

إن ھناك عدة   P36ھذه الحالة. فقال    P36تذكر  ی  إن كانُسئل عن "العري" وذكر حالة معینة. سأل كروكر    P36قال كروكر إن  
 حاالت وكانت تلك بمثابة قطرة في محیط.

 مروا بخلع مالبسھم.قد أُ إن ھناك حالة كان فیھا المعتقلون في حدیقة و P36. فقال حادثةوصف ھذه ال P36طلب كروكر من  

 لم یكن یعرف لماذا. وھناك عدة مرات. ن] العراة والمعتقلُجمع [نعم،  P36قال ف. قبوحالة في ال إلى كروكر أشار

إال أنھم  التوقف،    ّسجانینر المعتقلون بالتعري. طلب المعتقلون من المِ أثناء استجواب الشرطة: "في القبو، أُ   P36اقتبس كروكر قول  
 قولھ. P36الزنازین". فأّكد ذھبوا إلى كان ھناك سوء معاملة وورفضوا. 

األعضاء التناسلیة فقط إلدخال قسطرة    كانوا یرون  ن األطباءإ   P36قال  فأعضاء تناسلیة مصابة.    P36  رأىا إذا  عمّ   رایجرسأل  
 البول.

لم تكن إصابات  لكنھا    إن األطباء رأوا إصابات في الجلد،  P36قال  ف إصابات في العمود الفقري.    P36  ىسأل رایجر عّما إذا رأ
 .ا عمیقة وال كسور

 في فرع الخطیب. P36قال ففي أي فرع تم عالج المرضى.  P36سأل شارمر 

إذا كان    عّماالتواصل مع األطباء في بعض األحیان. سأل كروكر إن كانوا یحاولون السؤال    نحاولوی  كانوا  قال كروكر إن المعتقلین
ب  P36بإمكان   أحیانًا أن یقولوا شیئًا لألطباء، لكنھم كانوا یتلقون   لونحاوی  كانوا  إن المرضى  P36المریض. فقال    عائلةاالتصال 

 بة على الفور.ضر

 *** 

 .]األمر استراحة ألن الدفاع أراد أن یناقشعن عالن اإل[تم 

 *** 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

األطباء رأوا إال أن  في الھالل األحمر.    حسنًابالء  یبلي    كان  إنھ P36قال  فلنظام.  ل  بالنسبةالمھنیة    P36مسیرة    بدتسأل بوكر كیف  
عاًما وال یمكننا فعل أي شيء.    40[السوریون] في نفس الوضع لمدة    بقي. "یومیًاالخطیب    قبوالمظالم التي تعرض لھا المرضى في  

لكن [لم] نتصل بعائالتھم ألن حالتنا كانت صعبة وكنا تحت   ،. حاولت [أنا واألطباء اآلخرون] مساعدة المرضىخائفین  كان الجمیع 
إن السوریین    P36  وقال".  لقبولكننا لم نتمكن من مساعدة الناس في ا  المشفى، المراقبة. تحدثنا مع زمالئنا [وقررنا] عالج المرضى في  

  الفیروس الناس في سوریا لم یصدقوا بأن    ألن  19-عاًما. توفي صدیق لھ من الھالل األحمر بمرض كوفید  40عاشوا بدون حقوق لمدة  
لمدة أسبوع. حاول المقاومة لكنھ لم   االكلینیكي/السریري   المشفىرئیس    عتُقلبصوت منخفض حزین]. ا  P36. [تحدث  كان موجودا

 أن نفعل؟]. بإمكانناكان أي فكرة لنا؟" [ماذا  م[المحكمة] "ھل لدیك P36یستطع. سأل 

قال فالخطیب والذین یأتون من مكان آخر مثل المظاھرات.    من خارجإذا كان یعالج جرحى    P36سأل وقال بوكر [لسوء الحظ] ال.  ف
P36 ونُقلوا إلى الداخل.المشفىتعرضوا للضرب أمام [ قد كان ھناك أربعة أشخاص ،نعم [ 

. لكن لم إنھ إلزاميواجب [الجندي]؛  كن واجب [الطبیب]  إ  P36قال  فمساعدة [ھؤالء األشخاص].    P36  حاولا إذا  سأل بوكر عمّ 
 كان ھناك ضغط على األطباء.وتكن لدیھم قدرة كبیرة. 

قال طبیب طوارئ إنھ ال   ،ذات مرة،  P36قال  فا إذا كان بإمكان شخص االستقالة أو القول ببساطة إنھ ال یرید العمل.  سأل بوكر عمّ 
 رفضوا وقالوا لھ إن علیھ العمل. إال "أنھم" ،االستقالةیرید أنھ یستطیع العمل و

كانوا ن الناس  إ[  P36قال  ف[التعامل مع المرضى في الفرع].    یریدوا   لما إذا كان ھناك أشخاص رفضوا العمل ألنھم  سأل بوكر عمّ 
 في الیوم السابق.  المعتقلینتعامل مع قد یقول أحدھم إنھ یحتاج إلى استراحة بعد ال ،ذلك بشكل غیر مباشر]. على سبیل المثال یفعلون

إذا قال أحدھم ال،  و.  القََسم  أّدواال، ألنھم    P36قال  فأن یقول مباشرة إنھ ال یرید العمل.    ا إذا كان بإمكان أي شخٍص سأل بوكر عمّ 
 فسیتم نقلھ إلى قریة، لذلك كانوا خائفین.

یعرف فقط "أبو نضال"  P36  الذین رافقوا المرضى إلى المشفى. كان ا إذا كان یعرف أسماء موظفي الفرع عمّ  P36سأل فراتسكي  
 الذي أخبر الشرطة عنھ.

 [ُصرف الشاھد.] 
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في الخطیب بین   P36في الھالل األحمر ماتوا]. عمل    دخلواأُ   من المرضى [الذین   %50كانت مھمة ألن    P36قال شارمر إن شھادة  
 في المحكمة في فترة زمنیة مختلفة.  أدلوا بشھاداتھمالعدید من الشھود الذین  قد اعتُقلتقریبًا، و 2012 ،سبتمبر/یونیو وأیلول/حزیران

عمّ  بوكر  المدعي  سأل  كان  إذا  بشھادتھ.    ما  ]االسم  [ُحجبا  لإلدالء  یخطط  كان    تدأكّ فیزال  أنھ  بشھادتھكیربر   30في    سیدلي 
 . وحزیران/یونی

 الظھر. بعد  3:50فعت الجلسة الساعة رُ 

 صباًحا. 9:30الساعة  2021یونیو، /حزیران 24الجلسة التالیة في  ستُعقد

  
 2021حزیران/یونیو،  24 –الیوم الثامن والسبعون 

الساعة   الجلسة  وا  9:30بدأت  أشخاص  أربعة  بحضور  ریتشر  صباًحا  العامان  المّدعیان  العام  االّدعاء  ومثّل  الصحفیین.  من  ثنین 
 وبولتس. 

الجنائیة االتحادیة األلمانیة (اقالت القاضي كیربر إن   الشاھد    التحقیق مع   محضر  إلى [المحكمة] نسخة من  تأرسل )BKAلشرطة 
قال محامي المدعي، شارمر، إنھ لم فعلى األطراف بمجرد إعدادھا.  ر  سیتم توزیع نسخ من المحضو.  [ُحجبت المعلومات]بخصوص  

 ، وكان یجب إبالغ الشاھد. ذاك التحقیق بالذاتیتم إخبار الشاھد بأنھ سیتم استجوابھ [في جلسة المحكمة ھذه] حول 

 . اشاھدً بصفتھ  بحقوقھ وواجباتھ  P37غ أُبلِ 

  P37شھادة 

 ال. P37بالمتّھم سواء بالقرابة أو المصاھرة. فقال  P37عّما إذا كان ھناك أي عالقة تربط  سألت القاضي كیربر

 استجواب من قبل القاضي كیربر

ن من تلك  ریحض المحكمة مَ   لدى  لشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة عدة مرات وأناقد استُجوب من قبل    P37أشارت كیربر إلى أن  
 للحكومة السوریة والثاني حول أنور. P37حاضر: أحدھما حول معارضة  المَ 

 ا تدریجیً   وترقىأنھ التحق بكلیة الشرطة عندما أنھى كلیة الحقوق.    P37أوضح  فإخبار المحكمة عن نفسھ.    P37طلبت كیربر من  
إلى  حیث  الرتب.  ب ترقیتھ  المعلومات]تمت  [ال و.  [ُحجبت  "األحداث"  بدأت  كان  ثورةعندما   ،[P37    شرطة لقسم  [ُحجبت رئیًسا 

] عنف وحاول تطبیق القانون المتعلق بالمظاھرات. فصلھ النظام من وظیفتھ بعد أن طلبوا منھ أعمال  رفض [ارتكابوقد  .  المعلومات]
في  وھ إلى مصر "مجموعات" من النظام حاولت استفزازه. تلمدة عام تقریبًا. وتبع عائلتھاستخدام العنف ورفض. ذھب إلى مصر مع  

.  2013  ،سبتمبر/أیلولذھب إلى السفارة األلمانیة وقدم طلب لجوء نیابة عن نفسھ وعائلتھ. ثم ھاجروا إلى ألمانیا في منتصف    ،النھایة
ثالثة أطفال یدرسون في ألمانیا.   P27لدى    حیاة كریمة. كانأن یحظوا ب حاولوا االندماج في "الحیاة االجتماعیة األلمانیة الجمیلة" و

[في   مغیر المرغوب فیھ  شخاصأن یكون "شاھًدا ضد األ  ریدی  ودائما ما كان زوجتھ قبل ثالث سنوات. تقاعد منذ أربع سنوات.    توفیت
وكان كبیًرا في السن. كان على استعداد ألیة    اكن كافیً یللغة األلمانیة لم    إتقانھ  إال أنلذلك تقدم للعمل في مكافحة اإلرھاب.    "،ألمانیا]

 .منحھ الكرامةخدمة تعود بالنفع على البلد الذي یعیش فیھ و[البلد] الذي 

أنھ وأنور تعرفا على بعضھما   P37أوضح  ف التحدث عن ھذا.    P37طلبت من  و عرف أنور في سوریا.  كان ی  P37قالت كیربر إن  
برتبة   اضابطً   بصفتھ  في أحد األقسام  كان أنور یعمل  الوقت،في ذلك  ولھجرة والجوازات.  موظفًا في إدارة ا  P37البعض عندما كان  

اعتقد أنور أن واحتاج أنور إلى أیام إجازة للسفر من حلب إلى دمشق إلجراء امتحانات القانون.  وقد  وكان یدرس القانون.  مساعد  
P37 تواصل معاإلجازة، لذلك  سیوافق على طلبأنھ كان  و تساھالسیكون م P37.  

عندما تخرج  و  تقریبًا.  1990-1988  فيعاًما    30قبل حوالي    ذلك الموقف وأوضح أنھ وافق على طلب أنور. كان    شھادتھ  P37تابع  
دمشق،   شرطة  بقسم  التحق  الحقوق،  كلیة  من  حلمھ.  حیث  أنور  ذلك  [قسم  وكان  على  الحلویات  بتوزیع  أنور  احتفاالً P37قام   [ 

ھذه المعلومات منذ خمس أو ست سنوات ب  P37  علموقد  .  ینمختلف  ینكانا في قسم  اأنور مرة أخرى ألنھم  P37[بإنجازاتھ]. لم یر  
بالموافقة لھ معروفًا [  مقد قدّ   P37وأن    P37أنھ یعرف    P37. أخبر أنور ابن  P37عندما التحق أنور بمعھد اللغة في برلین مع ابن 

كما   ،روى القصة بتكتموقد  قصة انشقاقھ عن النظام.    P37أنور    أخبر  أنور في مقھى في برلین. وھناك  P37إجازتھ]. ثم التقى    على
 كانت طبیعتھ.

انشق معظم سكان الحولة وقد  ن أنور أقام في الحولة.  إ  P37یعرف الظروف المحیطة بانشقاق أنور. فقال    P37سألت كیربر إن كان  
 وأھلھ. عائلتھعن النظام. وبدا أن أنور انحاز إلى غالبیة 

كان  حیث  إنھ سمع عنھا حتى قبل التحدث مع أنور.    P37قال  فمجزرة الحولة.  عن  ا إذا كان أنور قد أخبره  عمّ   P37كیربر    تسأل
P37  لم یر  بالطبع، لكن،لذلك سمع عن الحولة والدبابات.  الثورة، قید اإلقامة الجبریة في وقت قریب منP37 .أي شيء شخصیًا 
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 ذلك. P37 اعتقدفإذا كان أنور قد ذكر [المجزرة] كأحد أسباب انشقاقھ.  P37كیربر  تسأل

 *** 

 .] محضردقیقة لتوزیع ومراجعة نسخ من   35[استراحة لمدة 

 *** 

 . احقوقھ بصفتھ شاھًدا مجددً  P37أبلغت كیربر 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

أوضح  ف".  فُصل"كلمة  ماذا حدث وماذا كان یقصد ب  P37  فیدنیر  " من وظیفتھ في سوریا. سألفُصلبأنھ "  P37أشار فیدنیر إلى قول  
P37  التعلیمات الشفویة كانت تھدف إلى قمع المظاھرة   إال أنعدم استخدام السالح.  مّدعین  لب من إدارتھ قمع المظاھرات،  طُ   قد   أنھ

التفاھم والحوار والعالم الخارجي.    أن یعرفبأي وسیلة ضروریة دون   التعامل مع المتظاھرین بطریقة حضاریة من خالل  حاول 
  P37أراد    ].النظام[  ذلكظاھرین وفق القانون، ولم یعجب  أن النظام علم أنھ تعامل مع المت  یبدوالشغب].    لمكافحة  الماء  والمیاه [مدافع

توضیح شيء قالھ سابقًا. قال إنھ نُقل إلى دمشق وكان رھن اإلقامة الجبریة. في الواقع، ذھب إلى "مكتب الدراسات" حیث تمت إحالة  
الضباط الذین لم ینفذوا أوامرھم إلجراء [تحقیق واتخاذ قرار بشأن األمر]. واتھمھ المكتب بالتعامل مع المتظاھرین. ثم قرروا فصل  

P37    دعوى أمام المحاكم العسكریة.  ضده  فعت  . كما ُمنع من السفر، ورُ ا بتسریحھ مبكًرااإلقامة الجبریة في دمشق وأمروووضعھ قید
عندما لجأ إلى ألمانیا، [أدرجتھ الحكومة السوریة على  وسوریا عبر مطار حلب بمساعدة بعض األصدقاء.  من مغادرة    P37  تمكن

 قائمة المطلوبین السوریین]. 

 .2012إنھ ذھب إلى مصر منتصف عام  P37قال  فغادر سوریا إلى مصر.  متى P37 فیدنیر سأل

آخرین في  عمّ   P37  فیدنیر  سأل إذا كان یعرف ضباًطا  المعلومات]ا  بموقف مشابھ.    [ُحجبت  الضباط    P37قال  ف مروا  إن جمیع 
 .مات][ُحجبت المعلوكان أحدھم كما المساعدین نقلوا إلى مناصب غیر مھمة، ثم [تم فصلھم]. 

 من عملھم. فُِصلواإنھم  P37قال فالشرطة.   سلكاطھ المساعدین] بعد إبعادھم عن ماذا حدث مع [ضبّ  P37ر یسأل فیدن

 التذكر.  P37 لم یستطعفتم اعتقالھم. عّما إذا سأل فیدنیر 

تخرج   متى، وأنور ذلك یعتمد على عمر  أن    P37  اعتقدف.  1988/1989ألول مرة حوالي عام    بأنور  P37  التقى  ا إذاعمّ   فیدنیرسأل  
 ترقیتھ إلى رتبة عقید.  تمن [كلیة] الشرطة وتم أنور

 في وقت الممارسة المعتادةفي الحولة [ عائلتھكان في حلب یزور  أنورأن  P37في ذلك الوقت. [افترض]   أنور سأل فیدنیر أین كان 
 بھذا قط.]  P37أنور العطلة]. [لم یخبر 

وعمل   ا برتبة مساعد] كان ضابطً أنورإن [  P37قال  فكان األخیر ال یزال یدرس.    عندما  أنورإذا كان یعرف    عّما  P37سأل فیدنیر  
 مرة أخرى.  P37لم یره  ،یاتالحلو أنورع . بعد أن وزّ بأن یترفّعوكان یحلم   افي تأشیرات السفر وجوازات السفر. كان طموحً 

فیدنیر   القانون.    أنور   عمل  إذا  P37سأل  إلى حضور  ذلك  P37  فأّكدأثناء دراسة  یحتاجون  الناس في سوریا ال  أن  إلى  . وأشار 
ال یمكن ترقیة ضابط شرطة إال إذا تخرج من كلیة   كما.  فحسب  جراء االختبار النھائيإ  حیث كان علیھمكل یوم للتخرج.    المحاضرات

 الحقوق. 

أن   P37اعتقد  وولم یسمع عنھ.    أنورال. لم یر    P37قال  فبعد مغادرة سوریا.    أنورا إذا كان یعرف ما فعلھ  عمّ   P37  فیدنیرسأل  
 ذھب إلى قسم آخر غیر الشرطة. أنور

 نلتقیای  ھما كاناإن  P37قال  فعندما التقیا في برلین.    أنورعن الظروف المحیطة بانشقاق    رأنوھو و  تحدث  ا إذاعمّ   P37فیدنیر  سأل  
وفیھم "أصدقاؤنا   ،أشخاص آخرون  افي برلین] لمدة ساعة أو ساعتین. كما انضم إلیھممنطقة  [  تیغیلكل شھر أو نحو ذلك في مقھى في  

متحفًظا [بسبب حیاتھ المھنیة] وألنھ كان یخشى أن    أنوركان  وحاولوا عدم الحدیث عن حیاتھم المھنیة [ألسباب أمنیة].  ومن سوریا".  
  أنور من    P37للمجموعة إنھ تبعتھ سیارة [بغرض اختطافھ] وھو في طریقھ إلى طبیب األسنان. طلب    أنور. ذات مرة قال  تتم مالحقتھ

أن النظام كان یالحقھ   أنور. علم  أطفالھعن المستقبل وعن    أنورلم یعرف ما حدث بعد ذلك. تحدث    P37لكن    ،الذھاب إلى الشرطة
وساطة    ]. من خاللةثم عمل مع االئتالف [المعارض  ،وذھب إلى األردن  ،كیف انشق   P37أخبر  حیث  ].  P37و[أعرب عن مخاوفھ لـ

 ى ألمانیا.وعائلتھ إل أنور ذھب  ،السفارة األلمانیة مع االئتالفمن  شخص

إال أن بسبب منصبھ، لذلك ربما كان أنور یعرفھ.  عروفًاإنھ كان م P37 فقالعن عمل أنور في سوریا.  إن تحدثوا P37سأل فیدنیر 
 في المخابرات. اضابطأنور لم یكن معروفا بصفتھ 
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ال، لكنھ سمع أن أنور كان ضابطا في فرع األمن في   P37  فقالإذا كان أنور قد أخبره عن عملھ في سوریا.    عّما  P37سأل فیدنیر  
أنور وقال "أتمنى لو كنت أرتدي زلَّ لسان  ذات مرة،  والمخابرات.    جھازدمشق وكان من أوائل خریجي كلیة الشرطة وتم اختیاره ل

 زي شرطة". 

: كنت  أجبتَ ففي سوریا؟    النزاععن    أنور: "ھل تحدث  2019من قبل الشرطة في عام    P37استجواب    حضرممن    فیدنیراقتبس  
ل األمورأعلى منھ رتبة. كان   إذا كان من   عّما  P37فسألإذا كانت العبارة صحیحة.    P37  فیدنیر  ". سألأن ھناك موتًا  أقرقد  و  یجّمِ

 السؤال وتكراره.  شرحالممكن 

ل األمور. كان  كنت أعلى منھ رتبة   ر "یكرر فیدن الجزء كان  .  ل األموریكن یجمِّ   لم  أنورأن    P37أوضح  ف".  أن ھناك موتًا  وأقر  یجّمِ
ضد أي   P37  بالطبع فإن وعن جرائم النظام    أنورو  P37  تحدث  لم یعتقد أن الجزء الثاني كان صحیًحا.  P37لكن    ،األول صحیًحا

 أو غیره.   أنورسواء  –سوري یدعم اإلجرام والقتل والعنف 

ما كان    أنورإن    P37  فقالمؤید للنظام أم معارض؟    أنور عندما كان یعمل مع النظام. ھل    أنورعن انطباعھ عن    P37فیدنیر  سأل  
السیارات والمكانة االجتماعیة الرفیعة. لكن ھذا كان  لیحظى بكان سیستمر [في موقع السلطة]    بلعن النظام.    الینشق لو كان راضیً 

كان لدیھ مقطع فیدیو لبیان   أنورأن  إلى    P37أشار  و.  أنورألنھ لم یكن یعرف الظروف المحیطة بانشقاق    P37مجرد [افتراض]  
 انشقاقھ.

سیعترف] أنھ كان  إنھ  [  ،[ألنھ أقسم على قول الحقیقة أمام المحكمة]  P37  فقال.  أنورعن سبب انشقاق    تحدثاإذا    عّما  P37فیدنیر  سأل  
. ولكن قد تكون ھناك أسباب أخرى ال  أنورضد عائلة    الممارس   بسبب الضغط على الحولة والعنف  أنور  اقھناك حدیث عن انشق

 . P37یعرفھا 

 P37د  أكّ فانضم إلى المعارضة.    أنورمثل أن    ،بأي معلومات حول ما فعلھ بعد انشقاقھ  P37قد أخبر    أنورإذا كان    عّما  فیدنیرسأل  
على الفرار من دمشق إلى منطقة بالقرب   أنورساعد أعضاٌء من الجیش السوري الحر    لكنھ أضاف أنھ ال یتذكر كل التفاصیل.ذلك  

أنھ    P37  أنور. أخبر  االئتالفوساعد    ،وأعلن نفسھ معارًضا  ، األردن  ورأنمن الحدود األردنیة حیث مكث لیوم أو یومین. ثم دخل  
  . لم یعرف طفالھإلى [ألمانیا] من أجل مستقبل أ  أنور)". لھذا لجأ  أنور(على حد تعبیر    راٍض عن "األعمال المؤسفة لالئتالفغیر  
P37  ابنإلى ألمانیا. التقى  أنوروصل متى P37 في دورة لتعلیم اللغة األلمانیة.  أنور 

كان    أنورأن  [أنا]  ناشًطا سیاسیًا بعد انشقاقھ. علمت    أنور: "أصبح  2019في عام    P37استجواب الشرطة لـ  محضر  ر منیاقتبس فیدن
 ثم من تركیا إلى ألمانیا بعد انشقاقھ. ،ذھب من األردن إلى تركیا أنورن إ P37 قالفأشھر".  5-4في تركیا لمدة 

وثائق    أنورأرسل إلیھ   ،ریاض سیف  ،: "كان ھناك شخصیة معارضةP37استجواب الشرطة لـ  محضرر مرة أخرى من  یاقتبس فیدن
 ذلك. P37 فأّكدلمساعدتھ على الذھاب إلى ألمانیا". 

 ال. P37 فقالقد أخبره بموضوع الوثائق.  أنور إذا كان  عّما P37فیدنیر سأل 

ن حارس  یِّ اجتاز دورة أمنیة في برلین. ثم عُ   أنور ن  إ  P37  فقالعمل في األمن [في ألمانیا].    أنوربأن    P37ر إلى قول  یأشار فیدن
 مرة أخرى.  P37لذا لم یره  ،] صعبًاأنورأمن. كان عمل [

عمل مدتھا    مناوباتأخبره أنھ أصبح حارس أمن لشركة وكان لدیھ    أنورإن    P37  فقالعن عملھ.    أنور تحدث    نإ  P37فیدنیر  سأل  
من المحكمة    P37لم یحدد]. طلب    P37  إال أن  ،في العمل عندما أصیب بنوبة [سكري أو ضغط الدم  أنوركان    ،ذات مرةوساعة.    12
 المعلومات للمحكمة. تذكركان یحاول فقط  ]؛أنوریھتم كثیًرا بـ[ لمألنھ  تعذرهأن 

*** 

 ]دقائق 5استراحة لمدة [

*** 

 استجواب من قبل االّدعاء العام  

  ة یاألمننة إنھ كان عضًوا في اللج P37قال ف. [ُحجبت المعلومات] بصفتھقد دخل السجن  P37ما إذا كان  بولتسسألت المّدعي العام 
[عن الفروع األمنیة]؛    P37تم إبعاد    ،[ُحجبت المعلومات]  وبصفتھ.  [ُحجبت المعلومات]والتي تكونت من    ،[ُحجبت المعلومات]في  

 ،تم اعتقال أحد المتظاھرین وإحالتھ إلى القضاء  ،إلخ. ذات یوم  ،لم یر سوى مدنیین أو مجرمین مدانین بجرائم القتل والتھرب الضریبيف
أي شيء عندما   P37]. "لم یكن ھناك ما یُرضي [في الفرع]." لم یر  موضوعإلى فرع األمن العسكري [بخصوص ال  P37فذھب  

 سائقھ رأى مشاھد "غیر مرضیة". غیر أن ،التقى برئیس الفرع

 أبًدا.  ،ال P37 فقال. 2011[أي زار السجن] بعد  ا ما كان في السجنإذ P37 سألت بولتس
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قولھ إن التعذیب كان یتم في إلى    P37  أشارف .  2014ا إذا كان یتذكر استجوابھ من قبل الشرطة في عام  عمّ   P37  بولتس  سألت
 بأسره.جمیع السوریین وللعالم دى معروف ل  أمرٌ  مع األسف وھوشمولي والسجون وأن النظام السوري دیكتاتوري 

الظروف  كانت    ،المخابرات  جھاز  : "فیما یتعلق بالوضع في2014من قبل الشرطة في عام    P37استجواب    محضر   من   بولتس  تاقتبس
أطرافھم   تكانللضرب بالعصي و یتعرضون  المعتقلون وكانصعبة. عندما یدخل المرء یرى مئات المعتقلین والقتلى وسوء المعاملة. 

ع األمن. لكنھ  وفرفي أحد  سجن  أي  إنھ سمع كل ھذه األشیاء وكانت صحیحة. وأشار إلى أنھ لم یدخل قط    P37  فقال".  ألیامتورم  ت
  ،رئیس الفرع الشرطة   تجاوز. یتقریبًا  شرطة  جھاز  اانفرادیة" من الخارج. یوجد فرع لألمن السیاسي في كل مدینة بھ  نًارأى "سجو

ذلك    P37التي تخرج أحیانًا عن القانون. زار    الفرع مع النظام وینفذ سیاسات النظامإال أن  ].  P37رغم أن رتبتھ أدنى [من رتبة  
 .] P37إلیھا  أشارالفرع وتحدث عن المشكلة. [لم یكن من الواضح ما ھي المشكلة التي 

ن جمیع الفروع تعمل  إ  P37المخابرات بشكل عام. فقال    جھازا إذا كان یتحدث عن فرع األمن السیاسي أو  عمّ   P37  سألت بولتس
[في نفس الفرع]. [كان الضباط ذوو األخالق    صعب المراسیمكن للمرء أن یجد ضابًطا متساھًال وضابًطا    ،بھذه الطریقة. ومع ذلك

عندما رفض األوامر.    P37وھو ما حدث لـ   ،ما بأخالقھ ثم یُالم على تساھلھ]  الحمیدة متساھلین.] [المشكلة ھي عندما یتصرف شخص
 النظام السوري دیكتاتوري وعنیف.إن  ،لقول الحقیقة للعالم

  P37وسأل    بولتس  سؤال  أضاف بوكر إلىاألوامر بناًء على] أخالقھم.    ینفذواإذا كان لدى الضباط إمكانیة [أال    P37سألت بولتس  
إنھ یمكنھ [قیاس] ما إذا كان    P37قال  فاألوامر].    لكیال ینفذ[للحصول على فرصة    مثاالً   كانا إذا كان الذھاب إلى ألمانیا مع عائلتھ  عمّ 

كبار المسؤولین یتمتعون بنفس األخالق التي كان یتمتع بھا بسبب صالتھ ورتبتھ و[اتصاالتھ] مع كبار المسؤولین. [على سبیل المثال]  
األنواع الثالثة للضباط في   P37الضباط في سوریا أن اللواء محمود فنان. شرح  یعرف  و  الشعر،على البیانو ویكتب    P37یعزف  

) الضابط الذي یستمتع 3(و  ) الضابط الذي یطلب الرشاوى2(ومواطنین  ال   مع  منفتحال) الضابط األخالقي  1دائرة الھجرة والجوازات: (
ھذه األنواع نفسھا من الضباط فرع المخابرات و[تدیر]    [النظام] الفوضوي.  نفس ضمن الثالثة  الضباط    یعمل والناس.    إبكاءو  القسوةب

) ضابط  1وأخبره بضرورة التوقف عن عزف الموسیقى وكتابة الشعر وإال فسیتم فصلھ. كان ھناك: (  P37السیاسیة الذي استدعى  
) ضابط كان 3أصیب بالضیق من زوجتھ و(  ینفس عن غضبھ كلما  كان ضابط)  2(و  ل استخدام الضغط النفسي على التعذیبفضّ كان ی

 في السلطة".  بقواأھم شيء [للناس] ھو أن یإن . إنھا حالة من الفوضى! فحسبضرب یصامتًا و

.  2012ربما [قبل]   P37 فقال.  2011ما إذا كان بإمكان الضابط المغادرة أو االنتقال بعد عام    حول  أن سؤالھا كان  بولتسأوضحت  
تم كان سیومیدانیة  محاكمة  تم إجراء  كان سیف  ، إذا لم ینفذ الضابط أمًرا  ،2012. لكنھ اعتقد أنھ بعد عام  2012قبل عام  فُِصل  وقد  

 .إعدامھ

ترك وظیفتھ.    إن كان بإمكانھیعمل مع أشخاص لدیھم نفس األخالق] أو  أن  أن یفعل ما فعلھ [و  أنورإذا كان بإمكان    P37بولتس  ت  سأل
إنھ أراد إعطاء بعض األمثلة [االفتراضیة] لكیفیة محاولة شخص ما التھرب من األوامر [غیر األخالقیة]. [لنفترض أن]   P37  فقال

وجود مشكلة في القلب] وقام بالتنسیق مع صدیقھ طبیب القلب [الذي وافق على القول إن الشخص یعاني من مشكلة  ب[  تظاھرشخًصا ما  
د من أن الشخص كان مریًضا  للتأكّ  ستجوبھیوالمخابرات الطبیب   جھازستدعي یولكن بعد ذلك قد  ،من العمل]  یُصرففي القلب حتى 

. أو تخیل أن ضابًطا أعلن أنھ ال یستطیع إكمال مھمتھ ("ھل ھناك شيء أجمل من بفحس  الھروب من وظیفتھ  م یكن یحاولبالفعل ول
. كیف یمكن ألي شخص أن یخبر [المسؤولین] أنھ ال یرید العمل لدیھم؟ أشار  فصلھوبالتالي تمت معاقبتھ أو سجنھ أو    ،الصدق؟")

P37    األمریكي في فرنسا إلى سوریا. أصدر وزیر الداخلیة السوري وصل السفیر    2011  یولیو،/في تموز  .موقف حدث معھإلى
لذلك    ،أن ھذه األوامر غیر قانونیة  P37المظاھرات] ومصادرة جواز سفر السفیر. علم    رؤیةبمنع السفیر من [  P37تعلیماتھ إلى  

كانت تراقب [سوریا]. [من خالل اتباع ھذا    كان یعلم أن الوزیر لن یفعل ذلك أبًدا ألن أنظار العالموطالب الوزیَر بإرسال مذكرة إلیھ.  
وظیفتھ. ربما لم یكن شخص آخر في نفس الموقف لیفعل الشيء نفسھ. [النقطة ھي    ھذه  كانتو  ،من حمایة السفیر  P37النھج] تمكن  

مع السجین بناًء على أخالق  یتعامل الضابط    ،أنھ] عندما یتعلق األمر بـ[تنفیذ] األوامر، فإن الكثیر یعتمد على أخالق [الضابط]. وبالمثل
 الضابط.

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

وجود فرق بین الشرطة    إلى P37أشار  فقد فعل نفس الشيء الذي فعلھ [وتصرف وفقًا ألخالقھ].    أنورإذا كان    عّما  P37سأل بوكر  
ضباط الشرطة] ألنھ یتعین علیھم [اتباع األوامر    بنفس األخالق التي یتحلى بھا. ال یمكن لضباط المخابرات أن یكونوا [المخابراتو

 عند قمع المظاھرات]. بدقة

 إنھ ال یرید مقارنة المواقف.   P37 فقال. أنورما فعلھ  عن الفرق بین ما فعلھ ھو و  P37سأل بوكر 

إن "ضابط الشرطة"   P37  فقال.  P37ضابط مخابرات أن یتصرف بالطریقة التي تصرف بھا    بإمكان  كان  إن  P37سأل بوكر  
المخابرات   جھاز  نفذی]  بینماإنھم یطبقون القانون]. [  –أوامر سیاسیة    ینفذونالشرطة [ال  ف[یجب تمییزه] عن "ضابط المخابرات".  

بینما یكرس ضباط المخابرات حیاتھم لمسیرتھم المھنیة. لدى ضباط الشرطة    القانون،یختبئ ضباط الشرطة وراء  وسیاسیة.    أوامر
القانون السوري    نصحینھا    ،لم یُطلب منھم قمع المظاھرات [حتى وقت الحقو.  تھمحتى تقدیم استقالبإمكانھم  مائة طریقة للھروب و
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فعندئذ   ،المخابرات  جھازتم اعتقال المتظاھرین من قبل  المتظاھرین بكفالة مقابل عشرین لیرة سوریة]. إذا    إطالق سراحنھ یمكن  على أ
 "مشكلة" باإلنجلیزیة.] P37[ستكون ھناك] "مشكلة". [قال 

 ذلك. P37. فأّكد [ُحجبت المعلومات]التي تم توزیعھا سابقًا] تدور حول   لمحاضر إذا كانت [ا عّماسأل بوكر 

الناس   یحقق معأن أنور كان    P37ُسئل أثناء استجواب الشرطة عّما إذا تحدث أنور عن أسالیب التعذیب، وأجاب    P37قال بوكر إن  
من قبل  لتحقیق معھأبًدا بأي شخص تم ا P37من قال ذلك عن أنور [حیث لم یلتق  P37وكانوا یتحدثون عنھ بشكل جید. سأل بوكر 

 .]لبرھة P37توقف مشاركة أسمائھم وعناوینھم. [ P37أنور] وإذا كان بإمكان 

ذاكرتھ. في بعاًما    20  كان علیھ الرجوع  لكنھ توقف ألنھ  السؤال،ال. لقد فھم    P37أن یعید السؤال. فقال    علیھكان    إنسأل بوكر  
  كانوا ھذا من مدنیین [لكنھ لم یتتبع من    P37المخابرات وكان أنور یساعدھم. سمع    جھاز مشاكل مع    مدنیون  واجھ  األحیان، بعض  

قد أن أنور  في [فرع] أنور و  معتقًال كان  من ریاض سیف أنھ    P37سمع  كما  في المستقبل].    یدلي بشھادتھأنھ س  لم یظن مطلقًاألنھ  
 الحقًا".. "ربما یمكنك أن تسأل ریاض. حتى ریاض ساعد [أنور] جیدبشكل  عاملھ

 P37بدا اآلن. [ P37نفى ذلك، ولھذا أراد أن یسأل  إال أنھالناس بشكل جید]،  قد عاملا إذا كان أنور [ُسئل عمّ  ریاضقال بوكر إن  
 .ُت'"سألبل قل 'لقد ، 'سألتك'لقد  ، "ال تقلP37قال  و.] امنزعجً 

عندما جاء أنور إلى ألمانیا قبل خمس سنوات، "سألناه" كیف أتى إلى ألمانیا.    أنھ  P37أوضح  فقیل عن ریاض سیف.    ذاسأل بوكر ما
  ریاض كان قال أنور إن  وساعد أنور.  قد  ) قال إن ریاض سیف  ئھمأن أنور (أو عضًوا آخر في مجموعة أصدقاإلى    P37  أشارو

 مع أنور. اجیدً  بالمثل بكونھ ریاضرد  وبسبب مرضھ. ریاض  قد احترمن أنور أفي الخطیب و معتقًال 

كان  أنھ    P37اعتقد  ف.  اأیضً   انھ وأنور كانا یلتقیان في مقھى في تیغیل. سأل فراتسكي عمن التقى بھم إ  P37  إلى قول  فراتسكي  أشار
لإلدالء بشھادتھ.    ]االسم[ُحجب    أن یستدعوا  للشرطة وأخبرھم  ]سم[ُحجب االرقم ھاتف    اسابقً   P37. قدم  ]االسم  [ُحجبیعرف أحدھم:  

 إنھ لیست لدیھ مشكلة بذلك الصدد.  ]االسم [ُحجب قال و أنھ قدم ھذا االقتراح ]االسم [ُحجب P37أخبر و

فقط أربعة أو خمسة أشخاص لدیھم أدوار غیر مھمة،    ال،  P37قال فأشخاص آخرون في المقھى.   امعھم  التقى  ا إذاسأل فراتسكي عمّ 
 .سنًا ھمأصغر  P37عاًما و[الذین نسوا أي شيء قیل على الطاولة]. كان   20أي كبار السن الذین كانوا في ألمانیا منذ حوالي 

 ، ثم قال] "مجرم حرب." لبرھة P37توقف ا یمكنھ أن یقول للمحكمة عن حافظ مخلوف. [عمّ  P37سأل فراتسكي 

[الشؤون]    جمیعمخلوف یتدخل في  حافظ  ن  إ  P37فقال    مخلوف.حافظ  یعمل  كان  أین  ویوضح  یشرح    أن  P37طلب فراتسكي من  
 الحاكمة وابن خال الرئیس. عائلةھو من أفراد الوالسوریة. 

[أي كانت   جزافًا رتب  یحصلون على  ]  عائلةإنھم [بعض الضباط/أفراد ال  P37قال  فأین یعمل مخلوف ورتبتھ.    P37سأل فراتسكي  
 فعلیة].  تُعطي سلطة م تكنول فحسب بعض الرتب شكلیات

كل] إن  . [ألمرهفإنھ ال یھتم    شخًصا،   P37مخلوف عقیًدا. ولكن عندما ال یحب    ربما كان   P37قال  فسأل فراتسكي عن رتبة مخلوف.  
 ھو یكره نفسھ. أنھ سوریا تكره [مخلوف] وحتى

الحدیث عنھ  ووكل إنسان في منطقتھ باستخدام العنف والقتل والنھب.  حافظمُ إن مخلوف أمر ال P37لماذا. فقال  P37سأل فراتسكي 
 ال ینتھي. 

 أن مخلوف یعمل في درعا.  P37اعتقد فا إذا كان یعرف مكان عمل مخلوف. عمّ  P37سأل فراتسكي 

فرع كل   —؟" ھناك عشرات الفروع في سوریا 40"ما ھو القسم    ، P37. فأجاب  40إذا كان یعرف عن القسم    P37سأل فراتسكي  
 متر. 100

 ] ال یختلف عن حافظ مخلوف.توفیقإن [ P37إن كان بإمكانھ إخبار المحكمة عن توفیق یونس. فقال  P37سأل فراتسكي 

 .دمشق بأمن الدولة    فروععن أحد    وكان مسؤوالً   2010كان عمیًدا عام    ]توفیقأن [ P37 اعتقدفأین عمل یونس.   P37 سأل فراتسكي

،  P37سألانھ طرح سؤال. فقال فراتسكي ال. فعّما إذا كان بإمك P37 كان یعرف عبد الجبار العكیدي. فسأل  إذا  P37سأل فراتسكي  
 ." ھل أنت قاٍض أم محاٍم؟ یمكن للقاضي [فقط] أن یسألني ھذا السؤال"

إن الرسالة التي تلقاھا [من    P37اإلجابة. فقال    P37ال یتعین على    إال أنھأوضحت القاضي كیربر أن للدفاع الحق في طرح األسئلة،  
 بأنور ولیس بغیره. وأراد فقط أن یُسأل عن ھذه القضیة فحسب. كانت تتعلقالمحكمة] 

 [قال بوكر كلمات غیر مسموعة وكان منزعًجا بشكل واضح.] 
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 الدفاع ربط سؤالھ بالقضیة وإخبار المحكمة لماذا سأل عن ھذا الشخص. محامي طلبت كیربر من  

إن العكیدي   P37[المحكمة] عنھ. فقال    P37قال فراتسكي إن ھذا الشخص عمل مع أنور، لذلك أراد أن یعرف ما یمكن أن یخبر  
د العكیدي بعض سیاسات تركیا تجاه المعارضة المسلحة. بعد كان ضابًطا في الجیش السوري وأعلن انشقاقھ في مقطع فیدیو. وانتق 

 وا ، مثل كل من تالعبمصالحھحسب  بالثوار [المؤیدین للمعارضة] ألنھ تحول إلى حمامة سالم تتأرجح یمینًا ویساًرا    منھ  ذلك غضب
 بمصیر الشعب. 

 ال. P37عّما إذا كان یعرف العكیدي. فقال  P37سأل فراتسكي 

 ال. P37إذا كان [یعرف ما إذا] كان العكیدي یعیش في ألمانیا. فقال  P37سأل فراتسكي 

 نعم. P37. فقال ]االسم [ُحجبیعرف  P37سأل فراتسكي عّما إذا كان 

[مخاطبًا القضاة] "[لماذا] یرید [فراتسكي] [أن یعرف عنھ]؟ یجب    P37عّما یمكنھ أن یقول للمحكمة عنھ. فقال    P37سأل فراتسكي  
 أن یحدد لي ما یرید [أن یعرف عنھ]. إن كان یفضل الرجال أم النساء؟" [لم تتم ترجمة الجملة األخیرة.]

 (ربما كان ھناك تشابھ في األسماء   ]ُحجب االسم[خًصا یُدعى  إنھ كان یعرف ش  P37. فقال  ]االسم[ُحجب  سأل فراتسكي عن وظیفة  
 ، كان [ضابط مخابرات] في السجن. [ُحجبت المعلومات]في  P37قل] إلى یُنم في الشرطة. قبل [أن قدَّ ). كان ضابطا برتبة مُ فحسب

 . ادً أمن الدولة، إال أنھ لم یكن متأكّ   P37یعمل. فقال    ]ُحجب االسم[  كان  عّما إذا كان یعرف في أي فرع مخابرات  P37سأل فراتسكي  

. كانت ھذه أسئلة صعبة وكان من المفترض أن یحترم  P37إلى الشرطة. لم یعرف    ]ُحجب االسم[جاء    متى  P37سأل فراتسكي  
 . تحملھ]الذي [ واالضطھاد P37فراتسكي سن  

 صامتًا للحظة]. وقال إنھ یحتاج إلى وقت لیتذكره. P37، ثم طلب منھ أن یتذكر قدر استطاعتھ. [كان P37قال فراتسكي إنھ یحترم 

 .2010لبرھة.] وقال في عام  P37إذا كان بحاجة إلى استراحة. [توقف  P37سألت كیربر 

 سنوات  5-4قبل    قد اتصل  ]ُحجب االسم[  نإ  P37قال  ف.  ]ُحجب االسم[تواصل مع  ال یزال على    P37سأل فراتسكي عّما إذا كان  
 یحاول تذكر أي دولة]. P37من بلد أوروبي صغیر بجوار ألمانیا [كان  P37بـ

على حسن معاملتھ وعملھ وموقفھ من    P37  ]ُحجب االسم[ربما. شكر    P37. فقال  ]ُحجب االسم[ا إذا كان البلد ھو  سأل فراتسكي عمّ 
 كانت مریضة. P37ألن زوجة  واسیھلیسنوات  6-5قد زاره منذ   ]ُحجب االسم[أن  P37اعتقد والنظام. 

 تفقد ھاتفھ المحمول. علیھ إن P37. فقال ]ُحجب االسم[رقم ھاتف  P37سأل فراتسكي عّما إذا كان لدى 

سیفعل   كان  إنھ  P37قال  فمع المحكمة.  على انفراد    ]ُحجب االسم[إن كان بإمكانھ مشاركة رقم ھاتف وعنوان    P37سأل فراتسكي  
 ذلك إذا ُطلب منھ ذلك.

 .]المحمول P37 استراحة لمدة دقیقتین للحصول على ھاتف[

لیس في ألمانیا. قالت   ]ُحجب االسم[إنھ بناًء على رقم الھاتف، فإن    P37قد أعطى المحكمة رقم الھاتف. وقال    P37قالت كیربر إن  
 اآلن ویمكنھا االتصال بھ. ]ُحجب االسم[كیربر إن المحكمة لدیھا رقم 

 مدعیناستجواب من قبل محامي ال

ومعارفھ]. [ھز    أنورإنھ لم یشاھده، لكنھ [علم بھ من    P37قال  ف.  أنوربأنھ شاھد مقطع فیدیو انشق فیھ    P37أشار شولتس إلى قول  
 ]. نافیا رأسھ أنور

 P37إذا [تم استجوابھ في أي وقت آخر]. یعتقد    P37. وسأل  2019و  2014في    اشاھدً بصفتھ  تم استجوابھ    P37إن    شولتسقال  
األمنیة ھي التي [طلبت منھ] اإلدالء بشھادتھ بشأن عدد من األشخاص غیر    دوائرأن [ھذه معلومات سریة] [ألسباب] أمنیة. بعض ال

 .ھذا وذاكبشأن  بشھادتھقد أدلى القول إنھ  P37لم یستطع  ذلك،ألنھ یعیش "ھنا". ومع  P37المرغوب فیھم. كان ھذا واجب 

 "مع األسد؟! تحدثتُ " ،P37فأجاب ا إذا كان قد التقى أو تحدث مع الرئیس األسد.  عمّ  P37 شولتسسأل 

األسد كان یرسل "لنا" رسائل   نإ  P37فقال  تحدث إلى الرئیس األسد].    P37إلى أن محضر الشرطة جاء فیھ [أن    شولتسأشار  
 التعلیمات. مذكراتویتحدث إلینا من خالل 

 یمثل المدعین. شولتسكیربر أن  تأوضحف]. یمثل شولتس  كانأن یعرف [من  P37أراد 
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أرید   لن، ف[ُحجبت المعلومات]األسد أو نحرق البلد". إذا كنت في    :أثناء استجواب الشرطة: "قال الشبیحة  P37إلى قول    شولتسأشار  
مذكرة خطیة   P37أرسل  فقد  .  بذلك  اإنھ لم یقصد أنھ أخبر األسد شخصیً   P37قال  ف"  .األسد بذلك شخصیًا  وقد أبلغتأن یأتي الشبیحة.  

 قل ذلك مباشرة لألسد.ی مل P37إال أنھ ذلك، على [المذكرة] وقد نصت إلى وزارة الداخلیة، إلى القصر الرئاسي. 

".  الداخل مفقود والخارج مولود  المخابرات: "  جھاز  حول  2019أثناء استجواب الشرطة في عام    P37  قولإلى    أومیشین  تأشار
 ذلك. P37 فأّكد

 شرح. یأن  P37 لم یردف شرح معنى ذلك. P37كان بإمكان   إن  أومیشین تسأل

 . غني عن التفسیرنھ إ P37قال فإذا كان بإمكانھ شرح ما قصده في بضع جمل.  P37كیربر  تسأل

 فقط لشخص لدیھ خلفیة كافیة].  ةكون صحیحتقد  غني عن التفسیر أن القول حقیقةكیربر إن [  تقال

. مفقوًدا  أي شخص یدخلھ  یصبح   سیئًا،ما    . عندما یكون مكانٌ بقولھما قصده    P37أوضح  فالعربیة].  اللغة  "شكًرا" [ب  أومیشین  تقال
 د من جدید. لِ كما لو أنھ وُ   یكونإذا خرج منھ بأمان، و

 العربیة].باللغة نعم، "شكًرا" [ أومیشین تقالفكافیة.  P37إذا كانت إجابة  أومیشینكیربر  تسأل

 [ُصرف الشاھد.] 

 إذا كان فًظا معھم.  عّماالمحكمة والمحامین واعتذر  P37شكر 

لشرطة الجنائیة االتحادیة  ا. فقال فیدنیر نعم. تحدث مع  2014دویسنج في عام    بیانسأل بوكر فیدنیر عّما إذا كان یعرف أي شيء عن  
 ).BKAاأللمانیة (

 الجلسة.   تلك  یتمكن من الحضور إلى المحكمة، وبالتالي تم إلغاء  نتموز/یولیو ل   2كیربر إن الشاھد الذي كان سیدلي بشھادتھ في  قالت  

 بعد الظھر.  2:00ُرفعت الجلسة الساعة 

 صباًحا. 10:30الساعة  2021یونیو، /حزیران 30الجلسة التالیة في  ستُعقد
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 أنور رسالنمحاكمة 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 39التقریر 
 2021تموز/یولیو،  1حزیران/یونیو و 30تواریخ الجلسات: 

 
  

 .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 1 :الملّخص/أبرز النقاط

 2021حزیران/یونیو،  30 –الیوم التاسع والسبعون 

، بشھادتھ بشأن توقیفھ من قبل قوات األمن السوریة واعتقالھ في فرع الخطیب. اعامً   59، فنّي طبّي یبلغ من العمر  P38 أدلى
  وحافالت وتمكن من الشرح بالتفصیل للمحكمة كیف اعتُقل بالقرب من مزرعتھ وكیف قام موكب سیارات مسلحة وسیارات جیب  

في الخامسة   اعة أخرى حیث یبدو أن صبیً . ووقع أحد االعتقاالت في مزر251صغیرة باعتقال أشخاص آخرین في طریقھم إلى الفرع  
 .عشر من عمره قد قُتل، ونٌزعت أعضاؤه من قبل عناصر األمن، الذین قاموا بعد ذلك باعتقال أشقائھ الثالثة األصغر

 2021تموز/یولیو،  1  –الیوم الثمانون 

لإلدالء بشھادتھ  االنھایة أنھ لن یكون متاحً  ، لكنھ أخبرھم فيشاھد استدعاه القضاةلّخص القضاة في البدایة الحوار الذي جرى مع 
، ضابط الشرطة الجنائیة االتحادیة  من داخل قاعة المحكمة في ھذه المحاكمة. ثم استمعت المحكمة إلى شھادة كریستیان كنابمان

الذي استجوب ھذا الشاھد في السابق. وأوضح كنابمان للمحكمة أن الشاھد أُصیب بصدمة نفسیة على ما یبدو عندما شھد وفاة  
تم  الستجواب الشاھد من قبل وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة الفرنسیة،    اشخٍص بقیت جثتھ بجانب الشاھد لعدة ساعات. ونظرً 

 .في المحكمة للمحضرتالوة الترجمة األلمانیة  اأیضً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 .ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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 2021حزیران/یونیو،  30 –الیوم التاسع والسبعون 

لى الترجمة العربیة. الحصول ع. لم یطلب أي صحفي معتمد  وصحفیَین  أشخاصصباًحا بحضور سبعة    10:35بدأت الجلسة الساعة  
 نالمّدعی  ةمحامی  تانضمكما    حاضرین.  بانزد. كروكر و  نعیالمدّ   محامیا. لم یكن  بولتسو  كلینجھ  العامان   عیانالمدّ   العام  عاء مثل االدّ 

 .أنورالدفاع عن أحد محامي  بوكر، وكذلك فعل ،في وقت متأخر أومیشین د.

 P38شھادة 

عن    أنور رسالنوجود عالقة قرابة مع  . ونفى  اشاھدً بصفتھ  حقوقھ وواجباتھ  عن    P38بلغ  أُ وسیباستیان شارمر.    محامیھ  P38رافق  
 .مصاھرةأو النسب الطریق 

 .P38 الستجواب فیدنیرلقاضي ل المجالالقاضي كیربر  رئیسة المحكمة أفسحت

 فیدنیرالقاضي  من قبل  استجواب

في عام )  BKAالجنائیة االتحادیة األلمانیة (الشرطة  من قبل    بالفعل  جوباستُ   P38أن   أنھ على الرغم من  بدایةً   فیدنیرأوضح القاضي  
 بإلقاء القبض علىبشكل خاص بالظروف المحیطة    مھتمةٌ ھو شھادتھ في المحكمة. وأضاف أن المحكمة    ما سیُعد مھًما  فإن  ،2019
P38  من    فیدنیر. طلب  واعتقالھP38    أوضح    .المعني  فرعالقل إلى  حدث بعد ذلك وكیف نُ   وما  اعتُقلأن یصف كیفP38   أنھ كان

  ، 2012  ،]ُحِجبت المعلومات صباًحا في [   7:30إلى العمل الساعة    أیًضا  ذھبحیث  .  7:30الساعة    في  یذھب إلى العمل كل صباح
إنھ كانت ھناك عملیات تفتیش في حیھ    P38]. قال  ُحِجبت المعلوماتفي حي خارج المدینة [دمشق] [  وكان یعیش].  ُحِجبت المعلومات[

  متر من منزلھ. قال للمحكمة إنھ تذكر ھذه المسافة ألنھا المسافة بین الطریق ومنزلھ.   300على بعد حوالي  وأُوقف  في ھذا الیوم.  
شاش على  الدفع بكابینة مزدوجة ومدفع ر   ةجیب رباعیسیارة  أمام سیارتھ  كانت  و  واحدة  أنھ كانت ھناك عربة مصفحة  P38وصف  

على ترك سیارتھ واقتاده عدة رجال إلى الجیب. كان علیھ أن   P38صندوق الشاحنة. كان ھناك أیضا رجل وراء ھذا الرشاش. أُجبر 
بسبب  اعتُقل    المحكمة أنھ  P38یمینھ وآخر على یساره. أخبر    علىكان ھناك شاب ملثم یجلس  و  یجلس في الخلف على المقعد األوسط.

 ].ُحِجبت المعلوماتإلى [الّرتل كان جاسوًسا معروفًا من أحد الفروع. ثم توجھ حیث الرجل على یمینھ. ھویة تعرف على و ،مذكرة

قادًرا   P38قمیصھ الداخلي فوق رأسھ. لذلك كان    وضعوالذلك    ،اعتُقلالعینین عندما    عصاباتیكن لدیھم  للمحكمة أنھ لم    P38أوضح  
توقف عند أحد ساحات الشبیحة حیث كان العدید من أفراد الجیش والعدید   الّرتلقال للمحكمة إن  ویمینھ ویساره.  عن  على رؤیة ما حدث  

إحدى ھذه   متن   الصعود على  P38  كان على. كانت ھناك أیضا أربع حافالت عسكریة خضراء.  ینتظرون  من األشخاص اآلخرین
إال أنھ تمكن من   ،على وجھھكانت  سترتھ    أنعلى الرغم من  وكان یجلس في الصف األخیر على مقعد مرتفع.  و  الحافالت الفارغة.

  الضابط  تعرض للضرب بعقب بندقیة من قبل ضابط برتبة معینة. سأل  ،الحافلة  P38. عندما دخل  الوجوه على یمینھ ویسارهرؤیة  
P38میدانیة؟" وأوضح  شافي  : "مP38    میدانیة كبیرة. قال    مشافٍ بتجھیز    اھمً متّ كان  للمحكمة أنھ استنتج من أقوال الضابط أنھP38 

 كان بمفرده مع السائق وشخصین مسلحین یحرسان الحافلة.والنتظار في الحافلة لساعة. كان علیھ اإنھ 

مع حافالت أخرى. وأوضح أن الدوریة   شبھ بدوریةما كان أ  تُجري  إنھا كانت  P38. قال  ا بعد ساعة واحدةبدأت الحافلة بالقیادة شرقً 
جیًدا ألنھ كان   یُراقب  یكن  لمأنھ    P38. وأضاف  تباًعابداخلھا    P38كان    والحافلة التي  ،تلیھا سیارة جیب  ،مصفحة  سیارةكانت بقیادة  

إن الحافلة سارت    P38قال    یقودون.  كانوا  إلى أین  وأن یرىقمیصھ    وكان بإمكانھ رفعبجانبھ.    كانوا  یجلس أعلى من األشخاص الذین
]، وھي مدینة قریبة جًدا. ثم استدارت الدوریة یساًرا لمسافة كیلومترین تقریبًا حتى  ُحِجبت المعلومات] إلى [ُحِجبت المعلوماتمن [

وتوقفوا ھناك. أضاف   Tوصلوا إلى مفترق طرق حیث قادوا لمسافة كیلومتر واحد إلى أن وصلوا إلى مفترق طرق على شكل حرف 
P38  ى الجانب األیمن من الشارع للسماح للسیارات األخرى من ھذه المنطقة. ثم توقفت الحافالت عل  كان  أنھ یعرف المواقع ألنھ

 P38  تابع  .وحسب  ھو وشخص آخر وجنود  . كانةحافلالأنھ لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من األشخاص في    P38بالمرور. وأضاف  
الحافلة.    واصفًا في  فقط  وبقي شخصان مسلحان  الحافالت  أشخاص غادروا  إلى  وذھب  أن عدة  الحافالت  الذین غادروا  األشخاص 

إنھ سمع إطالق    P38قال  و].  ُحِجبت المعلومات [   یعیش في  كان  المنطقة جیًدا ألنھ  عرفأنھ    P38]. وأضاف  ُحِجبت المعلومات[
واستمرت المواجھة قرابة العشر دقائق واستمر إطالق العیارات الناریة حوالي   افالت. بعد ثالثین دقیقة من توقف الح  عیارات ناریة

أنھ لم یسمع أي طلقات أخرى بعد ثالثین دقیقة. إال أنھ الحظ أن بعض المركبات اقتربت جًدا من الجانب   P38ثالثین دقیقة. وصف  
 .(BMPبات على أنھا روسیة الصنع من نوع بي أم بي (إحدى المرك P38األیمن للحافالت (كما كان واضًحا من موقعھ). حدد  

طفل یبلغ    ھناك  كانحیث  یومنا ھذا.    إلىعلى نسیانھ    یقدر  وأنھ لم  ،تقشعر لھ األبدان  أمًراا الموقف  في ھذ  شھد  المحكمة أنھ  P38أخبر  
لداخلیة خارج  الطفل ااألرض. كانت أعضاء    اه متكئًا على السیارة دون أن تلمس قدم  وكان  ،عاًما أمام سیارة  15من العمر حوالي  

أضاف أنھ على الرغم من أن وجھ   كل شيء."  كان باإلمكان رؤیة"  P38وكان الدم في كل مكان. قال    ،وكان جسده كلھ ممزقًا  ،جسده
إنھ بعد فترة    P38ستة عشر عاًما. قال  ال  لم یتجاوزھذا الشخص    عمر   أنیز  یتم   استطاع  P38إال أن    ،الطفل كان مغطى بالدماء

  ،P38لـ. وفقًا  تقریبًا  عشر سنوات  یبلغأكبرھم  كان  خمس سنوات والأصغرھم  ولم یتجاوز  ثالثة أطفال داخل الحافلة.    ُوضع  ،وجیزة
وضع یده على رأس الطفل البالغ  حیث    إن األطفال كانوا یجلسون بجانبھ.  P38قال  والخوف.    شدة  یرتجفون منو  یبكون  جمیعًا  كانوا

إن شقیقھم    أخبروه  ،عن سبب بكائھم  P38بجانبھ مباشرة. كانوا جمیعًا خائفین وعندما سألھم    والذي كان جالًسامن العمر خمس سنوات  
] حیث ُحِجبت المعلوماتدث فیھ كل ھذا كان في [إن الحافلة ذھبت بعد ذلك إلى دمشق. وأضاف أن المكان الذي ح  P38قُتل. قال  

 إنھ ال یمكن أن ینسى ھذا الحدث أبًدا.  P38]. قال ُحِجبت المعلومات] و[ُحِجبت المعلوماتیمكنك الذھاب إلى [
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سوریا ال ي الشوارع في  ھناك جرائم ف  إال أنھ سیبقىفي الجرائم المرتكبة في فرع الخطیب.    ستقوم بالنظرأن المحكمة    P38أضاف  
الجلدیة. وضم وشرقي دوما.    نیمشفییعرفھا أحد. قال إن ھناك   النفسیة واآلخر كان عیادة لألمراض  كان أحدھما عیادة لألمراض 

  شفى المفي ھذا    بقيإنھ    P38قال   قبل نقلھم إلى فرع أمن الدولة في دوما.  المعتقلون  كان یُؤخذحیث    ،األخیر أیًضا فرًعا ألمن الدولة
للمحكمة أنھ كان قادًرا على    P38أوضح  ویعرف المنطقة جیًدا.  كان  لمدة ساعة قبل نقلھ إلى فرع أمن الدولة في دوما. وأضاف أنھ  

یقودون فیھ.   كانوا  كان قادًرا على معرفة المكان الذي  ،على حاویات القمامة على جانب الطریق. وبناًء على ذلك  امكتوبً   كانقراءة ما  
  كان علیھم الصعود إلى مساًء. ثم   11ن البقاء في فرع أمن الدولة في دوما حتى الساعة  یآخر  معتقلین  كان علیھ وعلى  ، P38وبحسب  

 بالستیكیة. ربطةكانت أیدیھم مقیدة خلف ظھورھم بأوشخًصا.   24لـحافلة حمراء تتسع 

الكابالت [كان المترجم متردًدا في ترجمة المصطلح عندما استخدمھ   أربطةیعني    P38إذا كان  عّما    متسائًال   فیدنیر،ي  تدخل القاض
P38 .[أّكد ألول مرة وبدا غیر متأكد من المصطلحات األلمانیة الصحیحة P38  المتوفرة بألوان مختلفة   األربطةأنھ كان یتحدث عن

  ووضح نیوتن.    100  قوة  باستخدامفقط  فكھا    ومن الممكن.  ربطھابعد    ثانیةً الكابالت ھذه    أربطةال یمكن فتح    مثل األحمر واألبیض.
P38    14لمسافة    وقادوایعرف المنطقة جیًدا.    كان  . وأضاف أنھتقریبًا  دقیقة  20دمشق بعد  في  أن الحافلة وصلت إلى فرع الخطیب 

 كیلومتًرا ودخلوا الفرع من الخلف.

إن   P38قال  فكان فرع الخطیب عند وصولھم أو إذا كانت عیناه معصوبتین.    یز أنھیتم  بإمكانھكان    عّما إذا  P38  فیدنیرسأل القاضي  
التقى بھم في وأنھ  بقمیصھ فقط. وأضاف أن أربعة عشر أو خمسة عشر شخصا آخرین كانوا في نفس الحافلة.    تینمغطا  اعینیھ كانت

یعرف المدینة جیًدا ألنھ غالبًا ما كان    كان  المحكمة أنھ  P38أخبر    وھكذا تعرفوا على بعضھم البعض.  ،أنفسھم عّرفوا بفرع دوما حیث  
] التي كانت قریبة من فرع الخطیب. ُحِجبت المعلومات. كما كان علیھ أن یعمل في [اطبیّ   ابصفتھ فنّی  الھالل األحمر  مشفىیعمل في  

  لم یكن أعمى تماًما ألنھ كان قادًرا على الرؤیة من خالل قمیصھ وكان یعرف المنطقة جیًدا. ،P38لـفقًا وو

 اصطفت إن الحافلة دخلت الفرع وتوقفت في موقف للسیارات حیث    P38قال  فمعرفة ما حدث بعد وصولھم إلى الفرع.    فیدنیرأراد  
الحافلة في الصف األخیر وكان أمامھ حوالي أربعة عشر شخًصا. قال إنھ كان یدرك   أخرفي    جالًسا  P38كان  .  ھناكعدة سیارات  

أنھم عندما    P38وصف   كان آخر من غادر الحافلة.  نظًرا ألنھض لضربات أقل  رّ تعإال أنھ  جیًدا أن الجمیع سیتعرضون للضرب.  
ض للضرب على ظھره تعرّ   ،إحدى قدمیھ على األرض  P38بمجرد أن وضع  و كانت أیدیھم مقیدة خلف ظھورھم.    ،غادروا الحافلة

  وقف مواجًھا إنھ    P38. قال  أمامھ]اصطدم بصدیق [كان یمشي    ، كرة". وألنھ كان آخر من غادر الحافلةال و"تدحرج على األرض مثل  
عدد من األشخاص "بحفل   استقبلھم  ،P38لـوفقًا  وفل.  سن الجلوس على األرض ورؤوسھم إلى أیالمعتقل   كان علىإطارات الحافلة. ثم  

 عصي لضرب الناس.على جمیعًا  حصلوا حیث ترحیب".

إن    P38وتساقط المطر على السطح. قال    مسقوفًاكان موقف السیارات الذي وصلوا إلیھ  وأنھا كانت تمطر في ذلك الیوم.    P38تذكر  
الترحیب[ واحدةحفل  استمر حوالي ساعة  أقل.    ،]  األدواتتعرّ حیث  وربما  أنواع  بجمیع  للضرب  العسكریة ب  وُركلوا  ضوا  األحذیة 

الذي كان یقع على بعد خمس أو ست    القبوإلى    ،داخل المبنىاقتیدوا إلى  ساعة    مرور  بعدو  .التالكابوربما بنوع من    وُضربوا باألیدي
إلى غرفة كبیرة مساحتھا    وأُخذإلى غرف أخرى.    الذھاب  یمكن من خاللھاكیف وصلوا إلى غرفة    P38. وصف  إلى األسفلدرجات  

أن باب الزنزانة  P38شخًصا. وصف  15أو  14 تقریبًاكانوا  ،الزنازینإلى اقتیدوا . عندما تقریبًا بجوار سلم عرضھ متر واحد 2م9
.  ا الموقفأنھ لم یكن معصوب العینین في ھذإلى    P38  أشارسم بین الباب واألرض.    15  بمقدار  كان ھناك فجوةو  كان أمامھ مباشرة.

ین خلف الباب ألنھ  معتقل  أن ھناك  وتمكن من معرفة ،مباشرة  P38كان الباب أمام  وكان على جمیع المعتقلین الجلوس أمام ھذا الباب.  
یضربونھم لنحو ثالثین وظلوا    ،ین [الذین كان علیھم االنتظار أمام الباب]معتقلكانوا یقفون خلف ال  السّجانینإن    P38قال  أقدامھم.    رأى

 دقیقة.

أقدام الناس خلف    P38یقف خلفھ. عندما رأى    وسّجان  على یمینھبجانبھ شخص  و إلى أنھ كان جالًسا بجوار الباب مباشرةً    P38أشار  
قبل أن   تقریبًا  ثالثین دقیقة لمدة  استمر الضرب    ،P38لـ  وفقًاسماعھم.  من  مكن  یتیبدأ الناس في الضحك و ل  ،یدغدغھمحاول أن    ،الباب

شعر كثیف [كان المترجم    ھكان لو  خلف المكتب.  یجلسرجل    ھناك   ین إلى الوقوف أمام مكتب على الیسار. كانمعتقلیضطر أحد ال
كان الرجل  و سم.    1طولھا    یتجاوزال    غلب علیھا البیاض  أبیض ولحیةوانظر الشرح أدناه]    ،P38  الكلمات التي استعملھامرتبًكا بشأن  

المالحظات. وصف   یدون  بجانبھ  آخر  نظارات سمیكة وكان شخص  أمام    جندي  قیامكذلك    P38یرتدي  یقف  بتفتیش   المكتبكان 
إنھم استعادوا وثائقھم التي كان علیھم تسلیمھا في دوما.   P38إلى المكتب واحًدا تلو اآلخر. قال    المجيءكان علیھم  حیث    ین.معتقلال

. وصف المكتبجاء إلى    معتقلآخر    P38. كان  ینمكتب على ما یبدو یكتبون المعلومات الشخصیة للمعتقلكان األشخاص خلف ال
P38 ثالث مرات. یتّخذ وضعیة القرفصاءوأن  بالكاملخلع مالبسھ  المكتبإلى دعي ھ كان على من استُ أن 

الماء من  على شرب بعض    تھقسط من الراحة وشجع، لذلك عرضت علیھ رئیسة المحكمة كیربر أخذ  P38كان االستمرار صعبًا على  
 . الذي كان أمامھ

*** 

 ] دقیقة 15استراحة لمدة [

*** 
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كلمات مفاجئًا في بعض األحیان.  بعض الولذلك كان اختیاره ل  الفصحى كان یتحدث باللغة العربیة    P38أوضح المترجم للمحكمة أن  
 ".اممتلئ اكثیف ا"شعرعنى   P38فإن  ،"اكثیف اوأضاف أنھ عندما ترجم "شعر

والزنازین.    القبو وكیف بدا    ،بالضبط بعد وصولھ إلى الفرع  نُقل إلیھعن المكان الذي    P38استجوابھ بسؤال    فیدنیرواصل القاضي  
تم تقسیمھم إلى زنازین مختلفة. وأوضح    ،معتقلمعلومات كل    ونتدُ االنتظار لمدة ثالثین دقیقة و  كان علیھم نھ بعد أن  إ  P38  فقال

  خلفھ و  ،وعلى یساره  ،] كانت ھناك زنزانة جماعیة على جانبھ األیمنالمكتب  عند طاولةتقدیم معلوماتھ [  كان علیھللمحكمة أنھ عندما  
خلع مالبسھ وتقدیم معلومات   كان علیھأنھ    ووصف.  كان یؤدي  لم یعرف إلى أین  P38المكتب لكن  طاولة  خلف    ممركان ھناك    .كذلك

لذلك صفعھ الشخص الذي أخذ المالحظات على  و  ،معھ  ةأمریكی  اتحمل دوالری  P38كان  .  قیمتھا  ُسّجلتوأموالھ    تدر وشخصیة وص
 أكثر من راتبھ السنوي. كان یحملھ  كان أن المبلغ النقدي الذي P38وجھھ. أخبر ھذا الشخص 

 . تقریبًا  لیرة سوریة  850دوالًرا و  3,155ھ  كان لدی  ھإن  P38قال  ف.  المالیحمل معھ الكثیر من    P38إذا كان  عّما    وسأل  فیدنیر،تدخل  

   . اضطر إلى تسلیمھ  كما كان عندما  بأكملھمضیفًا أنھ استعاده    ،ذلك  P38أّكد  ف  المال عند إطالق سراحھ.  استعادمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  

یكن نفاذة. لم    ارائحتھكانت  و  احارً   فیھا  وكان الجو  ،فیھا  على الوقوف  اكیف نُقل إلى الزنزانة خلفھ حیث لم یكن قادرً   اصفً او  P38  تابع
.  نیمرتفعت  كانتا  ورطوبتھا  الزنزانة   درجة حرارة  إن  P38شخص. قال    100داخلھا أكثر من  كان بو  2م  25  یتجاوز  الزنزانة  حجم

الماء یسیل على كان  كان ھناك مرحاض واحد فقط داخل الزنزانة وودون االستلقاء أو أي شيء.  القرفصة ولكن    وكان من الممكن فیھا
ھناك العدید من الجرحى والمرضى في    ھ كاننإ  أیًضا  P38  قال  الدوام. كان على المرء أن یقف في طابور الستخدام المرحاض.

واحد عمره یومین   مسطح رغیف خبز  أُعطيأنھ  P38أوضح  ،لطعاموبالنسبة لناك. في أول لیلة لھ ھ كابدهقال إن ھذا ما والزنزانة. 
كیلوغرامات من البرغل في وعاء واحد كبیر.    4حصلوا على حوالي    ،باإلضافة إلى الخبزلألكل.    ا صالحً   لم یكنأو ثالثة أیام وبالتالي  

إنھ إذا    P38قال    .لكل شخص  إال على ملعقة واحدة من البرغلو  لم یحصل  ،ین في الزنزانةمعتقلعندما اضطروا إلى تقسیمھا بین الو
تضمنت   ،P38لـ. وفقًا  تقریبًا  في فترة ما بعد الظھر ومرة ثانیة بعد خمس أو ست ساعات  مالطعاكان وقت  فقد    ،تذكر بشكل صحیح

ا  االزیتون كان أخضرً   أنإال  زیتون.  حبات  إلى أربع    حبةمسطح و   رغیف خبز  الثانیة من الطعام نصف  الوجبة  P38. خلص  للغایة  ومر�
كان ھناك مرضى سكري والعدید من  حیث  رعایة طبیة.  لم تكن ھناك  كل ما یمكن أن یقولھ عن الطعام. وأضاف أنھ    ھو إلى أن ھذا  

الناس بین   تم تقسیم. وسرعان ما  الزنزانةلم یكن على المرء قضاء الكثیر من الوقت في ھذه    ،P38لـ وفقًا    إال أنھالجرحى في زنزانتھ.  
 .التھمة الموّجھة إلیھمختلفة حسب المفروع ال

  ، الذي جلس بجانبھ  معتقل للمحكمة أن ال  P38وصف  ففي زنزانتھ.    P38معرفة المزید عن المرضى والجرحى الذین رآھم    فیدنیرأراد  
إن    P38قال  .  أدویة  السّجانینكان مصابًا بالسكري وطلب من  و  ،مدنیًا] الذي كان یعمل مھندًسا  ُحِجبت المعلومات] من [ُحِجب االسم[

بتنظیف   P38وقام    P38وضع السجین قدمیھ على ساقي  وقمیصھ الداخلي ومزقھ.    P38. لذلك خلع  نتتعفّ ھذا الشخص  قدمي  أصابع  
أنھ كان ھناك مریض   اوضحً م   P38  تابع   یوًما قبل نقلھ إلى مكان آخر.  18مع ھذا الشخص لمدة    اعتُقلإنھ    P38أصابع قدمیھ. قال  

أصابعھ ُكسرت    أن یعرف أنویمكن للمرء   ،إلى الزنزانة لیًال   اقتید].  ُحِجبت المعلوماتمن [وكان  عاًما    20كان یبلغ من العمر  وآخر.  
سألوا ھذا الشخص    السجناءإن    P38وأصیب في أعلى ذراعھ. قال    ،ُمزرقّةكانت أصابعھ  حیث  .  (بسطار)  بواسطة حذاء عسكري

 .وأنھ قُبض علیھ الحقًا واعتُقلالھروب.  أراد وأنھ  ،أخبرھم أنھ تم تفتیش منزلھف. اعتُقلكیف 

كان یعمل وتقریبًا.    P38في نفس عمر    ،ھناك شاب  ھ كانأنإلى    P38  فأشاریتذكر شخًصا مشلوًال.    P38إذا كان  فیدنیر عّما  سأل  
وأنھ   ،اسمھ  قائًال   ،عّرف بھوإلى الزنزانة    معتقلأحضر ھذا الوقد    ،]ُحِجب االسم[  ،اآلخر  معتقلال  P38  وتذكر].  ُحِجبت المعلومات[

 P38كان یتبول ویتغوط [كان المترجم مرتبًكا بشأن اختیار  حیث    فقد عقلھ.  معتقلأن ھذا الإلى    P38  أشار].  ُحِجبت المعلوماتمن [
كان وإن ھذا الشخص أصیب بالشلل والجنون بسبب التعذیب.    P38لم یستطع الوقوف على قدمیھ. قال  وللكلمات ھنا] في نفس المكان.  

كان ھذا الشخص    ،أنھ بمجرد حصولھم على الطعام   P38على زمالئھ المعتقلین حملھ إلى المرحاض عدة مرات وتنظیفھ. أضاف  
 .یكن یشبع أبًداولم  ،قادًرا على تناولھ بالكامل

وكان ھ لمدة ستة أیام.  ُحقق معإنھ   P38قال  ف.  التحقیقات وماذا حدث أثناء    ،ھُحقق معوكیف    ،P38  ُحقق مع  معرفة ما إذا  فیدنیرأراد  
  P38مع فترات راحة قصیرة بینھم. وأضاف    في المجموعھ عشر مرات  ُحقق معحیث  الیوم الثاني بعد وصولھ.    التحقیق األول في 

للمحكمة أنھ كان یعمل ضمن فریق    P38أوضح    .أحدھم قال شیئًا عنھ  ألن  اعتُقلأنھ  وستة أیام.  أیام ولمدة    ھ لمدة أربعةُحقق معأنھ  
وھو جراح    ،أحد األطباء  كما اعتُقلكان ھناك مھندسون وأطباء في الفریق.  وفي دمشق وجمیع أنحاء سوریا.    المشافيیقوم بتجھیز  
 أنھ لن یتمكن من القدوم إلى ألمانیا لإلدالء بشھادتھ. P38في فرع الخطیب. وأضاف  ،]ُحِجب االسمعظام یُدعى [

في فرع   اعتُقلإن صدیقھ    قائًال   ،إضافیة لیتم حدیثھ  أنھ أراد ثالثین ثانیة   P38  فأجاب.  التحقیق معھأثناء    P38لـحدث  دنیر عّما  فیسأل  
 أثناء التحقیق معھ.  ،طبیب أنھمع  ،ھذا الشخصصفع  رسالن حیث أن أنورنفسھ.  أنور رسالنالخطیب وتعرض للتعذیب على ید 

على اتصال    وأنھما كاناھذا الشخص صدیقھ  إن    P38قال  فبذلك.    P38كیف عرف    توسأل  ،القاضي كیربر  رئیسة المحكمة  تدخلت
 دائم. 

.  فحسبما سمعھ من اآلخرین سیكون لھ أھمیة ثانویة  وأن  .  شخصیَا  P38  بما كابده  تُبدي اھتماًما أكبرأن المحكمة    أوضحت كیربر
  ذلك   ألن   على كل األحوال أن یتذكر  حاولیأن    P38لكنھا طلبت من    األمر   مثل ھذا  تذكُّرأضافت كیربر أنھا تعلم أنھ من المروع  
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خائن اآلن تعرفت    یا"  أنورقال    ، P38لـھم بھذا الموقف. وفقًا  تّ إنھ ذكر ھذا فقط ألنھ أراد تذكیر المُ   P38سیكون مھًما للمحكمة. قال  
 . إلیھ لمدة دقیقة] P38محامي  فع. [تحدثبعد أن صُ  P38صدیق العصابة عن  علي" عندما سقطت

في الخطیب    أنور رسالنإنھ لم یر    P38قال  ففي فرع الخطیب.    اعتقالھأثناء    بنفسھ  أنور  P38  ىرأمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد القاضي  
صعوده عند  على رؤیة قدمیھ  إال  ولم یكن قادًرا    یھ عصب عینیتم    كان  ،للتحقیق  ھمد أحد اقتكان یأي فرع آخر. وأضاف أنھ عندما    في  أو

 إلى الطابق العلوي.

معرفة المزید   أرادإنھ    لقاوض لسوء المعاملة.  وما إذا تعرّ   ،واألسئلة التي ُطرحت علیھ  ،P38  تحقیقمعرفة المزید عن    فیدنیرأراد  
  ، من زنزانتھ   حیث أُخرجالزنازین].  كانت فیھ    ذيالت في نفس الطابق [یجرأُ   إحدى التحقیقاتإن    P38قال  ف.  التحقیق  عن كیفیة إجراء

وكان علیھ الركوع على األرض عندما بدأ    فحسب  اقصیرً   كان یرتدي سرواالً و  االستدارة یمینًا والصعود بضع درجات.  وكان علیھ
عدد وحدات عن  عن عملھ و  P38. قال إنھ من الواضح أن المحقق لم یكن لدیھ أي شيء ضده باستثناء المذكرة المكتوبة. ُسئل  التحقیق

جھزھا.   التي  شيء  والطوارئ  كل  یُ أنكر  مرة  وكان  كل  في  الخلف  من  یتعرض ھ  أن  P38أضاف    .أمًرا  فیھا  أنكر ضرب  كان 
على األرض. كانت األرض مغطاة بالماء. وسئل أسئلة عن یجثو  كان علیھ أن  و.  التحقیقأثناء    على ظھره  للضرب/التعذیب باستمرار

 كان عملھ مرتبًطا فقط بالمساعدة الطبیة.. وإنھ ال عالقة لھ بذلك P38وتسلیح الثوار. قال  المشافي

 حیث  .معشرة أیاما كان مجموعھ  ھ على مدى  ُحقق معأنھ    P38أوضح  ف.  P38المحقق أوامر بضرب    أعطىإذا  فیدنیر عّما  سأل  
ت في یجرأُ   تحقیقات إنھ یعتقد أن عدة    P38ھ مرة واحدة في الیوم. قال  ُحقق معوفي أربعة أیام    ،ستة أیام  في ھ مرتین في الیوم  ُحقق مع

طلب منھ المحقق التعاون وتقدیم معلومات حول ما كان یحدث في    ،ھ في أحد الطوابق العلیاُحقق مععندما    ،مواقع مختلفة. ذات مرة
  ، رض علیھ التعاونعندما عُ و.  یقف مع أي جھة  م عالقة بھؤالء األشخاص وأنھ ل  لم یكن لھ إنھ    ما یقول  دائًما  P38  كان   مسقط رأسھ.

  وكیف من المفترض أن یتعاون".   موركیف تسیر األ  لھ"خذ ھذا الحیوان واشرح    P38رفض. ثم قال المحقق للشخص الذي یقف وراء  
لكنھ   ،یعرف من ركلھلم  أنھ    P38إنھ تعرض بعد ذلك للركل في أعضائھ التناسلیة وسقط على األرض بسبب األلم. أوضح    P38قال  
.  المصدرلكنھ لم یكن یعرف    تحقیقأنھ تعرض للضرب في كل    P38  وتذكربعد أن أعطى المحقق التعلیمات التي تذكرھا للتو.    ُركل

 یوًما إلى فرع آخر.  18بعد ونقُل 

كان    ،على سبیل المثالفأعطى أحیانًا تعلیمات مشفرة للتعذیب.    التحقیق أخبر الشرطة األلمانیة أن ضابط    P38إلى أن    فیدنیر  أشار
 بعد ذلك مباشرة. لم یكن أمًرا مباشًرا بل كان دعوة للتعذیب.  كان یُضربللشرطة أنھ    P38"یبدو أنھ ال یرید التعاون". أوضح    یقول

التي كررھا للتو في  الجملة یقول التحقیقضابط  كانكانت عندما  ،ض فیھا للتعذیبمضیفًا أن أكثر األوقات التي تعرّ  ،ذلك P38أّكد ف
 المحكمة.

أثناء   أن یجثوكان علیھ  إنھ    P38قال  فكانت مغطاة بالماء وطلب منھ شرح ما حدث.    یةاألرض  قال إن  P38إلى أن   فیدنیر  أشار
 .أن جسده كان یرتجف أحیانًا  شعروشعر أن األرض كانت مبللة و. لتحقیقا

 نھ جاء من األرض.إ P38قال فمن أین جاء ذلك.  فیدنیرسأل 

إال أنھا  كھربائیة.    صعقات  ت ربما كان  اإنھ  P38قال  فأو ما إذا كان شیئًا آخر.    للصعق بالكھرباء   P38  تعرضإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 عن طریق الماء. وكانتكانت ضعیفة نسبیًا 

مضیفًا   ،ذلك P38أّكد ف إلى جسده. بالتالي انتقلت التي أخبر الشرطة أن األرضیة كانت موصولة بالكھرباء P38إلى أن  فیدنیر أشار
 .كبیرةلم تكن  قوتھاأن 

یتعرض   ،أنھ في فرع الخطیب P38أوضح ففي الخطیب بوسائل أخرى أیًضا. سوء المعاملة ل P38تعرض  معرفة ما إذ فیدنیرأراد 
 .األسوأبأنابیب بالستیكیة. وأضاف أن الصفعات على وجھھ وعلى أذنھ كانت  للضرب على ظھره بالكابالت أو بشكل عام المرء

تعذیب. ووصفھا بأنھا كابالت كھربائیة  لل الكابالت كانت أداة إن  P38قال .  للكابالتبالنسبة  إذا كان ھناك شيء ممیزفیدنیر عّما سأل 
الكابالت    KKMمن   البالستیك. وأضاف    ثانیةبالبالستیك والمعدن وطبقة    مغلفةبقطر سنتیمتر واحد. كانت  أنھ تعرض   P38من 

 للضرب بھذه الكابالت عدة مرات.

 یعرف.  م یكنإنھ ل P38قال ف. عرى من البالستیكمُ إذا كان الجزء المعدني فیدنیر عّما سأل 

قون عادة یُعلّ   كانوا  إن المعتقلین  P38فقال  .  (الَشْبح)  التعلیقمعرفة ما إذا كانت ھناك وسائل أخرى لسوء المعاملة مثل    فیدنیرأراد  
 داخل الزنزانة.

یدخلون كانوا    السّجانینفإن    ، داخل الزنزانة على سبیل المثال  شغبھ إذا كان ھناك  إن  فیدنیر،على سؤال من القاضي    مجیبًا،  P38  قال
إنھ كان ھناك   P38عند الباب. قال    ویرفعونھمایدیھ    نربطویوأمام ھذا الشخص    السّجانونقف  یین. ثم  معتقلالزنزانة ویختارون أحد ال

  ھذا الشخص بالكاد   اوكانت قدم  الستیكي.ب  بشریط مع ربط معاصمھم    ،أیدیھم  منالناس  كان یُعلّق  فتحة معدنیة صغیرة عند الباب حیث  
لفترة أطول حتى یُفتح الباب مرة أخرى. وأضاف أن الباب   على ھذه الوضعیة  یُتركون  كانوا  ینمعتقلن الإ  P38قال  تلمس األرض.  

 بالحائط.یصطدم الشخص المعلق  یُفتح كانكان یُفتح للخارج وفي كل مرة 
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  شفويال. [تدخل مترجم المحكمة  كثیًرا  ،إنھ حدث مرات عدیدة  P38قال  ف.  P38لـعدد المرات التي حدث فیھا ھذا    عن  فیدنیرسأل  
 .]ذلك لم یفھم P38لكن یبدو أن  ،نفسھ P38إنھ ترجم السؤال بشكل صحیح على أنھ یشیر إلى  قائًال 

 مرة واحدة.ل حدثربما  P38قال ف. P38 ُعلّق فیھاعدد المرات التي  عن فیدنیرسأل 

 .یحدث بشكل یومينھ كان إ P38قال  فعن عدد المرات التي حدث فیھا ھذا لمعتقلین آخرین.  فیدنیرسأل 

تعرض وطلب منھ أن یصف المقصود بذلك وما إذا    الدوالبعن  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  أخبر    P38إلى أن    فیدنیرأشار  
 .ال یستطیع التذكر إنھ  P38قال ف. لھ

 وطلب استراحة قصیرة. إلیھ  P38تحدث محامي 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

 *** 

 لدیھم سوى عدد قلیل من األسئلة اإلضافیة قبل استراحة الغداء. لیسكیربر إن القضاة  رئیسة المحكمة تقال

 .2012  ،]ُحِجبت المعلوماتفي [ اعتُقلإنھ  P38قال ف. P38 اعتُقلمتى  فیدنیرسأل القاضي 

ن في زنزانة واحدة. لیمعتق  كانوا  شخص  100أن أكثر من   ذكر P38أن    مشیًرا إلى  ، االعتقالحول ظروف    إن لدیھ سؤاالً   فیدنیرقال  
 .2م  30أو  25حجمھا لم یتجاوز  إن P38قال ف. الزنزانةعن حجم ھذه  P38 فیدنیرسأل 

إنھ بالكاد    P38قال  فمتًرا، وسأل عّما إذا كان ذلك ممكنًا.    5x10كانت    الزنزانة  مساحةأن  للشرطة ب  P38إلى إخبار    فیدنیر  أشار
جلس حوالي  و مقابل الباب.    ھو  وكان  ،اب كان على الجانب األوسع عشرة أمتار. أوضح أن الب  تكان  ا، لكنھ ال یعتقد أنھالتقدیر  استطاع

 یتجاوز ستة أمتار.  مإلى أن عرض الزنزانة ل P38سبعة إلى ثمانیة أشخاص على یساره. خلص وأربعة أشخاص إلى یمینھ 

 ] أنورالدفاع عن محامي أحد  ،[وصل المحامي بوكر 

لدیھم أربع أو خمس زجاجات أو علب بالستیكیة    ھ كانإن  P38قال  فداخل الزنزانة.    یشربون  الناسكان  أن یعرف كیف    فیدنیرأراد  
في المرحاض بخرطوم حیث   صنبور في المرحاض. وأضاف أنھ كان ھناك    الصنبورمن  بالماء  وكانوا یملئونھا  لتر تقریبًا.    1.5بحجم  

 .في الزنزانةكانوا یشربونھ  ھو الماء الذي وكان ذلككان الماء یجري دون توقف. 

 ھ كانوأن  ،باستخدام زجاجة كبیرة  صنبور  على الماء من  كانوا یحصلونأنھم  الشرطة الجنائیة االتحادیة    P38إلى إخبار    فیدنیر  أشار
لكن كان ھناك العدید من المعتقلین. قال   ،بالضبطالمحكمة أنھ ال یمكنھ تذكر العدد    P38ھناك زجاجة واحدة فقط في الزنزانة. أخبر  

P38 ستخدم المرحاضكان یعندما  الصنبورشرب الماء من ی كان إنھ. 

أن الجو الشرطة الجنائیة االتحادیة  أخبر    P38أن  مشیًرا إلى    ،معرفة المزید عن الحرارة والظروف األخرى في الزنزانة   فیدنیرأراد  
درجة مئویة داخل    35كانت  درجة الحرارة    داخل الزنزانة بسبب أنبوب الصرف الصحي وأنبوب الماء الساخن. ووصف أن  احارً كان  

ن: أحدھما كان أنبوب التدفئة  ان مختلفاھناك أنبوب  ھ كانللمحكمة أن  P38  أّكدف  تتساقط من السقف.  كانت  وأن میاه التكثیف  ،الزنزانة
 ال تطاق.كانت أن الرطوبة داخل الزنزانة  P38حرارة. وأضاف م یكن ینقل الفي السقف ولكنھ لفوق األرض مباشرة واآلخر كان 

لم یكن یرتدي نظارتھ في الزنزانة وفي الزنزانة.  أنھ كانت ھناك حشرات    P38أّكد  ف  واألمراض الجلدیة.  الحشراتعن    فیدنیرسأل  
 أن القمل كان في كل مكان.  P38. أضاف الزمالئھ المعتقلین لقتلھ ویعطیھاأصابعھ ب الحشراتحمل ی وكان. ألنھا صودرت

 .ذلك P38فأّكد ب. رَ یعانون من الجَ كانوا  أن العدید من المعتقلین الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P38إلى أن  فیدنیر أشار

  ، سابقًا P38في الطابق العلوي كما ذكر  التحقیقات جمیع  أُجریتإذا عّما  وسألھ ،ھ عدة مرات ُحقق معإنھ  P38أشار فیدنیر إلى قول 
. للتحقیقاتإلى الطابق العلوي   حوالي أربع مرات  الصعود  كان علیھإنھ    P38قال  فحیث توجد الزنازین.    القبوأو إذا حدث بعضھا في  
ثم   ،الطابق العلوي  إلىالدرجات    ضوصعود بع  ،مغادرة الزنزانة  حیث كان علیھفي الطابق السفلي:    تحقیقاتلكن كانت ھناك أیًضا  

استجابة إنھ یفترض أن ھذه الغرفة كانت صغیرة جًدا ألنھ كان یسمع    P38ثم االنعطاف یمینًا. قال    ،خمس أو ست درجات لألعلى
 من الجدران.  الصوت

كان بإمكانھ إنھ    P38قال  ففي الزنزانة.    اعتقالھسماع أشخاص آخرین یتعرضون للتعذیب أثناء    P38إذا كان بإمكان  فیدنیر عّما  سأل  
 . تنتھ التحقیقات أبًداولم  ،سماع ذلك یومیًا. كان شیئا عادیا. كان ھناك الكثیر من األشخاص [المعتقلین]
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  الذي وصف الشرطة الجنائیة االتحادیة    محضر. استشھد من  P38عن عواقب سوء المعاملة على  سریعًا  التحدث    إنھ أراد  فیدنیرقال  
ه  وأمسكوه من شعره وصفع  السّجانینفتح عینیھ ألن    بالكاد  وكان بإمكانھ  ،كان وجھھ منتفًخا للغایة  ، حفل الترحیبأنھ بسبب    P38  فیھ

 .ذلك P38فأّكد  على وجھھ. 

 كان قبلأن االعتقال    P38أوضح  فمن أي عواقب جسدیة أخرى من سوء المعاملة في فرع الخطیب.    P38  عانىإذا  عّما    فیدنیرسأل  
المرئیة. ربما ال یزال لدیھ ندبة في الجزء العلوي من ساقھ. أضاف أنھ بسبب تعرضھ للركل في أعضائھ  األثارواختفت   ،تسع سنوات

لعدة أیام بعد تعرضھ للركل في یتبول دًما    ظلأنھ    P38وصف    ك المنطقة.واجھ صعوبات في التبول بسبب إصابات في تل  ،التناسلیة
  لن یشعر بأي شيء   إال أنھ .  ةوالثانی   ىاألول  ةأعضائھ التناسلیة. وأضاف أنھ ال یستطیع وصف التعذیب: یمكن للمرء أن یشعر بالضرب

 إنھ شعر بالشلل بعد ذلك ولم یستطع تذكر التفاصیل. P38. قال بعد ذلك

إنھ من الطبیعي أن یفقد المرء    P38بسبب اعتقالھ. قال    االعتقالمباشرة بعد    من وزنھ  إذا فقدعّما    P38وسأل    ،ال بأس  دنیرفیقال  
أنھ إذا كان   P38وأضاف    الحالة.المرء أن یفقد وزنھ في ھذه    ببساطة، یتحتم علىوزنھ بعد تناول قطعة خبز واحدة فقط لمدة شھر.  

 السجون السوریة.بھ فستفوز  ،ھناك رقم قیاسي عالمي في موسوعة غینیس لفقدان الوزن 

مزق سروالھ القصیر واستخدمھ وأنھ    ،یوًما  18أنھ فقد الكثیر من وزنھ بعد    الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P38أشار فیدنیر إلى أن  
من    أجزاءین. ثم أخذ  معتقلأحد زمالئھ القدمي  أنھ أخبر المحكمة أنھ مزق قمیصھ الداخلي لتنظیف أصابع  إلى    P38  فأشار.  كحزام

 أنھ استخدم قمیصھ الداخلي ولیس سروالھ القصیر.  P38القمیص الداخلي الستخدامھا كحزام. أضاف 

مضیفًا    ،یتعرضون لسوء المعاملةوھم  ى الناس  أإذا رعّما    P38سأل  و.  المشافيفي    من رؤیتھ  P38تمكن  عّما    متسائًال   فیدنیر  تابع
بصفتھ حیث عمل    2012كان في عام  ذلك    إن  P38قال  فمتى.  ف  ،حدث ذلك وإذا    ،نفسھ  P38  ض لھتعرّ أنھ یرید أن یعرف ما الذي  

  جنوبي   مشافٍ كان في  و.  تجھیزهقام بو  حكومیة  شافٍ مفي  قام بإصالح أشیاء  حیث  مختلفة.    مشافٍ في    معارفكان لدیھ  و.  اطبیّ   ایفنّ 
 دمشق. 

 P38وصف  وعدة مرات.    المشفى إلى    استُدعي  وأنھ  ].ُحِجبت المعلومات[اسمھ كان    نإ  P38قال  ف.  المشفىمعرفة اسم    فیدنیرأراد  
ھناك عدة مرات   استُدعي إلىإنھ    P38منفصل. قال    مدخلكان لھذا القسم  وما بعد الوفاة.  تشریح    یُجرى فیھكان بھ قسم    المشفىأن  

لم یكن یعرف من  و.  تُشّرحرأى جثة    ،عندما جاءو في غرفة الطوارئ.    اإلضاءةقیل لھ أن یصلح    ،ذات مرة  إلصالح بعض األجھزة.
 ھناك. تمكن من رؤیتھكل ما  كانمضیفًا أن ھذا  ،التصلیحاتإنھ انتھى بسرعة من  P38كان ھذا أو سبب وجوده ھناك. قال 

سمع الحقًا أن  ومفقودة.  كانت  إنھ افترض أن األعضاء الداخلیة    P38قال  فأي تفاصیل حول الجثة.    P38  الحظإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 مفقودة بالتأكید.  كانت ن األعضاءبأ بالموضوع لیجزم لیس خبیًرا جًدا. وأضاف أنھ  اشائعً   اأمرً  كان االتجار باألعضاء

  . لالعتقال  تعرضربما    الشخص  افترض أن  ولھذا  ،امصابً   كان  أن وجھ الجثة  الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P38أشار فیدنیر إلى أن  
 .ذلك P38أّكد ف

ال   ،P38لـووفقًا  في دمشق.    مشفىین إلى  معتقلإنھ شھد نقل ال  P38قال  ف.  مشافٍ المعتقلین إلى  أخذ    P38  شھدإذا  فیدنیر عّما  سأل  
كان عدد المسلحین أكبر من المدنیین. قال حیث  وحدة طوارئ.  عبارة عن  للمدنیین بل كان    امخصصً   كان  المشفىإن ھذا    القولیمكن  
P38  قال  دون الكالم   ، یُسمح للمرء إال بالنظر  م یكن إنھ ل .P38    إنھ كان یعلم ھو وآخرون أن الجرحى نُقلوا إلى ھناك بعد المظاھرات

 ثم اختفوا.

أنھ یعرف شخًصا واحًدا اصطحبھ ھناك. في البدایة أخذ    P38أوضح  فذلك أو سمع من اآلخرین.    P38  رأىمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
  كان یعرف أنھ    P38الشخص في عداد المفقودین منذ ذلك الحین. أضاف    ھذا  وصارالمجتھد.    مشفى  الشخص إلى طبیب خاص ثم إلى

 ھذا الشخص ووالدیھ. 

فرع  لى ما كان أشبھ بإ  تحولت  المشافيأن    P38أوضح  ف.  بشكل شخصي  المشافيلة في  معامالإساءة    P38  شھدإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 یتعرض للضرب.  ،وإذا حدث شيء ھناك ،معصوب العینین یكون فإنھ ،إذا غادر أحد فرع المخابراتفالمخابرات. 

یتعرضون للضرب على أیدي قوات األمن    أناًسا  اإنھ رأى شخصیً   P38قال  فشیئًا من ھذا القبیل.    P38  رأىمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
  .المشافيفي 

إذا كان لدى األطراف األخرى    ، شارمر  ،المّدعيإن القضاة لیس لدیھم أسئلة أخرى. سأل محامي الشاھد/  قالت رئیسة المحكمة كیربر 
قال محامي الدفاع بوكر إنھ یجب علیھ وحوالي عشر دقائق.  ل  ، إن لدیھم بضعة أسئلة فقط  بولتس  المّدعي العام  تقالفأسئلة لموكلھ.  

 .فحسبلكنھ یفترض أن لدیھم أیًضا بعض األسئلة  ،التحدث إلى زمیلھ أوالً 

 *** 

 دقیقة]  75[استراحة لمدة 

 *** 



International Research and 
Documentation Center   

 

8 
 

 عي العام استجواب من قبل المدّ 

 .ذلك  P38نفى  .  اعتقالھإذا كان ضحیة للعنف الجنسي أثناء  عّما    ھتعلى حضوره إلى المحكمة وسأل  P38  بولتسالعام    المّدعي  تشكر

 .ذلك P38نفى سمع عن وقوع آخرین ضحایا للعنف الجنسي.  اإذعّما  سألت بولتس

أصیبوا بجروح خطیرة بحیث یمكن للمرء أن یفترض أنھم   اأو أشخاص  اعتقالھقتلى أثناء    P38  رأىإذا  عّما    متسائلة  بولتس  تابعت
 إنھ رأى مصابین لكنھ ال یعرف ماذا حدث لھم بعد ذلك. P38قال فبسبب نقص الرعایة الطبیة.  سیتوفون

 .ذلك P38نفى رأى قتلى.  إذاعّما  سألت بولتس

وصف    P38أزمة للحكومة السوریة بعد بدایة الثورة وطلب من  اجتماع  /اطارئ  ااجتماعذكر    P38أن  إلى    كلینجھعي العام  أشار المدّ 
  ، عن اجتماع طارئ/أزمة  الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P38أن    كلینجھأوضح  فالسؤال.    P38ذلك بمزید من التفصیل. لم یفھم  

أن االسم    P38أوضح  ف  احدة.لمرة و  اما إذا كانت مؤسسة دائمة أو باألحرى اجتماعً أي  وطلب منھ وصف ذلك بمزید من التفصیل:  
شكلوا ھذا المجلس للتعامل مع قضایا البالد في    ممنكانت مجموعة من كبار المسؤولین في وزارة الدفاع  و".  األزمة"خلیة    ھوالفعلي  

تل فیھ عدد من  قُ وا وقع في أحد اجتماعاتھم  . وقال إن انفجارً المظاھراتأنھ ال یقصد قضایا البالد بشكل عام بل    P38 أّكدذلك الوقت.  
موضًحا أن    ،ھم تّ للمُ   الترجمة الشفویةكل ما یعرفھ. [تدخل مترجم المحكمة المسؤول عن    كانأن ھذا    P38أضاف    .األعضاء  الضباط

 ).]CCM(  األزمةالمركزیة إلدارة  بالخلیةاالختصار الشائع لما یسمى  ھوزمة" األ مصطلح "خلیة 

وزیر الداخلیة ووزیر الدفاع. قال    كان من بینھمن.  یمعروف  كانوا  إن األعضاء  P38قال  فاألعضاء.    كانأن یعرف من    كلینجھأراد  
P38  في وسائل اإلعالم. وتوفرت المعلوماتاالنفجار.  الحكومیةغطت وسائل اإلعالم حیث عن ھذا.  أعلنتإن الحكومة 

 ذلك.ب كان على علمأن كل سوري   P38 أّكدفعلى جمیع المعلومات من وسائل اإلعالم.  P38 حصلإذا عّما  كلینجھسأل 

. على االحتجاجات  عن ردود فعل الحكومة السوریة  P38وسأل    ، في مرحلة مبكرة  تظاھر  أخبر الشرطة أنھ  P38أشار كلینجھ إلى أن  
تلك    بنفسھ  رأى وشھد  حیث أنھ مضیفًا أن الترجمة عند الشرطة قد تكون خاطئة.    ،أنھ لم یشارك في ھذه المظاھرات  P38أوضح  ف

 .فیھا لم یشارك إال أنھ. والناس وھم یُقتلونالمظاھرات 

ن "كل ذلك" لم یبدأ على شكل مظاھرات بل  إ   P38  فقالوكیف وأین قُتل الناس.    ،أن یعرف أین وقعت ھذه المظاھرات  كلینجھأراد  
إن أظافر األطفال   P38بعد أن تعرض تاجر للضرب من قبل الشرطة. ثم حدثت مشكلة األطفال في درعا. قال    ھریرةكان إضرابًا في  

 شعارات على الحائط.  كتبواألنھم  قُلعت

معظم   وكانت.  2011في بدایة المظاھرات في ربیع    وقعت  ھاإن  P38قال  فمع األطفال في درعا.    ةالحادث  توقعمتى    كلینجھسأل  
ووفقًا  ].  ُحِجبت المعلومات[  مشفىفي    اطبی  افنّی  ھذه المظاھرات عندما كان یعمل  شاھدإنھ    P38دمشق. قال  في  ظاھرات في المیدان  مال
 رؤیة المظاھرات.لذا كان بإمكانھ  ،العلیا الطوابقوكان یعمل في أحد  ،منطقة مرتفعة في المشفىكان  ،P38لـ

لكنھا كانت   ، لم یستطع تذكر التاریخ بالضبطو].  ُحِجبت المعلوماتفي [  تمقتل أشخاص وقعفیھا  شھد    تيال  ةأن الحادث  P38أوضح  
عندما وصل إلى نقطة تفتیش   ،في طریقھ إلى عائلتھ  یقود سیارتھ  P38كان    حیث  مناسبة خاصة للمسیحیین.في الجمعة العظیمة وھي  

مغادرة    P38  كان علىبل في میدان.    ،مظاھرة لم تكن تحدث في مدینة  مقابلكان ھذا    في منتصف الشارع المؤدي إلى المزرعة.
طلقت من سیارة كانت تستھدف أُ   لناریةالعیارات اإن    P38على المتظاھرین. قال    یةالنارالعیارات  سیارتھ عندما رأى أشخاًصا یطلقون  

 كان علیھنھ  إ  P38  قال.  تقریبًا  متر من مكان وجوده  400أو    300رأى كیف سقط الناس على األرض على بعد  و المتظاھرین.  
رأى شخًصا آخر ملقى بجانبھ. كان ھذا الشخص یرتدي مالبس بیضاء. كان   ،عندما استدارو  االستلقاء على بطنھ عندما غادر سیارتھ.

من الذھاب إلى الجانب اآلخر   اممنوعً   كان  أنھ   P38أخبر  أنھ  و  ، إنھ تحدث إلیھ  P38]. قال  ُحِجبت المعلوماتكان [و ].  ُحِجب االسم[
إلى   بالوصولولكن لم یُسمح لسیارة اإلسعاف    لعیارات ناریة  تعّرضواالناس  إلى أن    P38حیث كانت سیارة إسعاف تنتظر. خلص  

میدانیة تم    مشافٍ إلى    حكومي بل  مشفىإلى  الناس لم یُنقلوا    وعلم الحقًا أن ثمانیة أشخاص قتلوا وأصیب العدید ألن  ھناك ومساعدتھم. 
تلقوا العالج الطبي لفترة ومعھم أسلحة.    ولم یكنمن ھذه البلدة    كانوا  جمیع الجرحىإن    P38قال  ].  ُحِجبت المعلوماتإنشاؤھا في [

وكان ذلك  لخضوع لعملیة جراحیة.  ابعض المصابین    وكان علىإنھ أشرف على الرعایة الطبیة وأرسل األطباء.    P38قال    طویلة.
رات این لإلصابة بعیالمتظاھر  ضتعرّ   إن ھذا حدث عندما رأى بنفسھ  P38] الذي یعیش اآلن في العراق. قال  ُحِجب االسم[  بواسطة

 لم یصب أحد ھناك. ، إال أنھدمشق المیدان في شھد مظاھرات فيأنھ . كما ناریة
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 .2011 نیسان/أبریل، 22إن الجمعة العظیمة كانت في  قالت رئیسة المحكمة كیربر

 .2012إنھ كان في عام  P38قال ففي أي عام حدث ھذا.  P38 كلینجھ العام  عيسأل المدّ 

في    عیارات ناریةموضًحا أنھ لم یكن ھناك إطالق    ،2012إنھ كان عام    P38قال  ف.  2011أم    2012إذا كان عام  عّما    كلینجھسأل  
یوم الجمعة   ال بّد أنھ كان فية العظیمة في فصل الربیع. لذلك  بدأت المظاھرات في الربیع وكان یوم الجمعحیث  .  2011البدایة في عام  

 .2012العظیمة في عام  

إنھ سمع عنھ عندما كان في سوریا    P38قال  ف.  أنورعلم بوجود    متىوسأل    ،في فرع الخطیب  أنورلم یر    P38إلى أن    كلینجھأشار  
  السّجانالمحقق و  وكانیسمع المحقق یتحدث.  أن    بإمكانھ  كان  ،العلوي ھ في الطابق  ُحقق معأنھ عندما  إلى    P38  أشارلكنھ لم یره.  

". [قال مترجم سوداءلكلمات "اجعل لیلتھ  إضافة لما سمعھ    كان  إنھ یعتقد أن ھذا  P38قال    الحیوان".  ربّواعندما قال المحقق "  یتحدثان
اللغة العربیة الفصحى في   یتعلمونأن األطفال في سوریا    P38"]. أوضح اجحیمً   حیاتھ"اجعل  لـالمحكمة إن ھذا سیُترجم إلى األلمانیة  

" أن الشخص كان من وسط  سوداء من اللھجة المستخدمة لكلمة "یمیز  المدرسة ولكن ھناك العدید من اللھجات المختلفة. استطاع أن  
 فقط في المحكمة. أنورأنھ رأى  P38سوریا. وأضاف  

إنھ   P38قال  ف.  2012  ،]ُحِجبت المعلوماتھ في [بعد اعتقال  مقبل أ   أي  : أنورألول مرة عن    P38أن یعرف متى سمع    كلینجھأراد  
قبل   أنورإنھ كان یعرف اسم    P38. قال  معروفًا  عمل كل ضابط كان  كانم  كان یعمل في ھذا الفرع ألن  أنورمن المعروف أن  كان  

 اعتقالھ.

 .ذلك P38نفى .  أنوریعرف أیًضا موقف  P38إذا كان  كلینجھسأل 

كان یعمل في   أنورأن    تحقیقھأنھ كان یعلم قبل    P38  أّكدف.  یعمل  أنور  كانیعرف في أي فرع    P38معرفة ما إذا كان    كلینجھأراد  
 فرع الخطیب.

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

الشرطة أیًضا عن أشخاص    P38  أخبرإذا  عّما    وسأل  تحقیقھقبل    أنوركان على علم ب  P38أن    إلى  محامي الدفاع فراتسكي  أشار
في الفروع المختلفة. لكن الناس في سوریا كانوا یعرفون في    امعین  اھرمی  ھناك تسلسالإنھ    ، قائًال ذلك  P38أّكد  ف  آخرین في الفرع.

 معینین.  اكثیر من األحیان ضباط

كان یقود  ھو من  حافظ مخلوف    یعتقد أنلكنھ    ، رئیس فرع الخطیب  كان   توفیق یونس أخبر الشرطة أن    P38أشار فراتسكي إلى أن  
ن حافظ مخلوف لعب دوًرا مھًما جًدا  ذلك، قائًال إ   P38  أّكدفبشار األسد.    خالجسر األبیض وألنھ ابن  البسبب فرعھ في    فعلیًاالفرع  

 . ھو المسؤول معروف في سوریا وكان ، فھوP38ووفقًا لـ  الرئیس. خالباعتباره ابن 

ألنھ ال یستطیع ال علم لھ  إنھ    P38قال  فسلطة حافظ مخلوف في فرع الخطیب.    حول  محددةقّدم معلومات  أن ی  P38طلب فراتسكي من  
 أن یعرف ألنھ لم یكن موظفًا في الفرع.

 نالمّدعیاستجواب من قبل محامي 

عندما سئل عن   ،تیھوحلم  تي أذنیھشحم  بالكھرباء علىللصعق  ض  أخبر الشرطة أنھ تعرّ   P38أن  إلى    P38شارمر محامي    أشار
 المخابرات الجویة. إدارة أكثر من مرة في فرع الخطیب و اعتُقلأنھ  P38 أّكد. كابدھا شخصیًا طرق التعذیب التي 

إنھ ال یتذكر بالضبط لكنھ  P38قال فإذا كان ذلك صحیًحا. عّما  متسائًال  ،أبلغ الشرطة أن ھذا حدث في الخطیب P38قال شارمر إن 
  ُوضعكھربائیة في الجزء األمامي من الجھاز. ثم    صعقاتیصدر منھ  كان ھناك جھاز صغیر بھ  حیث  .  بھذا بالشكلتعرض للتعذیب  

 . خاللھاالكھربائیة تمرُّ من  عقاتصالوكانت  في فرع الخطیب میاه على األرض كان  أنھ P38الجھاز على أذنھ أو حلمتیھ. وأضاف 

  بإمكان   . وأضافت أنیھكھربائیة على أذنھ وحلمتال  صعقاتال  P38عن المكان الذي تلقى فیھ  ر  القاضي كیرب   رئیسة المحكمة  سألت
P38  قال ر. فیتذك یكن إذا لمإخبار المحكمةP38   المخابرات الجویة.إدارة في   مذلك في فرع الخطیب أ حدثإنھ ال یتذكر ما إذا 

 لھ إن لھ الحریة في الذھاب أو البقاء في قاعة المحكمة. توقال إدالئھ بشھادتھعلى   P38القاضي كیربر  تشكر
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 . )StPOاأللماني ( الجنائیة من قانون اإلجراءات II 257دة لماابموجب إنھ سیحتفظ بالتعلیق  P38قال محامي 

الحرب السوریین العقوبة العادلة.    يمضیفًا أنھ یأمل في أن ینال كل مجرم  ،. وشكر المحكمة على اھتمامھااشاھدً بصفتھ    P38  ُصرف
 . الجمھوروجلس مع 

 مسائل إداریة

اآلن من قبل    المثول بصفتھ مدعیًا استُجوبشرح القضایا اإلداریة. وقالت إن الشخص الذي طلب في السابق    القاضي كیربر  تابعت
الستجواب دون مالحق. وقالت لألطراف إن بإمكانھم اإلدالء  ا  محضرالشرطة الجنائیة االتحادیة    توأرسل  الشرطة الجنائیة االتحادیة

 عند االقتضاء. یان بشأن قبول محاٍم  بب أیًضاو ،یولیوتموز/ 6ذات صلة حتى ببیانات 

قال ھذا الشاھد للقضاة    حیث  . الذي یلیھأن المحكمة استدعت في البدایة شاھًدا مختلفًا لھذا الیوم والیوم    موضحةً القاضي كیربر    تابعت
مؤخًرا طالبًا إجراء مكالمة ھاتفیة. تحدث    القضاة  إال أن الشاھد تواصل معإنھ لن یحضر لإلدالء بشھادتھ في المحكمة.    أیار/مایوفي  

قالت  لإلدالء بشھادتھ. امستعدً كان  إلى الشاھد عبر الھاتف. ثم قال الشاھد إنھ الشفویین بمساعدة أحد مترجمي المحكمة  فیدنیرالقاضي 
كنابمان   شرطة الجنائیة االتحادیةالأن ضابط    واصفةً كیربر    تابعت.  أیلول/سبتمبر  3و  2في    استدعاءً   اإن الشاھد سیتلقى قریبً   كیربر
ھذا  سیكون في    ھوبما أنفي البدایة لإلدالء بشھادتھ بشأن استجوابھ للشاھد المذكور أعاله.    استُدعيفي الیوم التالي قد    استُدعيالذي  
أیًضا   استُجوب] الذي  FR18/ُحِجب االسممن ذلك بشأن استجوابھ للشاھد [  فإن كنابمان سیدلي بشھادتھ بدالً   ،تكرار ال داعي لھ  اآلن

أن المحكمة    أضافت كیربر الضابط المعني لن یكون على استعداد لإلدالء بشھادتھ في المحكمة. وغیر أن    من قبل الشرطة الفرنسیة.
 استجواب الشرطة الفرنسیة. لمحضریة وتعتزم تالوة الترجمة األلمان ،ستقدم ملخًصا للبالغات واإلجراءات ذات الصلة

محامي الدفاع بوكر الذي أبلغ المحكمة مؤخًرا بتعدیل طلبھ. أوضح بوكر أنھ بعد تقدیم طلبھ لفحص ملفات  المجال لكیربر    أفسحت
عي الملفات من المدّ ل طلبھ لیشمل إحالة  المحكمة. ولذلك عدّ لدى  الحظ وھو في طریقھ إلى المنزل أن ھذه الملفات لن تكون    ،معینة

 العام االتحادي.

أنھ ال یمكن ألحد أن   كلینجھ  العام   عيأوضح المدّ فأي من األطراف اإلدالء ببیان حول ھذا التعدیل.    أرادإذا  عّما    سألت القاضي كیربر
تحدید طلبھ في ھذا الصدد. وطلب من بوكر    ، ما یبرر ھذا االھتمام بالقضیة الحالیة إال إذا كان ھناك    ال صلة لھایفحص الملفات التي  

المدّ   كلینجھ  ووصف السوري منذ عام  أن مكتب  النزاع  العام االتحادي كان یجري تحقیقًا ھیكلیًا بشأن  أن  ل  أّكدو  .2011عي  بوكر 
 كلینجھخلص    فعلیھ تحدید طلبھ.  ،لبوكر   الم یكن ھذا كافیً   وإنالبراءة من ھذه الملفات.  وسیحیلون جمیع أدلة اإلدانة    العامین   عینالمدّ 

فحص    أنومتبادلة.  القانونیة  المساعدة  الطلبات    توصدر  ،معلومات مفتوحة المصدر  وُجمعت  ،شاھد  100إلى أكثر من    استُمعإلى أنھ  
 .ملف التحقیق الھیكلي بأكملھ سیكون ببساطة مستحیًال 

شھادة الشھود التي إال أن  یحیلون جمیع المعلومات ذات الصلة.  أنھم سو  ن ذلكوالعامین سیفعلعین  أن المدّ لدیھ بشك  ال  قال بوكر إن  
ربما ال تزال بعض الشھادات   ،وفقًا لبوكروفي شھادات معینة.  بأنھ لن یُنظر  أن ھناك احتماًال  أظھرت  بھا األسبوع الماضي    يدلأٌ 

ون في إجازة لمدة أربعة أسابیع. وأعرب عن  حیث سیك   ،موجودة في مكان ما في ھذا الملف. وأضاف أنھ سیترك طلبھ كما ھو اآلن
 وإال فإنھ سیجري التعدیالت ذات الصلة.  ،أملھ في أن توافق المحكمة على طلبھ

ملف القضیة الخاص بالتحقیق    كامل  بالنسبة لھ لفحصمصلحة قائمة  إلى تقدیم ادعاء كاٍف بأن ھناك    بحاجةأن بوكر  ب  كلینجھأجاب  ف
صلة بالقضیة    يولم یحدث أي شيء ذ  العامین  عیني اھتمام بملف ھذه القضیة من وجھة نظر المدّ أحیث أنھ لیس ھناك  الھیكلي.  
 شھود إضافیون. إن كان ھناك  في كل شيء للتحقق مرة أخرى ومعرفة ما  بالبحثعرض السماح لشخص كما الحالیة. 

على سبیل المثال الشھادات   ،التي لم تكن ذات صلة مباشرة بالقضیة  األمورأضاف بوكر أن المحكمة استمعت بالفعل إلى العدید من  
 یفضل مراجعة ملف القضیة بنفسھ.قال إنھ . و2007المتعلقة بأحداث عام 

 أنھ سیكون من المستحیل ببساطة على بوكر الخوض في التحقیق الھیكلي بأكملھ. كلینجھأضاف 

المدّ لیس    إن بوكر  كلینجھ قال  فالملف.  م  حجلبالنسبة    توقعھكان علیھ  عّما    سأل بوكر المھتم بملف قضیة  الوحید  العام الشخص  عي 
 اآلخرین أیًضا. ھناك اھتمام كبیر من سیكون حیث  ،التحقیق الھیكلي حول االتحادي

 

 . بعد الظھر 2:55فعت الجلسة الساعة رُ 

 .2021 ،یولیو/تموز 1المحاكمة في  ستُستأنف
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 2021تموز/یولیو،  1  –الیوم الثمانون 

 

الساعة    الجلسةبدأت   المعتمدین  صحفیَینو  أشخاصصباًحا بحضور خمسة    9:50في  الصحفیین  لم یطلب أي من  لى الحصول ع. 
 كروكر حاضرین.  د.و بانز نالمّدعیا محامی. لم یكن بولتسو كلینجھ العامان عیانالمدّ  العام عاءالعربیة. ومثل االدّ الترجمة 

من قبل الشرطة األلمانیة والفرنسیة. وأضافت   استُجوب]  FR18] [ُحِجب االسمالشاھد [  باإلشارة إلى أنالقاضي كیربر الجلسة    تافتتح
أبلغ  ،  وفي نھایة المطاف مایو].  /أیار  19[  مة سابقیوم محاكفي    FR18أن القضاة لخصوا بالفعل محادثتھم عبر البرید اإللكتروني مع  

FR18  أنھ لن یحضر لإلدالء بشھادتھ في المحكمة. لذلك استدعى القضاة الضابط الذي قاد   2021 أیار/مایو، 11كتابیًا في   المحكمة
 .الشرطة الجنائیة االتحادیةاالستجواب نیابة عن مكتب 

 ة كریستیان كنابمان شھاد

 معلوماتھ الشخصیة مرة أخرى. جرى تأكیدو ،اشاھدً بصفتھ بحقوقھ وواجباتھ كنابمان  أُبلغ

في    FR18  ھ وزمیلتھ استجوباأوضح كنابمان أنف.  FR18لـاستجوابھ  عن  أن یخبر المحكمة    أوالً كنابمان    من  طلبت القاضي كیربر
ثالث مرات   اعتُقل في ذلك الوقت إنھ  حیث قال  .  2017في عام    FR18سبق أن استجوبت الشرطة الفرنسیة  و].  ُحِجبت المعلومات[

عي العام االتحادي األلماني  لذلك كلف المدّ   .لبضعة أیام  40القسم  فرع الخطیب و  في  أثناء اعتقالھ الثالثأنھ بقي  ألنھ كان ناشًطا. و
في استجوابھ األول    وذكرعاًما    33اآلن  یبلغ    FR18  فإن  ،نابمانلك. وفقًا  مجدًدا  FR18باستجواب    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة

 ، الشخصیة  FR18  من معلومات  مرة أخرى   بالتحقق سریعًا  ھ قاما  تأنھ درس القانون في سوریا وفرنسا. أوضح كنابمان أنھ وزمیل
 طرحھا جمیع األسئلة التي  تكرار    داییرلم    اقال كنابمان إنھمو  ].المعلوماتُحِجبت  وأضاف إلى استجوابھما أنھ كان یعمل لصالح منظمة [

. لذلك بعد الظھر  2:30أنھ سیكون متاًحا فقط حتى    ،صباًحا  10الساعة  عند    ،في بدایة المقابلة  ا أخبرھم  FR18وأن  الفرنسي.    ازمیلھم
مجموعة مختارة من    عرضبدأ االستجواب من خالل  حیث    البدایة.ھ جمیع األسئلة كما كان مخطًطا لھ في  تلم یطرح كنابمان وزمیل

. وقال كنابمان إن  أنور رسالنعلى  األشخاص  عرف  یتبانتظام ل  ھاناستخدمی  كانا  التيو  FR18على    الشرطة الجنائیة االتحادیةصور  
FR18    لم یعرف  وفي أي من الصور.    أنور رسالنلم یتعرف على أي شخص في الصور ولم یتعرف علىFR18    من   إال  أنوراسم
 وسائل اإلعالم.خالل 

نابمان لكقال  وفي ھذه القضیة بمبادرة منھ.  الشرطة الجنائیة االتحادیة  وجھة نظره بشأن تحقیقات    FR18وصف كنابمان كیف قدم  
عزیمة   وأحبطوا  ،إشارة خاطئة للمعارضة السوریة  اأرسلوبذلك  ألنھم    إیاد الغریبو  أنور رسالنعن اعتقال    یكن راضیًالم  إنھ    زمیلتھو

أوضح ثالث   FR18ین مع النظام السوري. قال كنابمان إن  تمتواطئ  بذلك  ستكون ألمانیا وفرنسا  ،FR18لـالمنشقین المحتملین. وفقًا  
  ،الذین یجب اعتقالھم  البدیلین  المشتبھ بھمب  أشار إلى قائمةو  لكنھ اعتقد أن اعتقالھ كان خطأ.  ،بارتكاب جرائم معینة  أنورھم  مرات أنھ اتّ 

تاج إلى حتسالشرطة الجنائیة االتحادیة  أن    FR18لـإلى جانب النظام السوري. أخبر كنابمان المحكمة أنھ أوضح    كانوا ال یزالون  ألنھم
اعتقاالت أي  كافیة إلجراء  األدلة  ،أدلة  مثل ھذه  بحوزتھ  كان  القانوني   فبإمكانھ  ،وإذا  الوضع  إنھ شرح  كنابمان  قال  إلیھم.  إرسالھا 

 بشأن أي دلیل.  لم یتواصل معھم FR18إال أن  ،FR18لـ

  FR18لم یتعرف  و.  یاد الغریبإل مجموعة مختارة من صور الشرطة الجنائیة االتحادیة  قدم بعد ذلك    FR18  أن  إلى  كنابمان  أشار
أنھ كان   FR18. وأوضح  فحسب  ألول مرة بعد اعتقالھ في ألمانیا  إیادإنھ سمع اسم    لشرطة الجنائیة االتحادیة ل  وقال  ،على أي شخص

 أصدقائھمن    FR18  یب. تم الكشف عن ھذا التعاون وسمعبعضھم في فرع الخطوكان    ،في المخابرات السوریة  مع جھات اتصالیعمل  
 .االعتقالوتوفي في  اعتُقل] ُحِجب االسمأن [

معرفة ما إذا  أراد    فقد  ،FR18  إنھ بالنسبة ألقوال  فیدنیرلدیھم سؤال إضافي. قال القاضي    كان  إن القضاة  ةً قائل  تدخلت القاضي كیربر
تقدیم    FR18  قال األلمانیة.  للمعلومات    أنورأي شيء عن  إن  فسلطات  أن    FR18قال كنابمان  إلى   أنورأخبره  المعلومات  أرسل 

 في المقابل على حق اللجوء في ألمانیا.وأنھ حصل السلطات األلمانیة والفرنسیة واألمریكیة. 

 .نفى كنابمان ذلككیف عرف ذلك.  FR18 قالإذا فیدنیر عّما سأل 

حول سبب عدم رضاه    أقوالھأوضح كنابمان أنھ في سیاق  فأي شيء عن عائلتھ في سوریا.    FR18  قالكذلك معرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
اعتقال   االتحادیةل  FR18قال    ، أنور عن  الجنائیة  وأنشطة   اقلقً   كان  إنھ  لشرطة  في سوریا  تزال  كانت ال  التي  بشأن سالمة عائلتھ 
 المعارضة. 

للمرة    اعتُقلأخبر الشرطة الفرنسیة أنھ    FR18أن    إلى  كنابمان  أشار .  FR18  اعتُقلأن یصف كیف  كنابمان    من  القاضي كیربرطلبت  
الشرطة حیث تعرض للتعذیب المستمر لمدة یومین. وأوضح كنابمان أن    40إلى القسم    ونُقل  ،2012]  ُحِجبت المعلوماتالثالثة في [

اإلقامة لمدة أربعة أیام قبل    كان علیھ أنھ نُقل إلى الخطیب حیث    FR18أخبرھم  ف  یث عن فرع الخطیب.الحد  تأراد الجنائیة االتحادیة
صورة   FR18على    قبل ذلك  زمیلتھھو و  عرضفي كفر سوسة. وقال كنابمان إنھ    السوریة  العامة  إدارة المخابراتنقلھ إلى مقر  

أنھ فرع  على  المبنى    FR18حدد  والمخابرات العامة.    إلدارةعلى أنھ المقر الرئیسي  تھ الشرطة الجنائیة االتحادیة  للمبنى الذي حدد 
 المخابرات العامة. إدارة مقروالذي ھو المیدان 
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یبعد لم  ف  ،40أنھ بالنسبة للقسم    FR18أوضح  فوالخطیب.    40في القسم  كان  كیف عرف أنھ  بعد ذلك    FR18  زمیلتھسأل كنابمان و 
حدث    ذلك  نإ  FR18  قال  ،لخطیب ل  وبالنسبةكان قادًرا على تتبع الطریق إلى ھناك وعرف الموقع.  و المظاھرة.    عنثالث دقائق    سوى

أحدھم    یُنقلمن الطبیعي أن  كان  أنھ    FR18أضاف    . كان علیھ أن ینزل رأسھ إلى أسفل وُضرب بعقب البندقیة.وكان ظالًمافي اللیل  
  یعتقلون سالقبض على األشخاص وسیُلقى  من المعروف أنھ    كان  . وأوضح كذلك أنھ كان اعتیادیًاوقال إن ذلك    ،إلى الخطیب  40القسم  من  

انة ھناك  عندما وصل إلى الزنز  تحقق ذلكبالفعل عند اعتقالھ أنھ سینتھي بھ المطاف في فرع الخطیب. ثم    وقد توقععلى ھذا النحو.  
 فرع الخطیب. كانوا ه أنھم فياحیث التقى بصدیقین أخبر

  معھ   فیھا  ُحققلم یكن یعرف عدد المرات التي    FR18ن  إ  وقالذلك،  كنابمان    نفىأي أسماء.    FR18  ما إذا ذكر  سألت القاضي كیربر
  اقتید نھ إ FR18 قال ،التحقیقاتحدث في عّما   عند سؤالھوحدث عدة مرات.  ذلكأن ر الشرطة الجنائیة االتحادیة عندما ُسئل لكنھ أخب

بینما كان  سفل  ألفي ھذه الغرفة أن یقف ورأسھ    FR18كان على    غرفة.ُوضع في  و  ،ناویداه مقیدت  ،معصوب العینین  ،من الزنزانة
من تحدید   FR18  مكنیتلم    ،آخران   م شخصاناوقیطرح األسئلة.    ھناك وكان  شخص أمامھ   ووقف.  تانه مقیداوید  معصوب العینین

واللكمات   باألیديض للضرب  إنھ تعرّ   FR18قال    ،سالیب التعذیبأما بالنسبة ألكل إجابة یقدمھا.    عنددائًما    بضربھ  ،مكانھما في الغرفة 
 ،عالوة على ذلكو  ال سیما على أعضائھ التناسلیة وعنقھ.  ،عق بالكھرباءصُ و  التحقیقض للضرب من قبل ضابط  والعصي. كما تعرّ 

شرطة الجنائیة لل  قال  FR18ح. وقال كنابمان إن  بْ على ھذه الطریقة اسم الشَّ   FR18من معصمیھ. أطلق    قوُعلّ فوق رأسھ    قُیدت یداه
إنھ رفض ذات مرة شرب الماء. لذلك أُجبر على شرب الكثیر من الماء وربط    FR18قال  كما  لعدة ساعات.  ظل ُمعلّقًا  إنھ  االتحادیة  

 .أنھ سیموتوكان یخشى  ،بالنسبة لھ  امروع   اأمرً كان الشرطة الفرنسیة أن ھذا  FR18أخبر  ،نابمانكقضیبھ برباط مطاطي. وفقًا ل

متوحًشا  كان  أنھ  و  ،یُدعى "میماتي"  كان  السّجانینأخبر الشرطة أن أحد    FR18قال كنابمان إن  ف.  السّجانینكیربر عن ألقاب    تسأل
 .األلقابعن  FR18كل ما قالھ  وفقًا لكنابمان ھذا . كانللغایة

أشخاًصا  قال إنھ رأى    FR18كنابمان أن  أّكد  ف.  المتوفینبخصوص    للشرطة الجنائیة االتحادیة  FR18معرفة ما قالھ    أرادت كیربر 
  . قال كنابمانتوفيومن ثم    لتعذیب والضربوا  تعرض شخص للشَّْبح  شھدالشرطة الفرنسیة أنھ    FR18أخبر  وفي الخطیب.    متوفین

لم وأنھ  أنھ تلقى عالًجا نفسیًا اجتماعیًا لمدة عامین.    FR18ثم أوضح   .وبدا متوتًرا  حدث بالضبطعّما    ھعندما سأل  انھار   FR18ن  إ
 أن یتحدث االثنان   علیھلكنھ عرض    ،السؤال. أخبره كنابمان أنھ ال یمكنھ بالطبع إجباره  فادى اإلجابة عنیرد الحدیث عن ھذا الحدث وت

حتى في   ،مرة أخرى  ةالحدث  هنھ من الممكن أن یُسأل عن ھذإ  FR18لـقال كنابمان  و.  المترجمدون حضور زمیلة كنابمان وبدون  
تقیأ بناًء على عالمات جسدیة مثل    FR18أن    كنابمانبدا لولى المرحاض.  استراحة وذھب مباشرة إبعد ذلك    FR18طلب    المحكمة.
 أخبر   أنھبعد خمس دقائق تأكید  إنھ استطاع    FR18  وقال.  ةالحادث  ه. لذلك قرر عدم طرح أي أسئلة أخرى حول ھذFR18  ارتجاف

الشخص مات تحت التعذیب وكان میتًا بالتأكید. قال كنابمان إنھ بعد ذلك لم یطرح أي أسئلة  أن : ةبشأن الحادثبالفعل لشرطة الفرنسیة  ا
 إنھاء االستجواب بسبب نفاد الوقت.وكان علیھم أخرى حول ھذا الموضوع. 

 قال كنابمان بالطبع. ف. اشاھدً بصفتھ بحقوقھ وواجباتھ  FR18 أُبلغ إذاعّما  سألت القاضي كیربر

المترجم.    سألت كیربر  الشاھد أراد  فإذا كان ھناك أي مشاكل مع  یُدلي بشھادتھ  أوضح كنابمان أن  مترجم    كانالفرنسیة.  اللغة  بأن 
كنابمان أنھ لم یعد یرغب في التحدث باللغة    FR18وفقًا لذلك. أخبر    واستطاع مساعدتھ  یتحدث الفرنسیة  الشرطة الجنائیة االتحادیة

 .خلفھ ه التجاربھذن یترك أتمنى أنھ العربیة و

 االستجواب.   إنھاءإذا كان ھذا ھو سبب  عّما  كنابمان    ذكر قبل االستجواب أن لدیھ موعًدا مھًما وسأل  FR18إلى أن    أشارت كیربر
  أصّر على  FR18  إال أنمساًء.    2:30مضیفًا أنھم بدأوا إعادة الترجمة لكنھم لم یتمكنوا من االنتھاء حتى الساعة    ، أّكد كنابمان ذلكف

 على استكمال إعادة الترجمة في صباح الیوم التالي. واالذھاب. لذلك اتفق

 .أّكد كنابمان ذلكف .FR18لـكل شيء ترجمة  أُعیدتإلى أنھ  خلصت كیربر

  FR18إال أن  .  توفیاشخصین ربما  أن  ذكر    FR18أن    أّكد كنابمانف  أبلغ الشرطة الفرنسیة بوفاة شخصین.  FR18إن    قالت كیربر
مقر    أي  ،الشخص الثاني في "فرع المیدان"  FR18رأى  حیث  :  الشرطة الجنائیة االتحادیة في استجواب    دقةمعلومات أكثر    قام بتقدیم

 FR18. أخبر  285على سبیل المثال الفرع    ،ھناك العدید من الفروع في ھذا المبنى كان  المخابرات العامة. وأضاف كنابمان أنھ    إدارة
بعقب ُضرب  تعرض للتعذیب وسقط على األرض عندما  أنھ  أكبر سنًا. وكان  ھناك  الذي كان  أن الشخص  الشرطة الجنائیة االتحادیة  

 . لى األرجحتوفي عإنھ  FR18قال وبندقیة. 

 . 2012  [ُحجبت المعلومات] فيقال كنابمان إنھ كان فللمرة الثالثة.  FR18أن یعرف متى حدث اعتقال  فیدنیرأراد 

  فیدنیر. أراد  المتوفینسؤال حول  الصیًرا نسبیًا بعد  كان المحضر ق  االتحادیة حیثالشرطة الجنائیة  إلى نھایة استجواب    فیدنیرأشار  
أوضح كنابمان ف  الوقت.  ذلك بسبب نفاذ  إذا كان  أملن یجیب على أي أسئلة أخرى في ذلك الیوم    FR18بأن    ظن كنابمانمعرفة ما إذا  

. وأضاف أن ھذا كان كل ما سمعھ  ببساطة  كان ینفدالوقت    لھ، إال أنبالنسبة    كان أكثر أھمیة  مواصلة االستجواب في ھذه المرحلة  أن
في   المتوفيكان ھذا [الشخص  حیث  لشھادتھ.    الكبیرة على األھمیة  أّكد كنابمان    اإلجابة حتى بعد أن  FR18  فقد رفض.  FR18من  

 في الحدیث عنھ.  FR18فرع الخطیب] ھو الشيء الوحید الذي لم یرغب 
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كان    FR18أن  بشعر    أنھ  لو  كان سیواصل االستجواب  إنھ  قائًال   ،ذلك  كنابمان  أّكدفاالستجواب كان لسببین.    إنھاءإلى أن    فیدنیرخلص  
 بدأ في إعادة الترجمة.فقد  ،نظًرا ألن األمر لم یكن كذلكولكن مستعًدا لتقدیم المزید من المعلومات. 

قال كنابمان ف.  FR18أجاب  عّما    كنابمانالشخص في الخطیب وسأل    توفيأن یصف كیف    FR18من    ر إلى طلب كنابمانفیدنی  أشار
 تحت التعذیب.  توفيأخبره أن الشخص  FR18إن 

كان متأكًدا تماًما.   FR18قال كنابمان إن  فإذا كان متأكًدا من وفاة الشخص.  عّما    عندما سئل  FR18أیًضا معرفة رد    فیدنیرأراد  
ن میتًا. قال كنابمان إنھ لذلك لم یطرح معلقًا بجانبھ عندما كا ظلأبلغ الشرطة الفرنسیة سابقًا أن الشخص  FR18وأضاف كنابمان أن 

 أي أسئلة أخرى حول ذلك.

 اتفقواحدث ھذا. قال كنابمان إنھم    متى  كنابمانسأل  ولھ،    لیتم إعادة ترجمة محضر المقابلةأراد العودة    FR18أن    إلى  فیدنیر  أشار
بحلول   أُنھیت  ترجمةالإعادة    أنإال  في الوقت المحدد.    FR18  حضرلكنھ لم یتذكر ما إذا    ،9:30في الساعة    FR18على أن یأتي  

 صباًحا. 10:37الساعة 

نفى كنابمان  .  لیتم إعادة ترجمة محضر المقابلة لھعندما عاد    FR18طرح المزید من األسئلة على   كنابمان  حاولإذا  فیدنیر عّما  سأل  
  نقلھ في البدایة موعًدا الستجواب آخر في ذلك الوقت وكان علیھما    زمیلتھحدد وأوضح كنابمان أنھ  فمعرفة السبب.    فیدنیرأراد  و.  ذلك

 االستجواب بسھولة. لذلك أكمل إعادة الترجمة وبدأ في االستجواب اآلخر. یطول فقدإلى وقت الحق. 

قال  ف.  وبصدقبشكل عفوي    أجابمتوتًرا وما إذا    FR18وما إذا كان    ،أثناء االستجواب  الجو العاممعرفة المزید عن    فیدنیرأراد  
إنھ ال   أي    صادقًا   یكنلم    FR18  أن  ذكریكنابمان  األلمانیة    FR18كان  حیث  .  مرحلةفي  السلطات  وانتقد  رأیھ  في  جًدا  واضًحا 

 .FR18  التي أدلى بھاإدانة األقوال التي تحمل  لتحقیقاتھا. لذلك لم یكن لدى كنابمان شكوك حول

قدم بعد ذلك ی  أصبح  لكنھ  ،واالعتقاالت في البدایة  الشخصي  تحدث بشكل مكثف عن رأیھ  FR18أن    المحضر إنھ الحظ من    فیدنیرقال  
ذلك.    كنابمان فیدنیراالستجواب. سأل    نھایةقبل    مختصرة إجابات   أن وفاةفعن شعوره حیال  كنابمان   FR18  زمالء  أحد  أوضح 

وصف    FR18قال كنابمان إنھ فوجئ جًدا بأن    .الشرطة الجنائیة االتحادیةكان في البدایة أھم جانب من جوانب استجواب    ینمعتقلال
عالمات جسدیة. قال كنابمان إنھ فوجئ ظھرت علیھ    تى أنھعندما أرادوا التحدث عن شخص آخر وح  ھو ولكنھ رفض الحدیث  تعذیبھ

 لن یجیب على أي أسئلة أخرى. FR18كان من الواضح أن  ھولكن

 .ذلك كنابمانأّكد فرفضھ ورد فعلھ الجسدي]. أي صّدق [  FR18ق صدّ  كنابمانمعرفة ما إذا كان  فیدنیرأراد 

محاكمة في المحكمة. وأشار كنابمان  لل  صلة  اذأي رد فعل عندما أوضح لھ كنابمان أن ھذا سیكون    FR18  أظھرإذا  فیدنیر عّما  سأل  
  لھ كنابمان  عندما أوضحأي رد فعل  FR18لم یُظھر  ،التحدث عن األمر بدون زمیلتھ والمترجم FR18إلى أنھ بعد أن عرض على 

ولم یكن    ،نھ ال یرید الحضور واإلدالء بشھادتھ في المحكمةإ  FR18لم یقل    ،لكنابمانوفقًا  ومحاكمة في المحكمة.  لل  أھمیة شھادتھ
 لم یرغب في الحضور.  FR18واضًحا أن 

قال كنابمان إنھ لیس على علم بأي جھود  فمرة أخرى.    FR18استجواب    الشرطة الجنائیة االتحادیة  حاولتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
في  كان سیشارك  إال أنھ كان على یقین من أنھ   ، في ھذا الصدد. وأضاف أنھ على الرغم من عدم تمكنھ من الوصول إلى جمیع الملفات

 مرة أخرى. FR18استجواب   الشرطة الجنائیة االتحادیةحاولت  ذلك لو

 نالمّدعیاستجواب من قبل محامي 

القاضي    تسمح ولف.  على م" بخصوص إحدى مالحظات كنابمان  نعم أو ال"تحتمل إجابتھ  إن لدیھ سؤال    شولتس  نالمّدعیقال محامي  
ل   ھ ستتاحإن  ةً قائل   ،تدخلت القاضي كیربر .  أیًضا  ]ُحِجب االسم[  استجوبإلى أن كنابمان    شولتسبطرح سؤالھ. أشار    شولتسكیربر 

وما    ،صلة  يذ ملف صوتي    أن یعرف عنإنھ یرید فقط    شولتسقال  فلمحكمة على األرجح فرصة االستماع إلى ھذا الشاھد شخصیًا.  ل
] ُحِجب االسمیتضمن [   الواتسابعلى    اصوتی  اإن ھناك ملف  شولتسبطرح سؤالھ. قال    شولتسل  كیربرسمحت القاضي    متاًحا.  إذا كان

النسخة العربیة   تفظبینما حُ متاحة كتابیًا  الترجمة األلمانیة    وأنأوضح كنابمان أنھ حفظ الملف على قرص مضغوط.  ف.  أنور رسالنو
 في ملف القضیة. موجودان[األصل] على القرص المضغوط. وقال كنابمان إن القرص المضغوط والترجمة المكتوبة 

 .ُصرف كنابمان بصفتھ شاھًدا

 مسائل إداریة

  المعني أراد القضاة استدعاء الضابط الفرنسي    ،اإلدالء بشھادتھ في المحكمة  FR18أنھ بسبب رفض    موضحةً القاضي كیربر    تابعت
ا. وقالت كیربر إنھا ستلخص اآلن جھود القضاة الستدعاء الضابط الفرنسي. أضاف القاضي  نً لم یكن ممكإال أن ھذا    بھ.ااستجوقام بالذي  
 صال بالضابط الفرنسي. لالتصال بزمالئھ الفرنسیین والترتیب لالت الشرطة الجنائیة االتحادیةأنھ اتصل بمفتش من  فیدنیر
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  فیدنیر في رسالة برید إلكتروني إلى القاضي    2020  ،یونیو/حزیران  7في    ضابط الشرطة الجنائیة االتحادیة أوضح  إن  قالت كیربر
الزمیل المعني الذي قاد  وقال إن  .  FR18وتحدث عن استجواب  وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة الفرنسیة  أنھ اتصل بزمالئھ من  

 دوا أنھم سیحاولون االتصال بھ. لكنھم أكّ  ،یعمل لدى الشرطة الفرنسیةلم یعد االستجواب 

 ، 2020  ،حزیران/یونیو  9في    الشرطة الجنائیة االتحادیة تلقى بریًدا إلكترونیًا آخر من ضابط    فیدنیركذلك إن القاضي    قالت كیربر
في   لإلدالء بشھادتھإذا كان على استعداد  عّما    اتصلت بھ لتسألھوأنھا  أوضح فیھ أن زمیلھ الفرنسي أخبره أن الضابط المعني تقاعد.  

رفض.    ،المحكمة الفرنسي  وأّكدلكنھ  االتحادیة ضابط    على   الزمیل  الجنائیة  ی  الشرطة  في  أن  حاضرا  كان  آخر  ضابط  عن  بحث 
 االستجواب.

قائًال إن الزمیل الفرنسي فحص   ،في نفس الیوم  الشرطة الجنائیة االتحادیةتلقى بریًدا إلكترونیًا من ضابط    فیدنیر  أن  أوضحت كیربر
. أخبر ضابط  فإن ذلك كان سیدّون في المحضر  ،إذا كان ھناك ضابط ثانوأنھ  محضر االستجواب وعلم بوجود ضابط واحد فقط.  

 أن الزمالء الفرنسیین لن یتمكنوا من حل ھذه المشكلة. فیدنیر الشرطة الجنائیة االتحادیة

عي العام االستجواب الفرنسي. وافق المدّ   لمحضرلتالوة الترجمة األلمانیة  كانوا مستعدین  أن القضاة  لذلك    أوضحت القاضي كیربر
 .ومحامي الدفاع بوكر على ذلك كلینجھ

 الفرنسي لمحضر ا األدلة منقرار المحكمة بشأن 

 القاضي كیربر قرار المحكمة التالي: تلت

 ]. القرارالقسم التالي على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة وال یمثل نسخة كاملة أو دقیقة من استند [

 ، 2017]  المعلوماتُحِجبت  الشرطة الفرنسیة بشأن [  ] معFR18[  الفرنسي الستجواب  للمحضرقرر القضاة تالوة الترجمة األلمانیة  
 لألسباب التالیة: 

). )StPOاأللماني (  الجنائیة   من قانون اإلجراءات)  3(رقم    I  251بموجب المادة  استجواب الشاھد في المحكمة (  رتعذّ  )1
 . 2021 ،أیار/مایو 20و 19و 2021 ،ینایر/كانون الثاني 7و 6مرتین في ال في كال یمثلمرتین ولم   استُدعي حیث أنھ

 
أن یشھد  من الناحیة النفسیة  أوضح الشاھد أنھ سیكون من المستحیل    ،ینایر/كانون الثاني  یتعلق بقراره بعدم الحضور في فیما  

الشاھد عبر مع    وتم التواصل  .أیار/مایوطلب المزید من الوقت. لذلك اتفق القضاة والشاھد على موعد في  وأمام المحكمة.  
وقدم عدة   ،بالتأكید  إنھ لن یدلي بشھادتھ في المحكمة  قائًال   ،أیار/مایوفي    النھایةأجاب في  والبرید اإللكتروني عدة مرات.  

 ولم یمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد. للتواصل معھاإلضافیة  المحاوالتعلى یجب  أسباب لقراره. ولم
 

 شھادة الضابط الفرنسي الذي استجوب الشاھد. تعذرت )2

 في المحكمة. أن یُدلي بشھادتھھذا الشخص اآلن ولم یوافق على وقد تقاعد كان ھناك ضابط واحد فقط حاضر في االستجواب. 

كیربر القاضي  المحكمة  أوضحت  أحد مترجمي  مأیًضا    كان محلفًا  الشفویین  أن  الفرنسیة.    اترجمً بصفتھ  نسخة من  وللغة  لدیھ  كان 
 الفرنسي باإلضافة إلى الترجمة األلمانیة المكتوبة أمامھ للتحقق من صحة الترجمة األلمانیة.  المحضر

 فرنسیة ال التحقیقمقابلة  تالوة

 ]ة.المحكمبناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في    ،الفرنسي  للمحضرللترجمة األلمانیة    عاد صیاغتھانسخة مُ   القسم التالي ھو[

قدم الشاھد معلوماتھ الشخصیة و].  ُحِجبت المعلوماتبشأن [التابعة للشرطة الفرنسیة    جرائم الحرب وحدة  من قبل  ]  FR18[  استُجوب
 ]). ُحِجبت المعلوماتلد في [(وُ 

 الیمین الدستوریة. الشفوي أدى المترجم

بسبب التحقیقات التي أجرتھا السلطات الفرنسیة التي بدأت بعد أن تلقى وزیر الخارجیة الفرنسي ما یسمى   استُجوبأنھ    FR18لـ  ّضحوُ 
 .2015 ،]ُحِجبت المعلومات[ فيبملفات قیصر 

 .2012] ُحِجبت المعلوماتأنھ دخل فرنسا كالجئ عبر األردن في [ FR18أوضح  ،عندما ُسئل عن موعد قدومھ إلى فرنسا

 ].ُحِجبت المعلوماتإنھ یدرس [ FR18قال 

 .ذلك FR18نفى في سوریا.  ةدثاالحھذه أدلى بشھادتھ من قبل حول إذا عّما  ُسئل

 .2012 ،]ُحِجبت المعلومات[ نیسان/أبریلإنھ غادر في  FR18قال فسوریا.  FR18أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف متى غادر 
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شمال وسط المدینة في   تقریبًا،  دقیقة  15على بعد    ،أنھ كان یعیش في دمشق  FR18أوضح  فسئل كذلك عن مكان إقامتھ في سوریا.  
 وحده.ل عاش ھناك وشقة مملوكة لوالدیھ. 

انتقل من أن والده  و  كردیان مسلمانالدیھ  أن وإنھ ملحد. و  FR18قال    ،والدیھ  ووظیفتيوالدیھ  عرق  /عن دینو  ھعندما سئل عن دین
 ، ] وقت االستجوابُحِجبت المعلوماتفي [  وكانإن والده كان یعمل محامیًا لوزیر الصحة    FR18قال  و] إلى دمشق.  ُحِجبت المعلومات[

 وشقیقتھ. FR18 يتماًما مثل شقیق

] في سوریا لكنھ اضطر  ُحِجبت المعلوماتأنھ درس [ FR18أّكد ف .تعلیًما جامعیًا FR18 تلقىأرادت الشرطة الفرنسیة معرفة ما إذا 
 دراستھ في فرنسا. یواصل اآلن  وأنھإلى التوقف مؤقتًا عن الدراسة بسبب الثورة 

ُحِجبت  عملت المنظمة على [و].  ُحِجبت المعلوماتإنھ عمل في منظمة [  FR18قال  فشرح مسار حیاتھ المھنیة.    FR18ُطلب من  
 عندما "بدأت األحداث". 2011إلى   2010درس القانون من وبعض ورش العمل لھذه المنظمة.  FR18]. قاد المعلومات

ا أنھ كان إلزامیا على كل موضحً   ،ذلك  FR18  نفى  عضًوا في حزب سیاسي في سوریا.  FR18إذا كان  عّما    الشرطة الفرنسیة  سألت
بتقدیم    لناس على سبیل المثالھ لم یُسمح لأوضح أنشخص في سوریا ابتداء من الصف الثامن أن یكون عضوا في حزب البعث. و

شبیبة أید إعالن  فقد  .  كان معارًضا لھ فعلیًاعضًوا في الحزب ولكنھ    FR18لذلك كان    متحانات إذا لم یكونوا أعضاء في الحزب.اال
] أحد الموقعین على  ُحِجبت المعلومات[وكان  الدیمقراطیة.    حولإنھ تعاطف مع ذلك وشارك في اجتماعات سریة    FR18قال  ودمشق.  

 .2006إعالن دمشق عام 

 .ذلك FR18نفى  ،بأعضاء في الحكومة [السوریة] صالتئل عن عالقات أو عندما سُ 

 مرة أخرى.  ذلك نفىوعن قوات األمن والمیلیشیات؛  السؤال نفسھ FR18ُسئل 

مرة أخرى.  خشي أن یُعتقل  ثالث مرات و  اعتُقلأنھ    FR18أوضح  فسوریا.    FR18كما أرادت الشرطة الفرنسیة معرفة سبب مغادرة  
  ، المّدعيتدخل محامي  المسلحة [  معارضة ا في العضوً   كان  في المرة القادمة التي یُعتقل فیھا ألنھ  بالتصفیةقال إنھ تعرض للتھدید  و

 .].ذلك مترجم المحكمةأّكد ف . عضو في المعارضة المسلحةإن المصطلح الفرنسي یجب أن یُترجم على أنھ ناشط ولیس  قائًال  ،شارمر

 تونسبدأت في  كانت قد  أن االحتجاجات    FR18أوضح  ف.  2011حدث لھ عندما بدأت االحتجاجات في عام  عّما    كذلك  FR18ُسئل  
قاموا بتجمع آخر أمام السفارة و .  أبعدھم عن المكانالمخابرات  جھاز  لكن    ،صدیقًا أمام السفارة التونسیة  15مع حوالي    تجّمع . لذلك  فعلیًا

أغاني    ونحن عم نغني  ھحیفلّت علینا الھمج/المتوحشین تبعأنھ  أخبرھم    یًدامعأن  إلى    FR18  أشار  متظاھر.   100المصریة مع حوالي  
نشر أشیاء على الفیسبوك حول   األمریكیة   أن شخًصا في الوالیات المتحدة  FR18. أوضح  المكان. لذلك اضطروا إلى مغادرة  ثورةال

 االعتقاالت في لیبیا. قال إن ھذا كان قبل الثورة وإنھ كان ھناك المزید من المظاھرات بمجرد اندالع الثورة.

  ، في ھذه المظاھرة  أشخاص  واعتُقل.  فیھا وردد الناس شعارات  تقریبًا  دقیقة  25  تواستمر  2011  ،مارس /آذار  15في    ت األولىكان
تال في مظاھرة في درعا ووقعت المزید من المظاھرات في إن شخصین قُ   FR18  في الیوم التالي. وقال  ىخرأ  ةولكن كان ھناك واحد

أن الجنازات    FR18أوضح    في دوما مع وفاة شخصین.  وحدث األمر ذاتھدمشق. قمعت القوات األمنیة مظاھرة أمام الجامع األموي.  
مظاھرات  الوقال إن  .  وع التاليالمزید من األشخاص في األسب  ، اعتُقلFR18ووفقًا لـفي األیام التالیة تحولت إلى مظاھرات منظمة.  

 أبریل /قل في نھایة نیساناعتُ   وأنھ  بتصویر االحتجاجات في المیدان.  إنھ ُكلّف  FR18قال   دمشق وأمام المساجد.في  حدثت في كل ساحة  
المیدان  في  فرع    واقتادوھم إلىوسّجلوا بیاناتھم الشخصیة    ،قاموا بضرب الناسوآخر.    اشخصً   40المخابرات    جھاز  . كما اعتقل2011
 المجتھد. مشفىمن  بالقرب

قال إنھ لم  وبشكل یومي.    ءالكھرباب  بالصعق  ،ضروب التعذیب األخرىمن بین    ،نھ ُوضع في زنزانة وتعرض للتعذیبإ  FR18  قال
سقط  ولكنھ نفى مشاركتھ في المظاھرة. تعرض المعتقلون للضرب ببنادق الكالشینكوف وھم في طریقھم إلى المرحاض.  یُحقق معھ  

فقد تعرض  ،FR18وفقًا لـ [للتوضیح انظر المحادثة في النھایة].  توفيعلى األرض من الضرب وربما  FR18ین بجوار معتقلأحد ال
طلق سراحھ بعد ثالثة أیام. قال  أُ وبالتالي    فحسببالمظاھرة    إنھ مرّ   FR18قال    أحدھم للضرب دون سبب ولم یحصل على الطعام. 

FR18  ذھب ولھ.  اقوات األمن صدیقً  اعتقلتإنھ واصل المشاركة في المظاھرات عندماFR18 بذلك.  لیبلغھمعائلتھ ل 

لتنظیم وتصویر المظاھرات    جماعةأسس  وأنھ  في نفس المكان ألكثر من یومین.    أبًدا   للشرطة الفرنسیة أنھ لم یمكث  FR18أوضح  
 . نزاعنشوب    إنھم كانوا خائفین من  FR18وشارك في اجتماعات سریة مع قیادات الجماعة في حلب ودمشق والرقة ودیر الزور. قال  

  اقتیدوا إنھم    FR18. قال  بسبب جاسوسدمشق مع أحد عشر صدیقًا  في  في مقھى    ،2011]  ُحِجبت المعلوماتللمرة الثانیة في [  اعتُقل
قاوم ظل ییومین وأول    تعرض للتعذیب بالفلقة والصعق بالكھرباء فيولمدة شھرین.    ُحقق معھإلى فرع قریب من البنك المركزي حیث  

أبلغتا امرأتین    إطالق سراحا من ترتیب  ین تمكنومعتقلإلى أن ال  FR18لمدة ثمانیة أیام قبل أن یبدأ في إضراب عن الطعام. وأشار  
من قبل شخص اسمھ   وتعرض للتحقیقنزع العصابة عن عینیھ.    كان بإمكانھ كذلك أنھ    FR18أوضح    الجمیع بكل ما حدث.  بدورھما

من زنزانتھ على ید وسام في الیوم التاسع    FR18  حیث اقتید .  اسمندرطارق ألول إحدى عشرة مرة. وكان المسؤول ھو العقید وسام  
إن التعذیب   FR18. قال  ناشطتین مسلحتینكانتا   المرأتینألنھم اكتشفوا أن    ،ءالكھرباب  بالصعق  وُعذّبرب بالكابالت  وضُ  ،والعشرین 

  ،عندما رفض ومع أصدقائھ وأنھ تعرض للتعذیب لمدة ساعة لتقدیم معلومات عن أصدقائھ.    اعتُقلأشار إلى أنھ  و  یستخدم كعقوبة.كان  
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كان عدد   إلى زنزانة جماعیة.یُنقل  ل  ،یوًما قبل أن یتظاھر بالجنون   40لمدة  منفردة  في زنزانة    اعتُقلإنھ    FR18تعرض للتعذیب. قال  
قل األشخاص  نعند  فارغة  كانت في بعض األحیان  حیث  حسب ما إذا كانت ھناك اعتقاالت كبیرة.    یختلف  الزنزانة الجماعیةین في  معتقلال

أن الوضع   FR18كافیة. وأضاف  كانت كمیة الطعامإال أن   ،وفي بعض األحیان تكون مكتظة بعد االعتقاالت الكبیرة  ،إلى مكان آخر
 أسوأ. االعتقالالطعام أقل وظروف  فیھ كان الذي 2012بعد عام  اختلف

نجوم.    5السجن بأنھ سجن    FR18]. وصف  ُحِجبت المعلوماتإلى ھناك مع [  نُقلو قال إنھ نُقل إلى سجن عدرا بعد أن مثل أمام قاض.  
أصدقائھ لنفس السبب.  أُطلق سراح  على األرجح بعد عفو رئاسي. وقال للشرطة الفرنسیة إنھ یفترض أنھ    أُطلق سراحھ،وأضاف أنھ  

التقى بالجیش السوري الحر   الجیش السوري الحر في ذلك الوقت قصف المدن. إن قالوإلى دمشق بعد إطالق سراحھ.  FR18ذھب 
  ومراسل حرب في حمص  اأجنبیً   اصحفیً بصفتھ  یفعلونھ ورافقھم    كانوا  ماحیث أُعجب بعنھم.    یقوم بتغطیة صحفیةوكان  في الزبداني  
قال   ھناك  FR18وإدلب.  كان  كثیف  إنھ  دمشق لل  وجود  في  في   ،جیش  المدینة  الحكومة  استعادت  شھر.  لمدة  الزبداني  في  وبقي 

الحر و.  2012فبرایر  /شباط السوري  الجیش  بمناسبة   FR18لكن    ،بقي  القتال. ونظم في دمشق مظاھرات  أثناء  إلى دمشق  ذھب 
 الذكرى األولى للثورة.

التابع   40القسم  من قبل    اعتُقلحیث  .  2012  ،]ُحِجبت المعلومات مارس [ /آذارللشرطة الفرنسیة إنھ اعتقل للمرة الثالثة في    FR18قال  
صف  وو  لمدة یومین.  بشكل مستمرتعرض للتعذیب ھناك  والفرنسي أو اإلیطالي.    المشفىجسر األبیض بالقرب من  اللحافظ مخلوف في  

FR18    أي  لم یكن ھناك  إنھ ببساطة  قال    بالماء.  قظوأُ وُعصبت عیناه وُضرب وفقد الوعي. ثم    ،ءالكھرباب  بالصعقأنھ تعرض للتعذیب
القسم  استراحة في  األشخاص  بوقت. حاول  ذلك  قبل  أخذ ھویة جندي میت  أنھ  الفرنسیة  للشرطة  كذلك  إجباره على    40. وأوضح 

للشرطة الفرنسیة أن   FR18. ثم نُقل إلى الخطیب. أوضح  ینفي ذلكظل    FR18لكن    ،]االسم  ُحِجبفي الواقع [  كان  االعتراف بأنھ
في    وكان معتقًال للتعذیب.  فیھ أیضا  أیام وتعرض    4في الخطیب    بقيو  إلى الخطیب].  40القسم  من    النقلاإلجراء المعتاد [كان  ھذا  

قال إنھ أُجبر أیًضا على شرب  وح لمدة یوم تقریبًا.  بْ شَّ ال  عن طریق  بذّ أنھ عُ   إلى  FR18  أشارآخر.    معتقًال   150زنزانة جماعیة مع  
إلى فرع    نُقلفي الیوم الرابع  ولكنھ لم یقل أي شيء.    ،سیموت في ھذه اللحظة  كان  أنھ  اعتقدإنھ    FR18الماء قبل ربط قضیبھ. قال  

فقد    ھلكنھ ظل ینكر كل شيء. ثم قرر أن  قُلعتإن أظافره    FR18قال    المجتھد حیث تعرض للتعذیب لمدة ستة أیام.  مشفىالمیدان و
لكنھ كان یبتسم دائًما. لذلك تعرض للضرب. قال   ،ھناك التقاط صورة لھ  الناس. أراد  للصعق بالكھرباء  تعرضھظل یبتسم أثناء  وعقلھ:  

FR18  األردن. . ثم ذھب إلى2012مارس، /في نھایة آذارأُطلق سراحھ منفردة في زنزانة  بقيإنھ 

المخابرات   جھازمضیفًا أن فروع    ،یعرف لم یكن    إنھ  FR18قال  فاعتقالھ.  عند  ر  اقرمن كان صاحب ال  FR18سألت الشرطة الفرنسیة  
مع أحد عشر صدیقًا في مقھى. وقال إن   اعتُقلأنھ    FR18  أشار.  واسعة النطاقنفذوا اعتقاالت  وأنھم  تعمل ضد المظاھرات.  كانت  

عادًال   یاقاضأنھ لم یقابل    FR18استجواب الشرطة الفرنسیة. كما أوضح  حدوث  توفي وقت  كان قد  ویُزعم أنھ    ،العقید وسام استجوبھم
 إال عندما نُقل إلى سجن عدرا.  أي قاٍض في الفروع األمنیة. لم یقابل  معتقًال عندما كان 

المعتقلون    ولم یعرف   .بھذا األمرأي شخص    لم یُبلّغ مضیفًا أنھ    ،ذلك  FR18نفى  أقاربھ بمكان وجوده.    أُبلغإذا  عّما    FR18ُسئل  
 . كانواأنفسھم أین 

یعرف   لم. وأضاف أنھ  وسامو  طارقإنھ ال یعرف سوى أسماء    FR18قال  فأرادت الشرطة الفرنسیة معرفة أسماء ضباط أو جنود.  
 أي أسماء أخرى ألنھ كان معصوب العینین. 

إلى   ةً معلقت جثتھ  الخطیب. وظلح في فرع  بْ الشَّ   جّراءأن مسنا توفي    FR18د  أكّ ف.  اعتقالھعملیات قتل أثناء    شھدإذا  عّما    FR18ُسئل  
المطاففي    أُزیلتأن   أن شخصً و.  نھایة  المرجح  إلى   ھتعرض  بسبب  توفيآخر    امن  ببندقیة كالشینكوف وھو في طریقھ  للضرب 

 مروعة بسبب سوء المعاملة. وأضاف أن ھناك وسائل تعذیب  یموتون  الناس    كانبل    ،إنھ لم یشھد أي إعدام  FR18قال    المرحاض.
 كتحذیر. الُمعذبین المعتقلین لیرىكانت تُنزع في بعض األحیان  العصابةإن  FR18. قال بالمثقاب مثل حفر أقدام الناس

 معرفة أي منھم. FR18نفى  ،على سؤال حول المعتقلین الفرنسیین في الفرع  إجابةً 

إذا كان یعرف أي شيء عنھم. عّما    FR18وسألت    ،الفرنسیة أسماء العدید من المواطنین الفرنسیین ثنائیي الجنسیةذكرت الشرطة  
 .ذلك FR18نفى 

نفى  إذا كان یعرف أشخاًصا موجودین في فرنسا أو في االتحاد األوروبي مسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب.  عّما    أیًضا  FR18ُسئل  
FR18 ذلك. 

إذا كانوا  عّما    إنھ سیتصل بھم ویسألھم  قائًال ذلك،    FR18أّكد  ف  ذا كان یعرف أشخاًصا في فرنسا شھدوا مثل ھذه الجرائم. إعّما    ثم ُسئل
 على استعداد لإلدالء بشھادتھم. 

 إنھ یأمل أن تكون شھادتھ مفیدة لمحاسبة المجرمین.  FR18قال  ،إذا كان یرید إضافة أي شيءعّما  عندما ُسئل

 بعد إعادة الترجمة في نفس الیوم. المحضرصحة  FR18 أّكد
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بدًال من ذلك " یجب أن یُترجم  مسلحإذا كان المصطلح الفرنسي المترجم إلى األلمانیة على أنھ "ناشط  عّما    كلینجھ  العام  عيتساءل المدّ 
 .كلینجھمترجم المحكمة اقتراح أّكد فناشط.  إلى

 أمن الدولة. ھيقال المترجم إن الترجمة الصحیحة ف. جھاز المخابرات إلىكذلك عن المصطلح المترجم  كلینجھسأل 

بالتأكید. أوضح المترجم أیًضا أن    توفي" ولكن الترجمة الصحیحة ھي أنھ  توفيما "ربما   اشخصً أن  الترجمة كانت    أضاف المترجم أن
 أیًضا. بالتالي مكتوب بشكل خاطئ FR18بشكل غیر صحیح وأن اسم والد  ُكتب ’Tarak‘اسم 

إنھ من الواضح    إنھ مستعد لإلدالء بأقوالھ كما ذكر أمس [انظر سیاق یوم المحاكمة السابق]. قال شارمر  ،شارمر   ،نالمّدعیقال محامي  
  األمس. الذي حضر  شاھد  الھذا ما أظھره  واألشیاء.    تذكرلدیھم قدرة محدودة على    كان  أن الشھود والناجین المصابین بصدمات نفسیة

على حاویات القمامة لكنھ لم یستطع تذكر تفاصیل معینة حول تعذیبھ.    ما كان مكتوبًاكان قادًرا على تذكر العدید من التفاصیل مثل  حیث  
  سیُشكل ذكریات معینة. خلص شارمر إلى أن ھذا    یعمل على دفننتیجة واضحة للصدمة ألن العقل البشري    كانقال شارمر إن ھذا  

 ذلك في االعتبار. واضعی أن جانبًا مھًما عند تقییم األدلة وطلب من القضاة

 صباًحا 11:05لسة الساعة الجُرفعت 

 .2021 ،یولیو/تموز 7في  ةالتالی الجلسة عقدتُ س
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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 40التقریر 

 2021تموز/یولیو،  7تاریخ الجلسة: 
 

  
 . للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021تموز/یولیو،  7 –الیوم الواحد والثمانون 

وقد اعتُقل في مظاھرة نسائیة تطالب بإنھاء حصار درعا    .، وھو مدعٍ في المحاكمة، بشھادتھ حول اعتقالھ في الخطیبP39أدلى  
ولكنھ   اعتقالھ،وحتى یومنا ھذا، ما زال یعاني من تبعات    .ض ھو وآخرون للتعذیب في الخطیب باستخدام الصدمات الكھربائیةرّ وتع

، تم اغتصابھ بعصا مكنسة  ا عامً   15یبلغ من العمر حوالي    بصبيّ   فیھ  التقى  اكما وصف موقفً   . اواجتماعیً   انفسیً   ایتلقى اآلن دعمً 
 .خشبیة من قبل ضابط تحقیق

  

 

ي ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي ف  1
لجلسات المحاكمة؛ وإنما   االمحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو  

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 2021یولیو  /تموز 7 –لمحاكمة ل الواحد والثمانونالیوم 

ومثل   .ورسام المحكمة  P12وكذلك    ،الصحافةممثلین من  وثالثة    أشخاصبحضور سبعة    اصباحً   9:30في الساعة    الجلسةبدأت  
 . حل محامي الدفاع زیوروفسكي محل بوكرو .كلینجھ وبولتسالمدعیان  االدعاء العام

 .اصباحً  10:00تموز/یولیو ستبدأ الساعة  22أعلنت القاضي كیربر أن جلسة المحاكمة یوم 

 P39شھادة 

P39،    غ  بالإوتم    .الدكتور باتریك كروكرمحامي المدعین  كان برفقتھ    ،اعامً   62ھو سوري یبلغ من العمرP39    بحقوقھ وواجباتھ
 .قرابة مع المتھم سواء بالقرابة أو المصاھرةعالقة وقد نفى وجود أي  .كشاھد

 استجواب من قبل القاضي كیربر

 . في فروع أخرى ولكن المحكمة كانت مھتمة أكثر بفرع الخطیب   ااحتُجز أیضً   P39القاضي كیربر أن المحكمة تعلم أن    تأوضح
 . مع النظام دخل في نزاعأن یخبر المحكمة عن نفسھ وكیف  P39طلبت كیربر من و

من   ج من كلیة االقتصاد والتجارةتخرّ و  .(مثبّت الشعر)  اسمھ وعمره، ثم أوضح أنھ كان یمتلك شركة لكریم الشعر والجیل P39 كرر 
 . جامعة دمشق

، المدینة التي  سبب ھذا االعتقال ھو أن زوجتھ من درعا وكان    .2011  ، مایوأیار/  2كیف تم اعتقالھ ألول مرة في    P39وصف  
[ومنھم    السكانلم یكن لدى  وكانت عائلة زوجتھ في درعا  و  .النظام درعا لمدة ثالثة أشھرحاصر  حیث    .الثورةمنھا شرارة    انطلقت

وسمعت إعالنا عن مظاھرة في ساحة عرنوس تطالب برفع الحصار عن    .مستاءةعائلة زوجتھ] حلیب وال خبز وكانت [الزوجة]  
فقط   P39انضم إلیھم و .وابنتاھا إلى المظاھرة حامالت الفتات تطالب بإحضار الحلیب والخبز إلى درعا P39ذھبت زوجة ف .درعا

صورة وخالل بضع دقائق كانت قوات األمن   15إلى    12  من  39P  التقط  .كتذكار  2لتصویر مقاطع فیدیو/التقاط صور فوتوغرافیة
المظاھرة    "رأینا"  .الساحةفي   من  فخرجنا  قادمة،  األمنیة  أحد    .متر  100مسافة    وابتعدناالقوات  إلى   أفرادوأشار  األمن]  [قوات 

 . لھا التقط صورً ی P39كان التي المجموعة 

  ا مبرحً وقاموا بضربھ ضربًا أمام زوجتھ وأطفالھ  P39 أشخاص من أفراد قوات األمن واعتقلوا 10إلى  6وفي ذلك الحین، جاء من 
الذي یبعد    403  القسمتم نقلھم إلى  و.P39  معتقلون ال یعرفھم  امسبقً إلى سیارة كان بداخلھا    P39تم نقلو  .جسدهجمیع أنحاء  على  

 .ربما إلى الطابق الثانيووصعدوا إلى الطابق العلوي،  الفرعدخلوا  .الساحةمتر عن  100حوالي 

من    كانو  .اأیضً   P39یعرفھم  ومجموعة المعتقلین] ولم    P39ن كانوا موجودین ھناك قبل وصول [ وكان ھناك ممر كبیر بھ معتقل
إذا كان عّما    المحكمة  P39سأل    .بالستیكي  برباطن خلف ظھره  یالعینین ویداه مقیدت معصوب    P39كان  و  .فتیات  4إلى    3  بینھم

  .بدرجة كافیة كان مفصًال  P39القاضي كیربر أن سرد  تقال .ینبغي علیھ الخوض في مزید من التفاصیل

 P39 دخلحیث    .ضابطیأخذون كل شخص إلى  كان السجانون  و   .توضیح أنھ انتظر حوالي ساعة أو ساعة ونصف  P39واصل  
 . بذيء اللسان اسیئً وكان   ضابط إلى غرفة

 .40 القسمفي  P39 قال .أن یصف مكان وجوده P39 طلبت القاضي كیربر من

أن المبنى مصنوع من الحجر ویتكون من طابقین إلى    P39فأجاب    .وصف شكل المبنى وما إلى ذلك  P39طلبت القاضي كیربر من  
مجموعة المعتقلین من المدخل الجانبي، ولیس من خالل المدخل الرئیسي، وتم نقلھم إلى الطابق الثاني   إدخالتم  وأنھ    .أربعة طوابق

ُحجبت [  یبعد  زل عمھأنھ كان یعرف المبنى ألن من  P39أوضح  و  .حولھ]ما  [  رؤیة   P39حیث تم عصب أعینھم ولم یعد بإمكان  
 .40 القسم] عن المعلومات

 ا طریقً أنھ كان    P39أوضح  ف  .یعرف الشارع الذي یوجد فیھ القسم، أو ما ھي المعالم الموجودة  P39القاضي كیربر ما إذا كان    تسأل
من    كبیرةكان ھناك مجموعة حیث  ،  40إلى القسم    درجات للوصولأن ینزل    P39  حیث كان على  .من شارع الجسر األبیض  افرعیً 

] منزل عمھ  ُحجبت المعلومات[یقع  و  .عند الباب كان ھناك نقطة حراسة كبیرةو  .درجة)، ثم مدخل خلفي للفرع  50(حوالي   الدرجات
كانت المباني و  .الفرع الوحید في تلك المنطقة السكنیة [ال توجد مباني أمنیة أخرى في تلك المنطقة]  ھو  كانو  .]ُحجبت المعلوماتفي [

  .على الطراز الفرنسيمن القرن الماضي دت في الخمسینیات یّ شُ  ،قدیمة الطراز 

 

كلمة عربیة قد تعني " تصویر مقاطع فیدیو" أو " التقاط صور فوتوغرافیة". وعلى األرجح أنھ  P39مالحظة من مراقب المحاكمة: استخدم  2
 قصد المعنى الثاني، حیث ذكر في البدایة أنھ التقط الصور. 

لغرض  40 . في التقریر سیشار إلیھ على أنھ القسم40باعتباره الفرع  40إلى القسم  امالحظة من مراقب المحاكمة: أشار الشاھد أحیانً  3
 االتساق.
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القاضي كیربر معرفة ما حدث بعد ذلك اتھ  فًاحدیثھ واص  P39واصل    .أرادت  الذي  إلى الضابط  بأنھ عمیل   P39م  كیف وصل 
في    اعتقالھعندما تم  وھي أنھ  إلى أنھ نسي ذكر تفاصیل صغیرة:    P39وأشار    .للوالیات المتحدة وإسرائیل والمملكة العربیة السعودیة

 . الضابطأي شيء عند ذھابھ إلى  یحمل    P39  یكن]، تم أخذ ھاتفھ المحمول وبطاقتھ الشخصیة ومحفظتھ، لذلك لم  الساحةالسیارة [في  
مجرد مظاھرة    تكان  اأنھب  P39أجاب  ف  .بتصویر مقاطع فیدیو/التقاط صور فوتوغرافیةعن سبب قیامھ    P39الضابط  /سأل المحقق

  نفاه في حزب [سیاسي]، وھو ما    اإذا كان عضوً عّما    P39  كما سأل  .نھ مسلمبأ  P39  فأجاب  دیانتھعن    P39وسأل المحقق    .نسائیة
P39.  تم استدعاء أحد العناصر وأخذ  وP39  انتظر  و  . خارج الغرفةP39  نُقلنا  .في الخارج ألكثر من ساعة"] "P39   ومعتقلون 

لي األیدي]، إلى حافلة صغیرة بعد ذلك إلى الطابق السفلي وإلى الخارج عبر المدخل الجانبي، معصوبي األعین ومقیدین [مكبّ   ]آخرون
تحریك العصابة   P39حاول  و  . )]الحافلة  [داخل  ا(كان الظالم شدیدً   تغطي جمیع النوافذوكان بھا ستائر  ا  شخصً   25إلى    20  منتتسع  
  .وأعادھا إلى مكانھا  ھ، لكن [أحد العناصر] ضربقلیًال 

طریق  الكان    إنھحیث  یتجھ؛    كان  إلى أین  P39الحافلة، عرف    سیرأثناء  و  .دقیقة)  40تحركت الحافلة لمدة تقل عن ساعة (حوالي  
 P39 عرفھ .المكان الذي وصل إلیھأن ھذا ھو  P39عندما وصلت الحافلة إلى [فرع] الخطیب، علم  .كل یوم]/ار فیھ [غالبً یسیالذي 

 P39أضاف  و  .]ُحجبت المعلومات[  اليحوعلى بعد  في نفس المنطقة،    P39یقع منزل عائلة  حیث    .الفرع  ندما دخلت الحافلة ساحةع
یعرف كل حجر    إنھ  P39قال  و   .الخطیب یعرفھافرع  توجد حدیقة مقابل  وإنھ    .وقضى طفولتھ ھناك  عاًما  30أنھ عاش ھناك لمدة  

 .]أو المنطقة الحدیقةھناك [لم یكن من الواضح ما إذا كان یقصد 

  ا وفي الطریق كان ھناك عناصر من الفرع یحملون عصیً   امترً   60إلى    50عندما نزلوا من الحافلة، كانت المسافة إلى باب الفرع من  
 ة "حفل ھذه العملیة    ]السجانون[  يیسمو  .بدأوا في ضرب المعتقلین حتى وصلوا إلى باب الفرع الداخليو  .ئيالكھربا  ]الصعق[وھراوات  

 ."ستقبالاال

نزلت مجموعة  ثم    .اكھربائي على كتفھ وكان األمر مؤلمً   ]صعق[ إلى قرب الفرع، ضربھ أحد العناصر بھراوة    P39عندما وصل  
لكنھم أبقوا و  ،العصبات عن أعینھمأزال رجال األمن  و  .درجة) إلى الطابق السفلي تحت األرض  12إلى    10من  (  درجاتالمعتقلین  

 ا مترً   60-50غرفة كبیرة ( إلى    P39دخل    .م)15إلى    م10من  ممر طویل (ومروا عبر  اتجھوا إلى الیمین،  و  .أیدي المعتقلین مكبلة
ً مربع ال  و  .4)ا معتقلون  بالداخل  من  و  .P39عرفھم  یكان  أربعة عناصر طلبوا  ھناك  كان  الغرفة،  مدخل  خلع   المعتقلینعند  الجدد 

لكن  و،  من جدید  ھاوبسیلللمعتقلین لالمالبس وأعادوھا    السجانونفتش  حیث    .بكابلضھم للضرب  مالبسھم، وھو ما فعلوه أثناء تعرّ 
   .كانت معاملتھم سیئة للغایةو .المعدنیة [األحزمة والمفاتیح] ممتلكاتھمأخذوا  السجانین

كان ھناك نافذتان في الغرفة  و   .آخرھاأََمر أفراُد األمن المعتقلیَن بالدخول إلى الغرفة والجلوس في  الذاكرة، فقد    P39وإذا لم تخن  
مثیرة أصواتًا  كانت    .من ھاتین النافذتین أصوات تعذیب  P39وسمع   .أثناء استجوابھ  P39، وقد الحظھما  التحقیق  غرفة تطالن على  

مرة أخرى   ومرَّ   .P39  اسم  نودَي علىبعد أربع ساعات،  و  .ساعات من االنتظار في الغرفةكثر من أربع  أل  "سمعناھا"، والتي  للقلق
غرفة كان فیھا أنور رسالن مع    P39دخل    .، والذي یؤدي إلى قاعة ذات أبواب متعددةدخولعبر الممر [نفسھ] الذي مروا بھ عند ال

األسماء الموجودة لوحات  المكتب" [من  طاولة  ضعت على  التي وُ األسماء  أسمائھم من "تلك    P39عرف  و  .خضر خضورضابط آخر،  
  على أنھ لوحة االسم الثانیة  من  قرأ االسم األول    غیر أنھخضر خضور،    على أنھاالسم اآلخر    P39قرأ  حیث    .المكتب]طاولة  على  

  .من أنھ قرأ "رسالن" قًا لكنھ كان واثو"أنور" أو "منیر"، 

مقابلة حیث لم یكن معصوب العینین في "المقابلة" [  .P39إذا كان معصوب العینین وھو ما أنكره  عّما    P39سألت القاضي كیربر  
  .ى] األولالتحقیق

 غیر أن  .P39  أكدهتأكید أن األسماء الموجودة على اللوحات ھي االسم األول واسم العائلة، وھو ما    P39القاضي كیربر من    تطلب
P39  قال إنھ یتذكر األسماء ھلكن و، یھن] كان ینظر إلیلفترة طویلة، ألنھ [أحد الضابطَ ینظر لم. 

ثالث طاوالت؛ اثنتان في الخلف وواحدة   P39قال    .أرادت القاضي كیربر معرفة عدد المكاتب واألشخاص الموجودین في المكتب
 . ]رسالن[وأنور  [خضور] خضر نعم: P39فأجاب  .سألت القاضي كیربر إذا كان ھناك شخص خلف كل مكتب .على الیمین

القاضي كیربر الرتب  عّما    سألت  أنور تكان  ،P39لـ  اوفقً   .في لوحات األسماء  مذكورةإذا كانت  والعقید  النقیب خضر [خضور]  ا: 
 . [رسالن]

وعن سبب إحضاره عن اسمھ وعمره وعملھ    ھأن [المحقق، على األرجح أنور] بدأ یسأل  P39وصف  ف  .حدث بعد ذلكعّما    سألت كیربر
كّن   لواتيزوجتھ وبناتھ [الل  درعامن أجل  لمظاھرة نسائیة  فوتوغرافیة    ایصور مقاطع فیدیو/یلتقط صورً أنھ كان    P39أخبره  ف  .ھناك

  .في زمن استقالل سوریا  السابقیعرف شكري القوتلي، رئیس سوریا    P39أراد [المحقق] معرفة ما إذا كان    .]رةفي المظاھ  نیشارك
من   اإذا كان یعرف شخصً   P39سأل المحقق  و  . P39  ، أي جد والدوعائلتھ]/P39[لـھو الجد األكبر  أن شكري القوتلي    P39أخبره  

 

 كان یعني "متر مربع".  P39"متر" بالبدایة، ثم تأكد المترجم من أن  P39قال  4
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  [أوالد خالتھ   واكانللمحكمة أنھ ال یعرف ما إذا    P39أوضح  و   .اعائلة "رسالن" أیضً ھم من  أوالد خالتھ  أن    P39حمص فقال لھ  
 .أقارب ]أنور رسالنو

عن سبب وجوده  P39 فسألھ  . أن المحقق یتعامل معھ بلطف  P39وعند ھذه النقطة شعر    .عن [ُحجب االسم] P39 سأل الضابط
  ."لكن المحقق قال لھ "لیس اآلنوھناك وما ھي التھم الموجھة إلیھ، 

الخطیب]  P39[یفعلھ  كان  عّما    P39وسألھ   المحقق ورأى  استاء/  .في فرع  وتغیرت معاملتھ    علىالغضب    P39انزعج  وجھھ، 
أنا أعرف    .فرع الخطیب  إنھبلى،  : "علیھ  P39  ردّ ف  .الخطیب  فرع  وقال إنھ لیس  ذلك  [المحقق]  نفىو؛  اتمامً   P39[المحقق] مع  
  إلى الخارج   P39  یأخذأحد العناصر وأخبره أن    المحقق   نادىثم    .بنفس الطریقة  P39المحقق مرة أخرى وأجاب    نفىف  .المنطقة كلھا"

 .ھناك یبقیھأن و

 .رمادیة اللون  بدلة ریاضةكان یرتدي    أنورأن   P39 ذكر  .یتذكر المالبس التي كان یرتدیھا المحقق P39 إذا كانعّما    سألت كیربر
 .لفت نظره أنھا [من ماركة] أدیداسوقد 

أنھ كان الشخص الموجود    P39فأكد    .إذا كان قد تعرف على ھذا الشخص من بین الناس في قاعة المحكمةعّما    P39  سألت كیربر
 .في السابق اوزنً  أكثر كان ھأنور]، ولكن ،على یمینھ [أي

وانتظر ھناك    امربعً   امترً   60أنھ عاد إلى الغرفة التي تبلغ مساحتھا    P39أوضح  ف  .وصف ما حدث بعد ذلك  P39طلبت كیربر من  
تقریبً  ساعة  قائمة  و  .المدة  ومعھ  العناصر  أحد  جاء  ذلك،  اسم  ااسمً   15إلى    10ونادى    أسماءبعد  منھم   ،P39.  السجانون أخذ  و  

أمتار مربعة   3تلك الغرفة أقل من  مساحة  كانت  و  .اكانوا ھناك مسبقً أشخاص    8أو    7] إلى غرفة بھا  األشخاص الذین نودیت أسماؤھم[
  .وكان بھا مرحاض مكشوف كریھ الرائحة

أیام، والبعض    10  منذ  ھناككان  أن بعضھم  وا  فأجاب  .الغرفة وبدأ في التعرف على األشخاص ("من أین أنت؟ ماذا فعلت؟")  P39دخل  
یكونوا لم و . واحد فقط مصباحكانت الغرفة مظلمة وكان ھناك  . واحدعامٍ لواحد، وكان أحدھم ھناك  شھرٍ منذ  ، أوایومً  20 منذاآلخر 
  P39  قرر  .للغایة وغیر صالح لألكل   اكان الطعام سیئً و  .أیام  4إلى    3مكثوا في الغرفة لمدة  و  .أم لیًال   اما إذا كان الوقت نھارً   نیعرفو
  بینھم األكبر P39 انك – P39الشخص الذي كان ھناك لمدة عام قبل وصول  لھ فقال . یومین أو ثالثة أیامتناولھ ولم یأكل لمدة عدم 

دواًء ألنھ یعاني من أمراض    P39خالل األیام الثالثة طلب  وأن تقوي نفسك!"    ینبغي علیك  .لمدة عام  ھنا  قد تبقىفعمي، كل!  یا  "  –
نزع و  .التحقیقاستدعاء اسمھ واقتید إلى غرفة    ) تمP39  لم یتذكر(أیام    4إلى    3بعد  و  .شتموهلكنھم لم یستجیبوا ووالقلب وضغط الدم،  

حیث   .ھناكأنور  مع    خضرالنقیب    كانو  .التحقیق  غرفة، وعصبوا عینیھ، وقیّدوا یدیھ، ووضعوه داخل  P39  كل مالبس  السجانون
 .من لھجتھ الساحلیة وخضر، الحمصیةمن لھجتھ  أنور P39حدد 

 .ھذین الشخصین المحددین على  P39  تعرفقاطعت كیربر مذّكرة أن العدید من األشخاص یتحدثون ھذه اللھجات وأرادت معرفة كیف  
التعرف   على ا كان قادرً  ]التحقیقمع العدید من األشخاص وخالل المقابلة [ قد تواصل، ھذه المرحلة من عمرهأنھ ربما في  P39 ردف

 .علیھم

إن كل   ذلك قائًال   P39فنفى    .في لھجة أنور یمیزھا عن لھجة األشخاص اآلخرین من حمصما  سألت كیربر إذا كان ھناك شيء  
من لھجتھ   P39فأجاب    .أنورمن التعرف على    إذا  كیف تمكن P39 كیربر  تسألف  .یتحدثون بھذه الطریقة  االناس في حمص تقریبً 

 .الحمصیة

عن سبب التقاطھ للصور    خضركیف دخل الغرفة وسألھ    P39وصف  ف  .یستمر في شرح ما حدث لھ بعد ذلك  أن  P39لـ  كیربر  قالت
 P39نفى  ف   .المستقبل في لبنانقناة [تلفزیون]  لھم ببیع صور لقناة الجزیرة في قطر ومتّ ھ  إن  P39لـ]  خضرقال [  .وألجل ماذا التقطھا

في جمیع    وجوداتم  نّ ك   نیمكن إثباتھ ألنھ  وھو ما  بناتھلزوجتھ و  ا ھذه االدعاءات وقال إن الصور كان من المفترض أن تكون تذكارً 
 "!احسنً : "P39لـقال المحقق  .الصور

  . ا] صورً خضر[  وطبع   .سفلاألإلى    بنظرهیلقي  وقال لھ أن    P39  يرفع المحقق [خضر] العصبة عن عینو  .على كرسيP39جلس  
عرف تلم یھ  لكنوالكبرى والصغرى،  وابنتیھ  زوجتھ    P39حدد  ف   .فیھامن ھم األشخاص الموجودون    ھوسأل  P39  علىالصور    ضَ رَ عَ ف

من أین حصل [خضر]    P39یعرف  صور (لم    صورة لھ وھو یقوم بالتقاط  P39لـ خضر    ضر وع  .باستثناء صدیقة زوجتھ  على البقیة
 تصویر مقاطع فیدیو صور/ال التقاط  إذا كان  عّما    P39  سألف  . التقاط الصوربتھمة    ) وأخبره أن ھذه الصورة تدینھتلك الصورةعلى  

  .لم یحظر ذلك األمر أن القانون السوري خضرشاھد أجانب یفعلون الشيء نفسھ، وأخبر قد في سوریا وأنھ  اممنوعً 

ھ وأخبره أنھ سیجعل  5ھوبدأ بضرب  P39ووضعھ على رأس    قام بتلقیمھو  الجزیرة وسحب مسدسً قناة ال  ببیع صورٍ   P39]  خضراتُّھم [
 . یعترف بأن الصور لقناة الجزیرة

 

ما إذا كانت ضربة خفیفة أم ضربات قویة، ولكن من السیاق یمكن فھمھا على أنھا ضربات خفیفة   P39مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یحدد  5
 .P39بالمسدس على رأس 
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  . " شوفوا شغلكمعلى األرض وقال لھم "  P39رفع [خضر] قدمھ وركل  ف ،  اجالسً   P39كان  حیث    . عناصر  4إلى    3استدعى [خضر]  
 .اوخضر، لكنھ لم یفھم شیئً  أنوربین  اھمسً  P39سمع  و

كما لم یفعل من قبل في   P39وصرخ    .دقائق أو أكثر من ذلك بقلیل  10بالكابالت الكھربائیة لمدة    P39وبدأوا [العناصر] بضرب  
یفعل أحد أمرین:    أن  ینبغي علیھفي الغرفة [الزنزانة المشتركة]، أخبره أحد األشخاص أنھ عند استجوابھ،    P39حیاتھ، ألنھ عندما كان  

، وھو ما كان  الشخص الذي یعذبھصرخ بصوت عاٍل إلرضاء دافع  أن یصدر أي صوت على اإلطالق، أو  ییده وال    على   إما أن یعض
 .اومتعبً  امنھكً  P39كان و .بصوت عالٍ  الصراخ، في الواقع P39یفعلھ 

فقال إنھ كان   .من ركلھ P39 وسألت كیربر  .فقال إنھ كان النقیب خضر  .إعادة تأكید من عرض لھ الصور P39 كیربر من طلبت
حدث في نفس  فقال إنھ    .لكِ القاضي كیربر أین رُ   تسأل  .أنوربناًء على أوامر    فعل ذلك  اعتقد أنھ P39 لكنو،  االنقیب خضر أیضً 

  P39لـ  أمكنكیربر كیف    تتساءلف  .P39ما أكده    معصوب العینین، وھو P39 إذا كانعّما    القاضي كیربر  تسأل  .التحقیقغرفة  
رفع العصابة لفترة لكن [خضر] َوعندما نظر إلى الصور،    ألسفل  اتوجب علیھ أن یبقي بصره متجھً كیف   P39 أوضحف  .رؤیة الصور

   .علیھ ِض الصورعروجیزة ل

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

في المرة األولى،  P39 التحقیق معللتو ھي نفس الغرفة التي تم فیھا  المذكورة التحقیقفیدنیر معرفة ما إذا كانت غرفة  أراد القاضي
 .P39وھو ما أكده 

 . (األرضي)كان كالھما في نفس الطابق  فقد  ،  P39لـ  اوفقً   .في نفس الطابق حیث كانت الزنزانة  التحقیق  غرفةإذا كانت  عّما    سأل فیدنیر
  10، فقد نزل  القبو  بالواقع"بالطابق األرضي"، كان یقصد    عندما قال  أوضح، أنھو  .ستخدم ساللمأن ی  P39 یتوجب علىلم  حیث  

 .القبودرجات إلى 

ساقیھ  /سوى قدمیھ  ؤیةلم یستطع ر  إنھ  P39قال    .عن عینیھ  قد رأى المحقق عندما تم رفع العصابة P39 إذا كانعّما    فیدنیر سأل
الذي كان في إذا كان المكتب ھو نفسھ  عّما    فیدنیر سأل  .امكتب [المحقق] كان خشبیً طاولة  أن لون   P39 وأضاف  .وبالط األرضیة

شخصین،    واحد أم شخص    قدميإذا كان قد رأى  عّما    سأل فیدنیر  .P39وھو ما أكده  في الغرفة،   P39 المرة األولى التي كان فیھا
 .لم یتذكر P39 ولكن الشخص،إذا كان یتذكر ما كان یرتدیھ ھذا عّما  P39فیدنیر  سأل .دشخص واح قدميأنھ رأى ب P39أجاب ف

 إنھ   P39قال  ف  .في المرة األولى أو الثانیة  التحقیق معھإذا كان یمكنھ سماع صراخ قادم من الغرفة حیث تم  عّما    P39فیدنیر   سأل
 .أنھ ال یعرف أین كانت ھذه الغرفة P39 وأضاف .من ھذه الغرفة ومن الغرف األخرى افیما یتعلق بالصراخ، فقد كان یسمعھ دائمً 

 .استراحة أخذ عندما یرید یخبرهبأن  P39 فیدنیر بتذكیر قام

وعندما "انتھوا"   التحقیقأنھ بعد    P39أوضح  ف  .التحقیقالتسلسل الزمني بعد  باالستمرار في وصف ما حدث    P39طلب فیدنیر من  
العناصر[المحقق]    نادىمن الضرب،   الغرفة  P39  وطلب منھم إخراج  على  إلى "/من ساقھ  P39  فقاموا بجرّ   .من  " الغرفةقدمھ 

"وضعوه" و  أن یأخذ مالبسھ،ھ  ، وطلب منP39  الذین جروه] بإزالة عصابة العینین وفك یدي  قام " [ربما أحد العناصر"و  .[زنزانتھ]
الموجودة الغرفة، بدأ المعتقلون في وضع الماء البارد على عالمات الكابالت [اإلصابات]    P39عندما دخل  و  .منھا  ذَ في الغرفة التي أُخِ 

 .ظھره وذراعیھ على

حیث    .قدمیھ/وساقیھللمحكمة إن معظم الضرب كان على ظھره   P39 فقال  .وفي أي أماكن  إذا ما أصیب بجروح P39 فیدنیر سأل
فكانت اإلصابات في الغالب في الظھر واألكتاف والفخذین   .عندما ضربوه  ةعلى األرض، ویداه ورجاله مقید  P39كان بطن ووجھ  

 . القدمین/والساقین

  فیدنیر  سأل  6. قدمیھ/ساقیھ  أسفل  ُضِرَب على  إنھ   P39قال  ف  .قدمیھ  أخمصإذا كان قد تعرض للضرب على  عّما    P39  فیدنیر سأل
P39  فأجاب إذا كان یقصد القدمینعّما ،P39 بنعم.  

وأنھ لم یتمكن من النوم طوال   .كیف دخل الغرفة وقام المعتقلون بوضع الماء البارد علیھ  P39فروى    .یتابعأن    P39طلب فیدنیر من  
 12إلى    10وكان ھناك من    .منفردة  أیام، تم استدعاء اسمھ ووضعھ في زنزانة  4إلى    3وبعد    .اللیل بسبب اآلالم واألوجاع في جسده

داخل [الزنزانة]،    P39وضعوا  و  .، فیما یذكر3أو    2ھو    P39] وكان رقم زنزانة  المنفردةخارج الزنازین    الساحة/[في الممر  ابابً 
 .، ألنھ عندما استلقى، لم یستطع مد ساقیھامترً  1.5 كانت على األرجحو، امترً  1.75أو  1.5×  1التي كانت مساحتھا 

حتى الحیوانات لن ف،  P39لـ   اووفقً   .بطانیات سیئةثالث  وكان ھناك بطانیتان أو    . كانت الزنزانة سیئة للغایة وتفوح منھا رائحة كریھة
كانت ھذه ھي المرة األولى التي حیث    .بالحائط  ساقیھ/وبدأ في ضرب رأسھ وقدمیھ  غضبأنھ    P39أوضح    .تستطیع العیش ھناك

 

 یمكن أن تعني الساقین والقدمین.  P39لكلمة التي یستخدمھا أوضح المترجم أن ا 6
 



International Research and 
Documentation Center  

 6 

  P39وكان الوقت الوحید الذي أمكن    .النھار واللیللم یستطع التمییز بین  و  .P39  نفسیة  تعبتو  .مكان كھذاإلى    P39دخل فیھا  ی
من معرفة    P39من خالل صوت األذان، تمكن  و  .یصلي فیھأن    P39  اعتادوكان ھناك مسجد قریب  حیث  األذان؛    عند  ھو  تمیزه

 .أیام، فُتح باب [الزنزانة] فجأة 4إلى   3بعد و .وما إلى ذلك اأو عصرً  اظھرً كان  الوقت إن

عّما    فیدنیر سأل  .ومساءً   اصباحً   7:00إلى دورة المیاه في الساعة    كانوا یؤَخذون في زنازین انفرادیة]    المعتقلونأنھم [ P39 أضاف
  8- 7  الساعة  ن حوالياما ك  اوغالبً   فقط  المنفردةكان األمر كذلك في  فقد  ،  P39لـ  اوفقً   .االعتقالأثناء    اإذا كان ھذا ھو الحال دائمً 

 .ومساءً  اصباحً 

قال لھم "اخلعوا مالبسھ"  حیث  یأتون مع أنور من خلفھم    عناصرالباب فجأة ورأى ثالثة  فُتح  إنھ ذات یوم    قائًال   حدیثھ  P39واصل  
وقیّدوا یدیھ بأصفاد  P39عصبوا عیني  .كھربائیة كابالتسم، بھ  30×  70وكان حجمھ ، اأن معھم جھازً  P39رأى و  .ذلك ففعلوا
كانت یداه  حیث    .الكابالت]  أسالك/من األشرطة البالستیكیة  بدالً   حقیقیة"، بل أصفاًدا معدنیة) [أي أصفاًدا  عادیة"  لم تكن أصفاًدا(لكن  

الوقت، دقیقة أو دقیقتین، بعد مرور بعض  و  .أن أحد العناصر وصل الكابل باألصفاد  P39شعر    .حائطلل  امواجھً   خلف ظھره وكان 
أنھم    P39صدمات، شعر    6إلى    4بعد  و  .كانت شدتھ تتزاید وتتناقصو  .بشيء یضرب یدیھ ویصعد إلى رأسھ ككھرباء  P39شعر  

یتوسل إلیھم وأخبر   P39بدأ  و  .أنھ سیموتبیشعر    مما جعلھالكھرباء بصدمة كھربائیة عالیة  صعقتھ  رشوه بكمیة كبیرة من الماء ثم  
أنھ كان علیھ   P39لـ)  من كان  P39لم یعرف  أحد العناصر أو أنور [رسالن] (  قال  .أنھ سیعترف بأي شيء یریدونھبأنور [رسالن]  

و الخطیب  فرع  كان  ھذا  أن  ینسى  زوجة    إنھقال  أن  سیحضر  المتكلم]  و  P39[الشخص  الفرع  إلى  وابنھ  العناصر  یوبناتھ  جعل 
لقناة الجزیرة  P39یعترف    إلى أنیغتصبونھن،   الشخص  یعترف بكل ما یریده [/قرأنھ سی  P39أخبره  ف  .أن [التقاط الصور] كان 

األسالك]  /أزالوا [الجھازثم    .مرة، وُسكب الماء علیھ مرتین  15حوالي  بالكھرباء    P39  ُصِعقدقیقة،    20-10في غضون    .]المتكلم
 . [رأى یدیھ تنزفان بغزارة] في حیاتھ كما لم یره من قبل اإلى یدیھ ورأى دمً  P39نظر و .الكھربائیة، وقیود یدیھ، وعصبة عینیھ

 .نعم P39 فقال .إذا كان یرید استراحة P39 سألت كیربر

*** 

 دقائق] 10استراحة لمدة [

*** 

بالصدمات الكھربائیة   P39آخرین، حیث تم تعذیب    مع عناصر  أنوركیف جاء    یروي   P39أشار فیدنیر إلى أنھ قبل االستراحة، كان  
عندما كان في    ، P39لما قالھ    اوفقً   .ھناكموجودون  الكان أولئك األشخاص    تلخیص من  P39طلب فیدنیر من  و  .كان یصرخ  وكیف

  .الصدمات الكھربائیة[بدأت]  وحدثت P39قیدوا و .خلفھم أنوروكان  سجانین 4إلى  3، جاء المنفردة

قولھ بأنھم عصبوا عینیھ  P39فكرر  .لم یكن معصوب العینین في البدایة في الزنزانة P39أن   افیدنیر تأكید ما إذا كان صحیحً أعاد 
 . ا] الذي قید یدیھ باألصفاد بعصب عینیھ أیضً سّجانوقام [ال .الجھاز P39عندما فتحوا الباب ورأى 

 .، حیث كان یقف وراء العناصراأنھ [أنور] لم یفعل شیئً   P39فرد    .باسم أنور  P39فعلھ الشخص الذي حدده  عّما    P39سأل فیدنیر  

 على األرض  P39كان  و  .رأى الباب یُفتح فجأة  إنھ  P39قال  ف   .أن یصف ما رآه قبل أن یتم تعصیب عینیھ  P39  فیدنیر من  طلب 
أوضح فیدنیر أنھ كان  و  .الم یقل شیئً   أنورأن    P39، أفاد  األمرعن  ُسئََل  وعندما    .من ورائھم   وأنور  العناصرمن    4-3ثم رأى    .فنھض
أثناء استجواب الشرطة كیف "  P39ذلك ألن  عن  یسأل   الثالث،    سّجانجاء  أوضح  الیوم  لم  و  . وقید یدیھ  P39وعّصب عینّي  في 

اآلن [في جلسة   سجانینذكر عدة    P39أشار فیدنیر إلى أن    ."  ُوّصَل بھرؤیة الكثیر في الغرفة، لكنھ شعر أن الجھاز    P39یستطع  
 .خارج باب الزنزانة سجانین 4 إلى 3لكنھم كانوا وھو الذي فتح الباب ودخل إلى الداخل،  السجانینإن أحد  P39 قال .المحاكمة]

 . امسبقً   ، كما قالأشخاص  4إلى    3أنھم كانوا    P39، فأجاب  ُعصبت عیناه عن عدد األشخاص الذین كانوا ھناك بعد أن    سأل فیدنیر
]،  هاُعصبت عین[بعد أن    الم یر أحدً   إنھ  P39قال  ف  . رؤیتھم بعد أن ُعصبت عینیھ أمكنھسأل فیدنیر إذا   .تحدید ذلك، ألنھ رآھم  وأمكنھ
 .رأى ھؤالء األشخاص عند فتح الباب غیر أنھكل شيء أسود، یرى كان حیث 

 . سماع أي شيء عندما كان یصیح ویصرخ یستطع مأوضح أنھ ل P39ولكن  شفھیة،إذا كان قد سمع تعلیمات عّما  P39سأل فیدنیر 

كان ھناك مصباح صغیر    إنھ  P39قال  ف  .قال إنھ لم یستطیع الرؤیة وأنھ ال یوجد ضوء داخل الزنزانة  P39أشارت كیربر إلى أن  
لیستطیع  بما یكفي    االضوء كان ساطعً إن    P39قال  ف   .إذا كان یمكنھ رؤیة األرض أو الممرعّما    كیربر  تسأل  .خافت وشفاط ھواء

 .الرؤیة

 P39قال  ف   ."خضًرالم یكن    ھولكن  یتحدثان،الشرطة "كان ھناك شخصان    محضر استجوابمن    واقتبس  P39  بإنعاش ذاكرةقام فیدنیر  
 . ألنھ كان یصرخ حدیثھم فھم P39لم یستطع و .لكن كان ھناك أكثر من شخصینوشخصین كانا یتحدثان، إن 



International Research and 
Documentation Center  

 7 

أظافره كانت  و  اثم نظر إلى یدیھ ورأى دمً   .األصفادنزعوا  للمحكمة إنھم    ائًال ق  P39  فاستمر  .حدیثھأن یواصل    P39طلب فیدنیر من  
   .على األرضوسقط   P39في تلك اللحظة، انھار و .كان األلم األشد في كتفیھ ومؤخرة رأسھو .تؤلمھ

[تعذیب    لصعقات كھربائیةعندما أدرك أنھ تعرض    .)اأنھ كان نھارً   P39عتقد  ا الصباح (  حتىلیوم التالي  ل  المنفردةفي    P39  بقي
 ا وأصبح یعتقد أنھم وحوش، على الرغم من أنھ لم یؤمن أبدً   افي نفسھ أنھم لیسوا بشرً   P39  فّكر،  للضرببالصدمات الكھربائیة] و

،  یؤذونھأنھم یمرون بجانبھ وال  ب  ھمیخبروتحدث معھم؛  ی  P39حشرات وصراصیر صغیرة وبدأ  المنفردةفي  وكان یوجد    .بالوحوش
  قالحیث    .یتحدث إلیھ   P39بدأ  الصرصور، و  ولم یؤذه  احمل بیدیھ صرصورً   إنھ  P39قال  و  .تعذبھ  كانت  بینما الوحوش بالخارج

P39   وأوضح  ."أنت" حیوان ألیفو  بالخارج ھم الوحوشمن    نھ یعتقد أنإ  للصرصور  P39   ًا أمام المحكمة أن لدیھ قطة یعاملھا دائم  
  .عذبھا"]ی"ال  ةلم تتم ترجمعذبھا [یوال وشفقة  بعطف

في ذلك و  . بعد یوم أو یومین، أعادوه إلى الزنزانة الجماعیة  إنھ  P39قال  ف  .بعد ذلك  عھالتحقیق مإذا كان قد تم    P39سأل فیدنیر  
انھارت  و  .أنھم أحضروا عائلتھ  P39اعتقد  ف  .وطنین  نقر  ،مقلقة  ا أصواتً   ؛ابنھ  صوت   الوقت سمع أصوات تعذیب شخص بدا وكأنھ 

 .للتحقیقأیام ولم یتم استدعاؤه  6إلى  5في الزنزانة الجماعیة لمدة  P39مكث  و .یدرك ما كان یحدث في الخارجنفسیتھ ولم 

لكن  و  ،مرة أخرىمعھ    التحقیقلشرطة أنھ بعد الصعق بالصدمات الكھربائیة، تم  من قبل ا أثناء استجوابھ    P39  إلى قول  فیدنیر  أشار
P39 ال یتذكر ذلك إنھقال و، نفى.  

 .إذا كان یمكن تكرار السؤالعّما  P39فسأل  .ما اشیئً  انتعنی"نقود" و “توقیع" الكلمتان المفتاحیتانما إذا كانت  P39سأل فیدنیر 

 4أنھ بعد    P39أوضح  ف  .في استجواب الشرطة   بشأن ما قیل عنھما   P39تذكره  عّما    "نقود"، متسائًال و  "توقیع"كلمتي  فیدنیر  ذكر  
تم نقلھم  و  .] P39اسم  ، من بینھم  من المعتقلین[   ااسمً   12إلى    10ورقة ونادى    في تلك الغرفة، جاء أحد العناصر حامًال   بقائھ أیام من  

 عن الزنازین] حیث كان ھناك المزید من األشخاص   ھ یثحدمصطلح "غرف" عند    اأحیانً   P39إلى الممر بین "الغرف" [استخدم    اخارجً 
من جعلھ یوقع    P39لم یتذكر  و  .التحقیق  غرفةتلو اآلخر إلى   اتم استدعاء المعتقلین واحدً و  .م نقلھم إلى الخارج [من زنازینھم]الذین ت

رفع [المحقق] العصبة عن عیني   .]في السابقكانت    التي] [التحقیقغرفة  غرفة [اللكنھا كانت نفس  وآخر)،    اشخصً   مأ  أنور(سواء كان  
P39   عندما أراد  و  .اعترافاتھ  على  توقیعال] وقال لھ إن علیھ  إلى األسفل  نظره[إبقاء    المكتبطاولة  وطلب منھ إبقاء رأسھ علىP39  

أن یوقع    ینبغيعّما    للمحقق إن األوراق كانت فارغة وسألھ  P39قال  ف  .أوراق ال یوجد شيء مكتوب علیھا  5التوقیع، رأى حوالي  
" إلى حافلة خارج الفرع معصوبي ذھبنابعد ذلك "و  .أوراق فارغة وتم أخذه إلى الخارجعلى    P39ع  ، وقّ لحظةفي تلك ال و  .علیھ

 . المخابرات العامة في كفر سوسة " إلى فرع"وأخذونا .األعین

، ذلك  P39نفى  ف  .على شخص ما ھناك  P39تعرف    إذاما  والخطیب،    فرع  في  P39لـ  تحقیقأراد فیدنیر معرفة المزید عن آخر  
 اكیسً   مناالعصابات وأعطوا كل واحد    "أزالوا"في الممر،    "جمعونا"عندما    مغیر أنھ  .التحقیقفي غرفة  إنھ لم یتعرف على أحد  وقال  
رأى لى الحافلة،  أنھ في الطریق إ  P39وأضاف    . الشخصیة]  ممتلكاتھ  معتقلساعة وما إلى ذلك [أعطوا كل  بداخلھ  ]  ا[بالستیكیً   اصغیرً 

  أنور فإن ذلك یدل على أن    P39لـ  اووفقً   .أنور  P39كانت ھذه ھي المرة الثالثة التي یرى فیھا  و  .أنور [رسالن] على جانب الممر
 .كان یشرف على كل شيء في الفرع

وأخبرنا خضر أن علینا االعتراف    .: "بقینا حوالي ساعة في الغرفةP39الشرطة إلنعاش ذاكرة    محضر استجواب  من   فیدنیر  واقتبس
وال   .یعترف بأي شيء/سیقرّ بعد الصدمات الكھربائیة، أخبرھم أنھ  ف،  لیس كما یتذكر  ھذا  نإ  P39قال  ف  ."علینا أن نقولكان  وماذا  
 . خضرمع  لحظةتلك ال P39 یتذكر

،  لما یتذكره   اوفقً ،  ا ھذا كان صحیحً إن    P39قال    . "نقودأن علّي أن أعترف وتحدث عن    خضر "أخبرني   :P39  ل قو فیدنیر  اقتبس
 . الثاني التحقیقاألول ولیس في  التحقیقلكن ھذا كان في و

من األمیر بندر في السعودیة ومن الحریري    أحصل على نقودٍ : "أخبرني خضر أن علّي االعتراف بأنني كنت  P39  فیدنیر قول  اقتبس
 .إذا كان علیھ أن یوضح ذلك بالتفصیلعّما   فیدنیر، وسأل على ذلك P39أكد ف .في لبنان"

 التحقیق   م فياألول أ  التحقیقال یتذكر ما إذا كان ذلك في    إنھ  P39قال  ف  .وضع ذلك في إطار زمني  P39، وطلب من  ذلك  أكد فیدنیرف
المستقبل، قناة تلفزیون    إلى  صور] إلى قناة الجزیرة أو/كان یرسل [معلومات  P39] أن  خضربعد أن ادعى [ف؛  الحادثةالثالث لكنھ یتذكر  

ملیون   1.5  -   1.2  بقیمة  امبلغً   ىتلقّ   P39محفظتھ، وزعموا أن  في  أو    P39  ] إنھم عثروا على قطعة من الورق في جیبخضرقال [
أنھ ال   P39رد  ف   .الحریري-قناة تلفزیون المستقبلاألمیر بندر، أو عبد الحلیم خدام، أو من    –[لیرة سوریة] كتمویل من السعودیة  

كان الحریري في سوریا و  ؛] إن خدام كان حبیبھم ونائب الرئیس خضر[لـقولھ    P39  واستذكر  .إال في األخبار  عنھمیسمع    میعرفھم ول
؟ P39 یمولون كیفف –كان بندر صھرھم وكما یفعل بعض السیاسیین]؛  قبلة ودیة على الخدودأشھر وقبّلھ الرئیس [بشار] [منذ ستة 
یقوم بتركیب بالط األرضیات   P39كان  حیث    .مصنع الذي باعھ لشراء منزل جدیدال  ؛علدیھ مستود  ھ كان ] أنلخضر[  P39أوضح  
 . للتستر على نفسھاستخدمھا  ] أن ھذه أسماء وھمیة  خضرزعم [ف  .طین والسباكینوالمبِلّ   انینللدھ  اسجل أنھ أعطى نقودً ف المنزل،    وطالء

أشھر ألنھ   6لمدة    P39رأى ھذه المبالغ المالیة ولم یر فاتورة الكھرباء التي لم یدفعھا    كان قد  ] إذاكل ساخرشب] [خضًرا[  P39سأل  ف
إلى    اكان علیھ دفع فاتورة؛ مشیرً   P39أن    رؤیة  " وتجاھلما یناسبھ  رؤیة  "اختار  خضر  إنأن یقول    P39  قصد[  لم یكن في المنزل
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المبالغ رأى ھذه [  [خضًرا]  أنھ  P39  فكّرر  .] الشخصیاتمن ھذه    تلقى أمواالً   P39بأن    االدعاءات، ودحض  حقیقة أنھ ال یملك ماالً 
 .ھذه [الفاتورة] م یرَ ل ھلكنو] المدفوعة

أنھ خالل التحقیق   P39أجاب  ف  .ا فیھاحاضرً   أنور التي تضمنت الضرب وكان    التحقیقاتإذا كان بإمكانھ معرفة  عّما    P39سأل فیدنیر  
 .ألنھ كان یھمس بلھجتھ الحمصیة اأنور موجودً الثاني كان 

 P39 فقال فیدنیر أنھ عندما ُسئل  .رآه في الممر  إنھ  P39قال  ف   .إذا كان قد رأى أنور بعد نقلھ إلى كفر سوسةعّما    P39سأل فیدنیر  
أنھ بعد نقلھ من   P39فأوضح    .األول، أنكر ذلك  التحقیقإذا كان قد رأى أنور مرة أخرى بعد  عّما    لشرطةا  ھ من قبلأثناء استجواب

 .فرع الخطیب، لم یر أنور مرة أخرى

 التحقیقفیدنیر یقصد   ما إذا كان P39 فتأكد  .األول عندما رأى أنور والطاوالت في الغرفة  التحقیقمن الذي أجرى    P39فیدنیر   سأل
 .األول، ثم قال إنھ كان أنور [رسالن]

استمر    إنھ  P39قال  ف  .معرفة معلومات محددة والمدة التي استغرقھا  إن كانوا یریدون "؛  ااألول "حقیقیً   التحقیقإذا كان  عّما    سأل فیدنیر
 .تلك اللحظةالخطیب" وأنھى الحدیث عند  " P39 عندما ذكر[المحقق] انزعج/غضب  إلى أندقیقة،  15إلى  10من 

 . أمتار 5-4كان یفصل بینھما ھ قال إنھ ال یتذكر، باستثناء أن  P39 لكنو، وخضر بین أنور  التواصل فیدنیر أن یعرف عن  أراد

 فنفى .تعلیمات عندما تحدث الرجالن مع بعضھما البعض/إذا كانت ھناك أوامرعّما  الشرطةفي استجواب ُسئل  P39 قال فیدنیر إن
P39 اولیس أمرً  اعادیً  اكان حدیثً وقال إنھ ، ذلك . 

  إنھ  P39قال  ف  .افقد قال خضر "سیدي" وتحدث كما لو كان یأخذ األوامر، ولكن أنور لم یتكلم كثیرً   P39لـ  اأشار فیدنیر إلى أنھ وفقً 
أنور  ذكر  أو إذا    خضرئل في الشرطة عن أوامر أو تعلیمات من أنور إلى  عندما سُ  ھأجاب  الذي ما  P39  سأل فیدنیر  . ال یستطیع التذكر

من غیر المألوف ذكر    ھنحیث إأخبر الشرطة أنھ لم یتم ذكر الرتبة،    إنھ  P39قال    .ما كان یتحدث معھ [مع خضر]عند  خضررتبة  
 .اشائعً   اأمرً لم یكن ذلك  ؛ تحدثان مع بعضھما البعضاالسم إذا كان ضابطان ی

آخر   معتقًال أن ھناك    P39  أوضحف  .األول  التحقیقعندما تم إحضاره إلى    P39إذا كان ھناك أشخاص آخرون مع  عّما    سأل فیدنیر
  أن ھذا حدث  P39أوضح  و  .فقطبلدتھ  وعن  اآلخر] عن اسمھ    المعتقلُسئل [ حیث  أُعید للخارج على الفور؛    ھلكنودخل الغرفة معھ،  

دخل قام فیدنیر بالتحقق مما إذا كان شخص واحد فقط قد خرج عندما    .داخل الغرفة، كان بمفرده  P39ولكن عندما كان    .عند الباب
P39.  قال  فP39   كالھما قد دخال الغرفة  عندما دخل، كان  إنھ  ]P39  [ذلك الشخص] عن اسمھ وبلدتھ وتم  ثم ُسئل    .]الشخص  ذلكو

إذا كان یتذكر الشخص الذي طرح األسئلة   P39سأل فیدنیر    .ذلك  P39فأكد    .ھناكإذا ما بقي    P39  سأل فیدنیر  .إخراجھ مرة أخرى
 .ال یتذكر إنھ  P39قال ف .اآلخر] المعتقلمع  حقّقالشخص الذي [

  واحدة مساحتھا  مختلفة؛ احتُجز في زنازین  P39وأشار فیدنیر إلى أن  .المعتقلین اآلخرینتحدث عن حالة ی أن P39من   أراد فیدنیر
في   30  -  25أنھ كان بین    P39أجاب  ف  .في الزنازین  المعتقلینر عن عدد  ییدنفسأل  و  .متر  3x3  أخرى مساحتھا؛ وامربع  اترم  50

  ثالثة إلى أربعة یتم إخراج  كان  [معتقلین]،    خمسة إلى ستةدخول  عند]  فثابتا، [یكن العدد  ولم  ؛  متر  3x3الزنزانة التي كانت مساحتھا  
"نحن" [المعتقلون]    .معتقًال   70  –  60من    أكثر، كان عدد المعتقلین  امربعً   امتر  60في الزنزانة الكبیرة، التي تبلغ مساحتھا  و  .معتقلین

 .نا نتنفس بصعوبةلم نكن قادرین على الوقوف وك

في الغرفة التي كان فیھا، لم یتعرض المحتجزون إلصابات ألنھم كانوا   إنھ P39قال  ف .فیدنیر معرفة الحالة الصحیة واإلصابات أراد
وكان  .ویعودون وھم في حالة سیئة ایومیً  التحقیقیذھبون إلى كانوا منھم  ثالثة إلى أربعةإال أن  .[تم احتجازھم للتو]  احدیثً  قد وصلوا

 . معظمھم في حالة سیئة بسبب الضرب بالكابالت

ن عالمات إ و  ، احالة [المعتقلین] كانت مشابھة لحالتھ، ولكنھم كانوا أصغر سنً إن    P39قال  ف  .وصف اإلصابات P39 فیدنیر من طلب
أشخاص ینزفون    3-2وكان    .ثل]على أجسادھم ما رآه على نفسھ [عوملوا بالمِ  P39 ىورأ  .الكابالت على ظھورھم كانت واضحة

 .في الغرفة  الموجودین كان ھؤالء ھم األشخاصو .سیقانھم/أقدامھممن 

أن جمیعھم تحدثوا عن الكابالت    P39أوضح  ف  .التحقیقحدث لھم أثناء  عّما    مع معتقلین آخرین وسألھم تحدثإذا    ام  P39  فیدنیرسأل  
 المعتقل، تذكر ما قالھ ذلك  ی P39 فیدنیر معرفة ما إذا كان أرادف  .تعذیب] وقال أحدھم إنھ ُعلق من السقف  كوسیلةالكابالت    وا[ذكر
 . ذلك تذكریلم  P39 ولكن

 حیث،  ظروف مھددة للحیاة  لم یكن ھناك و  ذلك،  P39  نفىف  .مھددة للحیاةإذا كان بعض المعتقلین یعانون من ظروف  عّما    سأل فیدنیر
عن    اشیئً لكنھ ال یعرف  وعلى أن ھذا ما رآه،    P39  وأكد  .بعدالقدر] من العنف  ذلك  بدایة الثورة ولم یكن لدى [قوات األمن    تكان

   .األخرى الغرف
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قطع   10  خبز؛أنھم [أُعطوا] كیس    P39أوضح  ف  .امتوفرً إذا كان الماء  عّما    ، وسألاقال إن الطعام كان سیئً   P39أن    إلى  فیدنیر  أشار
حبات زیتون  أو  قاسیًا    افي الصباح، كانوا یحضرون جبنً و  .]افاسدً [  ا متعفنً   اذات مرة أحضروا خبزً و   .اشخصً   30لـمن الخبز العربي  

 ةلمرة واحد  أیام، أحضروا دجاجة مسلوقة  8على مدار  و  .] بطاطا مسلوقة مغطاة بالترابرونحِض كانوا یُ عند الظھر [و  .ال بأس بھا
المليء    الفاسد  الجبن والخیار  یحضرونفي اللیل، كانوا  و  .غمس الخبز في المرققام فقط ب األكل ومن    P39  یتمكنلم  و  .اشخصً   30لـ

م إنھ  P39قال  ،  الماء[بخصوص]  و  .والمحتجزون] بمسحھا بالبطانیات أو غسلھا في المرحاض  P39نقوم" [كنا "  اأحیانً و  .بالتراب
  ، كانت ھناك أكواب للشرب بھا ما  یعنیھ بذلك، وإذا  عّما    سأل فیدنیرف  .اعتدنا على الشرب من المرحاضو"أننا"    .یحضروا أي شيء  لم

  .یدیھم تحت صنبور المیاهأیضعون كانوا حیث  .أي أكوابإنھ لم یكن ھناك  قال P39ولكن 

[كان حیث  . [كجم] 12خسر أنھ  [كجم] قبل االعتقال و 95 وزنھ كانإن  P39قال ف .خسر بعض الوزنكان قد  إن P39سأل فیدنیر 
 .[كجم] عندما نُقل من الخطیب إلى كفر سوسة 83] قرابة وزنھ

أن الصراخ والتعذیب    P39فأجاب    .كذلك فكم كان عدد المراتوإن كان  آخرین    معتقلینسمع صراخ  قد  إذا كان  عّما    P39سأل فیدنیر  
 .كانا ینخفضان في اللیل إّال أنھما، متواصلینكانا 

فرع الوضع في  وإن كان بإمكانھ مقارنةأراد فیدنیر أن یعرف كیف أُطِلَق سراحھ و .قال إنھ نُقل إلى كفر سوسة P39ذكر فیدنیر أن 
ما حدث في كفر سوسة: عندما نُقلوا [أي المعتقلین] من الخطیب، كان بینھم طفل   أن یشیر إلى  P39أراد  ف  .الخطیب بفرع كفر سوسة

  والذي كان   عن اسمھ  P39سألھ  ف  . آخر  اشخصً   30و  P39في الغرفة التي كان بھا    ُوِضعَ وكان قد    .دون الخامس عشرة من العمر
حاول و  .لیومین األولین، لم یستطع التحدث مع أحد ولم یرغب في ذلكفي او  .]، بالقرب من دمشقُحجبت المعلومات] من [ُحجب االسم[

P39  بنفسھ أیام، جاء    5أو    4بعد  و  .التحدثلكن الصبي رفض  ووالده،  ه كالتحدث معھ لمعرفة ما تم اتھامھ بھ، وطلب منھ أن یعتبر  
تردد [الطفل]   .بالدماء بالكامل  مغطىكان  حیث    .سروالھ من األمام والخلف  علىحدث لھ وعن الدم الذي كان  عّما    فسألھ  P39إلى  

قال إنھ  ف  .تم اتھامھ بھعّما    P39سألھ    .بیننا "  سر  إنھ  .ا"عمي، أتوسل إلیك أال تخبر أحدً   P39لـلكنھ قال  و  في الكالم [في البدایة]،
وأوضح أنھم عذبوه    .یحطمھصورة لھ وھو    أظھروا لھ  األمن]  عناصر[أي  أنھم  ] وُحجبت المعلوماتتمثال حافظ [األسد] في [حّطم  

أنھم اغتصبوا الصبي   P39وأضاف    .إلى "فتحة الشرج"]  تُرجمت" []السفلي[في الخطیب وأدخلوا عصا مكنسة خشبیة في "الجزء  
أال یخبر أي شخص باستثناء    اأیضً   P39  وقال لھ  .مواساتھ وإخباره بشيء لطیف  P39حاول  و  . محزن ال یمكن تصوره  أمروھذا  

یتعرض  من  ل  ةجیدیست  [المجتمع] ل  نظرة  للمحكمة أن العادات السائدة في "مجتمعنا" [السوري] ھي أن  P39أوضح  و  .المقربین منھ
   .، عندما سمع قصة ذلك الطفلكابده أمًرا تافًھاوالضرب الذي   شتمإلى أنھ وجد ال P39أشار  .عتداء جنسي]امثل ھذا الوضع [ إلى

واآلخرین] إلى كفر سوسة، ولكنھ كان    P39في فرع الخطیب وأنھم أخذوه معنا [  P39فقال    .اعتقال ھذا الطفلسأل فیدنیر عن مكان  
 . أخرى غرفةفي 

ال یعرف،    إنھ  P39قال  ف  .حدث مع معتقلین آخرین یكون    انطباع بأن االعتداء الجنسي یمكن أن  P39إذا كان لدى  عّما    سأل فیدنیر
] بمساعدتھ في غسلھا،  P39لـإذا كان [سیسمح  عّما    لصبي أن یغسل مالبسھ، وسألھل  P39  وقال  .الطفل] حدث أمامھ  موقفلكن ھذا [و
 . لكنھ رفضو

یروا أي شيء في    الفھم    .ال یعرفون  المعتقلینأن    P39فأوضح    .السجانینإذا كان ھناك تواصل بین  عّما    سأل فیدنیر بشكل عام
 .أحد العناصرأو  اضابطً إن كان ]، فلن یعرفوا من یتحدث؛  االغرفة، وإذا سمعوا [شیئً 

دواًء   P39أنھ لم یكن ھناك رعایة طبیة في الخطیب، حیث طلب    P39فأجاب    .في فرع الخطیبالرعایة الطبیة  سأل فیدنیر عن  
من حبة    بدالً   نصف حبة لیأخذ    نصفینست حبات فقط وكان یقسمھا إلى    P39في كفر سوسة، أعطوا  و  .اولم یحضروا شیئً   الدملضغط  

 .كاملة

  .ما  انوعً   اجیدً كفر سوسة كان  فرع  إن    P39قال  ف  .الخطیب بفرع كفر سوسة  فرع  وكیف قارنأطلقوا سراحھ  كیف    P39سأل فیدنیر  
مرة أخرى [األسئلة   P39ھا  نفس الصور التي أنكر  علیھ  تضرِ وعُ علیھ نفس األسئلة    تحرِ تعذیب مرة واحدة فقط، وطُ لل  تعّرضحیث  

في الجنة،   كان  ھناك، شعر أنھ  وصلعندما  و  .، ثم نُقل إلى سجن عدرا ایومً   13إلى    12في كفر سوسة من    P39وبقي    .واالتھامات]
من    ایجلب طعامً أن  یتعامل مع رجال الشرطة بالمال أو  یمكن للمرء أن  كان  مقارنة بما كان علیھ من قبل، ألنھ ھناك [في عدرا]  

 . الخارج

كیف دخل وسألھ   P39أوضح  و  .تلو اآلخر  اقاٍض واحدً   علىالمعتقلون    وُعِرضَ   .إلى دوما  P39ل  قِ بعد یوم أو یومین في عدرا، نُ و
القاضي   P39  وسأل  .بالبراءة  ًماإنھ سیصدر حكقال لھ القاضي  ف   .بإنكارھا  P39وقام  بقناة الجزیرة  المتعلقة  القاضي عن االتھامات  

  . هللا على إطالق سراحھ  یحمدأن    علیھ  بأنھ ینبغي  P39القاضي على    فأجاب  . تعذیبھ وإصابات ظھره  بشأن  سیحقق لھ العدالة  من
إلى منزلھ ورأى شقیقھ األكبر الذي   P39عاد  و  .لمراعاة سنھ  P39  إطالق سراحوقال إنھ سیتم    بًاأن القاضي كان طی  P39  وأضاف

عندما تم اعتقالھ،    إنھ  P39قال  و  .ویقوم بأعمال الصیانة العامة للمخابرات العامة في كفر سوسة  حاسوبشبكات و  مبرمج كان یعمل  
اتصل الضابط بعدة فروع ثم  ف   .من عرنوس  تم اعتقالھ]  ُحجب االسماتصلت زوجتھ بشقیقھ الذي ذھب إلى الضابط وأخبره أن شقیقھ [

] هأن االسم الذي رآه [قرأ  P39كان ذلك عندما أكد  وتم احتجازه في فرع الخطیب مع العقید أنور رسالن (  P39أن    P39أخبر شقیَق  
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  المخابرات أو الرئاسة لمنع   أجھزة   " في إدارةالسلطات العلیاإن ھناك تعلیمات من "  P39قال الضابط لشقیق  و  .ھو أنور رسالن) 
  .مل"أال یوجد  .، "حاول أال تسألمعتقلالسؤال عن أي 

  .لم یتم إبالغھم بذلك .P39األمر الذي نفاه إذا كانت عائلتھ قد تم إبالُغھا باعتقالھ، عّما  سأل فیدنیر

حصار درعا حدث إن    P39قال ف  .متى كان ذلك P39 إنھ تم اعتقالھ من المظاھرة الداعمة لدرعا وسأل  P39قول  فیدنیر إلى   أشار
، وقالوا إن  لھم  الخبز والحلیب  یطالبون بإرسالكل الناس [في درعا]  حیث كان    .]2011أبریل [نیسان/مارس أو  شھر آذار/في نھایة  

 .P39مظاھرة شاركت فیھا زوجة  وتم تنظیم  .ریا] إن علیھم فعل شيء لدرعاقال الناس [في سوف  .بدأت تنفذزلھم ا في من مخزوناتھم

ن منزل  أل  انظرً   إنھ  P39قال  ف   .من كان  أن یبیّن  P39ذكر حافظ مخلوف في استجواب الشرطة وطلب من    P39أشار فیدنیر إلى أن  
 . حافظ مخلوف ھو رئیس الفرع نإ  یقولون"كانوا ، فقد "40من القسم  اعمھ كان قریبً 

توفیق    ھورئیس فرع الخطیب    كان  بینما  740نعم، الفرع    P39فقال    .40تأكید أنھ كان یتحدث عن القسم    P39  طلب فیدنیر من
قال لھ ف  ،ھناك  هزتم احتجاصدیقھ] أنھ  ل[لھ    P39  وقال  .]ُحجبت المعلوماتقام بزیارة صدیقھ [  ،P39  یونس، ألنھ بعد إطالق سراح

   .سمعھ یصرخ من التعذیب  قد إذا كان صدیقھ  عّما    تساءل   إنھ   P39قال  و  .]"ُحجبت المعلوماتصدیقھ "تعال، اسمع أصوات التعذیب [

أن   إلى  فیدنیر  الخطیب ھو حافظ مخلوف  P39أشار  فرع  إن رئیس  الشرطة  استجواب  في  الخدمة   P39أوضح  ف  .قال  أدى  أنھ 
أنھ خریج جامعي شغل منصب مالزم أول:   P39وأضاف  .العسكري القیاديالعسكریة في اإلدارة السیاسیة ولدیھ فكرة عن التسلسل 

متحدثا   P39[أكد    .عن أمن منطقتھ  مسؤوالً   كان  الخطیبفرع  ویرأسھ حافظ مخلوف، ولكن    40  القسمإلى  إداریًا  فرع الخطیب  یتبع  
الخطیب [حي]  قع في منطقة  یالفرع الداخلي، ولكنھ  اسم  الخطیب]  على  [الناس علیھ  "ألست أعیش في المنطقة؟" ویطلق    ]،إلى القضاة

 ."الفرع الداخلياسمھ "  مقیم في المنطقة ویعرف أن P39  غیر أن .الخطیب]باسم منطقة  تیّمنًا[ بالخطیبوغالبیة الناس یسمونھ 

المبنى   .صغیرآخر  كبیر ومبنى  أن الخطیب یتكون من مبنیین؛   P39أوضح  ف  .عن المباني التي یتكون منھا فرع الخطیب  سأل فیدنیر
وعندما تم نقل ھذا الفرع إلى مكان آخر، أخذ    . العسكري"التموین  سمى "فرع  یكان  وا،  للخطیب قبل عشرین عامً   اتابعً   یكنلم    الكبیر

 .اعامً  30أنھ كان على علم بھذه المعلومة ألنھ كان من سكان تلك المنطقة لمدة  P39أوضح و .الخطیب ذلك المبنى

 .بالمتابعة]  P39[ [فأشار القضاة إلى    .إذا كان یمكنھ التحدث عنھاعّما    أن یشیر إلى أمر بخصوص حالتھ النفسیة وسأل  P39أراد  
 ا كوابیسً   ىھ یرإلى أن  P39  أشار  .األسباب لمحامیھ  P39ذكر  قد  عالج نفسي ولحصول على  نفسي ل  طبیبذھب إلى    إنھ  P39قال  
جعلھ و  .تیتلفّ في الشوارع یجعلھ    P39سمعھ  یعالوة على ذلك، فإن كل صوت    .من قبل قوات األمن  ة مالحقتعّرضھ للأسبوع عن  كل  

قبل عامین، كانت ھذه   بشھادتھ  P39أدلى  عندما  و  .غیر اجتماعي/اانطوائیً ذلك  بقي في المنزل وجعلھ    فقد  ذلك مستاًء للغایة وبالتالي
الراھن   .يءالس  وضعھبدایة   الوقت  جلسة على مدار    30  الطبیب منھ إجراءوطلب    عالجیةجلسة  اثنتي عشرة    P39، أجرى  في 
طبیب  لھ    وقالأیام وأخبره عن قصتھ،    10وقام بزیارة طبیب أعصاب قبل    قلیًال   P39  وضع  خالل الجلسات األخیرة، تحسنو  .عامین

 وكان لدیھ بالرنین المغناطیسي لدماغھ    اتصویرً   P39أیام، أجرى    10-7قبل  و  .األعصاب أن الصدمات الكھربائیة أثرت على دماغھ
وأخبروه أنھ ال یمكنھ    بأنھ یخضع للعالجإلى مركز التوظیف یفید    اتقریرً   P39  سلمو  .یوم الجمعة التالي للحصول على النتائج  دموع

  . االعمل حتى ینتھي من العالج، وھذا ما حدث مؤخرً 

*** 

 غداء]ال[استراحة 

*** 

 استجواب من قبل المدعي العام 

إذا كانت ھناك متظاھرات عّما    بولتس  تسأل  .2011مایو  أیار/؛ في  اتم احتجازه في وقت مبكر نسبیً   P39بولتس إلى أن    تأشار
 30  –  25كان ھناك حوالي  و  .أنھا كانت مظاھرة نسائیة تطالب بالخبز والحلیبب  P39  فأجاب  .إلى جانب زوجتھ وبناتھ  أخریات

 .امرأة

لم تكن    المظاھرةفي بدایة    إنھ   P39قال  ف  .إلى المظاھرة  نمعاملة قوات األمن للنساء عند وصولھ  اعتبركیف    P39بولتس    تسأل
دقائق، بدأت   5  –  4في غضون  و  .الساحةعناصر األمن العام في  عنصر واحد أو اثنین من  ھناك    وإنما كانقوات أمن،  أي  ھناك  

قوات األمن،    "رأینا" عندما  و  .ھراوات [الصعق] الكھربائي والعصي  حاملین  نزلوا من [المركبات]  و  .بسیاراتالدخول  قوات األمن ب
وتراجع،    P39أخذ   وابنتھ  كانزوجتھ  أنھ  بالعصي  غیر  للضرب  تعرضن  فتیات  الالفتاتو  .ھناك  كتبتھا   اإلشارات/أخذوا  التي 

حتى نُقلوا من كفر سوسة إلى   P39یَرھا  لم  و] (P16(جاءت [إلى المحكمة كشاھدة])؛ [  تُعتَقَلفتاة    P39  رأىكما    .المتظاھرات
   .في المظاھرة P39 رآھاالفتاة التي   ھي تلكوكانت  .عدرا)

 

 3راجع الحاشیة رقم  7

https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/


International Research and 
Documentation Center  

 11 

، ولكنھ لم یكن 4أو    3كان ھناك العدید من المعتقالت، ربما    إنھ  P39قال    .إذا كان قد تم اعتقال المزید من النساءعّما    بولتس  تسأل
 . یعرفھن

كان ھناك عنف؛ حیث ُضربت ابنتھ بعصا    إنھ  P39قال  ف  .للعنف  نضقد تعرّ   ننفسھ  P39إذا كانت زوجة أو بنات  عّما    بولتس  تسأل
زوجتھ وال   اعتقاللم یتم    إنھ  P39قال  ولدى سؤالھ عن ذلك،    .وعائلتھ] للخلف  P39وعندما تلقت الضربة، تراجعوا [  .على كتفھا

 . بناتھ

قال  ف  .الالئي تم اعتقالھن من المظاھرةمن  المزید من النساء    40قد رأى في وقت الحق في القسم    P39إذا كان  عّما    بولتس  تسأل
P39  نساء مرة أو مرتین [في الخطیب]   ]صراخ[سمع    غیر أنھ  .ن عن الرجالفُِصل  لم یر أي امرأة على اإلطالق، ویعتقد أنھن  إنھ . 

أوضح  و .خضع المتحانات الثانویة العامة في غضون أسبوعینكان سی یتوسل المحقق [إلطالق سراحھ] ألنھ  طفًال  اأیضً  P39سمع و
P39    بولتس    تسأل  .) اعامً   17من العمر حوالي    ونیبلغ  الثانویةطالب  للمحكمة أنP39    قال  ف  .آخرین  أطفاالً   ما سمعإذاP39   إنھ 
   .فقط كفر سوسة وطفل] الطالب[ سمع

الذین عذبوا   [الطفل] قال لھ إنھم كانوا العناصر  إنھ  P39قال  ف  .بولتس إذا كان الطفل من كفر سوسة قد قال لھ من فعل لھ ذلك   تسأل
وما إلى    م ومالبسھ  مولھجاتھ  مظھرھمإذا كان الطفل قد وصف  عّما    بولتس  تسأل  .لكنھ [الطفل] ال یعرف من [بالضبط]و،  المعتقلین

 .یستطع [رؤیتھم] ألنھ كان على كرسي معصوب العینین م[الطفل] لإن  P39قال ف .ذلك

معنا في   معتقًال كان    اعامً   16من محضر استجواب الشرطة "أخبرني معتقل یبلغ من العمر    بولتس  ت، اقتبسP39  ذاكرة  إلنعاش
شرجھ وكان الشخص الذي فعل ذلك  فتحة  أدخل عصا مكنسة خشبیة في  و؛  بدلة ریاضةالخطیب أن الشخص الذي عذبھ كان یرتدي  

العناصر،    P39قال، إنھ ال یتذكر، ولكن، عندما رأى    P39كان یتذكر أنھ قال ذلك لكن    إن  P39بولتس  سأل    ."بدلة ریاضةیرتدي  
  الذي   عادیة، عن الضابط،  بدلة ریاضةالعنصر، الذي یرتدي    بذلك یمیّز   كان  إنھ P39قال  و  .كان معظمھم یرتدون بدالت ریاضةفقد  

   .أنیقة بدلة ریاضةوھي ؛ "أدیداس"ذات عالمة تجاریة؛ على سبیل المثال  بدلة ریاضةیرتدي 

حیث ذكر [الطفل] أنھ كان أحد   .ال، فھو ال یتذكر ذلك  P39فقال    .فعل ذلك  أنورإذا كان الطفل قد قال إن  عّما    P39بولتس    تسأل
 .العناصر، ولكن ربما لم یكن یعلم ألنھ كان معصوب العینین

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

األول في فرع الخطیب، كانت ھناك طاوالت في الغرفة وسأل عن عدد الطاوالت   التحقیققال إنھ في    P39أشار فراتسكي إلى أن  
  تبعدان عن بعضھما ا  تالیسار وكان  ى علىخرالیمین واأل   ة علىاألول، كان ھناك طاولتان؛ واحد   التحقیقفي    إنھ  P39قال    .الموجودة

للتأكد و  .الیمین"، ثم صحح نفسھ] على یسار الغرفة  على"  P39كانت ھناك طاولة فارغة أخرى [قال  و  .ونصف  متر  متر إلىحوالي  
 اثنتان؛  ثالث  ا كانتإنھ  P39قال  ف  التحقیقإذا كان ھناك طاولتان أو ثالث طاوالت في مكتب  عّما    من ذلك، سأل فراتسكي مرة أخرى
 .الیسار على ةفي الجزء الخلفي من الغرفة وواحد

حول   التحقیق، حیث كان اھذا كان صحیحً إن  P39قال ف .اأنھ أنور لطیفً یھ بعل P39 تعّرفإذا كان المحقق الذي عّما  سأل فراتسكي
 . ویتصرف بلطف اوكان [المحقق] طبیعیً  .وعمره وما إلى ذلك P39 اسم

 .الحمصیةمن خالل لھجتھ    أنور  تعرف علىأنھ  الثاني، و  التحقیقكان معصوب العینین طوال الوقت خالل   P39 أنإلى  فراتسكي    أشار
  .من خالل لھجتھ"  خضرتعرفت على  و  .خلف ظھري  وكبل یديّ   "قام شخص ما بعصب عینيّ   P39أثناء استجواب الشرطة، قال  و

وأنور  بلھجتھ الساحلیة    خضریتذكر أنھما كانا شخصین في الغرفة؛ كان    إنھ  P39قال    .إذا كان یتذكر قول ذلك P39 سأل فراتسكي
من حمص وكان  كانوا    P39أوالد خالة  ، ألن  یةحمصاللھجة  الأنھ یعرف   P39 ذكرو  .حمصیةوكانت لھجتھ    یعطیھ أوامر  حیث كان
  .ادائمً یزورھم 

تساءل فراتسكي كیف و  .ذلك  P39فأكد    .لم یفھمھما  P39فقد كان خضر وأنور یتھامسان وأن    P39أشار فراتسكي إلى أنھ بحسب  
 . سماع جمل كاملة، لكنھ سمع كلمات وفھمھا من لم یتمكن إنھ P39قال ف .اللھجة إذا لم یفھمھا تمییز من P39 تمكن

لبعض لنھایات محددة    امختلفً   احمص یستخدمون نطقً   من الناس  إن    P39قال  ف  .ما الذي یمیز اللھجة الحمصیة  P39سأل فراتسكي  
مثال آخر لفظ  وك [  "ةبِّ كِ "من    بدالً   "ةبِّ كُ "ة تنطق  بّ كُ للتوضیح: فكلمة    یةحمصالھجة  ل ل  ممیزةصفة    P39  وذكر   .["بیكسروا"]  الكلمات

P39  دون مزید من الشرح] وأشار    یةحمصاللھجة  الجملة بP39    أھل حمص كما أن  محبوبة في سوریا    یةحمصال لھجة  الإلى أن
  .روح الدعابةھم یتمتعون بألن امحبوبون أیضً 

الثاني أزیلت عصابة العینین وعرض    إلى  فراتسكي  أشار ما  إذا    P39سأل فراتسكي  و  .P39على    اورً ص  خضرأنھ في التحقیق 
]  خضركان [و  .إلى األرض  ینظر  P39  خضرجعل  و  .على ركبتیھ  أن یجثواأنھم طلبوا منھ    P39أوضح  ف  .أخرى  عیناه مرة   ِصبتعُ 

 ر ضخثم سأل    .P39  زوجة  ىاألول حیث أظھرت الصفحة  ، ورفع العصابة بیده وكان لدیھ بضع صفحات من الصور؛  P39مقابل  
P39    ،قال  فمن تكونP39  الصفحة الثانیة ابنة  أظھرت  و  .ا زوجتھإنھP39  الصفحةوفي    .الثالثةفي الصفحة  ظھرت ابنتھ األخرى  و 

مثل: "كیف تسمح لزوجتك العاھرة بالمشاركة    جملٍ بقول    P39في إھانة    خضر، بدأ  P39لـ  اوفقً   .مشھد عام للمظاھرة  ظھر  التي تلیھا
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متر    1.5لمسافة    P39على كتفیھ واندفع    P39  خضرثم ركل    .سیكون من المستحیل أن ینسى ذلك  إنھ  P39قال    .في مظاھرة"
  .P39 بضرب بدأواعناصر آخرین  خضربعد ذلك استدعى و .اتقریبً 

 [خضر] عینیھ   بنعم، ألنھ بعد [عرض] الصور، عصب  P39ب  اأجف  . ه مرة أخرىاا إذا كان قد ُعصبت عینمّ ع  P39  سأل فراتسكي 
أن فراتسكي و  أجاب بالفعلقد    P39تدخل شارمر وأشار إلى أن  ف  .مرة أخرى  هاُعصبت عینمتى    P39سأل فراتسكي    . مرة أخرى

[أشارت إلى   ھاتم رفعبل  أن عصابة العین لم یتم إزالتھا بالكامل؛    P39  شرحكیربر لفراتسكي كیف    تأوضح  .ربما لم یفھم ذلك
 . P39إلى عینیھا] بعد عرض الصور على  تمرة أخرى [أشار اجبھتھا] ثم تم إنزالھ

أنزلھا  بعد أن انتھى [خضر] من [عرض] الصور    إنھ   P39قال  ف  .متى قام المحقق بإنزال العصابة مرة أخرى  P39سأل فراتسكي  
  .كیربر؛ مشیرا إلى الجبھة ثم العینین] تكما فعل P39 قلّد[ كذاھ  توأصبح ھكذافكانت ؛ من جدید

 .ذلك P39د فأكّ  .كانت مغطاة P39 نيأن عی ا إذا كان صحیحً عّما  سأل فراتسكي

م بعد أن انتھوا من ضربھ، قال  إنھ  P39قال  ف  .إذا كانت العصابة قد أزیلت بعد الضرب أو بعد إخراجھ من الغرفةعّما    سأل فراتسكي
في تلك الحالة، و  .إلى الممر  ساقیھ/على بطنھ وقاموا بجره من قدمیھ  امستلقیً   P39  كانو  .إلى الخارج  P39] أن یأخذوا  خضرلھم [
[الزنزانة]فكوا   الغرفة  إلى  والذھاب  بأخذ مالبسھ  وأمروه  العصابة عن عینیھ،  یدیھ وقدمیھ، ونزعوا  البالستیكي من  سأل   .الرباط 

] خضر[  طلب منھمحیث  ال،    P39قال  ف  .] ال یزال في الغرفةخضرإذا كانوا قد أزالوا العصابة عن عینیھ بینما كان [عّما    فراتسكي
 .قدمیھ إلى الخارج/ساقیھسحبوه من من الغرفة و  P39خرجوا أن یُ 

 .دقیقة 50حوالي ساعة، ربما   P39قال ف .العالج الخاصة بھعن المدة التي تستغرقھا جلسة  P39سأل زیوروفسكي 

سألھ عن طفولتھ وشبابھ وما   النفسي  الطبیبإن    P39قال  ف  .سأل زیوروفسكي عن المواضیع التي تحدثوا عنھا في جلسات العالج
تحدثا عن  و  .بالصدمات الكھربائیة  [التعذیب]  وجلسات الصعق  تفي تفاصیل االعتقال والكابال  دخالبعد ذلك  و  .شابھ ذلك في جلستین
إلى أنھ    P39أشار  و  .وینفعل بسھولة وسرعة اعصبیً  اأنھ أصبح شخصً ب  P39  وأفاد  .بعد إطالق سراحھ  P39المشاكل التي واجھھا  

  ا محطم نفسیً   إنھ  P39قال  و  . امصنعھ أیضً دمر  وأضاف أن النظام دمر منزلھ بغارات جویة و  .بسبب خالف بینھما  ق زوجتھطلّ قد  
   .آلخر درجة

إنھ   فتدخل شارمر قائًال   .إذا كان بإمكانھ تقدیر المدة التي تحدثا فیھا عن التجارب التي عاشھا أثناء احتجازه  P39سأل زیوروفسكي  
 .ما إذا كان یرغب في التحدث عن جلسات العالج الخاصة بھ P39یرید أن یناقش مع 

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

 .أسئلة تتعلق بالقضیةأشار شارمر إلى أنھ یمكن لزیوروفسكي طرح 

تحدثا عن اعتقالھ قرابة   امإنھ  P39قال  ف  .اعتقالھإذا كان بإمكانھ تقدیر المدة التي تحدثا فیھا عن تجربة    P39سأل زیوروفسكي  
  .دقائق 10تحدث عنھ حوالي  االعتقالموضوع  یطرحجلستین، وفي كل جلسة عندما 

] كان یعلم قبل أسبوع  النفسي  الطبیب أنھ [  P39أجاب  ف  .عن موعده "الیوم"  النفسي  طبیبھقد أخبر    P39إذا كان  عّما    زیوروفسكي سأل  
كانت بقیة و  .، بعد أن سأل زیوروفسكي عن ذلك، ال یعرف موضوع جلسة المحاكمةغیر أن الطبیب .سیأتي [إلى المحكمة] P39أن 

  .لفترة مؤقتة لالكتئاب ادواء مضادً  P39بإعطاء  ]الطبیب النفسيوقام [ P39جلسات [العالج] تدور حول كوابیس 

أثناء استجواب الشرطة وقت    إنھ  P39قال  ف  .عن رده على سؤال الشرطة لھ عن سبب طلب اللجوء في ألمانیا  P39سأل فراتسكي  
قال إن    قد  إذا كانعّما    سألھ فراتسكيف  .[التقدم بطلب] اللجوء، سألوه من الذي عذبھ فقال "خضر خضور"، حیث ُسئل "من عذبك؟"

 . "أنورن؟ مَ   بحضورولكن " عذبھ، [خضر] إنھ  P39قال ف .ھو من قام بتعذیبھ واستجوابھ خضر

 . ر المترجم الجوابكرّ ف .ر الجزء األخیر من اإلجابة ألنھ لم یستطع سماعھیكرّ  طلب فراتسكي من المترجم الفوري أن

،  ا أنھ ال یتخیل [یعتقد] أن عقیدً   P39وأضاف    . اسمع ھمسً   إنھ  P39قال  ف  .إذا كان قد سمع أوامر من أنور بتعذیبھ  P39سأل فراتسكي  
 .]نفسھ تلقاءمن أن أي عنصر سیتصرف [ P39بیدیھ [بنفسھ]، وبدون أوامر، ال یعتقد  الناس ]، سیعذبأنورمثل [

 .؛ فھذا معروف بشكل عامًضاقال ال، ھذا لیس افترا P39، ولكن  P39أراد فراتسكي توضیح ما إذا كان ھذا ھو افتراض  

 استجواب من قبل محامي المدعي 
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أن أحد أفراد عائلتھ   اذلك، مضیفً   P39فنفى    . من عائلتھ قد اعتقلوا في فرع الخطیب  إذا كان ھناك أفراد آخرون  P39سأل شارمر  
 . اعتُِقل في فرع فلسطین

على التعرف على أنور   اتوضیح ما إذا كان قادرً   P39وطلب شارمر من    .قال شارمر إن اللھجة الحمصیة یتحدث بھا عدد من الناس
أنھ [إذا] تحدث مع شخص ما على الھاتف لمدة   P39أوضح  و  .بالتأكید  P39قال  ف  .ولیس فقط من خالل لھجتھ  امن خالل صوتھ أیضً 

 .على التعرف علیھ حتى بدون رؤیتھ  اھذا الشخص في الیوم التالي، فسیكون قادرً  بھ اتصل ودقیقة  15

 كشاھد]   P39[ُصرَف 

 .في ألمانیا یشعر باالرتیاح للعیشیرید أن یشكر المحكمة والحكومة األلمانیة، ویود أن یؤكد أنھ  إنھ P39قال 

 .الیوم التالي جلسة أعلنت كیربر أنھ تم إلغاء

 

 . بعد الظھر 2:10ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .ًحاصبا 9:30، الساعة 2021تموز/یولیو،  14ستكون المحاكمة القادمة في 
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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

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

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 :1الملّخص/أبرز النقاط

 2021تموز/یولیو،  14 –الیوم الثاني والثمانون 

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

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

 عائالتھم بمصیرھم.

 2021ز/یولیو، تمو 15 –الیوم الثالث والثمانون 

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

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

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

  

 

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

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

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

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

 P40شھادة 

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

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

 استجواب من قبل القاضي كیربر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  الشھر. تزید علىح أنھا على وجھ التحدید، ولكنھ یرجّ 

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

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

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

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

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

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

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

 .حافظ مخلوف، ھو المسؤول عن ذلك الفرع

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

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

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

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

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

 . الصور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . جسده سائر أنحاء على بادیة التعذیبوكانت آثار 

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

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

 .اأیضً  نجھافرع نُقل إلى  حیث آخر،

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

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

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

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

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

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

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

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

 في إحدى المرات.

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

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

 بین الزنازین ودورة المیاه.

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

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

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

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

 على أجسامھم.  

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

 جلودھم. لنزعاستُخدمت لقرصھم، ولیس 

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

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

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

 بعد أن اندلعت الثورة في سوریا. 

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

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

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

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

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

 عتقال الكثیر من األشخاص.ال

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

 ف المدن السوریة.مختلَ 

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

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

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

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

*** 

 دقیقة]  15 لمدة [استراحة

*** 

 استجواب من قبل المدعین العامین 

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

 انة.الزنز یدخلواأن الشرطة حتى لعناصر 

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

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

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

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

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

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

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

 الدفاع  محامياستجواب من قبل 

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

 استجواب من قبل محامي المّدعین

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

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

 أن یقوم بتالوة المقولة. من كروكر P40فطلب 

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

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

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

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

 إذا كانت ستوافق على طلبھ أم ال.

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

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

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

 في ملف القضیة. 

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

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

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

 P41شھادة 

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

 استجواب من قبل القاضي كیربر

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

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

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

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

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

 قع األمر. افي و فقطالمظاھرات  ركزت على

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 م. یااإلدارة العامة ألجھزة المخابرات في كفرسوسة بعد أربعة أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** 

 دقائق] 10لمدة  [استراحة

*** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ضربھ. ب أوامر

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

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

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

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

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

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

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

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

 لخطیب.آخر إلى ُمنفردتھ الكائنة في فرع ا

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

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

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

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

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

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

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

!"، ا]، ما الخطب؟ ھا أنت ھنا مجددً P41  أي اسم: "[علیھ باسمھ  امنادیً   كان بإمكانھ أن یحدد ھویة المحقق من صوتھ. سألھ المحقق
 ا أیضً   وأخبر المحكمة،  البلد بأكملھا تحت أیدي عصابات األسد  وأضاف أن  .تم اقتیاده إلى ھذا المكان  ھنا ألنھإنھ    قائًال   P41فأجاب  

،  بزیارتھقاموا  م أنھ یعرف كل شيء عنھ، ولكن لدیھ أسئلة تتعلق باألشخاص الذین  أخبره المقدَّ على أن یمشي.  حینھا    اأنھ لم یكن قادرً 
كي یطمئنوا على  إنھم زاروه    قائًال   P41، فأجابھ  عن عالقتھ بھم المزید[أجھزة المخابرات] أن تعرف    وتودّ   مطلوبین،  اكونھم أشخاصً 

إلیھ    سیتم جلبھوإال  ،  مستقبًال غ الفرع بكل شيء  أن یبلّ   شریطةعنھ،    وقیل لھ إنھ سیتم اإلفراجیھنئونھ بمناسبة اإلفراج عنھ.  وصحتھ،  
وأخبر    ، فنفى المقدم ذلك.فیھا  إذا كان سیمكث طویًال عّما    المقدم  استفسر من ،  الزنزانةإلى    P41  كانوا بصدد إعادةوعندما  .  امجددً 
P41    إلى أن  أخرى  أیام    10المحكمة أنھ مكث في فرع الخطیب ثالثة أیام أخرى قبل أن یتم نقلھ إلى فرع كفرسوسة حیث مكث فیھ

 أُفرج عنھ.  

 مرة واحدة. اه إنھ التق P41فیھا أنور، فقال  ىالتقعن عدد المرات التي  P41إنھا ستختم بسؤال  قالت كیربر

إنھ ال    P41طرح األسئلة علیھ، فقال    تواصلأن    المحكمةكان بإمكان    ما  أو إذا  لفترة استراحةإذا كان یحتاج  عّما    P41سألت كیربر  
 استراحة. إلى یحتاج

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

أنھ اعتقل أول    اإذا كان صحیحً عّما    ھسأل، و، وتواریخ اعتقالھP41ألمور تتعلق بمكان اعتقال    اإنھ یرید توضیحً   فیدنر قال القاضي  
 ذلك. P41، فأقّر 2011] ُحِجبت المعلوماتمرة بتاریخ [
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] ُحِجبت المعلوماتأو بتاریخ [  2012منتصف شھر كانون الثاني/ینایر  في    ھأنھ قد أُفرج عن  اإذا كان صحیحً عّما    P41  فیدنرسأل  
 ذلك. P41، فأقر 2012كانون الثاني/ینایر 

فیما یتعلق باألمور التالیة: عندما    اللمرة األولى، تحدیدً   P41أن یعرف المزید عن تسلسل األحداث التي حصلت أثناء اعتقال    فیدنرأراد  
كان في فرع الخطیب، وعندما كان في كفرسوسة، وعندما أُعید إلى فرع الخطیب، وعدد المرات التي كان فیھا في فرع الخطیب  

حیث مكث    كفرسوسة  فرع  أنھ اعتقل أول مرة في فرع الخطیب مدة أربعة أیام قبل أن یُنقل إلى  P41أوضح  سوسة على التوالي.  ر وكف
إنھ لیس بإمكانھ   P41وقال  .  اإلى أن أُعید نقلھ إلى كفرسوسة مجددً   فترة  فیھ ستة أیام. وبعد ذلك، أُعید إلى فرع الخطیب حیث مكث فیھ

مرة أخرى.    یُنقَلیوم قبل أن    100أن یتذكر التاریخ الذي أُعید نقلھ فیھ إلى كفرسوسة، ولكنھ یعتقد أنھ مكث في فرع الخطیب نحو  
 إحدى المبادرات.  الجھود المبذولة بموجبقبل أن یُفرج عنھ على إثر  ایومً  15ومكث في كفرسوسة 

شھر شباط/فبرایر وحتى شھر    مطلعإنھ مكث فیھ من    P41أو أكثر، فقال    ایومً   14الفرع مدة  إذا مكث في  عّما    P41  فیدنرسأل  
 أیار/مایو. 

عة أیام في فرع الخطیب عندما اعتقل المرة األولى، وستة أیام في كفرسوسة، ثم سألھ عن المدة  أربمكث    P41إن    قائًال   فیدنرلّخص  
إنھ مكث في فرع الخطیب مدة أربعة أیام، وستة أیام أخرى   P41التي مكثھا في فرع الخطیب بعد أن أُعید إلیھ من كفرسوسة، فقال  

تشرین    أیام، ابتداًء من شھر  10نحو شھرین ومكث في فرع الخطیب    برھة من الوقت كي یفّكر]في كفرسوسة، وبعد ذلك... [أخذ  
 .الثاني/نوفمبر أو كانون األول/دیسمبر

كان بإمكانھ إنھ    P41المرة األولى، فقال  في  في فرع الخطیب عندما اعتقل    موجود  أنھ  P41أن یعرف كیف تناھى إلى علم    فیدنرأراد  
المعتقلین یتم أن    اأنھ یعرف المنطقة، وأنھ من المعروف عمومً   P41المؤدیة إلى الفرع. وأوضح    معرفتھ بالشوارع أن یحدد ذلك من  

 من ذلك بعد أن أُفرج عنھ. تیقّنأنھ  P41وأضاف فرع الخطیب.  إلى اقتیادھم

أنھ كان یعرف المكان    اذلك، مضیفً   P41، فأقر  للشرطة إن معتقلین آخرین أخبروه أنھ في فرع الخطیب  P41إلى قول    فیدنرأشار  
 . رئیس البلدیةالتقى  وبعد أنبعد أن أُفرج عنھ،  نتیقّ من البدایة، ولكنھ 

، ما إذا حصل ذلك أثناء األیام األربعة األولى التي أمضاھا  م عبد المنعم النعسانالمقدّ عن المرة األولى التي التقى فیھا    P41  فیدنرسأل  
 عندما أُعید إلیھ من كفرسوسة، فقال إن ذلك قد حصل بعد أن أُعید من كفرسوسة إلى الفرع. أمفي فرع الخطیب، 

 أخبره بذلك. المقدَّم إن  P41باسم ذلك الشخص، ورتبتھ، فقال   معرفتھكیفیة عن  P41 فیدنرسأل 

المعلومات و،  طریقة تصرفھعلى    مع ضرورة التركیز،  فیھا  المرة األولى التي التقى ذلك الشخصلھ  أن یصف    P41من    فیدنرطلب  
ھو الشخص الذي یبحثون ھ  إن ذلك الشخص سألھ عن معلوماتھ الشخصیة، وذلك بُغیة التحقق من أن  P41التي أراد أن یعرفھا، فقال  

 في اللقاء الثاني. بھا  ھتلك المعلومات، وواجھ من المقدم . وتأكد اتحدیدً  عنھ

حول ھذا الموضوع للشرطة    فحوى إفادتھ التي أدلى بھاأن بإمكانھ أن یتلو    ا"، مضیفً مع الفرع  للتعاون  ا"عرضً تلقّى    P41أن    فیدنرذكر  
المحكمة أنھ یتذكر ذلك، وأشار إلى أنھ ُعرض علیھ أن یتعاون مع الفرع. وحاولوا أن یضموه   P41، فأخبر  ما قالنسي  كان قد  إذا  

 لصفھم، وأن یحصلوا على معلومات منھ. 

،  وغیر میّال للعنفذكي    أن یتعاون ألنھمن األفضل لھ  أنھ    P41للشرطة أن المقدم عّرف بنفسھ، وأخبر    P41إلى قول    فیدنرأشار  
أن ترجمة تلك الجزئیة [الواردة في محضر الشرطة] تنطوي على القلیل من األخطاء؛ حیث أنھ   P41وذلك أُثناء اللقاء األول، فأوضح  

 للتعذیب أو سوء المعاملة.قابل عدم تعرضھ ُعرض علیھ أن یعطي المعلومات م

 . المقد�ماللقاء الثاني مع  كان  بینما  اللقاء الثالث،    حضرقد  إن أنور    P41اللقاء التالي، فقال  قد حضر  أنور  إذا كان  عّما    P41  فیدنرسأل  

لقاء ثالث حضره أنور،  ثم  ،  بالحقائق  P41مواجھة    فیھ  لقاء ثاٍن تمتوأعقبھ  ،  قد حصل  إنھ ثمة لقاء أوالً   ما سبق قائًال   فیدنرلّخص  
 ذلك.  P41فأقر 

ورتبةً.   اعّرف بأنور اسمً قد  المقدم عبد المنعم النعسان  إن    P41عن كیفیة تثبتھ من أن ذلك الشخص ھو أنور، فقال    P41  فیدنرسأل  
 .إیاھانھا على الورقة، وأن یسلمھ بأن یعطیھ المعلومات التي دوّ  P41وأمر 

أنھ لم یتمكن من قراءة ما ُكتب علیھا. وكان ھناك    ا ذلك، مضیفً   P41تحمل اسم أنور، فأقر    لوحةإذا كان ھناك  عّما    P41  فیدنرسأل  
 علیھا. المكتوبكوب أقالم، ولكنھ لم یتمكن من قراءة اسم ما، و  مكتوب علیھا لوحة

في    الحضورمن    یشبھھأن یتعرف على أنور أو من    ھإذا بإمكانعّما    أن یلقي نظرة على ما حولھ، وأن یخبره  P41من    فیدنرطلب  
 إلى أنور.  P41عن ذلك الشخص، فأشار  فیدنرقد تعرف على شخص ما، فسألھ  ھالقاعة، فقال إن
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إذا كانت غرفة التحقیق تقع في نفس الطابق الذي تقع فیھ الزنازین أو إذا كان ھناك درٌج یفصل عّما    P41  وسألفي حدیثھ    فیدنرمضى  
 إنھا تقع في نفس الطابق.  P41بین االثنین، فقال 

الباب، وأریكة إلى   یقع قبالةمكتب  إنھ یوجد فیھا    P41فقال  األثاث الموجود في غرفة التحقیق،  قطع  أن یصف    P41من    فیدنرطلب  
 . الجداریسار المكتب، وطاولة. وقال إنھ ھذا ھو كل ما یتذكره، باإلضافة إلى صورة للرئیس معلقة على 

جلس المقّدم عبد المنعم إلى بینما  إن [أنور] جلس خلف المكتب،    P41أن یعرف مكان جلوس أنور في تلك الغرفة، فقال    فیدنرأراد  
 یساره.

  عن مكان   P41  فیدنر. سأل  أحد السجانینإنھ كان ھناك    P41، فقال  اإذا كان ھناك شخص آخر في الغرفة أیضً عّما    P41  فیدنرسأل  
 خلفھ.   وقفإنھ  P41ذلك السّجان، فقال  وقوف

 عن الباب.  اواحدً  اإنھ كان یبعد مترً  P41في تلك الغرفة، فقال  P41 أین كان أن یعرف  اأیضً  فیدنرأراد 

 إن ذلك السجان ھو أبو غضب. P41فقال ھناك،  ان دون غیره حاضرً إذا كان سّجان معیّ عّما  P41 فیدنرسأل 

حصل قُبیل    الذي الفعل    ردقد صدر بحقھ، وطلب منھ أن یصف    اأمرً   وإنقد ُرمیت في وجھھ،    اأوراقً   إن  P41  قولإلى    فیدنرأشار  
كل   عن  علیھا منھ. وكتب  أرادوا أن یحصلوان المعلومات التي  لم یدوّ   كونھإلى حقیقة    یُعزىإن رد الفعل    P41فقال  مغادرتھ الغرفة،  

 . ذاك استثار رد الفعل لم یكتب سوى جملتین عن الثورة، وھو ما  ھوحتى بدایة الثورة، ولكن والدتھمنذ لحظة  یتعلق بھ شيء

إن المقدم أخذ    P41عندما أعطاھما الورقة، فقال    أي رد فعل  الغرفة من الشخصین الحاضرین في  بدر  أن یعرف ما إذا    فیدنرأراد  
. P41إیاه باستخدام لقب "سیدي". أخذ أنور األوراق، وقرأھا، ورماھا في وجھ    ا، وقرأھا، ثم أعطاھا للعقید أنور، مخاطبً األوراق أوالً 

  یفھم الكالم، وأمره بأن یعلمھ بطریقة یفھمھا".ال P41جداّ، وأخبر عبد المنعم النعسان أن "   اإن أنور كان غاضبً  P41وقال 

 ذلك. P41، فنفى بتعذیبھإذا صدر أمر صریح عّما  P41 فیدنرسأل 

  P41"، ثم أمر بحرمان  على ما یبدو  لم یفھم تلك اللغةإنھ  : "للشرطة إن أنور التفت إلى عبد المنعم قائًال   P41إلى قول    فیدنرأشار  
 اقتاده السجان معھ. فأن عبد المنعم أمر بذلك،  اذلك، مضیفً  P41، فأقر "اتمامً  یستويمن النوم إلى أن "

یرید  األمر بأنھ الإن أنور أعطى  P41، فقال حینھا  مرأصدر أي أما إذا وأن یعرف ما الذي قالھ أنور على وجھ التحدید،  فیدنرأراد 
، كان المقدم ھو الشخص  P41وبحسب    المنعم.م عبد  المقدّ ن  مصدرت باقي األوامر  بینما    ،"یستويأن "  قبلمرة أخرى    P41أن یرى  

 من النوم.ھ الذي أمر بحرمان

من حیث   ،التي تجمعھماالعالقة    من خالل طریقة تواصل أنور مع عبد المنعم طبیعةأن یحدد    من الممكنإذا كان  عّما    P41  فیدنرسأل  
أنور   خاطباألخیر    وأنإن أنور أعطى األوامر لعبد المنعم،    P41فقال    ، الرتبة، أو إذا كانت عالقة رئیس بمرؤوسالتساوي في  

 دون لقب.  اسمھ فقطبالمقّدم عبد المنعم خاطب أنور بینما مستخدما لقب "سیدي"، 

 ذلك.  یتذكرإنھ ال  P41، فقال  ا ھو الزي الذي كان یرتدیھ أنورأن یعرف م فیدنرأراد 

ُمزقت ثیابھ لكن،  . واعتقالھ  لحظة بدلة، وربطة عنق    یرتديإنھ كان    P41، فقال  یرتدیھ من ثیاب حینھاكان  عّما    P41  فیدنرسأل  
أحد المعتقلین في الزنزانة الجماعیة    وارتدىفقط.    وسروالھ الداخلي  قمیصھ  ا، ووصل إلى الفرع مرتدیً وضربھ  تم اعتقالھبالكامل بعد أن  

 الشتاء،   فصل  تلك الثیاب في أوج  فيشاھده    قد  رئیس البلدیةإلى أن    P41وأشار  .  P41بعض الشيء، فأعطاه لـ    داخلی�ا طویًال   سرواالً 
 قّط. تصلھ لم  ا، ولكنھاأن یحضروا لھ ثیابً  عائلتھفطلب من 

 .استرةً أیضً  یرتديإنھ كان  P41أثناء التحقیق معھ، فقال  اكان عاریً  أم أنھ، طویًال  بنطاالً  اإذا كان مرتدیً عّما  P41 فیدنرسأل 

مدنیة    اثیابً   یرتدونوإن كل من الفرع كانوا    ،اجینز وقمیصً   مدنیة، بنطال  ا ثیابً   یرتديللشرطة إن أنور كان    P41إلى قول    فیدنرأشار  
وأضاف أنھ ال یتذكر ما ارتدوه على وجھ مدنیة،    اثیابً   یرتدوا  اجمیعً أنھم كانوا    P41ن أمام الباب، فأقر و الواقف  السجانونفیھم  و،  اأیضً 

 مدنیة.   اثیابً یرتدون ما كان ضباط الفروع  االتحدید، ولكن، دائمً 

أنھ لم یكن بإمكانھ أن یحدد أصلھ من    اذلك، مضیفً   P41إذا غلب على كالم أنور لكنة أو لھجة ممیزة، فنفى  عّما    P41  فیدنرسأل  
 . قلیل الكالم أصًال  كان  لھجتھ، وأن أنور

 ذلك. یذكرإنھ ال  P41، فقال شتمھ مثًال ما ، أو إذا ھإذا قال أنور أي شيء آخر لعّما  P41 فیدنرسأل 
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! وماذا عن  الوغدأن أنور قال لھ: " أیھا    اأقر ذلك، موضحً فإذا شتمھ أنور أم ال،  عّما    P41إلى أنھ عندما سألت الشرطة    فیدنرأشار  
وأن ذلك الكالم قد   معھ،  أنور  للمحكمة أن أنور لم یقل ذلك، حیث لم یحقق  P41تلك المظاھرات؟ ألست تعیش حیاة سعیدة؟" فأوضح  

 . فقطشاھد أنور مرة واحدة  فإنھ ،P41المقدم عبد المنعم النعسان، ولیس أنور. وبحسب  عن صدر

إنھ بالطبع سمع أصوات   ذلك، قائًال   P41أصوات صراخ المعتقلین وھو في غرفة التحقیق، فأقر    P41أن یعرف ما إذا سمع    فیدنرأراد  
 ] الكائنة قبالة غرفة التحقیقُحِجبت المعلومات بوضوح في الزنزانة [   أصواتھم  سماع   یمكن  صراخھم وھم یتعرضون للتعذیب. وكان

 تعذیبھم نفسی�ا. وھو ، من أجل ھدف واحدالمعتقلین  ھ تم اقتیادإلى أن P41. وخلص اتحدیدً 

إنھ یرّجح ذلك، إذ یمكن  P41أصوات صراخ أثناء التحقیق معھ من قبل عبد المنعم وأنور، فقال  اإذا سمع أیضً عّما   P41 فیدنرسأل 
 ".  جرذان، وكان یُطلق علیھم اسم "الاسماع أصوات األشخاص في الممرات أیضً 

،  ا تعرض لھ أیضً عّما    P41قد اقتید خارج غرفة التحقیق، ولم یُسمح لھ بالنوم مدة ثالثة أیام بعدھا. وسأل    P41إلى أن    فیدنرأشار  
بتلف في    مما تسبب بإصابتھ وقال إنھ تعرض للتعذیب  .  وھو مقید الیدین  إنھ ُضرب بحزام  P41، فقال  مثًال   بالسلكضرب  من قبیل ال

 األعصاب. 

إذا  عّما    األعلى، وسألھ، وھو مقید الیدین، وقدماه مرفوعتان إلى  ا للشرطة إنھ أٌجبر على أن یستلقي أرضً   P41إلى قول    فیدنرأشار  
 ذلك. P41طرح أبو غضب علیھ األسئلة، وجلده، فأقر 

  P41للضرب على قدمیھ، فأقر  أثناء تعرضھ  عنوةً  اجراء طرحھ أرضً   تنزفانأن ركبتیھ بدأتا  اإذا كان صحیحً عّما   P41 فیدنرسأل 
 ذلك.

ھو  حضر  ، أو إذا  عن ذلكعلى المعتقلین اآلخرین، أو إذا أخبره أحد  بادیة  أي آثار للتعذیب    P41  شاھد  أن یعرف ما إذا  فیدنرأراد  
إلى أنھ شاھد   P41شاھده أو سمعھ على وجھ التحدید، فأشار  عّما    فیدنرذلك. سألھ    P41للتعذیب، فأقر    ھمض أحد تعرّ واقعة  شخصی�ا  

]. وكان اسم ذلك الشخص  ُحِجبت المعلوماتزنزانتھ عندما كان في الُمنفردة [] یتعرض للتعذیب أمام  ُحِجبت المعلوماتمن [  اشخصً 
]FD1] وقال  علیھ.    من أجل الضغطشقیقھ    لاعتقفوعالج األخیر األشخاص المصابین،  .  اھ] یعمل طبیبً ُحِجب اسم]، وكان شقیقھP41 

  أصّر على معلومات عن شقیقھ، واتھموا شقیقھ بأنھ إرھابي، ولكنھ  الحصول على  إنھ سمع صراخھ، وأراد الضباط الذین قاموا بتعذیبھ  
قضى  قد  إن ذلك الشخص    P41في المشفى، وأنھ یتعین علیھ بحكم عملھ أن یعالج المرضى كافة. وقال    اإخبارھم أن شقیقھ یعمل طبیبً 

 تحت التعذیب. نحبھ 

أن یُنقل إلى   لھ قبأن  P41من شخص آخر، فأوضح  سمع عنھا  ، أو  شاھد الواقعة بعینھ، أو  الصوت فقط إذا سمع  عّما    P41  فیدنرسأل  
أصوات صراخ األشخاص [الذین یتعرضون للتعذیب]، وشاھد آثار  على الدوام  سمع  ھناك  في زنزانة جماعیة، و  امحتجزً المنفردة، كان  

. P41  أطول من، واجھمً   وكانفني تكییف،    عمل] الذي  ُحِجبت المعلوماتمن [  أحد األشخاصالتعذیب على ظھورھم. وتذكر قصة  
 غّطت الدماء   وقدالزنزانة،    داخلللوعي    افاقدً   ، وألقوا بھبعد انتھاء التحقیق  حملھ ثالثة سجانین  ثمللتحقیق ذات مرة،    وتم استدعاؤه

 الورقیة. المنادیلبتنظیف جروحھ  وبادروا إلىالمجال، لھ إن المعتقلین اآلخرین أفسحوا  P41وقال . سدهج سائر أنحاء

 ذلك. P41إذا توافرت الرعایة الطبیة في الفرع، فنفى عّما  P41 فیدنرسأل 

سماعھ تلك وأوقات  ذلك،تكرار حصول أصوات صراخ عندما كان في المنفردة، وسألھ عن  عن سماعھ P41 ما قالھإلى  فیدنرأشار 
 .  أخرى ا، وتخفت أحیانً انھا كانت تعلو أحیانً لكأغلب األحیان، و في سماع تلك األصوات كان باإلمكانإنھ  P41األصوات، فقال 

  بحیث یمكن للمعتقل تقع بجانب غرف التحقیق    ألنھا   اعمدً ]  ُحِجبت المعلوماتللشرطة إنھ اقتید إلى المنفردة [  P41إلى قول    فیدنرأشار  
  P41انتاب  ومن األشخاص،    الكثیر  . وكان ھناكتعرضھم للضرب على الدوامجراء    اآلخرین  أن یسمع أصوات صراخ المعتقلین

إنھ سمع المعتقلین اآلخرین یتوسلون إلى   اأن یكون ھو الشخص التالي الذي سیتعرض للتعذیب. وقال أیضً   خشیةَ بالخوف    شعور دائم
 أنھ قال ذلك.  P41فأقر   ،سواھم  ما من إلھ في ذلك المكان إنھ  بالقول  یردوا علیھم  للرحمة، فما كان من السجانین إال أن    االسجانین طلبً 

إن مساحتھا    P41فیما یتعلق بمساحتھا، وعدد المعتقلین فیھا، فقال    اأن یعرف المزید عن األحوال العامة في الزنزانة، وتحدیدً   فیدنرأراد  
 باب.   ولم یكن ھناك، فقط ستارةین الغرفة بمتر، ویوجد عند الزاویة مغسلة ودورة میاه یفصل بینھا و 5*5متر أو  4*4تبلغ حوالي 

في   معتقًال   80یزید على    فیھا بماإنھ ُزّج    P41، وعدد المعتقلین فیھا، فقال  في الزنزانةالعامة  عن أوضاع النظافة    P41  فیدنرسأل  
  . ولم یتمكن أحد منمعتقل ذلك الیوم  100  فیھا  عدد المعتقلین   فتجاوزالعبّادة،    منطقة  من اعتُقل أشخاص آخرون  ، ثم  إحدى المناسبات

 خارج الزنزانة بعد مرور یومین أو ثالثة. إلى إنھ تم اقتیاد بعض األشخاص  P41ال وق .اجمیعً  الجلوس، وظلوا واقفین

على بعضھم البعض، أو حاولوا أن   اإنھم ناموا واقفین، واتكأوا أحیانً   P41الوضعیة التي اتخذوھا للنوم، فقال    عن  P41  فیدنرسأل  
 .  كلما أمكن ذلك یفسحوا المجال لبعضھم البعض
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وجبتین في الیوم،   حصلوا على مھإن P41كمیات كافیة من الطعام في الزنزانة الجماعیة، فقال  حصلوا علىعّما إذا   P41 فیدنرسأل 
من أربعة أو خمسة أطباق    مكونّة، وأخرى في المساء،  االبطاطا أو الزیتون أحیانً   باإلضافة إلىمن الخبز،    مكونّةواحدة في الصباح،  

 . اانً ، باإلضافة إلى الحساء أحیالھم جمیعً من البرغل 

 ذلك. P41فنفى  ة،كافی كمیةتلك الت إذا كانعّما  P41 فیدنرسأل 

، ولم  على الدواماإلنارة داخل الزنزانة ظلّت مستمرة  أن    P41أم ال، فأوضح    أن یعرف ما إذا تم إطفاء األنوار في اللیل  فیدنرأراد  
وُزودت الزنزانة بمروحة كي یتسنى للمعتقلین أن یتنفسوا،  األرض.  مستوى  اللیل من النھار كونھم كانوا تحت    تمییزیكن باإلمكان  

  ذان.صوت األسماع من خالل الوقت  معرفةمن  اإنھم تمكنوا أحیانً  P41وقال . اأبدً  أال یُطف مصباحكان خلفھا  و

 اعددً إنھ شاھد    P41في الزنزانة عن أسالیب التعذیب، فقال    آخرونأو إذا أُخبره    ،مصابین   اإذا شاھد أشخاصً عّما    P41  فیدنرسأل  
على موقع    ا ال یزال بعضھا موجودً التي    وثق كل تلك التفاصیل، وأنھ  فرع الخطیب بحكم عملھ في توثیق المظاھرات  منمن الجثث  

 جراء التعذیب. أصیب بھا أشخاص ا، أو كسورً نازفة  اجروحً تتضمن  امشاھدً بعض األشخاص عرضوا   إن P41 وقالیوتیوب. 

إنھ شاھد آثار    P41بعد ذلك. قال  یكون قد شاھده  في فرع الخطیب فقط، ولیس بما    P41بما شاھده    معنیةإن المحكمة    فیدنرقال  
تا إلى تحولوتنزفان، و  ،كانت قدماه متورمتین  شخصمصابین، والكثیر من الدماء. وأشار إلى    اض المعتقلین للضرب، وأشخاصً تعرّ 

 للضرب. ضھتعرّ اء جرّ  األزرق اللون

 ذلك. P41المعتقلین، فنفى  أیاديیذكر تفاصیل تتعلق بأظافر كان إذا عّما  P41 فیدنرسأل 

إن ذلك لربما حصل، ولكنھ ال   P41، فقال المعتقلین جراء نزع أظافر تسیل قد أخبر الشرطة أنھ شاھد دماء P41إلى أن  فیدنرأشار 
أن یتذكر كل شيء. وثمة شخص    ھلیس بإمكان  لك. وأضاف أن األشخاص اقتیدوا من التحقیق وإلیھ بصورة یومیة، لذتذكر التفاصیلی

 أثناء التحقیق معھ. شّق فمھ بشدة جراء ت شدقھ تمزق

الموت،   أوشكوا على اإنھ شاھد أشخاصً  P41الفرع، فقال أوشكوا على الموت داخل  اأو أشخاصً  اإذا شاھد جثثً عّما  P41 فیدنرسأل 
 .اجثثً ولكنھ لم یشاھد 

، فطرق  على التنفس  اقادرً   یعدثمة معتقل لم  إنھ    P41على الموت، فقال  أوشكوا  أن یصف حالة األشخاص الذین    P41من    فیدنرطلب  
وقال ال بأس إذا "فطس".  أنھ لیس ھناك ما بوسعھم أن یفعلوه، وأنھ  وھم  بذلك، فأخبر  السجانینالمعتقلون اآلخرون الباب، وأخبروا  

P41    التنفس في ھذه الحالةأنھ ثمة الكثیر من األشخاص داخل الزنزانة، وأن ذلك الشخص غیر قادر على  إنھم أخبروا السجانین .
 . اذلك الشخص إلى الزنزانة أبدً  لم یعُد، P41وبحسب 

 ة األولى.رالم فيإن ذلك حصل  P41المرة األولى أم الثانیة، فقال في  اعتقالھ إذا حصل ذلك أثناءعّما  P41 فیدنرسأل 

قبل أن یتسنى لآلخرین طرح    الجلسة بعد استراحة الغداء  سیستأنفون  وأنھمقالت القاضي كیربر إنھ لیس ھناك المزید من األسئلة اآلن،  
 المزید من األسئلة.

*** 

 دقیقة]  75 لمدة [استراحة

*** 

على مواصلة   اإذا كان قادرً ما  یشعر بھ، و  الذيالصداع    ت حدة األلم جراءإذا خفّ عّما    P41سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 ذلك. P41فأقر  ،الجلسة

 یكن لدى المدعین العامین أسئلة. مل

 الدفاع  محامياستجواب من قبل 

أنھ لم    اذلك، مضیفً   P41وكوب أقالم على المكتب، فأقر    ،أخبر المحكمة أنھ ثمة لوحة اسم  P41أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن  
 یتمكن من قراءة ما كتب على لوحة االسم.

قبل أن یقول    تردد،  2عندما شاھد الصورة رقم  و أثناء المقابلة،    P41قال فراتسكي إنھ عندما عرضت الشرطة مجموعة صور على  
أمام المحكمة. وأراد أن یعرف    أحد األسماءذكر  ب  P41وبحسب فراتسكي، لم یتردد  إنھ یعرف صاحب الصورة، ولكنھ لم یتذكر اسمھ.  

ن إ  قاطعھ محامي المّدعین بانز قائًال فبین مقابلتھ مع الشرطة، وإدالئھ بشھادتھ الیوم أمام المحكمة...    الفاصلة  شاھد، في الفترةما  إذا  
أي اسم أثناء المقابلة مع الشرطة. قالت القاضي كیربر إن    P41فراتسكي استشھد بمحضر الشرطة على نحو خاطئ؛ حیث لم یذكر  
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P41   ًواصل فراتسكي حدیثھ، سائًال .  ، لذا، یعّد استشھاد فراتسكي مقبوالً اعلى الفور أیضً   الم یذكر اسم  P41    اإذا شاھد صورً عّما  
أنھ أخبر الشرطة باسم   اذلك، مضیفً  P41بین مقابلتھ مع الشرطة، وإدالئھ بشھادتھ الیوم أمام المحكمة، فنفى  الفاصلة ألنور في الفترة

 أنور.

، ولكنھ قرأ على ا معیّنً  اإنھ ال یذكر تاریخً  P41بذلك، فقال ومتى عرف عن اعتقال أنور،  P41أراد فراتسكي أن یعرف كیف عرف 
بالبحث عن األمر، ووجد أن ذلك الشخص    P41ات اإلنترنت أنھ تم اعتقال أحد مسؤولي أجھزة المخابرات السوریة، فقام  إحدى صفح

 ھو رئیس فرع الخطیب.

ھویة الشخص الذي  أن اذلك، مضیفً  P41للشخص الذي اعتُقل أثناء بحثھ عن األمر، فنفى  اإذا شاھد صورً عّما  P41سأل فراتسكي 
 ن في ألمانیا أن ذلك الشخص ھو أنور. والمقیمؤه اعتقل لم تتضح لھ بادئ األمر، ولكن أخبره أصدقا

ذلك،   P41فنفى    بنفسھ،  ھویتھبحث عن  ما  عن ھویة ذلك الشخص، أو إذا    آخرین  اأشخاصً   P41أراد فراتسكي أن یعرف ما إذا أخبر  
 ] أخبره أن ذلك الشخص ھو رئیس فرع الخطیب.ُحِجبت المعلوماتأن أحد أصدقائھ من [ اموضحً 

 المّدعین محامياستجواب من قبل 

قد أخبر المحكمة أنھ یتلقى العالج جراء ما تعرض لھ في المعتقل، وسألھ عن طبیعة    P41السید محمد إلى أن    P41أشار محامي  
فأوضح   التحدید،  یتلقاه على وجھ  الذي  النوم، و  P41العالج  في  یعاني من صعوبات  اعتقالھال  االضطراباتبعض  أنھ  منذ  .  نفسیة 

.  أنھ غائب عن الوجودوبالعزلة    ینتابھ شعورما    اا أنھ كثیرً ساعات الصباح الباكر فقط، كم  إال فيالنوم    ال یتمكن من  أنھ  P41وأضاف  
وقال    ة بعدما تعرضت أعصاب یده للتلف.جسدی  بأضرارأُصیب  كما  ].  ُحِجبت المعلوماتمعالج نفسي في [  بمراجعةقام  فقد  وعلیھ،  

P41    صور الرنین المغناطیسي. وعالوة على    تشمل]،  ُحِجبت المعلومات[  أحد المشافي فيإنھ قد أجرى الكثیر من الفحوصات في
  یتناولإنھ    P41. وقال  وتھتّكأُصیبت بتلف شدید،  قد  أعصابھ    اتّضح في نھایة المطاف أن خضع لجلسات العالج الطبیعي، وذلك،  

رفع أجسام  منھ    یستدعي، وبما ال  فقط  ساعة أسبوعی�ا  16یُسمح لھ أن یعمل  . وقال لھ الطبیب في مكان عملھ السابق أنھ  االمھدئات أیضً 
   ثقیلة.

 إن یده الیمنى ھي المصابة. P41الیسرى، فقال  أمإذا أصیب بتلف أعصاب في یده الیمنى عّما   P41سأل محمد 

 إنھ أیمن. P41، فقال ا أم أعسرً  اأیمنً  P41ما إذا كان  اأراد محمد أن یعرف أیضً 

. على موقع یوتیوب  برفعھاوقام  بدایة الثورة،    معمظاھرات وغیرھا من األمور  ال  أثناءقد ذكر أنھ سّجل مقاطع    P41أشار محمد إلى أن  
أنھ أرسل بعض الصور إلى قنوات األخبار، مثل قناتي الجزیرة   P41الموقع، فأوضح    ذلك  إذا كانت لدیھ قناتھ الخاصة علىعّما    وسألھ

 المصورة إنھ یحتفظ بالمقاطع    P41. وقال  لتعرضھم لالعتقال  اتفادیً   مقاطع ال تظھر فیھا وجوه األشخاصب  زودھماوالعربیة، كما أنھ  
 استشھاد األشخاص، أو تعرضھم للتعذیب. بالتسجیالت التي توثّقتلك القنوات  زوداألخرى في أرشیف مخصص، وإنھ 

 ذلك.  P41تلك المقاطع على موقع یوتیوب، فأقر  رفعإذا تم عّما   P41سأل محمد 

 أصدقاؤه  رفعبینما  بعض المقاطع بنفسھ،    رفعھ  أن  اذلك، موضحً   P41تلك المقاطع بنفسھ أم ال، فأقر    رفعإذا قام بعّما    P41سأل محمد  
 مقاطع أخرى. 

 ]. ُحِجبت المعلوماتإن اسمھا ھو [ P41عن اسم قناتھ على موقع یوتیوب، فقال   P41سأل محمد 

ت من قبل موقع یوتیوب،  فأن بعض المقاطع قد ُحذ  P41أراد محمد أن یعرف إذا ما زالت تلك المقاطع متوافرة أو أنھا ُحذفت، فأوضح  
 . امجددً   آخر منھا على الموقع جزء فعرُ و البعض اآلخر،  استرجاعجرى بینما 

من فرع الخطیب،   معتقلونعلى موقع یوتیوب یظھر فیھا    مصورةمقاطع    رفعقد    P41أن    اإذا كان فھمھ صحیحً عّما    P41سأل محمد  
 ذلك.  P41فأقر 

فقال    P41سأل محمد   التحدید،  على وجھ  المقاطع  تلك  محتوى  للضرب،    ق توثّ إنھا    P41عن  األشخاص  تعرض  وإصابتھم آثار 
 النازفة والعمیقة. بالجروح

بین بدایة الثورة،   الواقعة  إنھ سّجلھا في الفترة  P41، فقال  خاللھأراد محمد أن یعرف اإلطار الزمني الذي جرى تسجیل تلك المقاطع  
 . مباشرة على إثرھا. وأضاف أنھ قد أُفرج عنھ في أیار/مایو، وغادر سوریا 2012ونھایة شھر أیار/مایو 

إذا كان  عّما    نھم ھم هللا. وسألھ محمدإ  قالوا لھمللرحمة، ولكن    اأشخاص إلى السجانین طلبً توّسل  قد وصف    P41أشار محمد إلى أن  
 ذلك. P41، فأقر  اصحیحً فھمھ لذلك األمر  
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الكثیر برفقة  العتقالھ الم یتمكن من ذلك نظرً إنھ  P41في المعتقل، فقال إذا ما تمكن من أداء صلواتھ  P41ن د أن یعرف م مأراد مح
عند    ألنھ لم یقف  اأوسعوه ضربً و،  ةالزنزانإلى  السجانون    عندما دخلذات مرة،  كان یصلي  من األشخاص في زنزانة واحدة. وقال إنھ  

 . دخلوھم

. بعد السجود  ا جالسً عندما كان    فتح الباب قد  أن السجان    P41، فوصف  معین  إذا قال السجان أو فعل أي شيءعّما    P41سأل محمد  
كان یصلي،    لمجرد أنھللشتم  ھتعرضأي ، اُمرعبً  ا كان أمرً إن ذلك  P41. وقال ھنا كي یصلّي إلى  یُجلبوأخبره السجان حینھا أنھ لم 

  مناداتھ باسم أحد شیوخ الثورة من باب االستھزاء.و

، ولكن أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أنھ لدى المّدعین العامین  سؤاالً   P41أراد محامي المدعین شارمر أن یطرح على  
 بعض األسئلة. 

 استجواب من قبل المدعین العامین 

  ا إذا كان ممكنً عّما    P41، وسأل  251لمعتقلین لدى الفرع  ود  أشار المدعي العام كلینجھ إلى وجود مقاطع مصورة وصور یُزعم أنھا تع
 251األشخاص اقتیدوا إلى الفرع    إن  P41، فقال  عًال ف  251أن تُثبت تلك المقاطع والصور أن أولئك األشخاص معتقلون لدى الفرع  

أن أولئك األشخاص لم   P41من المشفى. وأوضح    استالم جثثھم حینھا أن بإمكانھم    أھالي المعتقلین  رئیس البلدیة عندما اعتقلوا. وأخبر  
 .ألصحابھا صور  وذلك بانتظار غسل الجثامین، مما أتاح التقاط یُدفنوا على الفور، 

إلى فرع الخطیب. والتقط ھ یتم اقتیاد كل المعتقلین  إن  P41، فقال  251عّما إذا عرف أن تلك الجثث جاءت من الفرع  P41سأل كلینجھ  
  ، وأخرى لمسنّ [C1]  لشابتلك الجثث تعود  إحدى  إنھ    P41. وقال  لذویھامن تسلیمھا  بعد بضعة أیام    ألصحابھافوتوغرافیة    اصورً 
[C2]. 

 .2012بالتأكید قبل العام و، 2011إن ذلك حصل في العام  P41، فقال األھالي تسلیم تلك الجثث إلى وقتأراد كلینجھ أن یعرف 

 لذلك الغرض. أرسل أحد موظفیھ إلى مشفى تشرین  رئیس البلدیةإن  P41تسلیم تلك الجثث، فقال مكان  اأراد كلینجھ أن یعرف أیضً 

 . یھالذوإنھ استلم الجثث، وسلّمھا  P41فعلھ ذلك الشخص في المشفى، فقال عّما  P41سأل كلینجھ 

 ذلك. P41خلص كلینجھ إلى أن استالم الجثث كان یتم في مشفى تشرین، فأقر  

 المّدعین محامياستجواب من قبل 

ا فیھا من  وم، موجودةعلى موقع یوتیوب ال تزال  P41أن قناة اتّضح لدیھ  : للقضاة اموجھ قال محامي المّدعین شارمر إن لدیھ سؤاالً 
، وأن  P41ویرید أن یطلّع على تلك المقاطع مع  ھا أثناء مدة التوقیف.  رفعتم  وتظھر علیھا آثار التعذیب،    اجثثً   تعرض  مصورةمقاطع  

سأل شارمر عن اآللیة التي ینبغي أن تتبع للقیام بذلك، !"  االمحكمة "حسنً   ة، فقالت القاضي كیربر رئیسایطرح علیھ بعض األسئلة تباعً 
 في المحكمة. امعً وما إذا كان بإمكانھ أن یزود المحكمة برابط تلك المقاطع كي یطلعوا علیھا 

رت شارمر أنھ قد صدر حكم أول بالفعل، وأنھ ثمة الكثیر  قالت القاضي كیربر إنھا ال ترى ضرورة القیام بذلك في ھذه اللحظة. وذكّ 
 المفتوحة التي یمكن طرحھا في ذلك الشأن، ما یعني أنھ من غیر الممكن أن یتم االّطالع على تلك المقاطع الیوم.من األسئلة 

قالت القاضي كیربر إنھا فھمت أن   .P41ما قالھ    ھ ال یمكن إغفالأن  اإلجابة بعض األسئلة، مضیفً اقترح شارمر أن یتم أخذ استراحة  
أنھما كانا معتقلین لدى فرع الخطیب. وتم استالم الجثتین من مشفى تشرین. أضاف   P41الشاھد سّجل مقاطع تعرض شخصین یعتقد 

  .فعًال شارمر أنھ من الممكن أن یكونا قد اعتقال في فرع الخطیب 

  بعض المحكمة في ھذه اللحظة، وأن    أمامحاضر    P41إن    ، فرّد شارمر قائًال األمر أوالً   یتداولوا فيقالت كیربر إنھ ینبغي للقضاة أن  
للقضاة یطلبون فیھ  اطلبً  یحرروادقائق كي یتسنى لمحامي الدفاع أن  10 استراحة لمدةلمحاكمة، فطلبت كیربر باصلة لھ  تلك المقاطع 

 . اورد آنفً ما 

*** 

 2دقائق] 10لمدة  [استراحة

*** 

 

لتحدید المقاطع المصورة  P41مالحظة من مراقب المحاكمة: أخذ المترجمون الشفویون استراحة. وبما أن محامي المدعین بحاجة للحدیث مع   2
 التي سیّطلعون علیھا، تولى أحد الصحفیین مھمة الترجمة الشفویة. 
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التفتت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى محامي المّدعین شارمر كي تسألھ عن الطلب، فأوضح شارمر أن زمیلھ بانز سیكتب الطلب، 
برید  بالعبر رسالة    المسؤولة اإلداریة للمحكمة (القلم)ینبغي أن یتم إرسالھ إلى    وسألھا عن كیفیة رفعھ إلى المحكمة، فقالت كیربر إنھ

 إلكتروني.

اإلجراء المقترح من طرف المحكمة. وقال إنھ یدرك أن األمر قد طرأ دون    بسببإنھ حصل لدیھ خلٌط    قاطع محامي المّدعین بانز قائًال 
ردت القاضي كیربر بالقول إن محامي المّدعین شارمر  وغیر كاٍف.    اسابق إنذار، ولكنھ یرى أن الموعد الذي حددتھ المحكمة قریب جدً 

إلشارة إلى أنھا تدرك أن بعض محامي المدعین قد عرضوا  قد أخبر القضاة للتو برغبتھ بمعاینة بعض مقاطع الفیدیو في المحكمة، مع ا
أنھ ینبغي لبانز أن یفكر في األمر ملی�ا،    أثناء استراحة الغداء. وأضافت كیربر  فیدنربعض تلك المقاطع من خالل ھواتفھم على القاضي  

اك مدى تعقید األمر، ولكن، لم یُطرق ھذا أنھ یدرك تمام اإلدر  افأجاب بانز أنھ كان یوضح وجھة نظره إزاء الوضع ال أكثر، مضیفً 
 الموضوع إال أثناء االستجواب.  

 المدعین بأن یرسلوا الطلب عبر البرید اإللكتروني. محاميأمرت القاضي كیربر 

المقاطع    وجود تلكأي مقاطع مصورة، وأنھم أخبروه عن    فیدنرمحامي كروكر أن محامي المدعین لم یعرضوا على القاضي الأضاف  
 فقط. غیر متحركة إنھ لم یُعرض علیھ أي مقاطع مصورة، وإنما مصادر، ولقطات شاشة  قائًال  فیدنرفقط. قاطع القاضي 

على االطالع  ألمانیا ب مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بن یكلف  على استعداد ألاالدعاء العام  أن    ا قاطع المدعي العام ریتشر موضحً 
الشأن. وأضاف أنھ یتوجب القیام بكل ذلك حسب األصول، واقترح أن یقوم   ھذامالحظاتھم في    یدونواقناة الیوتیوب ذات الصلة، وأن  

لقیام كخطوة أولى، وتقییم ما إذا كان یلزم المحكمة االطالع علیھا ل  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بتحلیل محتوى تلك القناة
 اطع المصورة ذات الصلة، وتقییمھا. ، مما سیتیح المجال لالنتقاء المسبق للمقالقضائي االستقصاءبواجب 

شكرت القاضي كیربر المدعي العام، مضیفة أن ذلك لن یعفي القضاة من التزامھم باتخاذ قرار بشأن الطلبات ذات الصلة باالطالع  
 على تلك المقاطع في المحكمة.

، ولكنھ في جمیع األحوالحاضر اآلن في المحكمة    P41ه ال یرغبون بتأجیل ھذه المسألة كون  ءقال محامي المدعین شارمر إنھ وزمال
تحتوي    التي  یوتیوبالعلى استعداد ألن یأخذ استراحة، وأن یواصل الجلسة إذا أراد القضاة مناقشة األمر. قالت كیربر إن تحلیل قناة  

إذا أراد المدعون  شارمر وزمالئھ.  ، وإنھا ستترك أمر رفع الطلب من عدمھ إلى  بالتأكید  آالف المقاطع المصورة سیستغرق أكثر من یوم
  وختمتالعامون أن یحللوا تلك المقاطع، وأن یرفقوھا في ملف القضیة، فإن المحكمة ستقوم باالطالع على تلك المقاطع بكل تأكید.  

 نھم سینتقلون للحدیث عن جثتین تم استالمھما من مشفى تشرین. قائلة إكیربر 

إن   شارمر  شیئً   P41قال  المقاطع    اسیضیف  بعض  على  لالطالع  طلب  برفع  وزمالؤه  شارمر  قام  وعلیھ،  االستراحة،  أثناء  آخر 
 المصورة. 

إلى أن تصل رسالة البرید   P41إذا كانوا یریدون طرح المزید من األسئلة على  عّما    سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة شارمر
المزید من األسئلة في الوقت الراھن، ولكن بإمكانھ أن یتلو الطلب في ھذه اإللكتروني التي تحتوي الطلب، فقال شارمر إنھ لیس ھناك  

 األثناء. 

 المدعین بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. محامي[ما یلي ھو إعادة تمثیل لطلب 

 

 الموجود على موقع یوتیوب  المقطع المصور التاليعلى    P41مع الشاھد  لالطالع  نتقدم بطلب  المحامون شارمر، وكروكر، وبانز    نحن
 .]الخاص بالمقطع) URL( د موقع المعلوماتمحدِّ قاموا بتالوة [

فرع في نفس الفترة التي ال. واعتُقل لدى  لّمت لوالدیھسُ   والتيفي فرع الخطیب،    المعتقلینألحد  التي تعود    C2ذلك المقطع جثة  عرض  ی
 جثة من موظفي فرع الخطیب.اللما إنھما تسّ  االحقً ه . وقال والدااأبدً  دون أن یلتقیا داخلھ، P41اعتقل فیھا 

للتعذیب، وتعود لشخص اعتقل لدى فرع الخطیب أثناء مدة التوقیف،  رعلیھا آثا  تظھرجثة  صلة الطلب بالموضوع: یعرض المقطع
 .للعنفض اء التعرّ وتوفي في السجن جرّ 
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رسائل غیر المرغوب وجدتھا في مجلّد الوالصلة عبر رسالة برید إلكتروني،    ذات  ات لمحكمة إنھا استلمت الطلبل  المسؤولة اإلداریةقالت  
 Spam(. 3( بھا

، اآخر بوسعھ أن یتلوه أیضً   ا ذلك الطلب، فقال محامي المّدعین بانز إنھ رفع طلبً   إلى   السید محمد إنھ یرید أن ینضم  P41قال محامي  
  بأن ما شعر  ادائمً  وقال إنھنقطة قبیل تالوة نص الطلب، سیوضح فأمرتھ القاضي كیربر رئیسة المحكمة بأن یقوم بذلك. وقال بانز إنھ 

 حد. ألیسحب تعلیقھ السابق كي ال یتسبب بإھانة  فإنھ علیھ، وبنّاء، وجّو جید یسودھا  المحكمة 

 المّدعین بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. محامي[ما یلي ھو إعادة تمثیل لطلب 

د ◌ّ یوتیوب [قاموا بتالوة محدالموجود على موقع نحن المحامون بانز، وكروكر، وشارمر نتقدم بطلب لالطالع على المقطع المصور 
 الخاص بالمقطع].  )URL(  موقع المعلومات

وتواصل الفرع مع اإلدارة في حرستا إلعالمھم بأمر الجثة. وسّجل   .الذي اعتُقل لدى فرع الخطیب  C1إن المقطع یُظھر    P41قال  
P41  ّللمعنیین.  ر بعد أن ُسلّمت جثتھالمقطع المصو 

 فرع الخطیب أثناء مدة التوقیف.  لدى أن ذلك الشخص كان معتقًال ب اعلمً ، الشدیدلتعذیب ر اتظھر على الجثة المعروضة في المقطع آثا

 طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من األطراف أن یدلوا بإفاداتھم.

علیھ، فإنھ ال  والطلب بالموضوع،    صلةإنھ یشكك في مدى  كلینجھ  قال  ور.  دار نقاش قصیر بین المدعي العام كلینجھ وزمیلھ ریتش
البیانات الوصفیة  من غیر تحلیل    أنھ ال یمكن للمقطع أن یضیف قیمة لألدلة المتوافرة  وعالوة على ذلك، یرىصولی�ا.  أیعتبر الطلب  
انضم إلى الطلب آنف الذكر، فإنھ قد    P41بما أن  واتباع نھج أفضل، أال وھو تحلیل قناة الیوتیوب بأكملھا.  واقترح كلینجھ    ذات الصلة.

 یتم استجوابھ عن تلك المقاطع.  كي  اعلى استعداد ألن یمثل أمام المحكمة مجددً سیكون 

وأضاف أنھ لیس إال  ،  الطلب آنف الذكر لنفس األسباب التي ذكرھا المدعي العام للتوّ قال محامي الدفاع فراتسكي إنھ یعترض على  
 .  بعض األموراستقصاء لمجرد 

 طلب بانز.ب ذات صلةإفادات أخرى لقد انضم محامي المّدعین السید محمد إلى الطلب الذي تقدم بھ شارمر. لم یكن لدى األطراف 

 استجواب من قبل القاضي كیربر

یمكنھ أن یضیف للمحكمة من معلومات عن تلك عّما    P41، وسألت  C2قالت القاضي كیربر إن لدیھا المزید من األسئلة بخصوص  
وشخص آخر في شھر    C1أنھ سّجل أحد المقطعین آنفي الذكر فقط. ویظھر في ھذا المقطع [الذي سجلّھ بنفسھ]    P41فأوضح  الجثة،  

علیھا واضحة للعیان. ونشر  ، وكانت آثار التعذیب  اذلك المقطع بنفسھ، وشاھد الجثة بأم عینیھ أیضً   P41وسّجل  .  2011أیلول/سبتمبر  
 . اھا]، وقامت قنوات أخرى بنشر المقطع أیضً ُحِجب اسمالمقطع على قناتھ على موقع یوتیوب [

 ذلك.  P41، فأقر C1ھو الشخص الذي سّجل المقطع المصور الذي یعرض   P41خلصت كیربر إلى أن 

من    اضباطً إلى أن    P41فیھ المقطع المصّور، فأشار    P41  أرادت كیربر أن تعرف كیف انتھى المطاف بالجثة في المكان الذي سّجل
 رئیس البلدیةوتواصل  في مشفى تشرین ینبغي أن یتم تسلیمھما.    جثتانحرستا، وأخبروه بأنھ ثّمة    رئیس بلدیةفرع الخطیب تواصلوا مع  

  P41، ثم اتصلوا بـ  لذویھما  مانائبھ الجثتین، وسلّمھواستلم  للقیام بذلك.    بسیارة خاصة  ، وأرسل نائبھ إلى المشفىذویھمافیما بعد مع  
 بدوره. ، وسجّل المقطعرالذي حض

إنھ لم یشھد   P41، فقال  الضحایا  لذويآنفة الذكر، وكیفیة تسلیم الجثث    رئیس البلدیة ن كیفیة علمھ بقصة  ع  P41سألت القاضي كیربر  
 .  لتسجیل المقاطع المصورة حضربالتفاصیل عندما  الضحایا وذوعلى حصول ذلك بنفسھ، ولكن أخبره 

ن حق�ا. اعتذرت كیربر عن سؤالھا، مضیفة أن إجابة من قبیل أنھم  وعن كیفیة علمھ بأن أولئك األشخاص متوف  P41سألت كیربر  
إنھ شاھد الجثث في مكان تغسیل الموتى، وسّجل المقاطع المصورة ھناك.    P41، فقال  ةتوقفوا عن التنفس أو ما شابھ ذلك ستكون كافی

 .C1لفّھا للجھة األخرى كي یعرض األمر من كافة النواحي. وقال إن ذلك ھو ما حصل مع  ولمس الجثث، و

 

صلة قبل انعقاد  محیًطا بأمر المقاطع المصورة، وسبب عدم إعداده طلبا ذا P41مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یتّضح ما إذا كان محامي  3
قد أُجبر على أن یجلس في كرسي الشاھد  P41جلسة االستماع لھذا الیوم، في حال كان یعرف بأمر تلك المقاطع. وال بّد أن تتم اإلشارة إلى أن 

الترجمة الفوربة لتلك   لما یزید على الساعة، من غیر أن یُطرح علیھ أسئلة، ومن غیر أن یُدرك ما دار أثناء الجلسة، على الرغم من توفیر خدمة
 األحداث. 
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 P41  أتفاجولكن  رھن االعتقال.    P41، واعتُقل عندما كان  C2إنھ كان صدیق    P41، فقال  C2أرادت كیربر أن تعرف المزید عن  
في حرستا،   اجمیعً واعتقلوا  ، قد قضوا تحت التعذیب.  P41  عمھم ابن  منوأربعة أشخاص آخرین،    C2عندما أُفرج عنھ، وعرف أن  

، وكان ینام في بیتھ بكل ببساطة. إن ابن عّمھ لم یشارك في المظاھرات أصًال   P41. وقال  بیومین أو أكثروُسلّمت جثثھم بعد وفاتھم  
 جثة ھامدة.  قبل أن یعود ألھلھعندما اعتقل، فوجئ إن شقیق ابن عّمھ  P41وقال 

عندما عرف أن    أحینھا، وتفاج  إنھ كان معتقًال   P41الجثة، فقال    عائلتھعندما تسلمت    ادً وجوإذا كان معّما    P41سألت القاضي كیربر  
 ابن عمھ قد توفي.

 .إنھ كان معتقًال  P41جثةً ھامدةً، فقال  عائلتھل C2لحظة عودة  اإذا كان حاضرً عّما  P41سألت كیربر 

 إنھ سأل عن تلك األمور عندما أُفرج عنھ، وقیل لھ أنھ استشھد، وثّمة  P41بكل ذلك، فقال    P41أرادت كیربر أن تعرف كیف عرف  
 مقاطع تعرض جثتھ. 

أنھ شاھد تلك المقاطع فقط، ولكنّھ سّجل المقطع    اذلك، مضیفً   P41إذا أعّد تلك المقاطع بنفسھ أم ال، فنفى  عّما    P41سألت كیربر  
 . C1المصور الذي یعرض 

ل ھو  أنھ عرف ذلك بعد أن اعتقُ   P41قد اعتُقل في فرع الخطیب، فأوضح    C2عن كیفیة علمھ بأن    P41  سائًال   فیدنرقاطع القاضي  
 جثثھم قد ُسلّمت في نفس الیوم. أشخاص آخرین، وأنأربعة برفقة  قد اعتقل C2أن عندما أخبره صدیقھ وأقاربھ  وذلك  ،ھناك نفسھ

مة حالة قد تُضیف  إنھ ث  P41، فسمحت القاضي كیربر لھ أن یفعل ذلك. قال  اإذا كان بوسعھ أن یضیف شیئً عّما    القضاة  P41سأل  
في إحدى منفردات فرع الخطیب، سمع صراخ شخص تعرض للتعذیب أمام الزنزانة،    معتقًال   P41. عندما كان  لھذه المحاكمة  اشیئً 

] الذي كان  ھُحِجب اسم] الذي اعتُقل بسبب شقیقھ [FD1یعرف ذلك الشخص وسمع كل شيء. إن ذلك الشخص ھو [  P41وكان  
 لدى أجھزة المخابرات. امطلوبً 

واضحة علیھا  تعذیب  اللھذه الجثة، وبدت آثار    امصورً   اأنھ سّجل مقطعً   P41قد أخبر المحكمة عن ذلك، فأضاف    P41قالت كیربر إن  
 .اأیضً للعیان 

 عین العامین استجواب من قبل المدّ 

ھ على قناتھ على موقع  رفع، ولكنھ قام ب C2یُسّجل المقطع المصور الذي یعرض جثة    لم  P41عي العام ریتشر إلى أن  خلص المدّ 
 أنھ كان رھن االعتقال حینھا. اذلك، مضیفً  P41ھا]، فأقر  ُحِجب اسمیوتیوب [التي 

] ھو الذي ُحِجبت المعلوماتإن صدیقھ الذي یقیم حالی�ا في [  P41أراد ریتشر أن یعرف ھویة الشخص الذي سّجل ذلك المقطع، فقال  
 سّجل ذلك المقطع. 

 المّدعین استجواب من قبل محامي

إذا كان  عّما    P41محامیھ]. وسأل شارمر    P41[شاور    C2أشار محامي المدعین شارمر إلى المقطع المصور الذي یعرض جثة  
 إن ذلك الشخص قد كان جاره.  ذلك، قائًال  P41 بإمكانھ أن یحدد ذلك الشخص من المقطع، فأقرّ 

 إنھ تم تسلیم كل الجثث للمعنیین   P41ذلك الشخص عن الفرع الذي سلمھما جثة ابنھما، فقال    وإذا أخبره ذوعّما    P41سأل شارمر  
  في مشفى تشرین. 

اإلجراء الذي    P41إن موظفین من فرع الخطیب سلموھم الجثة، فأوضح  ذوي ذلك الشخص    ذكر قولقد    P41أشار شارمر إلى أن  
الذي یقوم بدوره بإعالم    ا بأمرھ  رئیس البلدیة، ثم یتم إعالم  أوالً   ةالجثث إلى أحد المشافي العسكری  ھ یتم نقلحینھا، وھو أن  اكان شائعً 

 . جثتھذوي المتوفى كي یتوجھوا إلى المشفى الستالم 

ذلك،    P41قد توفي في فرع الخطیب، وأراد شارمر أن یعرف كیف عرف    C2أثناء االستراحة أن    P41قال شارمر إنھ فھم مما قالھ  
 لیس الشخص الوحید الذي یُعتقل في فرع الخطیب، ویتوفى فیھ. C2إن  P41فقال 

ھ بأن صاحب الجثة لم یُتوفى في المشفى، وھو ما  إنھ تم استالم الجثة من المشفى، وسألھ عن كیفیة علم  P41أشار شارمر إلى قول  
إنھ لیس لدیھ معلومات عن ذلك األمر، وإن كل ما یعرفھ ھو أنھ تم تسلیم خمس جثث [في المشفى]،   P41، فقال  اأیضً   ا قائمً   یعد احتماالً 

 في فرع الخطیب. اوأن أصحاب تلك الجثث قد توفوا جمیعً 

قد سبق لھ وأن ذكر اسم ذلك الشخص،    P41إلى أن    ا، مشیرً FD1إن لدیھ بعض األسئلة التي تتعلق بـ    قال محامي المدعین كروكر
أن    P41في ذلك الشأن، فأوضح    ھیسعھ أن یقولعّما    P41صلة بھ على موقع یوتیوب. فسأل كروكر    اذ  امصور  اوأن ھناك مقطع
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. وأضاف  الجثمان  بدفنقبل أن یقوموا    على إثر اعتقالھ في فرع الخطیبالمقطع المصور یعرض كیف تم تسلیم جثة الشخص إلى ذویھ  
P41    أن ذلك الشخص كان یعرف أحد أبناء عمومةP41   ًوقال  اأیض .P41   لدى فرع الخطیب،    إنھ یعرف أن ذلك الشخص كان معتقًال

 وتعّرض للتعذیب فیھ. 

إذا كان ھناك سمات أخرى ساعدتھ في التعرف  عّما    سألھقد تعرف على ھویة ذلك الشخص من صراخھ، و  P41أشار كروكر إلى أن  
بناًء على ما ُطرح علیھ من أسئلة تتعلق ، وصدیقینما  صوتھ كونھ  تعرف على ھویتھ منإنھ    P41على ھویة ذلك الشخص، فقال  

إن ذلك الشخص أجاب على تلك األسئلة    P41. وقال  وتحركاتھ  شقیقھ  تتنقالوالمیدانیة،    المشافيبشقیقھ، من قبیل مكان شقیقھ، وأماكن  
أنھ تم   P41وأضاف  .  سواءكل المصابین على حد    ة]، لذا یقع على عاتقھ واجب مساعدُحِجبت المعلوماتإن شقیقھ طبیب من [  قائًال 

]  ُحِجبت المعلومات ض للتعذیب بالصعق بالكھرباء. وتوقفت كلیتاه عن العمل، ویقیم في [اعتقال ذلك الطبیب في نھایة المطاف، وتعرّ 
 حالی�ا.

في إعداد المقطع المصّور الذي یعرض كیفیة تسلیم الجثث إلى ذویھا، والموجود على قناة   P41أرادت كیربر أن تعرف ما إذا اشترك  
لدى فرع الخطیب، وتعرض    بأم عینیھ، ولكن بوسعھ أن یؤكد أنھ كان معتقًال   FD1إنھ لم یشاھد    P41الیوتیوب الخاصة بھ، فقال  

 عندما تم تسلیم جثة ذلك الشخص. خارج سوریا أصًال كان  كونھإنھ لم یُسّجل المقطع المصور بنفسھ  P41للتعذیب فیھ. وقال 

مع  ذلك المقطع    رابط  یشارككان على استعداد ألن    ذاوإالرابط الخاص بذلك المقطع،  یعرف    P41إذا كان    ما  أراد كروكر أن یعرف
 إنھ على استعداد ألن یعطي الرابط لمحامیھ.   ذلك، قائًال  P41، فأقر أم ال الحضور

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

 ذلك.   P41كان قد غادر سوریا عندما ُسلمت جثث األشخاص لذویھم، فأقر    P41أن    اأن یعرف ما إذا كان صحیحً   فیدنرأراد القاضي  

 . 2012إنھ غادر سوریا في نھایة شھر أیّار/مایو  P41عن زمن مغادرتھ سوریا، فقال  P41 فیدنرسأل 

 المدعین محامياستجواب من قبل 

بعض المقاطع المصورة على موقع یوتیوب بعد    رفعلحقیقة أنھ تم إعادة    اإذا كان فھمھ صحیحً عّما    P41سأل محامي المدعین شارمر  
على الموقع، وأضاف أنھ لم یتم نشر بعض المقاطع، وأنھ   االصلة ال یزال موجودً  اأن المقطع المصور ذ P41لموقع، فأقر اأن حذفھا 

 ف خاص.في أرشی اال یزال یحتفظ بھ

أن ذلك    P41، فأوضح  هوإعداد  المقطع  تسجیلبالضرورة تاریخ  ال یواطئ  الموقع    علىتلك المقاطع    رفعخلص شارمر إلى أن تاریخ  
 مواكبة لألحداث القائمة حینھا.كونھا كانت ھو الحال بالنسبة للمقاطع المتاحة للعامة، 

ال تزال   FD1أن المقاطع المتعلقة بحالة    P41، فأوضح  اھا الحقً رفع قال شارمر إنھ فھم أنھ تم حذف بعض تلك المقاطع، وجرى إعادة  
 حیث قامت قنوات مختلفة بنشرھا. ، موجودةً على موقع یوتیوب، ولم یتم حذفھا أصًال 

وغیر  فیما یخص تاریخ اعتقالھ،    ا، وتحدیدً C1إذا یعرف المزید من المعلومات المتعلقة بحالة  عّما    P41سأل محامي المدعین بانز  
] في المكان الذي كان یختبئ فیھ. وُسلّمت جثتھ إلى ذویھ  ُحِجبت المعلوماتإن ذلك الشخص اعتقل بتاریخ [  P41من األمور، فقال    ذلك

 أن ذلك الشخص كان صدیقھ.   P41. وأضاف ا سابقً  P41بالطریقة التي وصفھا 

 .2011إن ذلك الشخص اعتقل في شھر أیلول/سبتمبر  P41اعتقال ذلك الشخص، فقال أراد بانز أن یعرف تاریخ 

، بینما یتضح من محضر  2012للمحكمة أنھ قد غادر سوریا في أیار/مایو    P41أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى قول  
  P41، فقال  2013أو    2012سوریا في    P41. وأرادت كیربر أن تعرف ما إذا غادر  2013الشرطة أنھ غادر سوریا في أیار/مایو  

 . 2013ف المعارضة في لتحق بائتال، وا2012إنھ غادر سوریا في 

قال محامي المدعین شارمر إنھ لیس لدیھ ھو وزمالئھ أي أسئلة أخرى، ولكنھم یوّدون أن یطلبوا استراحة كي یتناقشوا في أمر الطلبات 
 التي تقدموا بھا.

 أنھ یّود أن یُسمحإذا ُسمح لموكلّھ أن ینصرف، فنفت القاضي كیربر ذلك. وأضاف شارمر  عّما    ،السید محمد  ،P41سأل محامي الشاھد  
لذا، من الضروري  إال أن طلباتھم لیست محض طلبات ألخذ األدلة، بل لالطالع على المقاطع المصورة مع الشاھد.  ن ینصرف،  أ  P41لـ

 . أخرىكي یجیب على أي أسئلة حاضرا  P41 كونأن ی

*** 

 دقیقة]  15 لمدة [استراحة

*** 
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تلك المتعلقة بوفاة المعتقلین داخل فرع الخطیب ال سیما    بعد استجواب الشاھد  تتغیرقال محامي المدعین شارمر إن بعض الحقائق قد  
أن یحدد ھویة األشخاص الموجودین    P41ى لقطات الشاشة المأخوذة من تلك المقاطع كي یتسنى لـمن عدمھا. واقترح أن یتم االطالع عل

 كي یمثل أمام المحكمة. امن خارج البالد مجددً  P41استدعاء كما سیحول ذلك دون فیھا. 

ذلك  فقال شارمر إن  المدعین،    و محامرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تعرف المغزى من ذلك فیما یتعلق بالطلبات التي رفعھا  أ
عرض لقطات الشاشة ذات الصلة أمام المحكمة، أمرت القاضي   وبعد شيء من اللغط حول آلیةضروري.  الغیر  من باب التكرار  

ا شارمر لتّوه للمحكمة عبر  م أرسلھ  اللتینكیربر باالطالع على نسخ باللونین األبیض واألسود للقطات الشاشة المأخوذة من الوثیقتین  
 .البرید اإللكتروني

إذا كان یعرف ذلك  عّما    P41ھر فیھا وجھ أحد المتوفین، وتملؤه الكدمات والجروح]، وسأل شارمر  ُعرضت الصورة األولى [التي یظ
 . C2إنھ یعرف ذلك الشخص، وإنھ أحد أصدقائھ، واسمھ ھو  P41الشخص أم ال، وعن ھویتھ إذا كان یعرفھ، فقال 

نفس السؤال، فأقّر    P41ُعرضت الصورة الثانیة [التي یظھر فیھا وجھ أحد المتوفین، وتملؤه الكدمات والجروح]، وطرح شارمر على  
P41  ًأنھ یعرف ذلك الشخص، وقال إن اسمھ ھو  امجددC1 . 

، وخلصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة اوقال كروكر وشارمر الشيء نفسھ أیضً طلبھ،    یرید أن یُلغيقال محامي المدعین بانز إنھ  
 . طلباتھم إلغاءإلى أنھ تم 

 أن ینصرف كشاھد.  P41ُسمح لـ

 الیوم التالي.ة مبدئی�ا في قامت القاضي كیربر بإلغاء جلسة المحاكمة المقرر

 

 . اعصرً  3:10ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 .2021 ،تموز/یولیو 21ستُعقد الجلسة التالیة بتاریخ 
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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 42التقریر 
 2021تموز/یولیو،  22و 21تواریخ الجلسات: 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 1:الملّخص/أبرز النقاط

 2021تموز/یولیو،  21 – الیوم الرابع والثمانون

مّدعیة حول اعتقالھا والتحقیق معھا في فرع بصفتھا  االتحاد األوروبي في سوریا، بشھادتھا    مفوضیة، وھي سیدة عملت مع  P42أدلت  
  . ثم كانأنھا حصلت على امتیازات خاصة بسبب منصبھا وُسمح لھا في بعض األحیان بالعودة إلى المنزل لیًال   P42الخطیب. وشھدت  

أثناء بعض جلسات التحقیق، لكنھ لم یتحدث   اعلیھا أن تعود في الصباح وتتعرض للتعذیب والضرب. كما أشارت إلى أن أنور كان حاضرً 
أبدً  لم یقوما بضربھا إطالقً امعھا بشكل مباشر  أنور والمحقق  السجّ ا. وذكرت أن  انین كانوا یضربونھا في كثیر من األحیان أو ، إال أن 

عن التعذیب واالعتداء الجنسي   اإن العدید من أصدقائھا شاركوا قصصً   P42لو كان األمر لعبة. وفي معرض شھادتھا، قالت    یعذبونھا كما
 وأنھا عرفت الكثیر من األشخاص الذین اختفوا وما زالوا في عداد المفقودین حتى یومنا ھذا.

 2021تموز/یولیو،  22 –الیوم الخامس والثمانون 

  ا على أن أنور كان شخصً   P43، صھر أنور، بشھادتھ حول معرفتھ بانشقاق أنور ومتى قرر االنشقاق عن المخابرات. وأكد  P43أدلى  
عندما كان تحت المراقبة بعد االشتباه    2011أن أنور قرر االنشقاق في عام    P43. وشھد  من قبل جمیع األطرافیعارض العنف    امسالمً 

أنھ ھو بنفسھ اُختطف على ید عناصر من الجیش السوري الحر لمدة   P43یكن لیغادر دون عائلتھ. وأفاد  بمساعدتھ لمعتقلین، لكن أنور لم
حول انشقاق أنور كانت مختلفة عن   P43ثالثة أیام واستجوب بشأن أنور قبل إطالق سراحھ. والحظ فریق االدعاء العام أن معلومات  

ف تفاصیل انشقاق أنور، وأن معلوماتھ اقتصرت على الخطط التي لم تنجح في نھایة زعم أنھ ال یعر   P43روایة أنور، على الرغم من أن  
  ا أنھ في إشارتھ إلى الثورة استخدم المصطلحات المستخدمة غالبً   االلفظي للمعارضة، فقد لوحظ أیضً   P43المطاف. وعلى الرغم من دعم  

على وسائل التواصل االجتماعي إنھ یجب قتل جمیع أفراد عائلة أنور.   قال   اشھادتھ بالقول إن شاھدً   P43من قبل الحكومة السوریة. وأنھى  
 وتمت مشاركة اسم ھذا الشاھد مع القضاة.

 

 2021تموز/یولیو،  21 –الیوم الرابع والثمانون 

الساعة   الجلسة  المّدعیان  صباًحا بحضور سبعة أشخاص وأربعة من الصحفیین، وفیھم رّسام محكمة.    9:40بدأت  العام  ومثّل االّدعاء 
 د. باتریك كروكر.  یةمّدعومثّل الولم یكن محامي الدفاع بوكر حاضرا.   العامان كلینجھ وبولتس.

  P42شھادة 

 .اتحّسبً إلى أنھا ستدلي بشھادتھا باللغة األلمانیة وأنھا ال تحتاج إلى سماعات للترجمة. طلبت القاضي كیربر منھا االحتفاظ بھا    P42أشارت  

 شاھدة.بصفتھا بحقوقھا وواجباتھا  غتوأُبلِ  P42التعلیمات على تُلیت 

مسؤولة وھي  عاًما    34االسم] وھي تبلغ من العمر    ُحجبأن اسمھا [  P42أجابت  فعن اسمھا وعمرھا ومھنتھا.    P42سألت القاضي كیربر  
 عن منظمة غیر حكومیة.

 
قتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي ا    1

أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد  ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر  
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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  بھ   على قرابةأنھا لیست    P42ت  أو المصاھرة. فردَّ   سواء بالقرابة  متّھمبال  P42  ھناك أي عالقة تربط  إذا كان  عّماسألت القاضي كیربر  
 بأي شكل من األشكال.

إنھا كانت تعیش في دمشق وكانت منخرطة في الثورة منذ    P42كیف تم اعتقالھا في فرع الخطیب. فقالت    P42ر  سألت القاضي كیرب
كیلومترات من   [ُحجبت المعلومات]ولكن لم یتم القبض علیھا مباشرة في فرع الخطیب. كانت على بعد    الخطیب،البدایة وتم اعتقالھا في  

وأشیاء أخرى. في ذلك والحاسوب المحمول  تم اعتقالھا عند نقطة تفتیش. تم اصطحابھا إلى فرع األمن وأخذ بطاقة ھویتھا  عندما  دمشق  
ین ألنھا لمدة یوم  قامت باالختباءلخطیب في الیوم التالي. في الیوم التالي لم تذھب وعلیھا الحضور ل  أُعیدت إلى المنزل وقیل لھا إن  المساء،

أن الخطیب مكان سيء للغایة، ولم ترغب في الذھاب إلى ھناك قبل أن تكون مستعدة. كان علیھا بلم ترغب في الذھاب. كانت قد سمعت  
  كان وقد  في غرفة بھا تلفزیون صغیر. قامت فقط باالنتظار  ثم ذھبت إلى الخطیب. في الیوم األول    موقعھفسألت عن    النھایة،أن تذھب في  

شخص الشاي. في فترة ما بعد الظھر جاء إلیھا أحدھم وقال لھا إن الشخص  قّدم لھافرع إداري. لم یسألھا أحد أو یتحدث معھا. عن عبارة 
المترجم عن معنى    P42سألت  [كان المسؤول عنھا لم یكن ھناك وطلب منھا أن تعود مرة أخرى في الیوم التالي. ذھبت في الیوم التالي و

لتجنب   ُمختلقةً أخبرتھ قصة  ف.  افیھعتقالھا  تم ا  نقطة التفتیش التي. سألھا المحقق عن المدینة واموجودً   ]"Ermittler"  ، فأجاب"المحقق"  كلمة
وأخذھا إلى   عدائیًاالمحقق   ا أصبح، لذأسماءً الحدیث عن القصة الحقیقیة. لم یقتنع المحقق لكنھ واصل االستجواب. لم تقل الحقیقة ولم تذكر  

  متعلّقاتھا یوًما أو شھرین. لم یعیدوا لھا    50القصة الحقیقیة. مكثت في الخطیب لمدة    تقلتعرضت للتعذیب عدة مرات لكنھا لم  وغرفة أخرى.  
ما سافرت إلى . أخبرھا أنھ یتعین علیھا دائًما إبالغھ عندما ترید السفر إلى الخارج (فعلت ذلك مرة واحدة عندنھا لیست عندھموقالوا لھا إ

   ).على سبیل المثال عندما سافرت إلى ألمانیافلم تخبره  ذلك،مصر لكنھا لم تضطر إلى القیام بذلك مرة أخرى بعد 

كیربر   القاضي  اعتقالھا    P42سألت  تم  فقالت    عندمتى  التفتیش.  آذار  P42نقطة  في  كانت  التفتیش  نقطة  حادثة  [حُ /إن   ت جبمارس 
 في ذلك الیوم وُطلب منھا الذھاب إلى الخطیب في الیوم التالي. منزلعادت إلى الحیث . 2012المعلومات]، 

اللیلة ھناك.   إنھا لم تمِض   P42قالت  فإذا كانت قد أمضت اللیلة في الخطیب وإذا كانت اإلجابة بنعم فإلى متى.    P42القاضي كیربر    تسأل
 أیام.  10 – 7ھناك بعد حوالي فعال بقیت إال أنھا   التحقیق،بعد  منزلعادت إلى الفقد 

أبریل عندما مكثت /إنھا تعتقد أنھ كان شھر نیسان  P42أبریل. فقالت  /مارس أو نیسان/إذا حدث ذلك في آذار  عّماسألت القاضي كیربر  
 [ألول مرة] ھناك، لكنھا لم تكن متأكدة.

عن عملھا. فقالت    P42قالت إنھا كانت مسؤولة عن منظمة غیر حكومیة. سألت القاضي كیربر    P42أن  إلى  القاضي كیربر  أشارت  
P42 ھیا". األوروبي،االتحاد  مفوضیةمع التعلیم في  إنھا كانت تعمل" 

 نعم، كان یعرف عملھا. P42 تقالفأخبرت المحقق عن عملھا. قد  P42إذا كانت  عّماالقاضي كیربر  تسأل

حدث عندما فعلت.   عّما  P42في الخطیب وأحیانًا ال. سألت القاضي كیربر    ةاللیل  تمضيكانت أحیانًا    P42أن    إلى  القاضي كیربر  أشارت
 حتى الصباح.كانت تبیت إذا كانت القاضي كیربر تقصد عندما   عّما P42سألت 

 .من أجل التحقیق إنھا نُقلت إلى مكتبٍ  P42القاضي كیربر ذلك. قالت  أّكدتف

كانت ھناك  وفي الطابق األرضي أو الطابق األول.    إما  كان  إنھا غیر متأكدة.  P42قالت  فالمكتب.    ذلكسألت القاضي كیربر عن مكان  
وأخبرھا   الطیفً  لكنھ كان المحقق،لم یقتنع و. الُمختلقةقصتھا ت تروي بدأ األول ھناك [في ذلك المكتب]. تحقیقال جرىغرف أخرى أیًضا. 

ذاكرتھا  إنعاش  إنھا كانت تحاول    P42إنھ لیس شریًرا. قالت    مساعدھا. قدم لھا القھوة وحاول كسب ثقتھا قائًال كان  بل    محققًا،   لم یكنأنھ  
قاموا  قائلةً إنھم أخذوھا إلى غرفة أخرى و  P42. تابعت  "]auffrischenالمترجم الفوري عن معنى الكلمة فقال المترجم "  P42[سألت  

إلى الطابق السفلي. لم یكن الدرج بعیًدا [عن الغرفة]. كانت ھناك غرفة كبیرة بداخلھا طاولة  من الدرجات  ااقتیادھا عددً عصب عینیھا. تم ب
لكنھما لم   الفرع،المحقق. كان ھناك شابان یعمالن في    فعل  على الكرسي وكذلك  P42  ت . جلسوكانت بال نوافذوكراسي ودلو من الماء.  

  تنتظر   في بعض األحیانحیث كانت  نوًعا من التعذیب.    ذلك  وكان  طویلة،ظار لفترة  االنت  P42  تّوجب علىالمحقق.    عذبھایكما لم  یعذباھا.  
على ُضربت  كما – تعرف السبب مول رأسھا،كانوا یضربونھا دائًما على ووكان األمر صعبًا.  أحد،ألعلى. لم یتحدث إلیھا  ناویداھا مقیدت

 فعلتھ،   عّما. كلما سألت/تساءلت  ا ألنھا لم تفعل شیئً   اغریبً   كان األمر.  وأظافرھا  بركبتیھاقاموا بتوصیل كابالت كھربائیة  ووجھھا ورقبتھا.  
، تلك الغرفة  داخلإال أنھ    ،الطیفً كان [المحقق]    الغرفة،" [كانت أشبھ باللعبة]. خارج  لھو/عبث"  كـ  كان یضربھا مرة أخرى. كانت الكھرباء

 التفریق بین اللیل والنھار.  P42 تستطع . لمینمختلف واكان

بأن بإمكانھا أن تأخذ قسًطا من الراحة وأنھ یمكنھا استخدام سماعات الترجمة الفوریة وقتما تشاء. تابعت    P42ذّكرت القاضي كیربر  
ذكرت أنھم    P42أن  إلى  القاضي كیربر    أشارتكذلك.    جنسیةٌ   دالالتٌ إذا كان تعذیبھا بالكھرباء لھ    عّما  P42القاضي كیربر، وسألت  

 .أیًضا على صدرھا وكتفیھابل  ،فحسب وركبتیھا رھاعلى أظافتكن لم  اإنھ P42. قالت استخدموا الكھرباء على ركبتیھا وأظافرھا
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 ذلك. P42 أّكدتفجنسیة.  دالالتٌ إذا كانت ھناك  عّماكررت القاضي كیربر الجزء اآلخر من سؤالھا متسائلةً 

 ھ السفلي"، وطلب منھ اآلخر التوقف.ئ"جزنحو إن أحد الشبان سحب رأسھا  P42سألت القاضي كیربر أي نوع. فقالت 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

إذا كان القاضي   عّما   P42. سألت  كانت تفعلسیاسیًا وماذا    ناشطةإذا كانت    عّما قال القاضي فیدنیر إنھ یرید العودة إلى اعتقالھا وسألھا  
 فیدنیر یقصد نشاطھا السیاسي. 

 إنھا شاركت في الثورة والمظاھرات والشبكات المختلفة، لكن لم یكن لدیھا نشاط/دور معین.  P42أكد القاضي فیدنیر ذلك. قالت ف

 إنھا غیر متأكدة. P42قالت فإذا كان الناس في الخطیب یعرفون ذلك عنھا.  عّماسأل القاضي فیدنیر 

فرع    بالقرب من  كان في الزبداني  2012  ،مارس /آذارإن اعتقالھا األول في [ُحجبت المعلومات]    P42  قول  إلى  القاضي فیدنیر  أشار
لذھاب إلى علیھا ا  إنھ قیل لھا في فرع األمن الصغیر إن  P42قالت  ففرع الخطیب.    كان  ر كیف عرفت أنھیالخطیب. سألھا القاضي فیدن

 ق اسم الفرع من اسم الحي].على اسم الحي [اشتُ وسّمي في دمشق،   امعروفً  نھ كانفرع الخطیب. باإلضافة إلى أ

 نعم. P42 تقالفإلى ھناك"].  يأن تذھب ، قالوا لكِ اما إذا ُطلب منھا أن تذھب إلى الخطیب ["إذً  P42سأل القاضي فیدنیر 

 أصدقائھا  تم اعتقال  ،2011ومنذ بدایة الثورة عام    ،2012عام    فيإنھ    P42سمعتھ عن الخطیب. قالت    عّما  P42  فیدنیر  القاضي  سأل
 . كان خطیًرا لقد عنھ وعن أجھزة المخابرات بأكملھا. كانوا یتحدثونھناك و

الشرطة: "لم أرغب في الذھاب إلى ھناك، ألنني كنت أعرف أنھ كان ھناك    محضر استجواب  ًسابما حدث مقتب  P42  فیدنیرالقاضي    ذّكر
 ولكن في مختلف الفروع أیًضا. الخطیب،، لیس فقط في نعم P42 فقالتسوء معاملة وتوفي أصدقائي ھناك." 

ُطلب من وبعد.    طلق سراحھمولم یُ   قلوااعتُ   أصدقائھا  إن ثالثة من   P42إذا كان بإمكانھا التوضیح. فقالت    عّما  P42سأل القاضي فیدنیر  
 فرع. عن التلك الصورة السلبیة  شكلت بذلكأنھا إلى  P42. أشارت  معتقلینممتلكات الشخصیة ألفراد عائالتھم الالعائالتھم أخذ 

إنھا   P42قالت  فرشوة".    –  مال"  ةلمفتاحیالتحدث عن الكلمة ا  P42من  فیدنیر  طلب القاضي    الشرطة،استجواب  محضر  باإلشارة إلى  
 تخبرھم" "أن    P42"تلك المرأة"    أخبرت حاولت تسویة وضعھا وحاولت اتخاذ الترتیبات الالزمة حتى ال تضطر إلى العودة إلى الفرع.  

 .الُمختلقةروایة [أجھزة المخابرات] بال

 إنھ كان من المفترض أن یُعطى لشخص في الفرع. P42قالت فتعرف ما حدث للمال.  P42إذا كانت   عّماسأل القاضي فیدنیر 

 ، ال.P42 فأجابتتعرف من ھو الشخص.  P42إذا كانت   عّماسأل القاضي فیدنیر 

  إنھا كانت  P42قالت  فتقدیر عدد المرات التي ُسمح لھا بالعودة إلى المنزل بعد التحقیق.    P42إذا كان بإمكان    عّماسأل القاضي فیدنیر  
  األمر   استمرووقبل أن تحصل على متعلقاتھا الشخصیة.  اعتقالھا  بعد  ذلك كان  لكن    الثاني،وع في الشھر األول أو  خمس مرات في األسب

 یونیو./حزیرانمارس إلى نھایة /آذارمن 

أن   P42  فأجابتفي استجواب الشرطة حول متى كان بإمكانھا العودة إلى المنزل ألول مرة،    P42قال القاضي فیدنیر إنھ عندما ُسئلت  
 إنھا لم تستطع سماع القاضي فیدنیر. P42أبریل. قالت /نیسان 4أبریل وربما في /ذلك كان في بدایة نیسان

 أبریل./مارس أو نیسان/في آذار نعم، لم تعد إلى المنزل على الفور. كان إما P42[كرر القاضي فیدنیر سؤالھ]. فقالت 

نعم، كان یمر    P42اضطرت إلى قضاء لیاٍل في الخطیب أثناء اعتقالھا. فقالت    P42إذا كان من الصحیح أن    عّماسأل القاضي فیدنیر  
أنھا كانت تُعتقل من یومین إلى ثالثة أیام في المرة الواحدة، ثم یسمح لھا بالعودة إلى المنزل.    P42یومان إلى ثالثة أیام متتالیة وھكذا [تعني  

 ثم یتم اعتقالھا مرة أخرى وھكذا]. 

ھ كان یجري  لكن  نعم،  P42  تن األمر استغرق عشرة أیام أو أسبوعین. قالإ في استجواب الشرطة    P42  قولر إلى  یأشار القاضي فیدن 
 . قمتفرّ / بشكل متقّطع

ما إذا كانت في    P42إنھا كانت في غرفة صغیرة وحدھا. لم تعرف    P42قالت  فاعتقالھا.    أین كانت تنام عند  P42  فیدنیرسأل القاضي  
  الطابق األرضي أو تحت األرض. كانت الغرفة بال نوافذ وكانت قذرة.

 أمتار. 3×2حوالي  تكان اإنھ P42 تقالف. اعن حجمھ P42 فیدنیر سأل القاضي
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 ال، لم یكن ھناك ضوء. P42 تنوافذ. قال إن كان فیھا أو كان یدخلھا ضوء الشمس نإ P42سأل القاضي 

 لم تكن ھناك نوافذ. ، الP42 فأجابت. كذلكسأل القاضي فیدنیر ما إذا لم تكن ھناك نوافذ 

 إنھ لم یكن ھناك سوى فتحة في الباب وبعض الضوء في الممر.   P42  تقالفطوال الوقت.    مةً معت/مظلمةً   تإذا كان  عّما  یدنیرسأل القاضي ف

إنھا لم تسمع   P42قالت  فعلیھا الخروج من الزنزانة.    كان  إذا  مإذا كان ھناك مرحاض داخل زنزانتھا أ  عّما  P42  فیدنیرسأل القاضي  
 ر.یسؤال القاضي فیدن

مخصص الزنزانة] وكان ھناك دلو  خارج  إلى المترجم الذي قال إن المرحاض كان بالخارج [  P42[كرر القاضي فیدنیر سؤالھ]. تحدثت  
ماء للتنظیف. كما أنھا لم توضح ما إذا كان في  فیھ    كان  ما إذا كان الدلو یستخدم كمقعد مرحاض أم أنھ  P42ھذه األمور [لم توضح  ل

 في الحمام]. أمالزنزانة 

سمع بشكل أفضل.  تس  P42  تما إذا كان  لرؤیة  باللغة األلمانیةسماعات الرأس التي تنقل الخطاب    P42[قال كروكر إنھ سیحاول إعطاء  
 بشكل أفضل].  معس بإمكانھا أن تن إ P42قالت  السماعات،بعد وضع 

 ، ال.P42 فأجابت. أخریات تعتقالإذا كانت قد رأت م P42سأل القاضي فیدنیر 

إنھ   P42قالت  فإلى المرحاض.    عندما كانت تذھبأو زنازین أخرى    اتأخری  التعتقمإذا كانت قد رأت    عّما  P42  فیدنیر  سأل القاضي
 .ت أصواتھن سمع إال أنھا. اخریات تقالت معلكنھا لم تر  أخرى،ھناك ثالث زنازین  كان

یتعرضن للضرب في اللیل،   أنھا سمعت نساءً   P42  أّكدتفما إذا كانت تسمع أصوات سوء المعاملة/التعذیب.    P42  فیدنیر  سأل القاضي
 وأحیانًا صراًخا.  ءأنھا عندما كانت تنام، كانت تسمع بكا P42أضافت وفي الممر.  لم تكن متأكدة مما إذا كنَّ  P42لكن 

 . ھي إذا كان القاضي فیدنیر یقصدھا عّما P42ت أین تعرضت لسوء المعاملة. سأل P42سأل القاضي فیدنیر 

لم یكن ھناك أثاث. في إحدى الزوایا كان ھناك بعض  و.  ن الغرفة كانت كبیرة قلیًال إ  P42  ت. قالأخریاتھي و  ،أجاب القاضي فیدنیر بنعم
 كابالت وعصي خشبیة.باإلضافة الى  ماءفیھ الكراسي وفي ركن آخر كان ھناك دلو 

في الغرف األخرى    نعم،  P42  تقالفإنھ كانت ھناك آثار دماء على الحائط.    P42  تقال  الشرطة،ر أنھ في استجواب  یالقاضي فیدن  ذكر
 أیًضا.

 في غرفتھا [زنزانتھا] أیًضا. P42سأل القاضي فیدنیر في أّيِ غرف. فقالت 

 .ذات مرةركبتاھا بھ  قُیّدت  كما  نعم،    P42قالت  فن الكرسي كان مكسوًرا.  إفي استجواب الشرطة    P42إذا قالت    عّماسأل القاضي فیدنیر  

على رأسھا. وأضافت أنھا ال تعرف كیف حدث ذلك،    ُضربتال، لقد    P42قالت  فبالكرسي.    ُضربتإذا كانت قد    P42سأل القاضي فیدنیر  
 رأت الكرسي مكسوًرا. وورأت الدماء،  رجلیھانظرت إلى  إال أنھا

 إنھا لم تر إطارات في تلك الغرفة.  P42إطارات. قالت  P42إذا رأت  عّماسأل القاضي فیدنیر 

 أنھا تتذكر ذلك.  P42 أّكدتفإنھ كان ھناك خرطوم أزرق.  P42قول  إلى القاضي فیدنیر أشار

ضھا إلساءة المعاملة وما الذي تم استخدامھ للضرب.   باألیدي    P42  ت قالفسأل القاضي فیدنیر عن األسالیب التي تم استخدامھا أثناء تعرُّ
 األیدي واألرجل.تم استخدام ولكن في الغالب  شيء،ال تتذكر كل . إنھا واألرجل

 ذلك. P42 أّكدتف. كذلككلت على رأسھا ورُ  بیدٍ  تربإنھا ضُ  P42قالت  الشرطة،أنھ في استجواب إلى  فیدنیرالقاضي  أشار

 .ذلك تتذكر نعم، P42قالت فإنھا كانت تُضرب أحیانًا على قدمیھا.  P42قول  إلى القاضي فیدنیر أشار

إنھا ال   نعم،  P42مكسور. قالت  الكرسي  الذكرت أنھا تعرضت للجلد أحیانًا على قدمیھا عندما كانت على    P42إن  القاضي فیدنیر  قال  
 تعرف كیف [حدث ذلك]، لكنھا رأت الدماء ورأت الكرسي المكسور. 

 ]. السوطعن [ تتذكر الكثیرإال أنھا ال  الخرطوم،إنھا تتذكر  P42قالت فإذا كانت تتذكر السوط.  P42 رفیدنی  سأل القاضي

 متأكدة. لیستوجھھا.  تربما غسل P42كب الماء علیھا. فقالت إذا سُ  P42 القاضي فیدنیرسأل 
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 ت قالفصف كیف وأین حدث ذلك.  تأن    P42من  فیدنیر  . طلب القاضي  [تعّرضت للّشْبح]  ُعلّقتذكرت أنھا    P42إن  القاضي فیدنیر  قال  
P42  ھا  ان [تم تعلیقھا من یدیھا] وكادت قدمیكانت یداھا مرفوعتو.  تحقیقھناك  م  على الحائط المقابل للطاولة وأحیانًا عندما ل  ھا ُعلِّقتإن

 ] حدث فقط في الغرفة. لتعلیقأنھ [ا P42 تأضافوتالمسان األرض. 

 الحائط. على P42تعلیقھا. فقالت تم  كیف  P42ي فیدنیر سأل القاض

 إنھ كان ھناك سلسلة على الحائط، لكنھا ال تتذكر. P42سأل القاضي فیدنیر إذا كان ھناك ُخّطاف. فقالت 

 نعم، حوالي ثالث مرات. P42عدة مرات. فقالت  P42سأل القاضي فیدنیر ما إذا تم تعلیق 

 نعم، طوال الوقت في الفرع. P42بقیت واعیة. فقالت ن إ P42سأل القاضي فیدنیر 

نعم، تم التحقیق معھا، و"كانوا" یریدون مزیًدا   P42قالت  فإذا تم التحقیق معھا أثناء تعّرضھا لسوء المعاملة.    P42سأل القاضي فیدنیر  
 بالخارج.  معارفھا وأماكن تمن تواصل مع من المعلومات، مثل 

 ذلك. P42 أّكدتففي الغرفة. ذلك قد حدث  إذا كان عّما P42سأل القاضي فیدنیر 

إذا كانت   عّمان التحقیق بدأ بالتھدیدات. وسألوھا  إ  P42كیف كان رد فعلھم [المحقق/السّجانین] عندما لم تجب. فقالت    سأل القاضي فیدنیر
ضع یده على یأو    بیده  ضرب الطاولةی]  لموظفینأحد الشباب [ا  كان. وعندما لم یكن ھناك إجابة،  تواصلتمن  مع  تعرف بعض األشخاص و

زادوا غضبًا وضربوا أكثر [لم یكن واضًحا ما إذا كانت تعني  ا  ذلك،عندما واجھتھم وسألتھم لماذا فعلوا  وتجب.    مكتفھا أو رقبتھا عندما ل
وأنھم استخدموا یأتون بمفردھم دون محقق    اأنھم كانوا أحیانً   P42  تأضاف وأكثر].    ھي  الطاولة أو یضربونھایخبطون  /یضربونأنھم كانوا  

 أحد األیام الصعق بالصدمات الكھربائیة. في

" وأنھ كان  اللھونعم، تتذكر أن األمر كان مثل "  P42خدم الصعق الكھربائي في غیاب التحقیق. فقالت  إذا استُ   عّماسألت القاضي كیربر  
 ستخدم فقط لمتعتھم الخاصة.یُ 

 م الوقت.، معظP42األسلوب. فأجابت ھذا سألت القاضي كیربر عن عدد مرات استخدام 

 إن المحقق كان غائبًا ذات یوم.  P42قالت فمحقق. الإذا كان قد تم استخدامھ في غیاب  عّماسألت القاضي كیربر 

 *** 

 دقیقة]  20[استراحة لمدة 

 *** 

 ذلك.  P42 أّكدتفتحدثت عن كیفیة تعرضھا للتعذیب في حضور المحقق.  P42أن  إلى القاضي فیدنیر أشار

 فقط السّجانین.  P42إن قام المحقق بتعذیبھا أو إن كان ذلك ِمن فِعل السّجانین وحدھم. فقالت  P42سأل القاضي فیدنیر 

في    كاناألمر لوقت الحق" ودع  نعم، مثل "توقف" أو "  P42إن قال المحقق شیئًا أو أصدر أي أوامر. فقالت    P42سأل القاضي فیدنیر  
 التعاون.  P42إن على  یقولبعض األحیان 

  تقالفتحت األرض.    التحقیقأثناء  فسھ الذي كان موجوًدا  إذا كان المحقق الذي كان في الطابق العلوي ھو ن  عّما  P42  فیدنیر  سأل القاضي
P42  .نعم، إضافة إلى أشخاص آخرین 

 .كذلك داخل الغرفةإنھا لم تكن  P42قالت فإذا كانت معصوبة العینین.  P42 فیدنیرسأل القاضي 

 غرفة التحقیق]. الى  الزنزانة من في طریقھا إلى الغرفة [في الطریق   P42أین كانت معصوبة العینین. فقالت  P42سأل القاضي فیدنیر 

 عندما عادت [إلى زنزانتھا]. P42قالت فزیلت العصابة. أُ  متى P42سأل القاضي فیدنیر 

 .منھا  كثیرالبنعم،  P42 تأجابفكانت ھناك إھانات/شتائم.  نإ P42سأل القاضي فیدنیر 

 جنسیة أخرى. أشیاء  وتلك الكلمات  " وكلمات أخرى ال تعرفھا باللغة األلمانیة.  شرموطة"عاھرة/  P42قالت  ف.  كانت  عّمافیدنیر  سأل القاضي  
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إذا كان یرید أن یعرف ما ھي األشیاء الجنسیة األخرى [لم   عّمافیدنیر  القاضي    P42  ت". سألاألشیاء الجنسیةسأل القاضي فیدنیر ما ھي "
 سمع السؤال بشكل صحیح].تأو  P42فھم ت

"،  شرموطة"عاھرة/  "،ةحمار"  خریة"،"  P42  تترجمتھا. قاللإخبار المترجم الفوري بالكلمات    P42وطلب من  ر نعم  ی قال القاضي فیدن
 "، وأشیاء من ھذا القبیل.منیوكة"

 ذلك. P42 أّكدتف. ھناك في الفرع ھممتَّ إذا كانت قد رأت ال عّما P42 فیدنیر سأل القاضي

[نظرت  P42التعرف علیھ مرة أخرى. قالت ذا كان بإمكانھا أن تنظر حولھا في قاعة المحكمة وتقول ما إ P42من  فیدنیرالقاضي  طلب
 واقتیدتكان ھناك شخص مھم آخر أراد رؤیتھا.  حیث  یمینھا] نعم، لقد كان محققًا في غرفة التحقیق ورأتھ في مناسبة أخرى.    علىإلى أنور  

P42  وكانتجالًسا في الزاویة.    ھممتَّ الكان  إلى مكتب كبیر وكان ھناك أثاث ونوافذ وأرائك و  P42    غرفة التحقیق إلیھ [أنور] في    تنظرقد
 ونظر إلیھا. 

أنھا رأت أشخاًصا آخرین في    P42ال، لیس في تلك الغرفة. أضافت    P42إذا كانت معصوبة العینین. فقالت    P42سأل القاضي فیدنیر  
جالًسا مع أشخاص آخرین    متّھمالغرفة. وسألھا "ھو" [الشخص المھم، كما ھو موضح في السؤال التالي] كم من الوقت بقیت ھناك. وكان ال

 القھوة... إلخ].و  الشايیشربون [

ھو من    أو ھذا الشخص  متّھمإذا كان ال  عّما  P42  فیدنیر  أن ھناك شخًصا مھًما. سأل القاضي  تذكر  P42أن    إلى  فیدنیرالقاضي    أشار
 الشخص اآلخر [الشخص المھم]. P42 تقالف. حقق معھا

 إنھا ُسئلت عن المدة التي مكثتھا ھناك وعن اسمھا.  P42. فقالت ُسئلت عمّ  P42سأل القاضي فیدنیر 

 ، ال.P42 فأجابتإذا كانت قد قالت أي شيء آخر.  عّما P42سأل القاضي فیدنیر 

 نھ كان یرتدي مالبس سوداء.إ P42 تقالف. من مالبس یرتدیھ متّھمكان ال  عّما P42ر ی سأل القاضي فیدن

 مالبس مدنیة.  P42 تقالفثیابًا مدنیة.  أمكان یرتدي زیًا رسمیًا إن  P42 فیدنیر سأل القاضي

نظرت إلى النافذة   لكنھالم تكن متأكدة.    إال أنھا  األرض،كان فوق    ھإن  P42قالت  ففیھ المكتب.    كانسأل القاضي فیدنیر عن الطابق الذي  
 في الطابق الثاني. یكونأنھ یمكن أن  كان یبدوو

ف الشخص نفسھ بأنھ  محضر الشرطةمقتبًسا من بما حدث  P42ر یالقاضي فیدن ذّكر  ذلك. P42 أّكدتفعمید". أو  عقید"عرَّ

  P42قالت  فإذا كان ھناك معتقلون آخرون.    عّمار  یأن ھناك أشخاًصا آخرین. سأل القاضي فیدن  تذكر  P42أن  إلى  القاضي فیدنیر    أشار
بقي ھناك لفترة طویلة. أنھ یمكن للمرء أن یرى أنھ مریض وحیث . بخیر یبد ألنھ بدا مریًضا ولم معتقلإنھا رأت شخًصا آخر اعتقدت أنھ 

 كدمات"].كلمة "لاأللماني  مرادفإلى المترجم وسألتھ عن ال P42التفتت [ لدیھكان یبدو أنھ تعرض لسوء المعاملة وكان و

 أجاب المترجم "كدمات".ف]. المعتقلالشخص [ عّما كان لدى[المترجم]  فیدنیرسأل القاضي 

 الشخص المھم.  م] أالمعتقلیقصد الشاب [ فیدنیرإذا كان القاضي  عّما P42 تشیئًا آخر. سأل ا إذا كان قد قال سأل القاضي فیدنیر عمّ 

لكنھم لم یتحدثوا    آخرین،أشخاًصا    P42. رأت  أن تذھب الى الخارجأمرھا [الشخص المھم]    ھإن  P42  ت . قالأيٌّ منھما  فیدنیرقال القاضي  
 معھا كثیًرا. 

 أنورأزالوا العصابة. رأیت  المھم. و، "لقد أخذوني إلى الغرفة مع الشخص  محضر الشرطةبما حدث مقتبًسا من   P42ذّكر القاضي فیدنیر  
تبكي. كنت أتساءل لماذا    كبیرة في السن  امرأة  كانت ھناككما  . كان ھناك رجل یرید ابنھ.  ةالوحید  ةكنت المعتقلومع أشخاص آخرین.  

 ت أمور حدثوھناك العدید من األشخاص في الفرع في ذلك الیوم.    ھ كاننإ  P42  تقالف أعادوني إلى الزنزانة ".  وتعرضت لسوء المعاملة.  
 .رةكثی

إنھ [أنور] كان في غرفة التحقیق وكان لدیھ ملفات. وجلس    P42قالت  فعن الموقف األول عندما رأت أنور.    P42سأل القاضي فیدنیر  
 یساندھا] أنھ كان  P42[محقق  أخبرھا المحقق  وجلس ھناك فقط وتحدث مع محققھا.    –  لم یفعل شیئًا  ،P42ھناك، ولم یتحدث مباشرة إلى  

 نھا محظوظة.أنیة و سُ أنھا وذكر 

 ] كان زمیلھ. أنورأنھ [فقط ]  P42ال، قال [محقق  P42 تقالفنفسھ. ن قام أنور بتقدیم إ P42ر ی سأل القاضي فیدن
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 ال، لم یتحدث معھا مباشرة. P42إذا تحدثت مع أنور. فقالت  P42سأل القاضي فیدنیر 

 . محققھا ذلك نعم، كان  P42قالت فمحظوظة. أنھا نیة وسُ أنھا إذا كان محققھا ھو من ذكر  عّمار سأل القاضي فیدنی 

 P42  تقالف.  أنور  حضور  فيقد تعرضت لسوء المعاملة في الطابق العلوي أو تحت األرض    P42إذا كانت    عّماسأل القاضي فیدنیر  
 ].التحقیقالطابق العلوي [أثناء في لم تره وتحت األرض. 

 ذلك. P42 أّكدتف]. أنور إذا كانت قد تعرضت لسوء المعاملة في حضوره [ عّما P42سأل القاضي فیدنیر 

مع محققھا   كان یأتي]  أنورإنھ [  P42أن تصف كیف ومتى دخل أنور إلى غرفة التحقیق، وماذا فعل. فقالت    P42طلب القاضي فیدنیر من  
لم یقم بأي مھمة و. كان یجلس ھناك فقط.  كالمعتاد  وكان األمر یجري].  التحقیقمسبقًا [في غرفة  دخول محققھا    وأحیانًا كان یأتي بمفرده بعد

 . التحقیق. كان محققھا ھو من أجرى التحقیقمحددة ولم یشارك في 

 ذلك. P42 أّكدتفھناك.   أنورإذا كانت قد تعرضت لسوء المعاملة عندما كان  عّما P42سأل القاضي فیدنیر 

حدث نفس   ب على األسئلةیتج  تكن  وعندما لم  رأسھا،رب على  كانت تُضإنھا    P42قالت  فسأل القاضي فیدنیر عن نوع سوء المعاملة.  
 على رأسھا].  كانت تُضرب[ األمر

 جیًدا. الموقف P42 لم تتذكرذلك عدة مرات.  حدث ال، P42 ت قالفكثیًرا أو مرة واحدة فقط.  حدثیإن كان ذلك سأل القاضي فیدنیر 

 ذلك. P42 أّكدتف. معھا ققحی أن أنور لمتأكید  P42من القاضي فیدنیر طلب 

حظ أي لھجة. وھي فلسطینیة سوریة وال  إنھا لم تال  P42معینة للمحققین. فقالت  قد میّزت لھجة  إذا كانت    عّما  P42سأل القاضي فیدنیر  
 بین اللھجات. مییزتستطیع الت

 إنھا لم تفھم. P42قالت  فربطت اسم "أنور" بالشخص. متى  P42سأل القاضي فیدنیر 

 ف وجھھ.شِ كُ بعد أن  و التحقیق، بعد الحقًا P42 تقالف. ھممتَّ نسبت اسم "أنور" إلى ال متى P42القاضي فیدنیر  سأل

 صوره في وسائل اإلعالم. تشر نُ أن ال، بعد  P42شف وجھھ أثناء اعتقالھا. فقالت تعني بعد أن كَ  P42سأل القاضي فیدنیر إذا كانت 

 نعم، في ألمانیا. P42تعني أن ھذا حدث عندما كانت في ألمانیا. قالت  P42أرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كانت 

إنھا كانت ال تزال   P42قالت  فذا حدث.  صف متى حدث ذلك وماتأن    P42اعتقلت بعد ذلك، وطلب من    P42ح القاضي فیدنیر أن  رّ ص
ما إذا كانت تقصد نفسھا   P42لم توضح  " [  ناإال "أنشخًصا في مظاھرة،    تقابل  أن  P42كان على  وتُستدعى إلى الخطیب في ذلك الوقت.  

معھا بطاقة   ولم تكنرخصة قیادتھا معھا،    فقط  كانت تحملوإلى كفر سوسة.  نا  قلونُ   نا قلاعتُ ن من المظاھرة]  یالمعتقل  أمھا  ءھي وأصدقا
. كان ھناك  التحقیقاقتیادنا" إلى غرف "أنھا معتقلة في الخطیب. تم  P42لم تخبرھم  وھویتھا [ألنھا كانت ال تزال مصادرة في الخطیب].  

مترجم ترجمة الجمل من ال  P42أنھا عملت لصالح المعارضة [طلبت  صّرحت فیھا  عت على أوراق  وقّ ون.  وورجال مسن  أخریات  نساء
نشر تو  شارك في مظاھرة غیر شرعیةتو  نفسیة األمةوتوھن    ة]: أنھا كانت تتعامل مع المعارضإجابتھانھایة    ةترجمب  قام المترجمالتالیة.  

 في نفس الیوم. إطالق سراحھامرة أخرى وتم  شیئًا من ھذا القبیلعت على تعھد بأنھا لن تفعل قّ كما وكاذبة عن سوریا.  اأخبارً 

 .لفظیًا فحسب P42 تقالفإذا كانت قد تعرضت لسوء المعاملة ھناك.  P42 فیدنیر سأل القاضي

حامًال   نروت النساء قصص التعذیب. كانت إحداھ  نعم،  P42قالت  فضد النساء األخریات.  رأت عنفًا  إذا كانت قد    عّمار  ی سأل القاضي فیدن
الجدة والحفید معًا لمدة ثمانیة أشھر.   قلتواعتُ من جنوب دمشق.  وكانا  مع حفیدھا    كبیرة في السنكانت السیدة الوواألخرى كبیرة في السن.  

 .حدى النساءإعن الكالم" وضرب  ن"توقف السجانینقال أحد 

 فقط. المرة  تلككانت ال،  P42 تقالف. الحادثةبعد تلك  285الفرع مع  قد تواصلت إذا كانت  عّما P42 فیدنیر سأل القاضي

مع الخطیب وأخبرتھم أنھا    تابعتإنھا    P42قالت  فكفر سوسة.    في  حادثةال  تلك  حدث في فرع الخطیب بعد  عّما P42سأل القاضي فیدنیر  
 مریضة.كانت 

 ذلك. P42 تفي كفر سوسة. نف باالعتقالا إذا كان فرع الخطیب على علم سأل القاضي فیدنیر عمّ 

 نعم، اتصل بھا في المنزل. P42 تقالفذكرت في استجواب الشرطة أن محققھا اتصل بھا في المنزل.  P42قال القاضي فیدنیر إن 
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  رام وما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة وأخبرھا متى إنھ سألھا إن كانت على ما ی  P42ا قالھ [المحقق]. فقالت عمّ   P42سأل القاضي فیدنیر  
 .علیھا القدوم

معلومات    نعم، طلب منھا التعاون مع النظام وإعطاءه  P42كانوا یریدون منھا التعاون مع النظام. فقالت  إن    P42سأل القاضي فیدنیر  
 كان ھناك تھدید للبالد.  في حالاالتصال وأسماء األشخاص، وطلب منھا االتصال بھ  

   االّدعاء العاماستجواب من قبل 

قالت  فوالماء والنظافة والرعایة الطبیة واإلصابات وما إلى ذلك.    الطعاماعتقالھا:    ظروفوصف    P42عي العام بولتس من  طلبت المدّ 
P42    ،زیتون. و  اكان الطعام عبارة عن بیضة مسلوقة أو بطاطو.  امحظوركان  االستحمام    إال أنإنھ ُسمح لھا بالذھاب إلى المرحاض  

 . غیرھاأفضل من  P42كان وضع   اآلخرون،وفقًا لما قالھ لھا أصدقاؤھا و. لم تكن ھناك رعایة طبیة. ا◌ً كان قدیم عام،بشكل و

  المعتقلین أفضل من وضع  كان  أن أصدقاءھا أخبروھا أن وضعھا    P42قالت بولتس إنھا لم تفھم الجزء األخیر من اإلجابة. أوضحت  
 اآلخرین. 

 .ذلك P42  أّكدتفسوأ من وضعھا. اآلخرین كان أ  اعتقال المعتقلین وضعإذا كان ذلك یعني أن  P42 ت بولتسسأل

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 ذلك. P42 أّكدتف. ذكرت أنھ كان علیھا أن تقابل شخًصا مھًما P42أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن 

 ذلك. P42 ت. نفأنورالشخص  ذلكلم یكن  إن P42سأل فراتسكي 

إنھ لم یكن   P42  ت قالف؟  ا رسمیًاھل كان یرتدي زیً   المثال،. على سبیل  ھیرتدیكان    صف ذلك الشخص وماتأن    P42طلب فراتسكي من  
كان شعره أسود ممشًطا إلى وأنھ لیس لدیھا معلومات عنھ وال تعرف اسمھ.    P42  صّرحت ویرتدي زیًا رسمیًا، بل كان یرتدي قمیًصا.  

 عنھ. قولھ  P42لـال یوجد الكثیر مما یمكن و. كبیرین اهكان كتف والجانب. 

 ذلك. P42 أّكدتفي الغرفة. ف مغاویر/كوماندوز وحداتإذا كان ھناك  P42سأل فراتسكي 

ال،   P42إذا كانت تعرف الغرض من اصطحابھا إلى تلك الغرفة وما إذا كان ھؤالء األشخاص یعرفونھا. فقالت    عّما  P42سأل فراتسكي  
  ما إذا كان من نفس الفرع أم من فرع آخر. لم یخبرھا بذلك. P42ال تعرف وذلك الشخص. قام بھا فھي تعتقد أنھا كانت زیارة 

دقیقة ثم عادت   20  –  10لیس لوقت طویل؛ حوالي    P42قالت  فالتي مكثتھا في الغرفة.    إذا كان بإمكانھا تقدیر المدة  P42سأل فراتسكي  
 إلى زنزانتھا.

إنھ لم یكن    P42قالت  فولھجتھ وما إلى ذلك.    ثیابًا مدنیةً   مأن تصف محققھا، مثل ما إذا كان یرتدي زیًا رسمیًا أ  P42طلب فراتسكي من  
مدنیة وكان الشبان [السّجانون] یرتدون    اني. كان یرتدي ثیابً وقال إنھ سُ   ثقیلةلھجتھ، لكنھا لم تكن لھجة    زتمیِّ أن  یمكنھا    وال  رسمیًایرتدي زیًا  

 . ولم یرتدوا زی�ا رسمی�ا كامًال  الزي الكاكي

 إنھا فلسطینیة لكنھا عاشت حیاتھا كلھا في سوریا وولدت في دمشق.   P42  قالتفقالت إنھا فلسطینیة سوریة.    P42أن    الى  فراتسكي  أشار

  كان إنھا تعتقد أن ھذا    P42قالت  ف سیساعدني".    كان  نھإني وبما حدث مقتبًسا من محضر الشرطة، "قال أنور إنھ سُ   P42ذّكر فراتسكي  
 ، وقد قال ذلك عدة مرات، ولیس فقط عندما كان أنور ھناك. ھامحقق

 ذلك. P42 أّكدتإذا كانت تعني أن الشخص الذي تحدثت عنھ في استجواب الشرطة ھو محققھا. ف عّما P42سأل فراتسكي 

 ذلك. P42 أّكدتف، ولم أتحدث معھ." أنورلھجة  تمیزبما حدث مقتبًسا من محضر الشرطة، "لم أتمكن من  P42ذّكر فراتسكي 

 كان المحقق اآلخر.  نعم، P42 تقالفني في ذلك الوقت. لم یقل إنھ سُ  أنورقال فراتسكي إن 

 استجواب من قبل محامي المدعین

إطالق ھناك ولم یتم    كانوا معتقلین  أصدقاءھا  قالت إنھا ذكرت قبل ذھابھا إلى فرع الخطیب أن  P42شارمر إلى أن    محامي المدعینأشار  
مشكلة في ذلك.    P42لم یكن لدى    ن مشاركة أسمائھم إ  بإمكانھا   وما إذا كاناعتقالھم ومدة اعتقالھم  متى تم    P42. سأل شارمر  سراحھم

تعرف بعض األسماء. في بعض   م، ول بذلك  مسموًحا لھا  كانما إذا  ، ألنھا ال تعرف  قدیمھالم تستطع ت  باألسماء،إنھ فیما یتعلق    P42قالت  ف
  غیر أنھا   ،2011  ،مارس آذار/قلوا اعتباًرا من  أن النشطاء اعتُ   P42األشخاص دون معرفة أسمائھم. أوضحت    P42تعرف    األحیان،
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طالق  تم إوتوفي بعضھم.    2011  ،دیسمبر/كانون األولنوفمبر و/تشرین الثانيأكتوبر و/تشرین األول")  لقُ لنَقلوا في ("تعرف أشخاًصا اعتُ 
 P42وھكذا سمعت    ،توفيوأن ذلك الشخص    توفيقالت إن ھذا الشخص  قد  ] وةیوًما من اعتقالھا [الصدیق  17بعد  صدیقاتھا  إحدى  سراح  
شخًصا    11أكثر من    P42ن ابنھا مات. تعرف  إقیل لھا  قد  فلسطینیة و  ھاوالدة جارإلى ذلك، كانت  ]. باإلضافة  المتوفین  المعتقلینعنھم [

 . ال أحد یعرف مكان وجودھمو نوفمبرالثاني/تشرین أیلول/سبتمبر واعتُقلوا بین 

 ذلك. P42 أّكدتتعرف حتى یومنا ھذا ما إذا كانوا على قید الحیاة. فتكن  مإذا كان ذلك یعني أنھا ل P42سأل شارمر 

 [ماتوا في الخطیب].لقوا حتفھم قیل إنھم ن أربعة على األقل إ P42 تقالففي فرع الخطیب.  توفواأو  منھم اعتُقلوا  كم P42سأل شارمر 

 .2011، فقط ال P42 فقالت. 2012و 2011 عامي إذا كانت تتحدث عن الفترة بین عّما P42 شارمر سأل

 P42قالت  فمنحھا وضعًا خاًصا.    قد  إذا كان ذلك  عّمااالتحاد األوروبي وسألتھا    مفوضیةكانت تعمل لصالح    P42أن    إلى  شارمر  أشار
من معتقلین    P42بمفردھا [كانت لھا زنزانتھا الخاصة] وتمكنت من العودة إلى المنزل. سمعت    حیث اعتُقلتنعم، كان لدیھا وضع خاص.  

  لم یكن ھناك كانت ھناك أمراض ووآخرین في الخطیب عن أسالیب تعذیب أخرى وعن األعداد الكبیرة من الناس [الزنازین المكتظة].  
 ممتنة لكونھا على قید الحیاة.   P42فإن   لذلك،نھا شعرت عندما عادت إلى المنزل بأنھا ُمنحت معاملة خاصة.  إ  P42قالت  رعایة صحیة.  

 ]11:43الساعة  P42 تفرِ [صُ 

 *** 

 دقائق] 5[استراحة لمدة 

 *** 

. لمركز السوري للعدالة والمساءلةالخاص باالشھود    عریفبدلت بنظام تالمحكمة [ُحجبت األسماء واستُ   عن  اصادرً   اقرارً تلت القاضي كیربر  
 یُشار إلى یوم المحاكمة الذي یوضح تفاصیل استجواب الشرطة السابق]:  المحكمة،في حالة عدم إدالء الشاھد بشھادتھ في 

بدخول  لمرة األولى  ل  مرأُ عندما    2012  ،خالل شھر رمضان  251] بشھادتھ حول الوفیات في الفرع  P36. أدلى الشاھد [ُحجب االسم] [1"
جثثًا    رأى  ،2013أغسطس. وأثناء عملھ الذي استمر حتى عام  /آب  18  –یولیو  /تموز  19رمضان من  شھر    كانو.  اطبیبً بصفتھ  الفرع  

كل   حاالت الوفاةظروف السجن أو سوء المعاملة. كان یرى    تعود الىأسباب الوفاة في الغالب  كانت  أشخاًصا توفوا الحقًا في المشفى.  و
  حاالت وفاة   قال إنھ شھد بنفسھ عشرو.  المشفىفي    ةان في الفرع وواحدتاثن  فردیة؛یوم تقریبًا وكان قادًرا على تذكر ثالث حاالت وفاة  

سبتمبر. و وأیلول/یولیتموز/بین    شخص،   100حوالي    مجموعالكان  لھ،    اوفقً وخالل شھر رمضان وخمسین خالل فترة عملھ بأكملھا.  
القتل    لذلك، النظر في جریمة  الجنائي2(  211لمادة  ا  بموجبدوافع دنیئة  انطالقا من  یمكن  القانون  الجرائم ضد    األلماني   ) من  وكذلك 

عتبار الوفیات القضاة باال  في عشر حاالت. یأخذ من القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي  1) رقم  1(  7دة  لماا  بموجباإلنسانیة  
 .فحسب التي شھدھا الشاھد بنفسھ

)  5(  395ین إلى القضیة بموجب المادة  مّدعأبریل، ال یُمنع االّدعاء العام من إضافة التّھم عند انضمام  /نیسان  15كر سابقًا في  . كما ذُ 2
 . لذلك یمكن النظر في اإلدانة بالجرائم التالیة: ة األلمانيالجنائی  اإلجراءات من القانون

  ه اوقُیدت ید.  2012  ،]ُحجبت المعلوماتینایر [/كانون الثانيإلى    2011  ،] من [ُحجبت المعلومات]P41ي [ُحجب االسم] [مّدعال  اعتُقلأ)  
مؤشرا  ھذا    عتبرأیام وتعرض للضرب على قدمیھ. قد ی  3من مشاكل دائمة في أعصابھ. ولم یُسمح لھ بالنوم لمدة    ھ عانىبشدة لدرجة أن

 . القانون الجنائي األلمانيمن  1رقم ) 3( 239 والمادة 2) رقم 1( 224 والمادة 223المادة جرائم بموجب  على وقوع

 ])P39ب) (كذلك األمر بالنسبة لـ[ُحجب االسم] [

 ])P38لـ[ُحجب االسم] [كذلك األمر بالنسبة ج) (

 ])P34االسم] [لـ[ُحجب كذلك األمر بالنسبة د) (

من ظروف  عانت    إال أنھا  للضرب،. وقالت إنھا لم تتعرض  251یوًما في الفرع    23] لمدة  P33عیة [ُحجب االسم] [ھـ) اعتُقلت المدّ 
بسبب   األلماني  قانون الجنائيالمن    1) رقم  3(  239  المادة  وكذلك  األلماني   من القانون الجنائي  223  المادةیمكن النظر في  و  ،االعتقال

 .اعتقالھا طول مدة 
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) رقم  3(  239  والمادة  2) رقم  1(   224  والمادة  223الجنسي، المادة  ]، اإلساءة باإلضافة إلى التحرش  P32[  [ُحجب االسم]  تكرذو) (
في االعتبار   ستأخذ اةالقضھیئة  إال أن    –  من القانون الجنائي األلماني (النسخة القدیمة)    1بدیل    1رقم    177  ) والمادة 174a  )1  والمادة  1

 الطبیعة غیر المتسقة لشھادتھا) 

 ])P22االسم] [ُحجب [ المّدعيز) (نفس الفقرات الواردة تحت (و) بشأن 

. وصف العدید من الشھود ظروف السجن غیر اإلنسانیة قد استوفیت. یرى القضاة أن شروط جرائم التعذیب والحرمان الشدید من الحریة  3
من   5) رقم 1( 7جرائم بموجب المادة أن تُشّكل یمكن حیث السجناء اآلخرین وعدم معرفة مصیرھم.   والضغط النفسي الناجم عن صراخ

الدولي القانون  للجرائم ضد  األلماني  االقانون  المعتقلون لالنتھاكات    العتیادي. كان من  یتعرض  المفرط والظروف    التعسفیةأن  والعنف 
ذلك    لشكّ یُ قد  ووعدم إبالغ عائالتھم.    المساعدة القانونیةغیاب  و  العتقالمدة ا  معرفةوعدم    عتقاللالأسباب قانونیة    وعدم وجودالالإنسانیة  

حیث تم خالل ھذه المحاكمة وصف ظروف من ھذا    .من القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي  9) رقم  1(  7بموجب المادة    مجرائ
[ُحجب و]  P12[ُحجب االسم] [ و]  P11[ُحجب االسم] [و]  P8[ُحجب االسم] [و]  P4[[ُحجب االسم]  و]،  P1[  [ُحجب االسم]  القبیل من قبل 

] [و]  P9االسم]  االسم]  [و]  P19[ُحجب  االسم]  [و]  P22[ُحجب  االسم]  [و]  P27[ُحجب  االسم]  [یوم  [حُ و]  P25[ُحجب  االسم]  جب 
[ُحجب االسم] و  ]P33[ُحجب االسم] [و  ]P32[ُحجب االسم] [و  ]P31[ُحجب االسم] [و ]  P28[ُحجب االسم] [و]  TR#26،  59المحاكمة  

]FR18  80  لمحاكمةفي یوم ا  ،TR#39[  و] [ُحجب االسم]P38[   و] [ُحجب االسم]P39  [[ُحجب االسم]  و]P41 باإلضافة إلى بعض] [
 . لم تُكَشف أسماؤھمأربعة شھود واألسماء التي لم یسمعھا مراقب المحاكمة] 

، أشار القضاة إلى أنھ یمكن من القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي  6) رقم  1(  7. باإلشارة إلى المذكرة المستندة إلى المادة  4
[ُحجب   تضتعرَّ و ]  P19[[ُحجب االسم]  صدر  تم لمس  و  ]P1[  [ُحجب االسم]عصا في فتحة شرج    أُدخلت  التالیة:النظر في الجرائم الفردیة  

 7] للتحرش من قبل السّجان. لذلك، یمكن النظر في حالة اغتصاب واحدة وحالتین من حاالت اإلكراه الجنسي بموجب المادة  P32[االسم]  
 ".من القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي 6) رقم 1(

 المحكمة. قرار ا من عت القاضي كیربر نسخً وزّ 

 مساًء. 12:05ُرفعت الجلسة الساعة 

 صباًحا. 9:30، الساعة 2021 ،یولیو/تموز 22التالیة في  جلسة المحاكمةستعقد 

 2021یولیو، /تموز 22 – الخامس والثمانون الیوم

عیان  ورّسام محكمة. ومثل االّدعاء العام المدّ   P42صباًحا بحضور سبعة أشخاص وأربعة من الصحفیین، وفیھم    9:30بدأت الجلسة الساعة  
 ا. العامان كلینجھ وبولتس. ولم یكن محامي الدفاع بوكر حاضرً 

 [ُحجب االسم] P43شھادة 

 في ذكر اسمھ في البدایة، لكن القاضي كیربر قالت إنھ كان مطلوبًا. P43لم یرغب 

P43،  ]  عاًما. تم إبالغ    38سوري یبلغ من العمر  االسم]،  ُحجبP43   ًى علیھ  مّدعبال  ھ تربطھا. وصّرح أنبحقوقھ وواجباتھ بصفتھ شاھد
 "].حماي، أشار إلى أنور رسالن باسم " أثناء اإلدالء بشھادتھ ھم [وأنھ صھر المتَّ عالقة قرابة 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

  P43نھ بحكم عالقتھما، فإن  إ  P43قال فعلى أنور ألول مرة.    P43ف عن وظیفة أنور في سوریا عندما تعرّ  P43سأل القاضي فیدنیر  
في مدینة حمص. اعتاد على   P43وكان  كان [أنور] یعمل في دمشق  وأربع أو خمس سنوات.    P43عمر    نأنور] منذ أن كا[  عرفقد  

. أثناء الخدمة العسكریة  P43، ألن والدتھ [والدة أنور] ھي عمة  رار كذلكیزوره باستم  P43  كانو  نا" في المنزل طوال الوقت"زیارت
  على   P43  حصلوالزواج من ابنتھ [أنور].    P43[الخدمة]، اقترح    P43  اھاأنور عدة مرات، وعندما أنھ  P43في دمشق، التقى    P43لـ

 طوال الوقت. كان یراه الموافقة وأصبح صھره و

 .كذلك P43حمص، وھي قریة  قریة الحولة في من  P43قال فأنور.  من أین P43سأل القاضي فیدنیر 

نھ فیما یتعلق بـ"متى"،  إ  P43  فقالومتى وأین یعمل.    تلقاه من تعلیمإذا كان یعرف ما ھي وظیفة أنور وما   عّما  P43سأل القاضي فیدنیر  
إلى أنھ غیر   P43وظیفتھ [أنور] وماذا یفعل. أشار  بدائًما    P43  كان یخبرعاًما، لكنھ    20  ]قبلربما [  سنوات عدیدة،بدأ [أنور] قبل  فقد  

 المخابرات.جھاز قبل أن یعمل في  القانونثم درس  البدایة،مساعد في  ةا برتبألن أنور كان ضابطً  بالضبط،متأكد من عدد السنوات 
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كان شرطیًا. ثم درس القانون    األول  [أنور]عملھ  إن    P43ما ھي المناصب األخرى التي شغلھا أنور. فقال    P43ر  یسأل القاضي فیدن 
 .األمنمدیریة ] فتم تكلیفھ للعمل في الطالب في دفعتھ[ بین األوائلوكان من 

كان    أنورإن    P43قال  ف.  أنورقالھ    عّما  P43ر  یسأل القاضي فیدنظیفتھ.  و عن  إن أنور كان یخبره    P43أشار القاضي فیدنیر الى قول  
، كونھ فرًعا  كان الخطیبو.  [إلى سوریا]  عند مجیئھملوفود األوروبیة أو الصینیة  ویؤّمن الحمایة لإنھ كان یرافق  یقول، على سبیل المثال،  

كانوا متطرفین    نأحقیقة    اإلضافة إلىب  ،P43ـ] لأنورمسؤوًال في الغالب عن دراسات الوزارات وأمن الدولة. ھذا ما كان یقولھ [  داخلیًا،
 ] محاربة اإلرھاب.أنوركان ھدفھ [وأحیانًا قبل األحداث. یشنون ھجمات 

 .2011إلى  2000من   P43قال ف. متى حدث ذلكسأل القاضي فیدنیر 

 .الدراسات األمنیة للدولة ع كانتن المھمة الرئیسیة للفرإ P43قال ف. أیًضاقیل لھ  عّماسأل القاضي فیدنیر 

 إنھ [أنور] قد أخبره بكل ذلك. P43ذلك. فقال  كیف عرف P43سأل القاضي فیدنیر 

 جملنھ كتب بعض الإ  P43  قال؟"  2011." سأل القاضي فیدنیر، "ماذا عن  2011قال "حتى ما قبل  قد    P43أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
 المالحظات. بالتالوة من كان مسموًحا لھ  إنسأل القضاة وللمحكمة حتى ال ینسى. 

. بشكل أكبر  اللغة العربیة الفصحى  ستخدم مالحظاتھ [تغیرت لغتھ وامن    P43مالحظاتھ. تال    خدامباست  P43سمحت القاضي كیربر لـ
اللغة العربیة الفصحى.]: منذ بدایة الثورة في استخدام  كان یستخدم بعض الكلمات العربیة الفصحى منذ بدایة شھادتھ، ولكن ھنا ازداد  و

األمور التي حدثت معھ. في    P43كان [أنور] یروي لـ  ة القائمةوبحكم العالق  ،ثم إلى حمص ودمشق وباقي المناطق   ،2011درعا عام  
كبیًرا. وقد  عدًدا  كان  وا من المعتقلین ثم نقلھم الى فرع الخطیب.  ا كبیرً حافظ مخلوف عددً   ،40  لقسماعتقل رئیس ا  ،حدى مظاھرات دمشقإ

[أنور]    ھماتُّ   المعتقلین،بعد تلك الحادثة وإطالق سراح  وأدلة ضدھم.    عدم وجودبسبب  التحقیق معھم    أن تم  بعد   سراحھم  P43  وأطلق حم
  ].عند ھذه النقطةمن مالحظاتھ  التالوةعن  P43بشكل مباشر بمساعدة المعتقلین والتعاطف معھم [توقف 

 وابنتھ [ابنة أنور] زیارتھ [أنور].  P43إن حماه قد أخبره بذلك في دمشق. اعتاد  P43ذلك. فقال  كیف عرف P43سأل القاضي فیدنیر 

 .2011مایو،  /أبریل أو أیار/أخبره بذلك في بدایة الثورة. ربما في نیسان  قد  إن حماه  P43متى كان ذلك. فقال    P43سأل القاضي فیدنیر  

  ما إنھ  P43قال  ففي ذلك الوقت.    أنورزار  قد  أنھ    یقصد   P43أو إذا كان    ة إذا كان ذلك وقت وقوع الحادث  عّما  P43سأل القاضي فیدنیر  
]P43 حتى یتمكن من رؤیة ابنتھ.   طوال الوقت] أنور[ ورانھوزوجتھ] كانا یز 

عن   P43قال إن الحادثة وقعت في بدایة الثورة. أراد القاضي فیدنیر معرفة ما إذا كان أنور قد أخبر    P43أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
 حظة وقوع الحادثة. أخبره لقد إنھ [أنور]  P43أو بعد فترة. قال  االحادثة مباشرة بعد وقوعھ

وزوجة    هاوزوجتھ] نزور حم  P43"كنا" [  ]،بعد أسبوع أو أسبوعین [من الحادثة  P43سأل القاضي فیدنیر متى كان ذلك بالضبط. فقال  
 ] تلك الحادثة  [عن  P43[أنور] الذي أخبر    بھ  P43  التقى،  نفسھ  في مساء الیومو].  ة[عن الحادث  P43بإخبار    P43  حماةوقامت  نور،  أ

 .كذلك

 .2011إذا كان القاضي فیدنیر یقصد في عام  عّما P43سأل فأنور. مع فیھا یلتقي عن عدد المرات التي كان  P43سأل القاضي فیدنیر 

[في منزل أنور] لمدة   تبقى  P43زوجة    كانتفي بعض األحیان،  و"كنا" نزوره كل شھر في دمشق.    P43د القاضي فیدنیر ذلك. قال  أكّ ف
 لمدة یوم أو یومین.  یبقىیأتي الصطحابھا و P43أسبوع، وكان 

 وفي  أنھ أصبح مراقَبًا في حیاتھ الخاصة  P43إنھ [أنور] أخبر    P43یمكنھ إضافتھ عن أنشطة أنور. فقال    عّما P43سأل القاضي فیدنیر  
عن حادثة أخرى في   P43]  أنورھاتفھ المحمول واتصاالتھ. كان [أنور] یُعتبر "خلیة نائمة". لذلك، تم تجمید عملھ وسلطتھ. كما أخبر [

إن یونس وصف المتظاھرین   P43قال  و] عن المظاھرات في الحولة.  أنورمن قبل توفیق یونس الذي أخبره [  أنورتم استدعاء    حیث  الفرع.
القاضي   تدّخل... [ن الحادثتینیھات بعدوعلى النظام.  تتمرد تي الحولة ال ابنلھ ھو كونھ  امباشرا تھدید ھ كان أن P43 وحمبالخونة. أدرك 

 فیدنیر].

كان  ،الحادثتینھاتین لكن بعد  بالطبع،] واصل العمل أنورإنھ [ P43قال فیزال یعمل في ذلك الوقت.  ماأنور كان إن سأل القاضي فیدنیر 
ب  ،"الحیاة" أو "االنشقاق"] صعبًا للغایة  ربما،" [األمر. كان "نشقاقیفكر بجدیة في ترك [عملھ] واال المراقبة المستمرة لھ    سببال سیما 

حمیھ بشخص في الزبداني لترتیب انشقاق    P43التقى  وقراره.  أیّد  وداعما لھ    P43كان  عن قراره باالنشقاق و  P43]  أنورولعائلتھ. أخبر [
  حما یساعدان  كانا سشخصین من الزبداني    على  P43  تعریف[ُحجب االسم] بكان شرطیًا انشق عن النظام. قام    [ُحجب االسم] الذيع  م
]P43دان سیساع  االمشكلة األساسیة كانت أنھمأن    إال  االنشقاق،الزبداني] بقرار  الشخصان من  رحب [وومغادرة البالد.    نشقاق] على اال  
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أن المحاولة   P43ذلك رفًضا قاطعًا ألنھ یعرف ما سیحدث لعائلتھ إذا ترك [عملھ] وغادر البالد. أوضح    P43  وحمرفض  ووحده.    حماه
 ،سبتمبر/أیلولمر الوقت وفي  و] بدأ في البحث عن طرق أخرى.  أنورأم إلى    P43فشلت وأنھ [من غیر الواضح ما إذا كان ھذا یشیر إلى  

أّمن طریقة لالنشقاق.  قد  ]  أنورمغادرة البالد في أقرب وقت ممكن ألنھ [  أوالدهوزوجتھ و  P43  على  نإ ]  P43[لـ  P43  وحمقال    ،2012
 بھم من   موثوقٌ   لكنھ قال إنھم أشخاصٌ   ،بالضبط من سیساعد في االنشقاق  P43] لم یخبر  أنورإلى أنھ [  P43إلى لبنان. أشار    P43غادر  

 الغوطة الشرقیة.

  P43قال إن ھاتف أنور المحمول قد خضع للمراقبة وأنھ تم تجریده من سلطتھ. سأل القاضي فیدنیر    P43إلى أن    أشار القاضي فیدنیر
 للمراقبة.  خضوعھإنھ [أنور] لم یأخذ [أو ربما "یستخدم"] ھاتفھ أثناء  P43حدث. فقال  عّما

أن كل ھذه   P43جمیع مكالماتھ. أوضح    نعم،  P43قال  فخضع للمراقبة أیًضا.  قد  األرضي    أنور سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان ھاتف  
أنھ في بدایة    P43أضاف  ومباشرة.    P43] یتواصل مع  أنور[  بل كانتتم عبر الھاتف،    تكن  ] لمأنورو   P43المحادثات [االتصاالت بین  

 ]. نورأیعیش في دمشق وعلى مقربة منھ [من  P43كان   حمص، P43عندما غادر  2012عام 

إنھ بعد مساعدة المعتقلین، كانت العیون   P43قالھ أنور حول خضوعھ للمراقبة وتجریده من سلطتھ. فقال    عّما  P43ر  ی سأل القاضي فیدن 
لذلك، حتى عند إلیھ.  االتھام  ھت أصابع  [أنور] ووّجِ یعودعلیھ  كان  إلى    ما  األ  كان  المنزل،[أنور]  أنور]   یتبعون[  یأتون  شخاص بعض 

 ن ینشق في أي وقت.یمكن أ كان  آخر،نائمة". بمعنى خلیة الطابق السفلي [في الشارع/أسفل المبنى]، إذ كان یُعتبر " یراقبونو

] لم یخبره بمثل  أنورإنھ [  P43قال  فالقیام بھا في العمل.  یستطیع  ال  أصبح  قد أخبره بالمھام التي    أنورإذا كان    P43فیدنیر    سأل القاضي
 ساعدھم، حتى قبل الثورة.قد أنھ  سیشھدون لھیعرف أن الكثیر من الناس   P43ھذه التفاصیل الصغیرة، لكن  

] أنور[  یلتقي بھ  P43  كان  ]،أنورمن ابنتھ [  P43عندما تزوج    2006نھ منذ عام  إ  P43قال  فذلك.    أنورفعل    القاضي فیدنیر متىسأل  
 أي عداء. كنّ ان مسالًما جًدا ولم یُ كما كرفض المساعدة مقابل المال أو الرشوة. كان یوكثیًرا وكان دائًما یساعد الناس وفقًا لقدرتھ. 

عا في نفس الوقت  توققد  ین  تا الحادثتإن كل  P43للمراقبة. فقال    اضعًاخ  أصبحر متى تم تجرید أنور من سلطتھ ومتى  یالقاضي فیدن سأل  
 .P43، وھي قریة بعد انطالق المظاھرات في الحولة ةالمعتقلین في دمشق والثانی إطالق سراحبعد  ىتقریبًا. األول

 .2011 ،مایو/أیار –أبریل /تقریبًا في نیسان P43قال فحدث ذلك.  متىسأل القاضي فیدنیر 

  P43قال  ف.  2011مایو،  /أبریل أو أیار/أنھ كان یخضع للمراقبة في نیسان  P43أخبر  قد  إذا كان صحیًحا أن أنور    عّماسأل القاضي فیدنیر  
  أخبرنا مایو و/] في نھایة أیار[أنور"قمنا" بزیارتھ    غیر أننا قدفي ھذین الشھرین [في وقت ما في نفس الفترة الزمنیة]،    ةالحادث  تلك  تال، حدث

 [عن ذلك] حینھا.

أبریل /نیسان  الفترة بین  في  تقد حدث  تإذا كان  عّما  P43  تذكر الحادثة مع توفیق یونس، وسألقد    P43أشارت القاضي كیربر إلى أن  
یمكث لبضعة أیام   P43وكان    ]،أنوروزوجتھ في زیارة [  P43خالل تلك الفترة. كان    تكان  انھإ  P43قال  ف.  كذلك  2011  ،مایو/أیارإلى  

، في  مایو/أیار  –أبریل  /نیسانتذكر أنھ كان في نھایة  ی  P43  لكن  محدد،. لم یكن ھناك یوم  مایو/أیارعاد في نھایة  وقد  ].  أنور[في منزل  
 الثورة. بدایة 

  2012في عام    P43قال  فمتى حدث ذلك.    P43  فیدنیر  في انشقاقھ. سأل القاضي  حماهدعم  ب   قام  قال إنھ   P43أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
 مارس. /آذاراالسم] بعد  ُحجبالشخص [ ذلكب P43التقى  الوقت،من حمص إلى دمشق. خالل ذلك  P43عندما لجأ 

 ذلك. P43 فأكد. 2012عام  یقصدكان  إن P43 فیدنیرسأل القاضي 

 . إنھم كانوا یلتقون باستمرار ألنھ كان في العاصمة [دمشق] P43كیف كان یتواصل مع حمیھ. فقال  P43سأل القاضي فیدنیر 

 ] كانت المراقبة صارمة للغایة.نعم،[ P43قال ف. وحده بأنورا إذا كان قد التقى عمّ  P43 فیدنیرسأل القاضي 

أجاب فبشكل خاص.    ةمراقبخاضعا لل]  P43أنور أم    قصدإذا كان [لم یكن واضًحا ما إذا كان القاضي فیدنیر ی  P43سأل القاضي فیدنیر  
P43  ".كان  و، "بالضبطP43    سكن  مرحلة ما،یعیش بالقرب منھ [أنور] وفي  P43    في الطابق  أنورالذي كان یسكن فیھ  [في نفس المبنى [

 كانت ھناك قوات أمن مسلحة خلفھ [تتبعھ وتراقبھ]. المنزل،إلى یعود [أنور]  كانكلما واألرضي. 

 تسریحھفصلھ/  یستطیعوا  لمألنھم    P43قال  ف] یترك منصبھ.  أنورفعلوا ذلك وما إذا كانوا قد فعلوا ذلك لجعلھ [  لم  P43سأل القاضي فیدنیر  
 [من منصبھ/وظیفتھ]. 
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فصلھ/تسریحھ] وكان    انقضائھا  عندینبغي  ] لھا مدة قانونیة [أنورألن وظیفتھ [  P43قال  فإنھ لم یفھم وتساءل "لم ال؟".    فیدنیر  قال القاضي
 ذلك الحین. لىإعلیھ العمل 

  P43  ویعلمیعرف.  یكن    مال، ل  P43قال  فأخرى.  دوائر  إذا كان یعرف ما إذا كان قد تم نقل أنور إلى مكاتب/  P43سأل القاضي فیدنیر  
 .285، الفرع من قبل أنھ كان [أنور] في فرع آخر P43فقط أنھ [أنور] كان في الخطیب وأنھ انشق عن الخطیب. وأضاف 

 [أنور]. ھإنھ ال یعرف تفاصیل الجدول الزمني لعمل P43قال فسأل القاضي فیدنیر متى. 

 لم یعرف التواریخ والتفاصیل. P43ربما قبل األحداث، لكن  P43قال فتقدیر متى وأین.  P43سأل القاضي فیدنیر عّما إذا كان بإمكان 

 لم یعرف التواریخ.  P43والخطیب، إال أن    285] بین الفرع  تنقّل[ی  ینتقلإنھ قصد أنھ [أنور] كان    P43قال القاضي فیدنیر إنھ لم یفھم. قال  

كرم   مجزرةإنھ كان یعیش في حمص وانتقل إلى دمشق بعد    P43كیف انتقل من حمص إلى دمشق. فقال    P43سأل القاضي فیدنیر  
 في حمص]. ٌي الزیتون [ح

حیث  . 2011نھ كانت ھناك بعض الصعوبات حوالي عام  إ P43قال ف. حمیھواجھ صعوبات بسبب قد كان   إن P43 فیدنیر سأل القاضي
ھناك وظائف وال عقود ولم   تعدلم    2011مدرس ریاضة [تربیة بدنیة] ضمن عقد رسمي حكومي. وبسبب أحداث    ،موظفًا   P43كان  

 .التدریس تھ فيوظیفوخصص وقتھ مع شقیقھ للعمل [ھناك] وترك متجر بقالة یمتلك  P43یذھب الناس إلى المدرسة. كان 

تشرین إنھ سیتطرق إلى ذلك. في    P43قد واجھ صعوبات بسبب طبیعة وظیفة حمیھ. قال    P43أوضح القاضي فیدنیر أنھ یقصد ما إذا كان  
أو/الثاني البقالة  لالختطاف عندما كان خارج   P43تعرض    ،2011  ،دیسمبر/كانون األول  نوفمبر  أیام وتم  .  متجر  لمدة ثالثة  اختطافھ 

تلك المنطقة تحت سیطرة الجیش السوري الحر.   حیث كانت  ]FSA[  واتھموه [الخاطفون] بترك العمل للتجسس على الجیش السوري الحر
أن سبب اختطافھ ھو أنھ قریب لضابط   P43. أوضح  في أمرها  قالوا إنھم نظروو.  االعتذار لھو  P43سراح    قاموا بإطالق  أیام،بعد ثالثة  و

] كان على اتصال بالثوار في الغوطة الشرقیة. أنور، خاصة أنھ [أنورعمل  وعن  سألوا عن الموضوع    قولھم،إنھم حسب    P43أمن. قال  
 .المعتقلینساعد قد أنھ شخص طیب و حماه  وأخبروه أن  P43اعتذروا لـ

المعتقلین.   ةساعدقام بم  قدالرغم من أن أنور كان على اتصال بالجیش السوري الحر وبقد اختُطف  P43إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
لم یكن ذلك بسبب أن االسم وھذا ضابط أمن وھذا قریبھ".  "كان األمر أشبھ بـو إنھم لم یكونوا على علم بذلك وقت االختطاف.    P43قال  ف

أحد كان    P43" وألن  رسالن یح أنھ لم یتم اختطافھ ألن ھناك ضابًطا سیئًا یحمل اسم العائلة "یحاول توض  P43[كان    ذاكأو    ھذاكان  
 كان ضابًطا في األجھزة األمنیة].  P43ألنھم یعرفون أن قریب  معھ التحقیق تم اختطافھ لیتم بل أقربائھ،

 بالطبع. ، P43أجاب فإن كان قد تقدم بطلٍب للجوء.  P43سأل القاضي فیدنیر 

  P43قال  ف).  BAMF(  االتحادي للھجرة والالجئین  المكتب  كان یتذكر ما قالھ عن اختطافھ خالل المقابلة مع  إن  P43سأل القاضي فیدنیر  
 ر بما قالھ.ییمكنھ إخبار القاضي فیدنونعم، 

بما حدث مقتبسا من محضر االستجواب: "لقد تم اختطافي لمدة ثالثة أیام في غرفة مظلمة حیث لم أستطع الرؤیة.   P43ذّكر القاضي فیدنیر  
عن الجیش السوري الحر إلى حماي. وفي النھایة، اكتشفوا أنني لم أكن على اتصال بھ   وقالوا لي إنني أسرب معلوماتٍ بي  ضرقاموا بو
 ذلك. P43انتقلت إلى دمشق". فأكد  أنني قد و

ا إذا كان قد قال إنھ تم إطالق سراحھ ألنھم اكتشفوا أنھ ال توجد معلومات بأنھ كان على اتصال مع حمیھ. عمّ   P43سأل القاضي فیدنیر  
باألخذ سیعرف معلومات عن الجیش السوري الحر  كان  كیف    مجازیًاإن ال معلومات لدیھ حول الجیش السوري الحر، وسأل    P43فقال  

یعرف معلومات عن الجیش السوري الحر أو كان على اتصال بھم، فلن  P43أنھ كان یرتب انشقاق حمیھ [بمعنى آخر، إن كان باالعتبار 
 یواجھ أي مشكلة في العثور على أشخاص لترتیب انشقاق أنور].

ألنھ لم یكن یسرب معلومات، بل ألنھ ال توجد    P43لجیش السوري الحر قد أطلق سراح  قال القاضي فیدنیر إن المحضر ال یذكر أن ا
 إنھ ذكر أنھ بعد ثالثة أیام، تأكدوا من أنھ لم ینقل معلومات إلى حمیھ. P43معلومات عن اتصالھ بأنور. قال 

*** 

 ] دقیقة 15استراحة لمدة [

*** 

 سبتمبر./أیلولفي نھایة  2012إنھ غادر عام  P43قال فغادر سوریا.  متى P43سأل القاضي فیدنیر 
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 ذلك. P43أكد ف. 2012قال عام قد  P43إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 

 .أطفالھمع زوجتھ و P43قال فمع أسرتھ.  مإذا كان قد غادر سوریا بمفرده أ عّما P43سأل القاضي فیدنیر 

 ، ثالثة.P43أجاب فعندما غادر سوریا.  P43 أطفالھعدد   كم كانسأل القاضي فیدنیر 

 إنھ استأجر سیارة خاصة وعبر الحدود إلى لبنان.  P43قال ف. P43سأل القاضي فیدنیر كیف غادر 

 ذلك. P43 فأكدكان یعیش في دمشق قبل ذلك.  إن P43سأل القاضي فیدنیر 

 في الیوم السابق. اإنھ كتبھ P43متى قام بإعداد مالحظاتھ. فقال  P43سأل القاضي فیدنیر 

 من قبل االّدعاء العام  استجواب

لبنان في آذار  P43  كلینجھ المّدعي العامسأل   أثناء مقابلة المكتب االتحادي للھجرة   2013  ،مارس/عّما إذا كان قد قال إنھ غادر إلى 
 .2013ا إذا كان كلینجھ قد قال عمّ  P43والالجئین. سأل 

 ال، لم یقل ذلك. P43أكد كلینجھ ذلك. قال 

 إنھ [أنور] كان ضد سیاسة الظلم وعندما شھد ذلك بعد األحداث.  P43  فقالمتى قال حموه إنھ یرید االنشقاق ألول مرة.    P43سأل كلینجھ  
من الصعب جًدا على الشخص اختیار السالم فقط. وعلى تقدیم المساعدة ألن ذلك ممنوع في سوریا.    اأصبح خاضعًا للمراقبة ولم یعد قادرً 

األسلحة   استخدام  أنھ [أنور] كان یقول باستمرار إنھ ضد  P43على المرء اختیار جانب معین، إما النظام أو الجیش السوري الحر. أوضح  و
 ه بالدماء. اتلطخ یدت لكیالوأن قراره باالنشقاق كان 

في بدایة عام    P43قال  فإنھ یرید االنشقاق للمرة األولى.    أنورقال    متىلم یرد على سؤالھ وسأل مرة أخرى    P43إلى أن    نجھأشار كلی
في   عنھوزوجتھ]    P43" [ربما  علمناإلى أنھ أجاب على ھذا السؤال وأضاف "  P43أشار  و.  مایو/أبریل أو أیار/نیسانفي    –  2011

  ا صعب   كان  إال أن أمرنشقاق] موجودة،  ما حدث بالتفصیل ومنذ تلك اللحظة كانت فكرة [اال  P43]  أنوریونیو. أخبر [/حزیرانأو    مایو/أیار
 وتم القبض علیھ.قام باالنشقاق  كون ھناك عواقب وخیمة إذایسكان ألنھ 

 .2012في عام  P43 فقالر متى كان ذلك. یأنور. سأل القاضي فیدن نشقاقأشار كلینجھ إلى أن ھناك شخًصا رتب ال

 مارس. /آذاركان بعد  إال أنھصعب،  ھذاال،  P43 فقالأكثر تحدیًدا. أنو یكون  P43إن كان بإمكان سأل كلینجھ 

 كان إن ذلك    P43قال  ف قال كلینجھ إنھ یرید العودة إلى موضوع حمص. سأل كلینجھ متى بدأ الجیش السوري باستخدام السالح في حمص.  
األولى في حمص. المظاھرة  الساعة    حیث  بعد  برج  المتظاھرون عند  [إما  "وحمص.  في  تجمع  ذلك على یوأو سور  P43شاھدنا"  ن] 

 والمتظاھرین. وكانت المظاھرة قریبة من [مركز] شرطة حمص. إنفاذ القانون بین سلطات  اشتباًكا P43التلفزیون وسمع  

المظاھرات   یجةونتقتال مسلح.    في  إلى أنھ لم یشارك في مظاھرات وال   P43أشار  فمتى بدأ العنف ضد القوات السوریة.    P43سأل كلینجھ  
 بالقرب من منزلھ. متجر البقالة الریاضة [التربیة البدنیة] وعمل في وظیفتھ في P43ترك  الشغب،وأعمال 

ھناك مظاھرات كل یوم جمعة وأن النظام أقام نقاط    إنھ كان  P43قال  فأصبحت حمص تحت سیطرة النظام السوري.    متىسأل كلینجھ  
  كان ھناك والجمیع.  ن لم یشارك  لك  ،كانت مسلحة. مما أجبر المتظاھرین على ترك المظاھرات وحمل السالح   والتي  تفتیش خارج المنطقة

 أخرى قررت حمل السالح.  فئةو ةسلمی فئة

إن الحي الذي كان یعیش فیھ كان تحت سیطرة الجیش السوري    P43ل  قافلسیطرة النظام السوري.    خضعت حمصمتى    P43سأل كلینجھ  
 ، أصبح تحت سیطرة النظام. 2012 ،فبرایر /شباط 13في والحر منذ بدایة الثورة. 

إنھ    P43  فقالعاطف مع الثورة.  كان یتإذا قال إنھ    P43اختطف من قبل الجیش السوري الحر. سأل كلینجھ  قد    P43أشار كلینجھ إلى أن  
 لحل السلمي.ل اداعمً كان  إال أنھمن المنطقة،   لكونھقد تعاطف مع الثورة  بالطبع

 حماه   ا إذا كان قد أخبر الجیش السوري الحر أنعمّ   P43  كلینجھقال إنھ تعرض للضرب أثناء اختطافھ. سأل    P43إلى أن    كلینجھأشار  
عندما اختطفوه، وكان معصوب العینین طوال    قد تلقى بضع ضربات  قال إنھ  P43ال، لم یسألوه [عن ذلك]، لكن    P43قال  فیرید االنشقاق.  

عالقة    ما بینھما كان  أن   P43. أخبرھم  ھیحمبحول عالقتھ    جرى تحقیقأنھ كانت ھناك أسئلة و  P43یستطع الرؤیة. وأضاف    مالوقت ول
 كانوا مع الثورة.  قد وعائلتھما] P43و أنوروأنھم [بحمیھ صھره : عالقة عائلیة
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 ال، لم یذكر ذلك. P43 فقالسؤالھ السابق.  كلینجھكرر  

] یرید االنشقاق،  أنورأنھ [ب  P43  أنھ لو أخبرھموالمخابرات.  أجھزة  كان یعمل في    حماه تعرض للضرب ألن  قد    P43أن    ھكلینج  حصرّ 
قالوا إنھم سیتواصلون مع  و.  المعتقلینیساعد  كان  أنھ  كان مع الثورة و  حماهإنھ أخبرھم أن    P43الطریقة. قال    تلكب  P43عاملوا  لما  

 مساعدة الناس.  حول P43في العاصمة [دمشق] للتأكد من صحة ما قالھ  أشخاص

إن ذلك كان في    P43قال  فیرید االنشقاق.    حماه  كان الجیش السوري الحر على اتصال بدمشق، فلماذا لم یخبرھم أن  نإ  P43سأل كلینجھ  
 إلى دمشق وقام بترتیب االنشقاق.  P43وبعد ذلك ذھب  2011نھایة عام 

نھ یجیب. وعندما یكون المكان مظلًما نھ عندما یُسأل اإلنسان، فإإ  P43قال  فیرید االنشقاق.    حماه لماذا لم یخبرھم أن    P43سأل كلینجھ  
كان  أنھ  و  یعرفھم،أنھ كان یتعامل مع أشخاص ال    P43أوضح  كما  علیھ أن یجیب على السؤال.  فإن  معصوب العینین،  ویكون الشخص  

 أطلقوا سراحھ بعد ثالثة أیام. ]،P43بعد التأكد من [قصة وخائفًا، وكان یتلقى الضربات. 

 مكانیة مع أي شخص إل  P43شاركھ  ی  مل  ئًاشی  لكن ذلك كان،  : صحیحP43قال  فبعد إطالق سراحھ.    P43م  سأل كلینجھ لماذا لم یخبرھ
مشاركة ذلك مع شخص موثوق بھ   P43  إال أنھ كان بإمكان  الجیش السوري الحر.  معلنظام  تابع ل  اختراق أي مكان وقد یكون ھناك عمیل

كان صدیقًا لشقیق  كما  ].  P43  متجر بقالةالمتجر [  زبائن كان أحد  و  كان [ذلك الشخص الموثوق بھ] یعیش في نفس الشارعوفي المنطقة.  
P43    .وبإمكانوموظفًا في الجمارك. لقد انشق وكان شخًصا موثوقًا بھ  P43    وھو بدوره سینقل الصورة [الكاملة]    ا كھذاشخصً أن یخبر

كان   یسكن، في كرم الزیتون حیث كان    وقعت  حادثة  P43[الجیش السوري الحر]. ذكر    أفرادخبر  یما كان ل  P43بطریقتھ الخاصة. لكن  
لجیش السوري  " [ربما اوااكتشفوقد "ھناك شقیقان؛ أحدھما كان عضوا في الجیش السوري الحر واآلخر من المفترض أنھ متظاھر سلمي.  

الجیش  من  الحر] أن الشخص السلمي كان یجمع معلومات عن المتظاھرین والجیش السوري الحر، وأنھ أخبر النظام عن اجتماع المجموعة [
بعد  ور القنبلة.  ر] وغادر، فجّ خبِ عندما خرج [المُ وقنبلة صغیرة.    وفیھر] طعاًما،  خبِ مُ أثناء لقائھما، أحضر شقیقھ [أي ال والسوري الحر].  

بربطھ  األخ  حیث قام  .  اأسبوع، تمكن الجیش السوري الحر من القبض على ذلك الشخص وكان شقیقھ [عضو الجیش السوري الحر] حاضرً 
 كرم الزیتون.   فيه السیارة وجرّ بر] خبِ المُ بربط [

إنھ أراد تلخیص إجابتھ بالقول إنھ ال یستطیع الوثوق    P43أطال في الحدیث وأن السؤال كان حول اختطافھ. قال  قد    P43إن    ھقال كلینج
 بحیاة جمیع أفراد األسرة [یعرض حیاتھم للخطر].  ذلك فقد یودي -بأي شخص 

 P43إنھ عندما طلب [أنور] من  P43في انشقاقھ. فقال  اإذا أخبره أنور عن جھات االتصال واألشخاص الذین ساعدو P43سأل كلینجھ 
 في الغوطة.  أشخاٍص ، باختصار، إن انشقاقھ كان مؤمنًا من قبل P43مغادرة سوریا في األیام األخیرة، قال لـ

 في عین ترما. P43قال  فعیش في دمشق. ی كانأین  P43سأل كلینجھ 

 .كان یملكھا حماه إن P43من كان صاحب الشقة. فقال  P43سأل كلینجھ 

 الجیش السوري الحر. P43من كان یتحكم في تلك المنطقة. فقال  P43سأل كلینجھ 

 على الحدود خارج عین ترما، كانت  غیر أنھإنھا كان تحت سیطرة الجیش السوري الحر منذ أن وصل.  P43قال فمنذ متى.  ھسأل كلینج
 خرج.یدخل أو یتفتش كل من نقاط تفتیش   ھناك

 P43"غادرنا" [  ، 2012  ،فبرایرشباط/  13كرم الزیتون في    مجزرةإنھ غادر ألنھ بعد    P43قال  فلماذا غادر حمص.    P43  ھكلینجسأل  
 المنطقة بأكملھا بسبب قصف الدبابات وفر جمیع السكان.   وُھجرتالمالبس التي كانوا یرتدونھا.    عداوأسرتھ] ولم نتمكن من أخذ أي شيء،  

بقي عدد قلیل  قد  زوجتھ وأطفالھ و   P43أخذ  حیث  إنھ لم یكن موجوًدا عندما وقع القصف.    P43لمجزرة. فقال  سأل كلینجھ كیف بدأت ا
 ثالثة تحت سیطرة النظام. أوما حدث، لكنھا أصبحت بعد یومین  P43 یعرفبعد القصف دخلت قوات النظام وال ومن الناس. 

بقصف دبابات النظام وربما كانت ھناك مقاومة من الجیش السوري الحر. وكان ھناك طریق    P43كیف حدثت المجزرة. فقال    سأل كلینجھ
 سالك للمدنیین.

أفعل في حمص؟" كنت س"ماذا  مجازیًا    P43تساءل  وتضرر.  قد  ألنھ تم تدمیر منزلھ و  P43قال  فلماذا غادر حمص.    P43  ھسأل كلینج
.  شفى وخضع لجلسات [عالج] في الم  رجلھإعاقة في  یعاني من  أنھ قبل شھر من انتقالھ [إلى دمشق] ُولد ابنھ في دمشق وكان    P43وأضاف  

 ابنھ. عالجأفضل مكان ل كانت إن دمشق "قالواو"قال الطبیب إنھ [االبن] بحاجة إلى عملیتین. حیث 

إنھ في البدایة، [عاش/أقام] في [حي مخیم] الیرموك، ثم في دف   P43ا انتقل إلى دمشق. فقال  أین كان یعیش عندم  P43سأل كلینجھ  
 ه، ثم عین ترما. و، ثم إلى العباسیین في نفس المبنى الذي كان یعیش فیھ حمالشرطة [حي]؛ الشوك
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 .2012ا إذا كان كلینجھ یعني في عام عمّ  P43سأل ف. 2012من الذي سیطر على الیرموك في عام  P43سأل كلینجھ 

 إنھ كان تحت سیطرة الفلسطینیین. P43قال كلینجھ نعم. قال  

لكن كانت و  فحسب،بھدوء  یعیش    P43]. كان  انتمائھم[  بھ  إنھ ال یعرف عالقتھم   P43إذا كانوا ینتمون الى النظام. فقال    P43سأل كلینجھ  
 ھناك نقاط تفتیش تابعة للنظام خارج المخیم.

عالقة بالمتظاھرین   لم یكن لھإنھ    P43قال  فا إذا كان من الصحیح افتراض أنھم كانوا مع المعارضة ضد النظام.  عمّ   P43  ھسأل كلینج
 یعرف من ھاجم من.  لم یكنلكنھ  ،یةالنار راتالعیا إطالق على سماع P43 اعتادوضع ابنھ. شأن فقط ب قلقا P43كان و وال بالمسلحین. 

 ذلك. P43ا إذا كان شقیق زوجتھ قد أصیب. فأكد عمّ  P43سأل كلینجھ 

إنھ كان في دمشق، وربما في جوبر، ولكن لیس بسبب اسم الشخص [أثار    P43قال  فإخبار المحكمة بما حدث.    P43طلب كلینجھ من  
P43    رسالنلم یتعرض للھجوم (من قبل المعارضة) ألن اسم عائلتھ كان "شقیق زوجتھ  أن    بقصد نفس الحجة التي ساقھا في وقت سابق  .["

رأت  أراد زیارة أقاربھ.  والمخابرات] وكان معھ سائق.  أجھزة  األمن/لكن األمر كان باألحرى أنھ كان في سیارة أمنیة [سیارة تابعة لقوات  
جب االسم] [ابن أنور]. "عندما حدث ذلك" [عندما وقع  حُ ، [P43شقیق زوجة  نقطة تفتیش السیارة التي كان یقودھا السائق من داریا مع  

السائق خالد من داریا مع   القبض على  . وتمات الناریةراالعی] الباب وھرب. سمع إطالق  أنورالھجوم]، فتح [ابن  /إطالق العیارات الناریة
 السیارة. وبعد یوم أو یومین، أطلق سراحھ. 

 یعرف.   م یكنإنھ ل P43قال فحدث لھ [السائق]. یعرف ما  P43إن كان سأل كلینجھ 

 تخص األمن [القوات/أجھزة المخابرات] وكانت تحت تصرفھم. كانت إنھا P43سیارة من كانت. فقال  P43سأل كلینجھ 

عن سبب مغادرة والدھا سوریا. فقالت إنھ   2016في االستجواب في عام    P43، ُسئلت زوجة  P43قال كلینجھ إنھ فیما یتعلق باختطاف  
خضع للمراقبة من قبل الجیش السوري الحر ألنھ كان یعمل لصالح النظام، وأصیب شقیقھا، واختطف زوجھا وضرب، لذلك، قرر  قد  

یعني   P43عن الجزء الثاني [على األرجح، كان    لم یعرفإن الجزء األول كان كما ذكر من قبل، لكنھ    P43قال  فوالدھا [أنور] االنشقاق.  
 ].یراقب أنوركان  زء الثاني لكنھ لم یكن یعلم أن زوجتھ قالت إن الجیش السوري الحر عكس ذلك. كان یعرف عن الج 

 ذلك. P43د قد غادر سوریا. فأكّ شقیق زوجتھ ا إذا كان عمّ  P43 سأل كلینجھ

 .إنھ ال یعرف P43 سأل كلینجھ متى كان ذلك. فقال

 ھ.یبعد [مغادرة] عائلة حم P43قال ف. أو بعد أنور سوریا قبلقد غادر شقیق زوجتھ ا إذا كان عمّ  P43سأل القاضي فیدنیر 

لم أكن و، قاموا بتدمیر/تخریب/إتالف الشقة.  حماي، "بعد أن ھرب  حضر االستجوابم  نبما حدث مقتبًسا م P43 فیدنیر القاضي  ذّكر
شقیق  إنھ غادر سوریا قبل    P43ا إذا كان یتحدث عن شقتھ في حمص. فقال  عمّ   P43أعرف ألنني لم أكن ھناك". سأل القاضي فیدنیر  

 تم تفتیشھا   إنھ ذكر أن شقتھ في حمص  P43. قال  2013  عام  الذي غادر إلى األردن في بدایة  وهحم  تبعھبشھرین ونصف، وزوجتھ  
 التقاط صور لھا. /مقطع فیدیو بتصویرقد قام في حمص،  سیارة أجرة، وھو سائق P43صدیق  أنبالكامل، و دمیرھاتو

 ال، كان في لبنان. P43قال فإنھ كان في دمشق عندما حدث ذلك.  ا إذا كان قالعمّ  P43سأل القاضي فیدنیر 

عشر...   ي"اثن  P43[قال    2012  ، دیسمبر/األولكانون  حدث في    إنھ  P43قال  ف.  أنوركیف تم ترتیب عملیة انشقاق    P43سأل كلینجھ  
إذا كان یقصد "2012 الواضح ما  لـ "دیسمبر/كانون األول  ". لیس من  أنھ قال "اثني عشر" كاختصار  أم  أنھا  " قبل  2012"  توضیح 

أنور] وقالت "علیك أن  ب[باالتصال    P43  ةحماوقامت  ] یحتاج إلى عملیة جراحیة عاجلة في المشفى،  أنور"]. قیل إن ابنھ [ابن  2012"
أنھ تم الترتیب لذلك حتى تسمع [قوات األمن التي من المفترض أنھا تراقب المكالمات    P43تكون معي على األقل [في المشفى]." أوضح  

، وأن العباسیین لیست اطبیعیً   األمر  أنھ كان مخطًطا لیبدو كما لو كان   P43وأضاف    ] كان یجب أن یكون في المشفى.أنورالھاتفیة] أنھ [
  بالمخاطر ألنھ كان من الممكن   امحفوف  األمر كان  إلى أن  P43أنھ التقى بأشخاص. أشار    ھیحمإنھ سمع من    P43بعیدة عن الغوطة. قال  

 .أن یتم القبض على أنور في احدى نقاط التفتیش

 الدفاع  ياستجواب من قبل محام

 دقائق. 5إلى  احتاجقال محامي الدفاع فراتسكي إنھ 

 *** 
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 دقائق] 5[استراحة لمدة 

 *** 

لم یخبر الخاطفین أن أنور كان    P43لى أن]  إ  بھ كان یعمل في الجمارك وانشق، و[أشار  ا ذكر شخًصا موثوقً   P43فراتسكي إلى أن    أشار
ال، كان ذلك الشخص في   P43رتب انشقاق أنور. فقال    منالشخص الموثوق بھ ھو    ذلكإذا كان    P43یرید االنشقاق. سأل فراتسكي  

 الزبداني [ُحجب االسم]. حمص وكان یُعرف بأبي وائل الحمصي. وكان الشخص اآلخر في ریف دمشق في

 على أساس أنھ صدیق للعائلة.   P43ال. فقد أخبره    P43ھ. فقال  یإذا تحدث مع الشخص الموثوق بھ حول مساعدة حم  P43سأل فراتسكي  

]، وعائلتھ  P43إنھ كان في حمص عندما "غادروا" [   P43سأل فراتسكي عّما إذا كان الشخص الموثوق بھ موجود حالیا في سوریا. فقال  
 أنھ [الشخص] قد أصیب بجروح خطیرة. P43وسمع  

التصال الخاصة بھ. معلومات ا  P43یعرف مكانھ وما إذا كان لدى    P43ما إذا كان    –سأل فراتسكي عن الشخص اآلخر من الزبداني  
 ذلك. P43نفى 

إنھ مكث في لبنان    P43قال  فحدث بعد ذلك.  عّما    P43غادر إلى لبنان مع زوجتھ وأطفالھ. سأل فراتسكي    P43لى أن  إأشار فراتسكي  
وعمل كمتطوع في األمم المتحدة،   لھا،في مدرسة حیث كان مدیًرا    P43عمل  ووتعرض للتنمر واالضطھاد.    ،وتسعة أشھرعامین  لمدة  

 لمساعدة السوریین.  وعمل تطوًعا

 إن زوجتھ كانت معھ. P43زوجتھ. فقال  أمھ في األردن یعّما إذا كان في ذلك الوقت على اتصال مع حم P43سأل فراتسكي 

كان   إذا  ما  فراتسكي  مع حم  P43سأل  اإلنترنت،  المثال عبر  سبیل  اتصال، على  فقال  یأو زوجتھ على  كانوا P43ھ.  إنھم  بالطبع،   ،
 یتواصلون طوال الوقت عبر الواتساب.

انشق    حیث  في األردن.كان سیئًا للغایة  إنھ یعلم أن وضعھ [أنور]    P43كیف یصف وضع أنور بعد انشقاقھ. فقال    P43سأل فراتسكي  
كان   وبالتالي،.  الطرفینأي من    قبل  ش السوري الحر ألنھ كان ضد استخدام السالح [المقاومة المسلحة/المعارضة] منولم ینضم إلى الجی

واحد في عین    بیتغادر سوریا ولم یكن لدیھ سوى  وقد  إلى ترك المدرسة والعمل للمساعدة في دفع اإلیجار.    والدهوضعھ صعبًا واضطر أ
 ترما. 

إنھ یعلم أنھ [أنور] تقدم بطلب للجوء في السفارة األلمانیة في    P43من األردن إلى ألمانیا. فقال    وهكیف انتقل حم  P43سأل فراتسكي  
لم یخبرھم عن وظیفتھ السابقة وجاء ودعى ریاض سیف.  م بمساعدتھ ویُ ااألردن أو شيء من ھذا القبیل. وكان ھناك شخص في ألمانیا ق

 .2014إلى ألمانیا عام 

 إنھ ال یعرف. P43م معلومات عن النظام. فقال فراتسكي عّما إذا كان أنور قد قدّ سأل 

إن حماه قال إنھ یرید الذھاب إلى مؤتمر جنیف للمعارضة.   P43ھ في مؤتمر جنیف. فقال  ییعرفھ عن مشاركة حمعّما    P43سأل فراتسكي  
 یأمل في إیجاد حل سلمي في سوریا.  P43 وكان حمو ي السوري].لالئتالف [الوطن ارئیس أحمد الجربا وكان [أنور] مدعوً ال ربما كان 

 محامي المدعیناستجواب من قبل 

 . وأعطتھا القاضي كیربر اإلذن.]P43، الشاھدة من الیوم السابق، إن كان بإمكانھا طرح سؤال على P42[سألت 

من   تالوةال"الثورة" بعد أن بدأ  استخدام  ، لكنھ تحول بعد ذلك إلى  لثورة" لوصف األحداثكان یستخدم مصطلح "ا  P43ن  إ  P42  قالت
أن "األحداث" تعني بدایة    P43ال، لم یكتب ذلك. كما أوضح    P43قال    إذا كان ذلك مذكوًرا في مالحظاتھ.  P42  P43ت  مالحظاتھ. سأل

 ".أحداثلم تكن ھناك " الثورة،قبل اندالع ف". ألحداث"اكلمة ال یوجد معنى آخر لوالثورة السوریة.  

بدأ في استخدام   P43استخدم مصطلحین عربیین مختلفین لوصف الشيء نفسھ: "األحداث" و"الثورة". كما لوحظ أن    P43قال كروكر إن  
األولى"  الحادثة  إنھ قال "  P43قال  فإذا كان بإمكانھ إیضاح ذلك.    P43المصطلح اآلخر بعد أن بدأ التالوة من مالحظاتھ. سأل كروكر  

ستكون ھذه ھي فھ. إن "األحداث" ھي "األشیاء الجدیدة". فلو لم یكن ھناك شيء في سوریا وبعدھا بدأت الثورة  یالثانیة" مع حم  حادثةو"ال
 الجدیدة. الحادثة 

 إنھ كان یقصد الثورة السوریة.  P43. فقال 2011مصطلحات بعد ا للإذا كان ھناك استخدام مختلف سیاسیً عّما   سأل كروكر
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في    اجیرانا  كانوحیث  .  العائلةأنھ یعرف    P43وأضاف    ذلك.  P43]. نفى  ُحجب االسمكان یعرف شخًصا یُدعى [  نإ  P43سأل رایجر  
 االسم]". ُحجبشخًصا باسم "[ إال أنھ ال یعرفكرم الزیتون، 

] وانضم إلى المعارضة أنوربعد الخطیب انشق [  ال،  P43قال  فأخرى.  دوائر  قد تم نقلھ إلى مكاتب/  حماهإذا كان یعلم أن    P43  رایجر  سأل
 .كل ما في األمر في جنیف، ھذا

قابلت [ُحجب االسم] و.  أصبحت أقل صرامة، ولكن بعد أن تم نقلي،  شدیدة   251أن حماه قال "كانت المراقبة في الفرع    P43أخبر رایجر  
ألن ذلك یتعارض مع ما قالھ    P43إذا كان ھذا ھو الشخص الذي ساعد حماه أو الشخص الذي ذكره  عّما    P43وساعدني". سأل رایجر  

P43    قال  ف .  عندما أدلى بشھادتھسابقًاP43  نھ ال یوجد تناقض. حاول  إP43    [أنور] شخص من الزبداني، لكنھ    من خالل  ھیحممساعدة
قد  منھ مغادرة سوریا ألنھ    P43طلب حمو    ،2012سبتمبر،  /قال أیًضا إنھ ذكر أنھ في أیلولو.  عائلتھ  دونرد المغادرة  یُ   لمرفض ألنھ  

ولم یكن   مغادرةخاللھا من تأمین المن    ]أنوراالسم] أو    ُحجبوسیلة للفرار، دون ذكر التفاصیل. كانت ھذه ھي [الطریقة] التي تمكن [[  نأمّ 
P43    طریقھ الخاص للمغادرة. أضاف    یعمل على تأمینعلى علم بذلك ألنھ كانP43  ] لم یخبر  أنورأنھ [P43   ِرتب  خالل َمن  ن  م] أنور  

 .انشقاقھ]

[ُحجب االسم].    من خالل[ُحجب االسم]، إال أن أنور قال إن ذلك تم    من خالل إن انشقاق أنور قد تم ترتیبھ    سابقًا  قال  P43قال رایجر إن  
 إنھ لم یقل ذلك. P43قال 

 من أین. P43سأل فقد التقى بشخص في صربیا من الیونیسف في طریقھ.  P43إذا كان عّما   سأل رایجر

قاما باللحاق ودعى آشلي جیبرسون/جیلبرتسون والصحفیة أنیتا.  نعم، التقى بصحفي أمریكي ی  P43قال  فقال رایجر من لبنان إلى ألمانیا.  
كانا [الصحفي والصحفیة] وا "سنفعلھ" في ألمانیا.  نّ كعّما    وعائلتھ] إلى مقدونیا ثم كرواتیا وطلبا إجراء مقابلة صحفیة سأال فیھا  P43"بنا" [

 ھا. اا مقابالت ونشریأجرو" كل ستة أشھر في برلین. نازوران"ی

، كان الوضع سیئًا للغایة. وُدمر جزء من منزلھ. واحتاج سابقًاأنھ كما قال    P43عن سبب الھروب من حمص. فكرر    P43  سأل رایجر
 ابنھ الصغیر إلى العالج وأجرى عملیتین في دمشق. وأصبحت منطقتھ تحت سیطرة النظام. 

 .2012سبتمبر، /في نھایة أیلول P43متى غادر لبنان مع عائلتھ. فقال  P43سأل القاضي فیدنیر 

 إنھ كان عنى بذلك المغادرة من سوریا إلى لبنان. P43أوضح القاضي فیدنیر أنھ كان یقصد "مغادرة لبنان إلى ألمانیا". قال 

بالطائرة إلى تركیا حیث مكث ثالثة   2015  وفمبر،ن/الثاني  تشرین  28في    P43قال  فكرر القاضي فیدنیر أنھ قصد من لبنان إلى ألمانیا.  
 . 2015 ،دیسمبر/كانون األول  5بواسطة زورق مطاطي إلى الیونان وسافر بالقطار من أثینا إلى صربیا، ووصل إلى ألمانیا في  ثمأیام. 

 محامي المدعیناستجواب من قبل 

 قصد قبل أن ینشق.یا إذا كان شارمر عمّ  P43سأل ف. حمیھإذا كان یعرف رتبة  P43شارمر   محامي المدعینسأل 

 : "عقید."P43قال فأجاب شارمر أنھ بالتأكید لم یكن لدیھ رتبة بعد انشقاقھ. 

ما كان   P43إنھ فیما یتعلق قبل األحداث، وصف    P43. فقال  2011ا إذا كان حموه راضیًا عن عملھ حتى عام  عمّ   P43سأل شارمر  
نھ بخصوص إ  P43الدولة. قال    منشآتمنیة والوزارات وحمایة الدبلوماسیین ومؤسسات/األ. وھي الدراسات  2011عملھ [أنور] قبل عام  

یقوم الجیش السوري الحر بترقیة األفراد    االنشقاق،أنھ بعد    P43أوضح  ف] أنھ بعد انشقاقھ [أنور] لم یكن لھ رتبة.  ذكر [شارمر  ،"العقید"
 عقید في النظام. كان برتبةبینما  ،عمیدبرتبة ] أنور[  كان المعارضة،إلى "عقید شرف". في على سبیل المثال  ،رتبة واحدة

ن ھذه كانت إجابتھ  إ  P43قال  ف.  2011انطباع بأن حماه كان راضیًا عن عملھ قبل عام    P43قال شارمر إن سؤالھ ھو ما إذا كان لدى  
إلى أنھ قال إنھ [أنور] كان متواضعًا جًدا ومحبوبًا من الناس من حولھ ولم یكن لدیھ أي عداء، كما كان   P43عن السؤال السابق. أشار  

 سیاراٌت ال تحصى.و  [ربما السوریون] نعرف ضبّاًطا من الطائفة األخرى، ولدیھم قصورٌ   "أننا"إلى    P43یساعد دون قبول الرشاوى. أشار  

 . ال بأسسؤالھ. فقال شارمر ال، لكن  عن أُجیب نسألت القاضي كیربر شارمر إ

 ] بعد الظھر 12:25[ُصرف الشاھد الساعة 

 ذلك. أعطتھ القاضي كیربر اإلذن. بإمكانھا إذا كان إنھ یود إضافة شيء وسأل القاضي كیربر عمّ  P43قال 
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. "نحن" عائلتھ [أنور] في برلین وھناك بعض الدعوات على بعض األمور تحدثو  إلى "أننا" في ألمانیا، دولة قانون وعدالة.  P43أشار  
[أنور] على مواقع    تھ تم تسمی  ذلك،]، صغاًرا وكباًرا. باإلضافة إلى  أنورعائلتھ [و  ھیحمقتل    لىإتدعوا  التي  وسائل التواصل االجتماعي  

 ھم بريء حتى تثبت إدانتھ. المتّ وإن . "ھنا"كان شاھًدا ذلك والشخص الذي أطلق علیھ  ي"أنور الصھیون"التواصل االجتماعي بـ

 .یمثل إشكالیةوقالت لھ إن المحكمة ستنظر في ذلك وقالت إن اإلنترنت یمكن أن  P43شكرت القاضي كیربر 

 اتم صرفھ، لكنھقد سبق وأن  سؤاًال. فقالت القاضي كیربر إن الشاھد    P43سأل فراتسكي القاضي كیربر عّما إذا كان بإمكانھ أن یسأل  
بحقوقھ وواجباتھ  P43ذلك. أبلغت القاضي كیربر   P43د فأكّ فراتسكي بطرح سؤال علیھ. لا إذا كان سیسمح عمّ  P43في سؤال  ت شرع

 ا.بصفتھ شاھدً 

ذلك اسم  ن اسمھ [إ  P43ذكر اسم الشاھد الذي قال ذلك بینما كان شاھًدا في المحكمة. فقال    P43كان بإمكان  ن  إ  P43سأل فراتسكي  
 ].P43الشاھد] مكتوب "ھنا" [في مالحظات 

 .لم یتم الكشف عن ھویتھا إذا كان اسم الشاھد قد نُشر علنًا، أم سأل كروكر عمّ 

 إنھ كان شاھًدا. P43سألت القاضي كیربر إذا كان الشاھد في ألمانیا. فقال 

 ذلك. P43 دفأكّ ]. P43إذا كان االسم مكتوبًا على الورقة [التي كان یحملھا  P43سألت القاضي كیربر 

 المحكمة ستأخذ ذلك وستضیفھ إلى البروتوكول.قالت القاضي كیربر إن 

  P43أن لھ الحق في البقاء في قاعة المحكمة أو المغادرة. غادر    P43ظھر. أخبرت القاضي كیربر  بعد ال  12:30[ُصرف الشاھد الساعة  
 قاعة المحكمة]. 

 القاضي كیربر اإلذن.  تھاأعطفإضافة شيء.  بإمكانھاكان  إن P42سألت 

للنظام أو عندما یتحدث الرئیس السوري عن الثورة، فإنھ یستخدم   P42قالت   إنھا ترید اإلشارة إلى أنھ عندما یكون شخص ما موالیًا 
أن الشاھد    إلى]  P43لـ[من خالل سؤالھا السابق    تشیرفقط أن    P42ثورة". أرادت  الحداث"، وتستخدم المعارضة مصطلح "األمصطلح "

 ثورة" باللغة األلمانیة. القد تمت ترجمتھ إلى "" و األحداثستخدم مصطلح "یكان 

 *** 

 [استراحة غداء]

 *** 

 حول "االختفاء القسري في محاكمة الخطیب   )ECCHR(  المركز األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان  قدمھ  تُلي بیان حول اقتراحٍ 
 مساًء]. 2:40مساًء إلى  1:30على التوالي [من  وشارمر وكروكر زبان المدعین"من قبل ممثلي 

(لترجمة    ینمّدعمن قبل محامي ال  2020  ، نوفمبر/تشرین الثاني  19م في  ضافیة المقدّ إدلة  أالحصول على  طلب  إن  القضاة قرارا. "  تال
 التي قامت بھا . كان من المفترض أن یثبت أن العنف الجنسي في سوریا كان جزًءا من الجرائم ضد اإلنسانیة  مرفوض  وقراءة عدة تقاریر)

التقاریر    المخابرات،  أجھزة أحد  تم رفضھ ألن  تمت تالوتھ ولكن  للمادة    قد  قانون   3رقم  الفقرة    3  جملةال )  3(  244بالفعل ووفقًا    من 
یمكن  ووافق على استخدام العنف الجنسي.  قد  أفضت األدلة بالقضاة بالفعل إلى فھم أن النظام السوري  فقد  ي،  ة األلمانالجنائی   اإلجراءات

على   إشاعات، استناًدا إلى  آخرون مزیًدا من المعلومات    قدم. وP29] Z110321و[  P42و  P19و  P32و   P1استنتاج ذلك من شھادات  
للحصول    ذكر أنور البني مساعدة نساءٍ و  مكنسةعاًما أخبره أنھ تعرض لالغتصاب بعصا    15صبیًا یبلغ من العمر    P39ذكر    المثال،سبیل  
 أخرى، في السجن [وبعض األمثلة األخرى]. إذا كان من المفترض أن تثبت المستندات جرائم    لالغتصاب  تعرضھناإلجھاض بعد  على  

قانون من    2رقم  الفقرة    3) الجملة  3(   244بموجب المادة    ، وذلك251بما حدث في الفرع  ألن المحكمة ال تھتم إال    صلة،فھي لیست ذات  
 ". اإلجراءات الجنائیة األلماني

 نسخ]. الا إذا كانت ستوزع نسًخا من القرار على األطراف [لقد نسیت القاضي كیربر ذلك]. [تم توزیع سأل شارمر القاضي كیربر عمّ 

 ظھر. بعد ال 2:52ُرفعت الجلسة الساعة 

 صباًحا. 9:30الساعة  2021 ،أغسطس /آب 18عقد الجلسة التالیة في ستُ 
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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا  – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 43التقریر 
 2021آب/أغسطس،  19و 18تواریخ الجلسات: 

 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021آب/أغسطس،  18 – الیوم السادس والثمانون 

من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة   ً◌ا عام 26إلى شھادة السید أوكوتوتش، وھو مفتش شرطة یبلغ من العمر  ا المحكمة بدءً استمعت 
. وقرأ السید أوكوتوتش رسالة البرید اإللكتروني التي تلقاھا من أحد أفراد عائلة طبیب مفقود  P18و  P17بألمانیا الذي استجوب  

 . 251اعتُقل في الفرع 

وھو طالب ھندسة مدنیة في أوائل الثالثینیات من عمره من جامعة دورتموند التقنیة.    P44ك، استمعت المحكمة إلى شھادة  وبعد ذل
حمص. وقد اقتید إلى موقع مجھول لیومین    –ووصف كیف اعتُقل مع خالھ وابن خالھ في محطة وقود على طول أوتوستراد دمشق  

من استخدام ھاتفھ المحمول    P44ن الحافلة المتوجھة من الموقع المجھول إلى الخطیب، تمكن  ثم إلى فرع الخطیب لثالثة أیام. وعلى مت 
یعتقد أنھ    ً◌ا من النافذة شخص   P44الذي كان یخفیھ لالتصال بشقیقھ. وبینما كان ینحني إلى أسفل إلجراء المكالمة دون أن یُرى، لمح  

 أنور. ولم یر ذلك الرجل مرة أخرى. 

 2021آب/أغسطس،   19 – نون الیوم السابع والثما

على أسرتھ في سوریا. وشرح كیف أیقظتھ القوات    ً◌ا خوف   ً◌ا للوجھ ورأسھ مغطى جزئي  ً◌ا قناع   ً◌ا إلى المحكمة مرتدي   P45تحدث  
فرد من قریتھ ممن تظاھروا ضد األسد،    100. وجمعوا قرابة  2012في شھر آب/أغسطس    االحكومیة عند الساعة الخامسة فجرً 

والقرویین اآلخرین للضرب واإلھانة في طریقھم إلى الفرع، إال   P45وأرسلوا القرویین إلى فرع الخطیب. وعلى الرغم من تعرض 
عالقات تربطھما  القریة  وجھاء  من  اثنین  تدّخل  بفضل  وذلك  الخطیب،  إلى  وصولھم  عند  المعاملة  لسوء  یتعّرضوا  لم  قویة    أنھم 

 بالمسؤولین الحكومیین واللذین قاما بتأمین إطالق سراحھم بعد ثالثة أیام بشرط أن یعبّر أھالي القریة عن دعمھم لألسد. 

 

  

 

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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 2021 ،آب/أغسطس 18 –  الیوم السادس والثمانون

بحضور سبعة أشخاص، وممثل واحد من الصحافة، ورسام قاعة المحكمة. ومثل    اصباحً   9:30بدأت المرافعات في تمام الساعة  
 االّدعاء العام كل من ریتشر وبولتس. ولم یحضر محامو المّدعین بانز، ومحمد، ورایجر. 

محل    شكرت القاضي كیربر المترجم الشفوي الذي سبق لھ العمل لصالح فریق الدفاع عن الغریب، وذلك لقاء موافقتھ على أن یحلّ 
 أحد مترجمي المحكمة في ھذه الجلسة.  

 وتُلیت على الشاھد حقوقھ وواجباتھ. 

 شھادة السید أوكوتوتش 

. وسألتھ عّما إذا زوده أولئك  P17، وأنھ تلقى رسالة من شقیق  ] P18] و[P17كوتوتش قد حقق مع [أفادت القاضي كیربر أن السید أو
في شھر    اإنھ قد وصلتھ رسالة عبر البرید االلكتروني أیضً   فأقر السید أوكوشتوش ذلك قائًال الشھود بأي وثائق أثناء التحقیق معھم،  

 ]. ُحِجبت المعلوماتأیلول/سبتمبر [ 

رفعت كیربر نسخة ورقیة من تلك الرسالة، وعرضتھا على السید أوكوتوتش، وسألتھ عّما إذا كانت تلك ھي الرسالة التي وصلتھ،  
 ]. ُحِجبت المعلومات إنھا وصلتھ في شھر أیلول/سبتمبر [  قر ذلك، قائًال أف

 ، فأقر ذلك. أم ال تلك الرسالة لھ  P17أوكوتوتش عّما إذا أرسل شقیق سأل القاضي فیدنیر السید 

 بتلك الرسالة، فقال إنھ طبع نسخة منھا، وأرسلھا إلى المترجم.  ھ تصرف  عن كیفیةسأل فیدنیر السید أوكوتوتش 

 قام مترجم مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بترجمة الرسالة إلى األلمانیة، فأقر ذلك. سأل فیدینر السید أوكوتوتش عّما إذا 

 . اصباحً   9:38ُسمح للشاھد باالنصراف في تمام الساعة 

ُحِجبت  والتي تحمل تاریخ [ P17المحكمة نسخة من نص ترجمة الرسالة التي أرسلھا شقیق إلى أفادت كیربر أنھ وصلت 
 ]. المعلومات

*** 

 [ما یلي ھو إعادة تمثیل لرسالة البرید االلكتروني بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة.] 

 إلى من یھمھ األمر: 

االسم]،  ُحِجب  اسمھ] ولد في [ُحِجب  [  شقیقيحضرتكم بأن    نُفیدأن    نّود].  ُحِجبت المعلوماتاالسم]، وولدت في [ ُحِجب  اسمي [ 
ى عائلتھ  . ولیس لد 251في مشفى المجتھد الكائن في دمشق. وأُلقي القبض علیھ في المشفى، واعتُقل في الفرع    اوعمل طبیًب 

 ولم نستلم جثتھ، أو مقتنیاتھ الشخصیة، أو شھادة وفاتھ.  ،حتى ھذه اللحظة ھ معلومات عن مكان 

 االسم] ُحِجب [

 التاریخ]ُحِجب [

*** 

P44  رفقة  ب في المحكمة    وحضر   ، ]ُحِجبت المعلومات ، ویدرس تخصص الھندسة المدنیة في [من عمره  طالب في أوائل الثالثینیات
بالمتھم أي صلة قرابة عن طریق النسب أو المصاھرة، وأعطى   محامیتھ د. أومیشین، وأُعلم بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. وال تربطھ 

 عنوان محامیتھ. المحكمة 

 P44شھادة 

أدلى بھا أثناء  بناء على شھادتھ التي  وذلك  مرتبط بفرع الخطیب،    P44أشارت القاضي كیربر إلى أنھ تناھى إلى علم المحكمة أن  
  ا حمص السریع متوّجھً -ح ما الذي حصل معھ، فأوضح أنھ سلك طریق دمشق التحقیق معھ من قبل الشرطة. طلبت كیربر منھ أن یوضّ 

، حیث كانت دوریة تابعة لفرع  المحروقاتفي شھر تموز/یولیو. وتوقف لتعبئة الوقود من إحدى محطات    اسمھا] ُحِجب  إلى قریتھ [
واعتقلوه في غرفة صغیرة ال  .  أنھم یتبعون لفرع الخطیب)  اناك (لم یعرف ھویتھم بادئ األمر، ولكنھ عرف الحقً ھ  موجودةالخطیب  

في الفرع ثالثة أو    P44خر. ومكث  لخاٍل آ  ، وابنٍ مع خالھوألقوا بھ في حافلة، واقتادوه إلى فرع الخطیب. وتم اعتقالھ  یعرف مكانھا.  
  P44وأورد  بعد مرور أٍسبوعین آخرین. خالھ  بعد مرور أسبوعین، وعن  خالھ  اُفرج عن ابن  م فقط قبل أن یُطلق سراحھ. ویاأربعة أ

 الخطیب.  فرع ]، وھو مكان لیس ببعید عن ُحِجبت المعلوماتتفاصیل من قبیل أنھ أقام في [
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 . 2012شھر تّموز/یولیو إنھ اعتقل في  كان بإمكانھ أن یحدد الیوم الذي تم اعتقالھ فیھ، فقال  إذا عّما  P44سألت كیربر 

قل في سوریا أثناء الثورة. وُسمّیت تلك الُجمعة "ببركان  عّما إذا كان یعرف الیوم على وجھ التحدید، فقال إنھ اعتُ   P44سألت كیربر  
 باالعتماد على الوضع السیاسي السائد فیھا.  الُجَمعیتم تسمیة أیام  وكان. أسفر عن خراب دمشقدمشق"، وھو الیوم الذي  

قّل تُ  حافلة  رفقة آخرین] إلى الفرع على متن ب أن یورد تفاصیل اعتقالھ داخل فرع الخطیب، فأوضح أنھ اقتید [ P44طلبت كیربر من 
مكان لالستحمام،    و أ ، ولم یكن فیھا دورة میاه  أمتار  3*3. وُزّج بھ في زنزانة بمساحة  (ما یعرف بحافلة الھوب ھوب)  اراكب   24 

موا  قدّ الحائط، ثم    الجمیع  . وفي الیوم الثاني على اعتقالھ، "طرقوا" الباب وقالوا إنھ ینبغي أن یواجھا شخصً   24-20نحو  وكان فیھا  
 . وتم استدعاؤه، واإلفراج عنھ في نھایة المطاف. P44الطعام، وغادروا الزنزانة. ولم یحقق أحد مع 

 ". واحد عن مدة اعتقالھ، فقال: "أسبوع  P44سألت كیربر 

مكان آخر ال یعرف  ، إنھ مكث في فرع الخطیب ثالثة أیام، ویومین في  قال إنھ اعتقل ثالثة أیام، فقال: "ال  P44أشارت كیربر إلى أن  
 موقعھ". 

،  ھو فرع الخطیب، فقال إنھ عرف ذلك عندما شاھد المكان عقب اإلفراج عنھعن طریقة معرفتھ بأن ذلك المكان  P44سألت كیربر 
 [في المنطقة] عندما كان في الجامعة. لطالما تجّول فبالقرب منھ، وعرف الشارع،  أقامحیث 

، ولكن عندما زجوا بھم في الحافلة، أمروا  من ذلك  امتأكد�ا تمامً یس  سوریا، فقال إنھ ل  داخل عّما إذا شاھد المتّھم    P44سألت كیربر  
رأسھ، بحیث تمكنوا من مشاھدة قدمیھ فقط.    طأطأاألرض. وكانت مقاعد الحافلة الخلفیة مرتفعة، لذا    یوّجھوا رؤوسھم نحوالجمیع بأن  

  وخفض المرتفعة]. وكان بحوزتھ ھاتف جّوال، فاتّصل بشقیقھ، وأخبره بأنھ اعتقل.    مساند المقاعدكیف اختبئ خلف    P44[أوضح  
اعتقد أن  و.  اما عندما نظر خارجً   ا[وجلس بقرب إحدى النوافذ]، وشاھد شخصً تلك المكالمة].    ئھإجرا   أثناءرأسھ كي ال یشاھده أحد [

 قب اإلفراج عنھ. ع ُوصفت لھأوصاف ذلك الشخص تطابق أوصاف أنور التي  

  ألقى نظرة [عندما  ا ، فأوضح أنھ شاھد شخصً زّوده بأوصاف أنور من أن یعید سرد ذلك الموقف، وأن یوضح  P44طلبت كیربر من 
الشخص الذي  ال بّد أن ذلك  ،  اإذً   "وقال:   ،] أوصاف أنورخالھ و   P44  خال[كّل من ابن   أعطاهبعد أن أُفرج عنھ،  ومن نافذة الحافلة].  
 أنور".  ھو شاھدتھ من النافذة 

  اعامً  45] قد وصفا أنور على أنھ شخص یتراوح سّنھ بین خالھ وخالھ، فقال إن [ابن تلك النتیجةكیف خلص إلى  P44سألت كیربر 
 على خّده.  شامة ، ولدیھ  حلیق اللحیة، ذو شعر خفیف ،اعامً  55و

حلیق  [أن یصف الشخص الذي شاھده]، فقال إن [ما وصفھ للتّو] ھو ما شاھده، أال وھو: شخص خفیف الشعر،    P44طلبت كیربر من  
 . اعامً  55و اعامً  45ھ یتراوح بین أن سّن وك  وبدا من وجھھعلى خده،  شامة   وذو، اللحیة

   النافذة على یمینھ. ، وكانت اشّق شاھد من جسم ذلك الشخص، فقال إنھ كان جالسً عن أي  P44سألت كیربر 

"ھنا"،    المحروقات : "كانت محطة  ، [فأوضح ذلك باستخدام یدیھ]، قائًال مقابال لھا  ذلك الشخص الجھة التي كان    عن  P44سألت كیربر  
 الرجل". ذلك باتجاه الشق األیمن ل يیمین ومحطة الحافالت "ھناك"، وكان "الرجل" یتحدث مع الجنود خلف الحافلة، وكان 

*** 

 .[P44[رسم مراقب المحاكمة المخطط التالي لعرض المشھد الذي وصفھ 

 

*** 

 مدنیة.  اعّما ارتداه ذلك الشخص، فقال إنھ ارتدى ثیاًب  P44سألت كیربر 

https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%88%D8%A8+%D9%87%D9%88%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B5&sxsrf=ALeKk019VRNcp5tyk33IjkRSYefg2cHfgw:1629710922668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ54al6sbyAhXo0eAKHSUwCDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754
https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%88%D8%A8+%D9%87%D9%88%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B5&sxsrf=ALeKk019VRNcp5tyk33IjkRSYefg2cHfgw:1629710922668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ54al6sbyAhXo0eAKHSUwCDUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754
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أخبر شقیقھ أنھ حاول أن  ، فعّما إذا أجاب شقیقھ مكالمتھ، فقال إن شقیقھ أخبره بأن یتكلم مع أحد ضباط الدوریة  P44سألت كیربر  
من یكون شقیقھ في حال شاھده. وكان شقیقھ    یدعى كفاح (أو أبو كفاح)  ا شخصً بأن یُعلم  ھ  شقیق  ه وأخبریفعل ذلك، ولكن تم توبیخھ.  

فیھا.    ا [قد اعتقل] من قبل دوریة تابعة لفرع أمن الدولة، وأن كفاحً   P44واتّصل بھ، وأُعلم أن  ما في فرع الخطیب،    ایعرف شخصً 
 . سھ من مشاھدة أي شخص أو أن یرفع رأ  P44ولم یتمكن 

عّما إذا عرف شقیقھ بمكان اعتقالھ، أو أنھ عرف فقط أن الدوریة تتبع ألمن الدولة، فقال إن [شقیقھ] عرف أن    P44سألت كیربر  
 الدوریة تتبع لفرع الخطیب، ولكنھ لم یعرف مكان اعتقال شقیقھ كونھ لم یتم اقتیاده إلى فرع الخطیب بادئ األمر. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

أنور، وسألھ عّما إذا    ذلك الشخص ھو  ن یكونیُحتمل أوأنھ    المحروقات في محطة    اشاھد شخصً   P44أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
 ال". كشاھد ذلك الشخص داخل الفرع مرة أخرى، فقال: "

[وبعد أن أفرج عنھ]،  .  لقد لمحتھ في تلك المرة فقط" عّما إذا شاھد ذلك الشخص مرة أخرى أثناء اعتقالھ، فقال: "ال،    P44سأل فیدنیر  
 . امجددً عاد إلى القریة التي ینحدر منھا، ثم توّجھ إلى لبنان، ولم یشاھد ذلك الشخص 

، وسألھ عّما إذا عرف أنھ [كان في فرع الخطیب] عندما  اقتید إلى فرع الخطیب بعد أن أُلقي القبض علیھ  P44أشار فیدنیر إلى أن  
ھاتَف شقیقھ، فقال إن شقیقھ أخبره عن كفاح، ولم یخبره أي شيء عن فرع الخطیب. ولم یعرف أنھ كان في فرع الخطیب إال عندما 

 أُفرج عنھ. 

في فرع الخطیب، فقال إنھ عندما تم اإلفراج عنھ، أخبره    یعمل  كیف عرف أن الشخص [الذي شاھده من النافذة]   P44سأل فیدنیر  
في فرع الخطیب، تحدث    P44اعتقال  شقیقھ أنھ كان في فرع الخطیب، ولكنھ لم یُعتقل فیھ بادئ األمر. وعندما تحقق شقیقھ من أمر  

 تبع للفرع. مع [كفاح] الذي أوضح بدوره أن [الدوریة] ت 

 أنھ اعتقل في مكان ما لمدة یومین قبل أن یتم نقلھ إلى فرع الخطیب، فأقر ذلك.  اصحیحً عّما إذا كان  P44سأل فیدنیر 

 .عنھا ابعیدً یس لھ إن [وفي حال لم یكن المكان في دمشق]، فعّما إذا كان ذلك المكان في دمشق، فقال إنھ ال یعرف،   P44سأل فیدنیر 

عّما إذا تعرض لسوء المعاملة أو الشتم منذ لحظة إلقاء القبض علیھ، وحتى وصولھ إلى فرع الخطیب، فقال إنھ    P44سأل فیدنیر  
،  افقط، ولیس في الحافلة. وعرف سبب اعتقالھ الحقً المحطة  تعرض للضرب في  و.  المحروقات تعرض للشتم وھو في الحافلة، ومحطة  

المفردة اإلنجلیزیة    دار حیث   [استخدم  الحرfighting"قتال"  السوري  النظام والجیش  بین  أفراد  .  ]  أنھ أحد  الدوریة  واعتقد ضباط 
 [الجیش السوري الحر]، فاعتقلوه. 

وأن  ،  الطرفینقد اندلع بین    اأن اشتباكً   المحطة تبین بعد مغادرتھم    إنھ   عّمن أخبره أن ذلك ھو سبب اعتقالھ، فقال   P44سأل فیدنیر  
   ألضرار.تعرضت  لمحطة ا

 . خالھ وخالھ فیما بعد كل من ابن  ذلك عّما إذا افترض [أن ذلك ھو سبب اعتقالھ]، فقال: "نعم"، وأقر  P44سأل فیدنیر 

أن یصف األوضاع فیھ، فقال إن [المعتقلین أمروا بالتجرد من    P44إلى فرع الخطیب، وطلب من    P44أشار فیدنیر إلى أنھ تم اقتیاد  
 اقتیادھم إلى القبو، وبدأ ذلك منذ لحظة دخولھم الفرع. ثیابھم خال سراویلھم الداخلیة]، وتم تفتیشھم، وتعصیب أعینھم، و

 . اریاضی  وسرواالً ، خفّافةو" بیجامةعّما إّذا أُعیدت ثیابھ إلیھ، فقال: "كّال"، وإنھ قد ارتدى " P44سأل فیدنیر 

 عّما إذا خضع للتحقیق، فقال: "كّال".  P44سأل فیدنیر 

 إلى أن تم استدعاؤه لإلفراج عنھ.   في الفرع  نھ لم یتحدث معھ أحدعّما إذا تعرض لسوء المعاملة أو الضرب، فقال إ  P44سأل فیدنیر  

ذلك فحسب،  لم یسمع  إنھ  تعرضھم لسوء المعاملة، فقال: "بالطبع"! وعن    اشیئً عّما إذا سمع من المعتقلین اآلخرین    P44سأل فیدنیر  
 عن تعرض أشخاص [لسوء المعاملة].  خالھ وخالھ تعرض أشخاص لسوء المعاملة]. وسمع من ابن أي شاھد [  اأیضً  ه شاھدوبل 

قد ُزّج    المحروقات إن كل من اعتقل في محطة  ن تعرضوا لسوء المعاملة، فقال  وعّما إذا كان معھ في الزنزانة معتقل  P44سأل فیدنیر  
 بھم في نفس [الزنزانة]. 

فیدنیر   لسوء    P44سأل  أحد  [تعرض  یشاھد  لم  "كّال"، وإنھ  فقال:  الزنزانة،  المعاملة داخل  لسوء  أشخاص  تعرض  إذا شاھد  عّما 
 ده ھناك. وجو یسمع بحصول ذلك أثناء المعاملة]، ولم 

  ا سأل كیف لھ أن یشاھد آثارً تدل على تعرض المعتقلین لسوء المعاملة عندما وصل إلى الفرع، ف اعّما إذا شاھد آثارً  P44سأل فیدنیر 
 رفقة المعتقلین اآلخرین]. ب ك القبیل وقد كانت الغرفة فارغة [قبل أن یدخلھا ذلمن 
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، فقال إنھ ھو الشخص  مثالإلفراج عنھم  من قبیل اعّما إذا استُدعي المعتقلون اآلخرون ألسباب بخالف التحقیق معھم،    P44سأل فیدنیر  
 الوحید الذي تم اإلفراج عنھ. 

 فیھ ثالثة أیام.  بقي في الفرع، فقال إنھ مدة مكوثھ  عن P44سأل فیدنیر 

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، والتي قال فیھا إن أقاربھ تعرضوا للتعذیب. وسألھ عّما    P44أشار فیدنیر إلى إفادة  
  یتعرض ألي شيء لم  سبق لھ وأن ذكر أنھ  بعد أن أُفرج عنھ، فقال إنھ م  أن أقاربھ تعرضوا للتعذیب أثناء مدة اعتقالھ أ  كان یقصدإذا  

 ]. في حدیثھ یُحتمل أن فیدنیر یشیر إلى فترة الحقة وأخبر المترجم الشفوي أنھ [

قد اعتقل في الصیف، أي عندما كانت درجات الحرارة مرتفعة. وطلب منھ أن یصف األوضاع في الزنزانة،    P44أشار فیدنیر إلى أن  
الثاني  القسم ، فیما تبلغ مساحة امترً  3*3األول  القسم  تبلغ مساحة ]: قسمینوعّما إذا استطاع أن ینام فیھا، فقال إن الزنزانة [تتألف من 

من أن یستلقي فیھا في حال    P44وتمكن  ، ویفصل بینھما ربع جدار.  ، وھو مخصص لدورة المیاه ومكان االستحماماسنتیمترً   60*50
.  اظّل [من یقابلھ] واقفً ، لم یتمكن أحد من االستلقاء فیھا، إال إذا  اشخصً   24-20ولكن، كونھا احتوت نحو  لم یتواجد أي شخص قبالتھ.  

 . نمتراصی  جنوبھمعلى النوم أن یستلقوا على األرض، لتوجب علیھم  اوفي حال أرادوا جمیعً 

الماء المتسرب من الطابق العلوي، لذا  ]  سقفھ من    رشح عن جودة الھواء في الزنزانة، فقال إنھم قبعوا في قبو، و[  P44سأل فیدنیر  
من مشاكل جلدیة بعد اإلفراج    خالھ وخالھ، وابن  P44وعانى  ولم یكن ھناك نوافذ كونھم كانوا في القبو.  .  بالرطوبة   امشبعً كان الھواء  

 وأصیب ابن عّمھ بالقمل. ]. غّطت البثور جلودھم، وأًصیبوا بالحّكة [ولكن ال یعني ذلك إصابتھم بالجرب فعًال وعنھم. 

 كھرباء.یوجد فیھا عن اإلضاءة في الزنزانة، فقال إنھ لم  P44سأل فیدنیر 

كان ھناك ضوء في الممر، ولكن كانت الزنزانة    ھكانت معتمة، فقال إن عّما إذا كان ھناك ضوء في الزنزانة، أم أنھا    P44سأل فیدنیر  
ظلت مفتوحة في أغلب األحیان.  ولكنّھا  تھویة یمكن إغالقھا،  (ُكّوة)    ، وفتحةعلى باب الزنزانة  قضبان معدنیة وكانت ھناك  معتمة.  

 قائال: "اخرسوا"!  علیھم [المعتقلون] مع بعضھم البعض، صرخ شخص ماوعندما تحدث  

 في الطابق السفلي.   [خارج الزنزانة]، فقال إنھ لم یسمع إال أصوات الجنود عّما إذا أحّس بما كان یحصل  P44سأل فیدنیر 

 . ایكن كافًی إنھ یوجد [ماء وطعام]، ولكنھ لم  عن الماء والطعام، فقال  P44سأل فیدنیر 

. وتألفت وجبة  لكل واحدة منھا  لتر   1.5أن یوّضح ذلك، فقال إنھم أحضروا لھم ثالث زجاجات ماء بسعة    P44طلب فیدنیر من  
 . اأحیاًن غداء وجبة ك ة حالوة في بعض األحیان. وتناولوا البرغل أو الفریكقطعة الفطور من ثالث حبات زیتون، و 

من خالل ما  ] قد أُفرج عنھم  خالھ وخالھاإلفراج عنھ، فقال إنھ [ھو، وابن  وراء  سبب  ال  ما   أوضح لھ أحد عّما إذا    P44سأل فیدنیر  
ھ.  خال ھ وابن  خال كان لشخص آخر ید في اإلفراج عن  بینما  أحد األشخاص بالنیابة عنھ،  ھ  معارف، حیث ھاتَف شقیقو  التِص لدیھم من  
 ھ.  خال وابن  P44خال اآلخرین بدفع المال لقاء اإلفراج عن  P44 خوالوقام أحد أ 

 ، فقال إن شقیقھ قد دفع المال لقاء اإلفراج عنھ. مبلغعّما إذا قام ھو بدفع أي  P44سأل فیدنیر 

في دمشق،  وكالة لبیع السیارات وامتلك شقیقھ فقال: "كّال".  ، اإلفراج عنھ بتأمینكیف قام  االحقً عّما إذا سأل شقیقھ  P44سأل فیدنیر 
 في فرع الخطیب].   بمعارفشقیقھ  طبیعة صلة [   P44ولكن، ال یعرف زبائنھ. من خالل معارف وصالت  لدیھوكان 

، فأوضح أن ضباط  عن أنور  ھ حینھاالتحقیق معھ من قبل الشرطة، وسألھ عّما قالذكر اسم أنور أثناء  قد    P44أشار فیدنیر إلى أن  
اعتقال المعنیان ب إن المخابرات الجویة وفرع الخطیب ھما [الفرعان]  وومحققي أجھزة المخابرات الجویة، وفرع الخطیب معروفون.  

كما أن    معارفھ إذا أراد أن یُفرج عن شقیقھ إذا اعتُقل.من خالل صالتھ و  اُضباطً   P44ال بّد أن یعرف  األشخاص. على سبیل المثال،  
   المعتقلین السابقین یعرفون أسماء الموظفین، أو أوصافھم على األقل. 

 السؤال. : "وماذا عن اسم أنور؟"، فلم یفھم P44سأل فیدنیر 

، ولكنھ لم یعرف أنور إال بعد أن أُفرج  اعّما إذا كان یعرف ذلك االسم في سوریا، فقال إن [اسم أنور] كان معروفً   P44سأل فیدنیر  
 .[P44األخیرة من إجابة  كامل نص الجملة  یُترجمتداول] أسماء من عملوا في الفروع. [لم وتم عنھ من المعتقل، ولیس قبل ذلك. [

*** 

 [دقیقة   15مدة لاستراحة ]

*** 

 استجواب من قبل المّدعین العامین 
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 كان یرتديعّما إذا    P44، وما إلى ذلك. وسألت  خفّافةو  ،سروالسوى    یرتدِ لم یسترجع ثیابھ، وأنھ لم    P44  إلى أنت بولتس  أشار
ثیابھ، ولكنھا    دوند إلیھ، فقال إنھ تم تفتیشھ، ومصادرة ثیابھ، ونزل إلى الطابق السفلي  قبل اعتقالھ ولم تُعَ ، أو  تلك الثیاب [أثناء اعتقالھ]

 أُعیدت إلیھ بالطبع عندما [أُفرج عنھ]. 

 فقط.   اداخلی�  ، فقال إنھ ارتدى سرواالً الزنزانةفي كان یرتدیھ عّما  P44سألت بولتس 

یبادر إلى  حیث  ؛  العسكريیعتمد ذلك على  .  ، فقال: "نعم والا عّما إذا ارتدى بقیة المعتقلین سراویل داخلیة أیضً   P44سألت بولتس  
 ". ]ضحك قلیًال ثم [  مصادرة ثیاب المعتقلین إذا أعجبتھ

اإلفراج عنھ، فقال إنھ اقتید من  ، وكیف تم  إلیھ  اقتید  عن المكان الذي اعتقل في القبو ثم أُفرج عنھ. وسألتھ    P44بولتس إلى أن    ت أشار
. وأُفرج عنھ بعدھا، واتصل بشقیقھ،  خلفھ ینظر    ونھوه أن )،  م یّطلع على فحواھاالزنزانة إلى الطابق العلوي. وأُمر بالتوقیع على وثیقة (ل

 فیھا.   یُقیمإلى القریة التي  امتوّجھً   وأخبره بذلك. ثم استقّل سیارة أجرة

وإنھ صعد إلى الطابق العلوي إلى أحد األشخاص الذي  ع على تلك الوثیقة] أمام الزنزانة، فقال: "ال"، قّ عّما [إذا و   P44سألت بولتس  
كان معصوب    أم ال ألنھإذا كان في مكتب  وال  ذلك الشخص،    P44، ثم وقّع على الوثیقة. ولم یعرف  السكرتاریاتشبھ مھام  یقوم بمھام  

 العینین. 

"ُطج حافرك"  :  وأمره قائًال وھو معصوب العینین، فقال إن [أحد السجانین] قد أمسك بیده،    الوثیقةكیف وقّع على    P44سأل ریتشر  
 [وھي عبارة دارجة بالعامیة في سوریا كنایة عن الطلب من المخاطب التوقیع على ورقة، ولكن بنبرة تنّم عن االستھزاء والسخریة]. 

 ، فنفى ذلك.  اعّما إذا عرف فحوى الوثیقة التي وقّع علیھ P44سأل ریتشر 

ذكر مصطلح "حفل االستقبال" أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، وسألھ عّما یقصد بذلك، فقال إنھ تحدث   P44أشار ریتشر إلى أن 
، وھذا  رات الجویة أو فرع الخطیبیتعرض للضرب كّل من یعتقل لدى أجھزة المخاب حیث  مع محامیھ عن ذلك أثناء فترة االستراحة.  

 ھو ما یسمى "[بحفل] االستقبال". 

وھو  كیلت لھ الشتائم  فیما  ،  المحروقات، فقال إنھ تعرض للشتم والضرب في محطة  أم ال  عّما إذا تعرض للضرب  P44سأل ریتشر  
 في الحافلة. 

قبل    P44سأل ریتشر   للضرب  اآلخرون  والمعتقلون  تعرض ھو  إذا  [تعرضوا    نقلھم[عّما  إنھم  فقال  الخطیب]،  فرع  إلى  بالحافلة 
 للضرب] فور نزولھم من الحافلة. 

ھ لم یتعّرضا للضرب، حیث تعرض واحد من كل  خالوابن  خالھ  إن    [تعرضوا للضرب]، فقال  عن الطریقة التي  P44سأل ریتشر  
 ].  على التعیین ال ثالثة أشخاص للضرب [

عّما إذا تعرض للضرب عندما نزل إلى الطابق السفلي في فرع الخطیب، فقال إنھ تعرض للضرب فقط عندما نزل    P44سأل ریتشر  
 عندما نزل إلى القبو.   یده علیھأحد  یضعولم من الحافلة. 

، بحسب ما قالھ أثناء التحقیق معھ  االزیتون كان فاسدً طعام مثل الزیتون والبرغل، وأن  ا من ال ذكر أصنافً   P44أشار ریتشر إلى أن  
لیس بإمكان أي أحد [أن یتناول ذلك الطعام   یتذكر أنھ  ]، ولكن،أم ال  في الماء  اما [إذا كان الزیتون محفوظً فلم یتذكر من قبل الشرطة، 

 ظروف مختلفة]. ال  إذا كانت

رقیب أول.    الذي حمل رتبة  إلى آمر السجنعندما أُفرج عنھ  ذكر أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة أنھ اقتید    P44قال ریتشر إن  
لم یتم ذكر [الرتبة]، ولكن، كان   ھكیف عرف ذلك، وعّما إذا كان ذلك الشخص قد أخبره [عن رتبتھ]، فقال إن   P44وسأل ریتشر  

یذكر أنھ  كما أنھ ال  الرتب،  ال یحیط بكثیر من المعرفة عن  و .  علیھ   امتعارفً   ا رً جن أموجود مساعد أول أو رقیب أول في مكتب آمر الس 
 ما یحمل [آمر السجن] رتبة مساعد أول.  عادةً  ،[أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة]، ولكن  اتحدیدً رتبة "رقیب أول"  أشار إلى 

 ھو من باب االستنباط، فقال: "بكل تأكید"! ھي مساعد أول أو رقیب أول] [رتبة الشخص  نكان قولھ إ عّما إذا P44سأل ریتشر 

إحدى زوایا    عند في القسم الخلفي  تقع وصف الزنزانة أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، وذكر أن دورة المیاه    P44قال ریتشر إن  
  زاویة الخلفیة ال في  تقع  ، فأوضح أنھ قال [أثناء تلك المقابلة] إن دورة المیاه  ما  ا نوعً   الزنزانة، وأن الجدار الموازي لدورة المیاه منخفض 

  كان   ن الجدار أضاف ألسقف، وإنھ لم یكن ھناك باب، وا  إلى مستوى  ایكن مرتفعً ، وإن الجدار [الموازي لدورة المیاه] لم  للزنزانة
 إلى مترین.سم  180بعرض 

وعّما إذا ینبغي لھ أن  عّما إذا تعرض للضرب عندما وصل إلى فرع الخطیب، فقال إنھ ُسئل عن نفس األمر لتّوه،    P44سأل فیدنیر  
 . مرة أخرى یجیب



International Research and 
Documentation Center  

7 
 

عّما إذا كان السؤال یدور حول تعرضھ للضرب في    P44على سبیل المتابعة، فسأل    قالت كیربر إن فیدنیر یسأل ألن لدیھ سؤاالً 
 أو على متن الحافلة.  المحروقات محطة 

للضرب في    P44إلى فرع الخطیب بالحافلة. وأراد أن یعرف ما إذا تعرض    المحروقاتنُقل من محطة    P44أشار فیدنیر إلى أن  
فیھم ھو نفسھ، تعرضوا للضرب والشتم. ولم  و ن الجمیع،  إ  P44الواقعة بین نزولھ من الحافلة ودخولھ إلى الزنزانة، فقال    الفترة

 .P44ھ للضرب [أثناء "حفل االستقبال"]، ولكنھما تعّرضا للضرب داخل الزنزانة، بخالف خالوابن  خالھ یتعرض 

ولم یعرف  .  محشو بشيء ما   خرطوم میاه بالستیكيب ، فقال إنھ تعرض للضرب  تي استخدمت في ضربھال  األداة عن    P44سأل فیدنیر  
 موقع یوتیوب. شاھده على عن طریق مقطع فیدیو  وذلك (كونھ كان معصوب العینین)،   اإّال الحقً ي تلك األداة ما ھ

أن یصف الموقف آنف الذكر، وأین ُضرب بالتحدید، فقال إنھ ُضرب على كتفھ، ولم یعرف من قام بضربھ.    P44طلب فیدنیر من  
یُخّمن من ھو  أن  لم یستطعوأو أنھ [أحد الموظفین الذین نقلوا المعتقلین إلى الفرع بالحافلة]، ویُرّجح أن ذلك الشخص یعمل في الفرع 

 . على وجھ التحدید

إذا تسبب الضرب    P44سأل فیدنیر   إنھ ب عّما  فقال  بالمعتقلین،  ، ولیس  كدمات  قد نجم عن ذلك الضرب   إیقاع إصابات أو جروح 
 جروحا. 

 الّدفاع استجواب من قبل محامي 

، فقال إنھا معروفة،  امعروفً   ا، وسألھ عّما إذا كانت تلك المحطة مكاًن المحروقاتإنھ اعتقل في محطة    P44أشار فراتسكي إلى قول  
 بین حمص ودمشق.  الواصل الطریقواقعة على نھا أشھر محطة وإ

ل إن  إن المحطة قد تعرضت ألضرار، وسألھ عّما إذا كان بوسعھ أن یصف ما الذي یقصده بذلك، فقا  P44أشار فراتسكي إلى قول  
 السقوط.   إلى آل مبنى المتجر (سوبرماركت) الشّق المواجھ لحمص ھو الذي [تعرض ألضرار]، حیث 

]: "أتعتقد أنني  افراتسكي [مستنكرً   P44، فسأل  تعمل وتفتح أبوابھافرض أنھا  توجھ إلى تلك المحطة على    P44افترض فراتسكي أن  
 ؟"بمعاینتھاقمت 

،  ال یعرف  إن المحطة قد ُدّمرت بالكامل، وسأل لماذا لم یھّم بالمغادرة منھا، فقال إنھ   P44أوضح فراتسكي أنھ كان یسأل على إثر قول  
 الحافلة. ] أنھم وقعوا في الفّخ عندما وصلت خالھ وخالھولكنھ عرف [ھو، وابن 

  P44عن سبب ذھابھ إلى محطة المحروقات على الرغم من أنھا ُدّمرت، وأنھ لم یحتج إلى تعبئة الوقود، فسأل    P44سأل فراتسكي  
:  قائًال   یدیھ]   اقد قال إن المتجر قد ُدّمر، فأوضح [مستخدمً   P44]: "من قال إني لم أرغب بتعبئة الوقود؟" أشارت أومیشین أن  ا[ُمستنكرً 

 : "خیر". P44خال وعندما شاھدوا الحافالت متوجھة إلى محطة المحروقات، قال "ھذا ھو المتجر، وھذه ھي محطة المحروقات".  

 عّما إذا ذھب إلى محطة المحروقات لتعبئة الوقود، فأقّر ذلك.  P44سأل فراتسكي 

  خالھ عندما دخل [ھو، و ألنھ    ،فقال إنھ ال یعرفعن عدد ضبّاط [الدوریة] التي كانت في محطة المحروقات،    P44سأل فراتسكي  
مبنى قریب  وألقوا بھم في  الجدار.  إیّاھم بأن یواجھوا    ا ھ] المحطة، صرخ علیھم أحد الضباط، وركض آخر باتجاھھم، آمرً خال وابن  

 . . وشاھد ضابطین أو ثالثة ضبّاط یشبھ الكوخ 

 ، فقال إنھ ال یعرف. ةأحد أولئك الضباط الثالث ھو عّما إذا كان الشخص الذي لمحھ P44سأل فراتسكي 

نھ شاھد "شخصین أو ثالثة أشخاص". وأشار  إ  P44إلى قول    ا"شاھد ثالثة أشخاص..." فقاطع كروكر مشیرً   P44قال فراتسكي إن  
 فیھ الحافلة.   وقفتت أولئك األشخاص یختلف عن المكان الذي  P44شارمر إلى أن المكان الذي شاھد فیھ 

بنطال  یرتدي  أحدھم    وكانمدنیة،    اثیاًب   ثالثة ارتدواأولئك األشخاص العّما كان یرتدیھ أولئك األشخاص، فقال إن    P44سأل فراتسكي  
جینز]  الأن یعتقد أن الشخص [الذي كان یرتدي    P44  وعندما ذكر شقیقھ اسم كفاح، وصف ھیئتھ، وھو ما دفع.  "جینز" أزرق اللون 

 ھو كفاح. 

أن یوضح    P44. وطلب من  ا أیضً   جنودمن ال   اعددً ثیاب مدنیة، وإنھ شاھد  ب إنھ شاھد ثالثة أشخاص    P44أشار فراتسكي إلى قول  
�. اذلك، فقال إن ضباط أجھزة المخ یصرخ، [اعتقد أن ذلك الشخص] یعمل مع الجیش   اوعندما سمع شخصبرات ال یرتدون زی�ا رسمیا

 مدنیة. اأو الشبیحة، بمعنى أنھم عملوا مع الدولة، وارتدوا ثیاًب 

الذي  المقصود ھو الشخص  خلف الحافلة، فأوضح أن الشخص    آخرینتحدث مع    قال إن أحد األشخاص   P44  أنأشار فراتسكي إلى  
 لمحھ. 



International Research and 
Documentation Center  

8 
 

كان یتحدث على الھاتف وھو    أنھ  P44عّما إذا كان ذلك الشخص ینظر [إلى الجنود خلف الحافلة]، فأوضح    P44سأل فراتسكي  
  بین الفینة واألخرى كي یتأكد من أنھ لم یشاھده أحد، وكانت تلك ھي اللحظة التي التفت ذلك الشخص وكان یرفع رأسھ    ،رأسال  ئ مطأط

 .فیھا

  دمشق ھ عن المسافة التي تفصل بین على الطریق بین حمص ودمشق. وسأل  تقعة المحروقات ط محإن  P44أشار فراتسكي إلى قول 
 عّما یحملھ ذلك السؤال من أھمیة لفراتسكي.  P44 فتساءل ،  والمحطة

  ا وأضاف [مستخدمً .  كم  20- 10لربما تبعد نحو  إنھ ال یعرف، ولكن،    أن یجیب على السؤال، فقال   P44قالت كیربر إنھ یتعین على  
 محطة المحروقات".  التي تلیھایدیھ إلیضاح إجابتھ] أن "ھنا دمشق، وھنا حرستا، وھنا الضاحیة [ضاحیة حرستا]، 

، ولكنھ قال في المرافعة إنھ اعتقل ثالثة  دواح  أسبوع   مدة  أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة إنھ اعتقل  P44أشار فراتسكي إلى قول  
، وإنھ [اعتقل في مكان ما مدة  اھ قال إنھ اعتقل خمسة أیام أو أسبوعأن   P44یر صحیح، وأوضح  ذلك غ  إنأیام فقط، فقالت أومیشین  

 یومین، وفي فرع الخطیب] مدة ثالثة أیام. 

عّما إذا كان من الصحة بمكان أنھ اعتقل مدة یومین في المكان الذي ال یعرف موقعھ، ومدة ثالثة أیام في فرع    P44سأل فراتسكي  
 الخطیب، فقال: "نعم، إن ذلك صحیح بكل تأكید". 

یعرف    عّما إذا كان یعرف كم من الوقت قد تستغرقھ المسافة المقطوعة من محطة المحروقات إلى المكان الذي ال   P44سأل فراتسكي  
، ولكنھ ال یعرف المدة  موقعھ، فقال إنھ یعرف أنھما لیسا بعیدین عن بعضھما كون الرحلة إلى ھناك لم تستغرق الكثیر من الوقت

 . یدور حولھ  یشاھد ما، ولم یتمكن من أن ید ولم یكن بحوزتھ ساعة الزمنیة على وجھ التحدید. 

في    أو االعتقالتعرض للضرب،    ما إذا  اتحدیدً وأن یوضح  ،  ) یومین(أي الأن یصف مدة اعتقالھ األول    P44طلب فراتسكي من  
افترض أن  ، فقال إنھ عندما اقتید إلى [الموقع غیر المعروف] ثم إلى فرع الخطیب،  الطعام، وما إلى ذلكالحصول على  زنزانة، أو  

ولكن، تعاونت أجھزة المخابرات  مباشرة.    ى مبنى الفرعالخطیب، لنقلوه إل  فرع   كانوا من  ألنھم لومن الشبیحة؛  كانوا  [من اعتقلوه]  
وتعرض  أنھ اقتید إلى مقر الشبیحة بادئ األمر.    P44، ولذلك ظّن  وع]الجویة مع الشبیحة أثناء األحداث بغرض نقل المعتقلین [إلى الفر 

 ، قبل أن یُنقل إلى فرع الخطیب. ھناكللضرب، والشتم، ولم یقدم لھ الطعام 

من أخبره عنھ،    یذُكر، فقال إنھ سمع باسمھ مرة أثناء األحداث، ولكنھ ال  اسم أنور، وأینب   للمرة األولى  متى سمع  P44سأل فراتسكي  
 ومتى حصل ذلك على وجھ التحدید. 

 ". ّال ك أتي إلى الجلسة، فقال: "قبل أن ی  أخرى مع أطراف  ذه المرافعة عّما إذا تحّدث عن ھ P44سأل فراتسكي 

 ]. اصباحً  11:33[لم یكن ھناك المزید من األسئلة. سُمح للشاھد باالنصراف في تمام الساعة 

د. أومیشین بأن تُدرج عنوانھا البریدي على أنھ   ضالوثیقة تفوّ  أن P44كیربر  وأعلمتكیربر، لد. أومیشین عنوانھا البریدي  أعطت 
 عنوانھ، فوافق على ذلك.  

  30و  29: التالیة المقررة بالتواریخأعلنت كیربر أنھ سیتم تجدید قاعة المحكمة، لذا، لن تكون متاحة لالستخدام بغرض عقد الجلسات 
من ذلك، ستُعقَد تلك الجلسات في القاعة الكبیرة    . بدالً تشرین األول/أكتوبر  14و  13تشرین األول/أكتوبر، و  7و  6أیلول/سبتمبر، و

 لمحكمة المقاطعة. 

  . 2021  ، تّموز/یولیو  22قامت بولتس بتالوة تصریح االّدعاء العام بشأن الطلب الذي تقدم بھ كل من بانز، وشارمر، وكروكر بتاریخ  
 ما یلي ھو موجز اإلفادة الذي أعّده مراقب المحاكمة: 

) من  1البند (  الشروط بموجب أحكام  ستوفِ أورد المّدعون العامون تفاصیل من قبیل أنھم لن یؤیدوا الطلب بزعم أنھ لم ی 
عن أماكن    اكثیرً العائالت  استعالم    تشمل ویرجع ذلك إلى جملة من األسباب،  مدونة الجرائم ضد القانون الدولي.  من    7المادة  

ھ. وبحسب  وظفی المتّھم أو مب المعلومات الخاطئة التي أُعطیت لھم    نربط بین  أن، ال یمكن  . عالوةً على ذلكتواجد أبنائھم
جمع  إنما ومن نطاق الحمایة القانونیة،  األشخاص أولئك إخراجأنھ لم یُقَصد بذلك ھو ما یفوق ذلك أھمیة المدعین العامین، 

 . فقطمن الخدمة   ارینالفالمعلومات عن 

 . اصباحً   11:55ُرفعت الجلسات في تمام الساعة 

 . 2021 ، آب/أغسطس 19من صباح یوم  9:30ستُعقد جلسة االستماع التالیة في تمام الساعة 
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 2021  ،آب/أغسطس 19 – الیوم السابع والثمانون 

رسام قاعة  ، وممثل واحد من الصحافة، باإلضافة إلى  أشخاص  10بحضور    اصباحً   9:45بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
 المّدعین محمد ورایجر.  یامحام یحضر ومثّل االّدعاء العام كل من ریتشر وبولتس. ولم المحكمة. 

على    اشخصیة خوفً ال  ھمعلومات ب   یدليمن رأسھ، وأّال    ا كمامة، ویغطي جزءً قالت محامي الشاھد د. أومیشین إن الشاھد یرید أن یضع  
 واستخدم الشاھد قبعة المعطف لتغطیة رأسھ]. ى كروكر أومیشین معطفھ كي تمرره للشاھد.  عائلتھ في سوریا. [أعطسالمة 

ولكن، سیحضر  من نفس الشھر.   3و  2ریخ أیلول/سبتمبر، وآخر بتا 1قالت القاضي كیربر إنھ ثمة شاھد سیمثُل أمام المحكمة بتاریخ 
 أیلول/سبتمبر. 3أیلول/سبتمبر فقط، وتُلغى بھذا الجلسة المقرر عقدھا بتاریخ  2الشاھد الثاني الجلسة التي ستُعقد في 

 ]. ا صباحً  9:57[دخل الشاھد قاعة المحكمة في تمام الساعة 

فرع  في    منھاعدة مرات في سوریا،    اعتقلسبق لھ وأن  اسمھ وسّنھ. و ولم یذكر  ،  أمام المحكمة  معلوماتھ الشخصیةعن    P45  یُفصحلم  
 الخطیب. 

 P45شھادة 

یقیم فیھا  كان  اعتقالھ في فرع الخطیب، فقال إن قوات األسد داھمت المدینة التي    عن سببأن یخبر المحكمة    P45طلبت كیربر من  
،  منزلھضباط باب    7نحو    كسر. وكان مع زوجتھ وأطفالھ، عندما  2012من أحد أیام شھر آب/أغسطس    اصباحً   5في تمام الساعة  

باتجاه رأسھ، وسألوه عن جیرانھ.    ا أسلحتھم، بل ووجھوا سالحً وركلوا رأسھ وضربوه باستخدام  .  اأرضً   على ظھره  وه ، وطرحواقتحموه
ولم یتمكن من مشاھدة ما حولھ كونھم قد غطوا  .  سالحھ إلیھ . وجلس خلفھ في الحافلة شخص وجھ  ا راكب   24ثم اقتادوه إلى حافلة تتسع  

 شخص، ثم اقتادوھم إلى فرع الخطیب.   100واعتقلوا نحو رأسھ بقمیصھ الداخلي. وتوجھوا إلى خارج القریة التي یقیم فیھا. 

عن فمھ، كما أنھ تعّمد تغییر صوتھ.   اھنا، حیث كان مكبر الصوت بعیدً  اواضحً  P45[مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یكن صوت 
 وطلب بانز سماعة]. 

دخولھم إلى  استغرق  إنھم وصلوا الفرع معصوبي األعین، وكم مكث فیھ، فقال  عّما حصل في فرع الخطیب، و  P45سألت كیربر  
[الضباط] [المعتقلین]   أمروعندما وصلوا إلى الساحة الخارجیة للفرع،  لضرب والركل.  ل  وتعرضوا في األثناء،  اتقریًب ساعتین  نحو  الفرع  

عدد من  [ السرعةوتدخل على وجھ  ثالثة أیام.   P45واعتقل  زّجوا بھم في زنزانة. قبل أن ی التجرد من ثیابھم،  ومن الحافلة،  بالنزول  
بأنھم لن یشاركوا في المظاھرات مرة  جبر المعتقلون على التوقیع على تعّھد  وأُ القریة التي ینحدر منھا.    في ]  األشخاص الموالین للنظام

  یتم التحقیق مع عدد قلیل من أولئك المعتقلین للتحقیق، ولم  ع  وخضللتعذیب أثناء اعتقالھ،    P45ولم یتعرض  أخرى، ثم أُفرج عنھم.  
P45. 

 كم مكث في المعتقل، فقال إنھ مكث ثالثة أیام.  P45سألت كیربر 

في    ا یومً   20، فأوضح أنھ اعتقل  ایومً   20من قبل الشرطة، والذي قال فیھ إنھ اعتقل مدة    P45مع    َمحضر التحقیق أشارت كیربر إلى  
 . ] الشفویةالترجمة [، ونّوه إلى احتمالیة وجود خطأ في  227الفرع  – المنطقة 

أثناء التحقیق معھ من قبل    P45الجلسة على عدد من المفارقات بین األقوال التي أدلى بھا    انطوت[مالحظة من مراقب المحاكمة:  
یعكس وجود مسائل    َمحضر المقابلةب المحاكمة انطباع بأن  وكان لدى مراق جلسة االستماع.  ، وأثناء  المقابلة  لَمحضر  ا وفقً   الشرطة

على سبیل المثال، تُرجمت كلمة "المنطقة" إلى "الخطیب" أثناء تحقیق الشرطة، ولعل ذلك  .  P45وھو ما تقدم بھ  تتعلق بالترجمة،  
 اعتقاد المترجم أن "المنطقة" تعني "المنطقة المحیطة بالخطیب"]. یُعزى إلى 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

 ذلك.  P45، فأقّر 2012في آب/أغسطس كان تعرض لالعتقال  عّما إّذا   P45سأل القاضي فیدنیر 

تّموز/یولیو  التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، والتي قال فیھا إنھ اعتقل في كفر سوسة في    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
 . 2012، فیما تم توقیفھ في الخطیب في آب/أغسطس  2018إنھ [اعتقل] في كفرسوسة في العام    P45، فقال  2012أو آب/أغسطس  

 . 2012، فقال إن ذلك حصل في آب/أغسطس 2012عّما إذا حصل ذلك في تّموز/یولیو أو آب/أغسطس   P45سأل فیدنیر 

 من أوائل المدن التي تظاھرت ضد األسد.  مدینتھ عن سبب مداھمة منزلھ، واعتقالھ، فقال إنھ اعتقل كون P45سأل فیدنیر 

نھ معصوب العینین [في طریقھ إلى الفرع]، فقال إن  كیف عرف أنھ معتقل في فرع الخطیب على الرغم من كو  P45سأل فیدنیر  
االبتدائیة   المدارس إحدى  في    سبق لھ وأن درستلك المنطقة عقب اإلفراج عنھ؛ حیث    مّیزالمعتقلین اآلخرین أخبروه بذلك، كما أنھ  

 الكائنة في المنطقة.  والثانویة
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!"، وإنھ درس في تلك المنطقة مدة ست سنوات. وأخبره المعتقلون  "بالطبعتمكن من تمییز المبنى، فقال:  عّما إذا    P45سأل فیدنیر  
 بأنھ في فرع الخطیب، وتأّكد من ذلك عندما أُفرج عنھ. 

عندما وصل إلى ھناك،  اقد تعرض لسوء المعاملة في الطریق إلى الفرع، وسألھ عّما إذا تعرض لذلك أیضً   P45أشار فیدنیر إلى أن 
 لوا إلى فرع الخطیب، نزلوا [من الحافلة]، وخلعوا ثیابھم، واتّخذوا وضعیة القرفصاء. فقال: "كّال". عندما وص

 عّما إذا أُعیدت ثیابھ لھ، فقال: "نعم"، حیث أُعیدت لھ قبل أن یتّخذ وضعیة القرفصاء، واقتید إلى زنزانتھ.  P45سأل فیدنیر 

 . في المعتقل   حذاء بدونقمیصھ الداخلي، وسروالھ الداخلي، وبنطالھ،   ارتدى ثیابھ لھ، فقال إنھ عّما إذا أُعیدت كلّ  P45سأل فیدنیر 

 ثیابھ لھ، فأقر ذلك.  عّما إذا أُعیدت P45سأل فیدنیر 

نزل نحو  وأن یصف ما الذي حصل أثناء اعتقالھ، فقال إنھ كان معصوب العینین، واقتید إلى الطابق السفلي (   P45طلب فیدنیر من  
ھناك وكانت  .  معتقًال   27نحو    وُزّج فیھا،  م  3*3أمتار مربعة أو    9  اوبلغت مساحة الزنزانة تقریًب القبو.    حیث یقعدرجات)    6أو    5

زنزانة جماعیة]، ووجد في  [أي  ا وكانت تلك الزنزانة مھجعً  نوافذ في أعلى جدران الزنزانة، وھو ما سمح بمرور أشعة الضوء إلیھا.
   . ةمسلوق بطاطا أو كوسا  ھي عبارة عنوقُدمت لھم وجبة واحدة .  زاویتھا دورة میاه

أثناء    امختلفً   اأنھ قال شیئً   ، وإلىم  3*3في زنزانة تبلغ مساحتھا    اعتقلوا  ا شخصً   27أن  والتي جاء فیھا    P45  إفادة أشار فیدنیر إلى  
بین  ما  ، وتراوح عدد المعتقلین فیھا  م  3*12ن مساحة الزنزانة الكائنة في المنطقة تبلغ  إ  P45التحقیق معھ من قبل الشرطة، فقال  

 . الخطیب والمنطقةوجود التباس بخصوص فرع وافترض  . اشخصً  80إلى  70

اعتقل فیھا ، وم  3*3[عن أوجھ المقارنة بین المنطقة والخطیب]، فقال إن مساحة الزنزانة في فرع الخطیب تبلغ    P45سأل فیدنیر  
 . اشخصً  27

شخص على وجھ    100نحو  قد بلغ  عددھم    عن عدد األشخاص المعتقلین من القریة التي ینحدر منھا، فقال إن  P45سأل فیدنیر  
 التقریب. 

[من قریتھ] قد اعتقلوا،    رجًال   68التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة، والتي قال فیھا إن    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
سنوات،    10وأضاف أن ذلك قد حصل قبل  أو أقل.    100فقال إن أولئك األشخاص اعتقلوا في فرع المنطقة، وبلغ عدد المعتقلین نحو  

 لیس بإمكانھ أن یتذّكر الكثیر من التفاصیل. لذا، 

  البالغ مساحتھا زنزانة  تلك الاعتقلوا في  تھ، وإذا ما  من قری   اشخصً   27األشخاص البالغ عددھم    أولئك  عّما إذا كان  P45سأل فیدنیر  
 فقال إن كل من في المھجع تنحدر أصولھ من قریتھ.   م، 3*3

 . اعامً  45و 16عن أعمارھم، فقال إنھ یعتقد أن أعمارھم تتراوح بین  P45سأل فیدنیر 

ذلك صحیح، حیث أن الزنزانة مزودة بنوافذ  الزنزانة من الخارج، فقال إن  إلى  الضوء    دخلوصف كیف    P45أشار فیدنیر إلى أن  
 [في أعلى الجدار]، ویُطلق علیھا في سوریا اسم "المندلون". 

 أصوات فقط.  من سماع  إنھ تمكن فنفى ذلك قائًال الخارج،  في أن یشاھد أي شيء  ھعّما إذا كان بإمكان  P45سأل فیدنیر 

في نص مقابلتھ مع الشرطة، حیث قال: "یوجد مصباح مضاء على مدار الساعة، ولم نتمكن من   ةالوارد  P45استشھد فیدنیر بإفادة  
إلى أن المترجم الشفوي الذي ترجم جلسة التحقیق مع الشرطة قد أخذ بكلمة "المنطقة" على أنھا   P45تمییز اللیل من النھار"، فأشار 
 "المنطقة المحیطة بالخطیب". 

 نت المعلومات الواردة في االقتباس السابق تتعلق بحادثة اعتقال مغایرة، فأقر ذلك. عّما إذا كا P45سأل فیدنیر 

عن الوضعیة التي اتخذھا للنوم في الزنزانة، وجودة الھواء فیھا، فقال إنھا كانت مزودة بباب معدني، ودورة میاه    P45سأل فیدنیر  
على ظھورھم فیھا، حیث كانوا یقفون أو یتخذون وضعیة القرفصاء    في إحدى الزوایا. وكان من ضروب المستحیل أن یستلقي المعتقلون

[عن حالة ذلك الشخص]، فما كان    وأخبروه وكان من بینھم معتقل یعاني من صعوبات في التنفس، فنادوا السّجان  .  كثر األحیانأفیھا  
 اآلن؟" ن أتشعر بتحسّ من السّجان إال أن دخل الزنزانة، وركل صدر ذلك الشخص، وسألھ: "

 عّما إذا شھد على تلك الحادثة، فقال: "نعم".  P45سأل فیدنیر 

عّما إذا شاھد معتقلین آخرین یتعرضون لسوء المعاملة داخل فرع الخطیب، فقال إن السّجان ضرب [الشخص الذي    P45سأل فیدنیر  
 تحّدث عنھ للتّو] على صدره، وسألھ عّما إذا كان یشعر بتحسن بعدھا. 

، وإن  عّما إذا كان ھناك حاالت أخرى، فقال إن تلك ھي الحالة الوحیدة التي حصلت أثناء اعتقالھ مدة ثالثة أیام  P45سأل فیدنیر  
 بالنظام.  القریة التي ینحدرون منھا الرتباط  اتقلین كانوا مدللین نظرً أولئك المع
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وضعیة القرفصاء. وأما    اإنھ نام متّخذً   P45، فقال  عّما إذا تمكن من النوم، وفي حال رّد باإلیجاب، كیف أمكنھ ذلك  P45سأل فیدنیر  
 بقیة المعتقلین، فظلوا واقفین في أغلب األحیان، ولم ینَم أحد منھم كونھم كانوا دائمي االنشغال بالتفكیر في مصیرھم.

،  أثناء النوم  ذ وضعیة القرفصاء ااتخإذا ما أُجبر على  ، أو  من النوم طیلة األیام الثالثة  ا ال قسطً تمكن من أن ین   عّما إذا   P45سأل فیدنیر  
 بشكل كامل.  لیس لالستلقاءلكن و،  أرجلھم] لمّد لھم [مجاالً  أتاح مما فقال إنھ عادة ما تم اقتیاد خمسة أشخاص للتحقیق، 

 عّما إذا خضع للتحقیق، فقال: "كّال".  P45سأل فیدنیر 

وكانوا  .  فقط   قالم األرؤوس  ب   أخبروه عّما إذا [أخبره] المعتقلون اآلخرون بما حصل أثناء التحقیق معھم، فقال إنھم    P45سأل فیدنیر  
بینھم فیما  ویتھامسون  السّجان،  إذا  ،  قائًال ضرب  سمعھم  "الباب  الكالم:  أسئلة  !"  ممنوع  وأعمارھم،  ھم،  ئ أسماب   تتعلقوُطرح علیھم 

 ومشاركتھم في المظاھرات من عدمھا، ومعارفھم. 

ین  لوجود مسؤول  ا عّما إذا ذكر المعتقلون تعرضھم للعنف أثناء التحقیق معھم، فقال إنھم [لم یتعرضوا للعنف] نظرً   P45سأل فیدنیر  
 لنظام.  وان ی أولئك المسؤول بین[عالقة]   ولوجودرتب رفیعة من القریة التي ینحدرون منھا،   ذوي

 طلبت أومیشین استراحة. 

*** 

 دقیقة]  25دقائق، ولكنھا استمرت  10[أُعلن عن استراحة لمدة 

*** 

أثناء التحقیق معھ من قبل المكتب    227الفرع    – ن في المنطقة  ی عن األشخاص اآلخرین المعتقلما    عّما إذا سألھ أحد   P45سأل فیدنیر  
 االتحادي للھجرة والالجئین، فأقّر ذلك.

 عاما من العمر.  70و  16قد ُسئل عن أعمار المعتقلین، فقال إن أعمارھم تتراوح بین   P45ن قال فیدنیر إ

 . 227عّما إذا كان ذلك في فرع المنطقة، فقال إن ذلك یتعلق بالفرع  P45سأل فیدنیر 

تقدیم وجبت اقد ُسئل عن الوجبات التي قُّدمت لھم أیضً   P45قال فیدنیر إن   ن للمعتقلین في المنطقة، بواقع واحدة في  ی ، فقال إنھ تم 
 ، فیما لم یُقدم لمعتقلي الخطیب سوى وجبة واحدة. الصباح، وأخرى في المساء

. وسألھ عّما بوسعھ  الزنزانة التي اعتقل فیھا في فرع الخطیب كانت قذرة، وإنھ لم یتمكن من النوم فیھاأن    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
إن الزنزانة كانت ضیقة، وكانت جدرانھا قذرة. ولم تُقّدم لھم سوى وجبة واحدة،  أن یضیف من تفاصیل تتعلق بفرع الخطیب، فقال  

وانشغالھم بالتفكیر في  المعتقلون عن تناول تلك الوجبة بسبب الوضع السائد، والضغوط النفسیة،    وامتنعكافیة.    طعامة ال ولم تكن كمی 
 مصیرھم.

جسدي، فقال إن المعتقلین [الذین تنحدر أصولھم من  ال ذى  األعّما إذا تعرض المعتقلون للضغوط النفسیة فقط، ولیس    P45سأل فیدنیر  
 القریة بالنظام. تلك  الرتباط بعض أفراد ا یتعرضوا لضروب األذى الجسدي أثناء مدة اعتقالھ، حیث كانوا "مدللین" نظرً قریتھ] لم 

أحدھما  وكان    أھالي القریة. المعتقلین من  بسرعة إلنقاذ  تدخال  القریة    أعیانمن    اثنیناإلفراج عنھ، فقال إن    عن كیفیة  P45سأل فدینیر  
التعھد  منھم    وطلباالحس الوطني،  والتقیا بالمعتقلین، وتحدثا عن  في مجلس الشعب.   انائًب   اآلخر  فیما كانلواء في الجیش،    یحمل رتبة

 .  بیضاءعلى ورقة وقع المعتقلون بعد ذلك،  ، وأن یؤیدوا األسد. واجددً في المظاھرات م  بعدم المشاركة 

والتي جلبھا اللواء والنائب لنقل المعتقلین  اراكب   14كیف عاد إلى منزلھ، فقال إنھ عاد بواسطة الحافالت التي تتسع  P45سأل فیدنیر 
 إلى القریة. 

ن]  و: "ال"، وإن الموظفین حرصوا كل الحرص على أال یشاھد [المعتقلعّما إذا شاھد وجوه موظفي فرع الخطیب، فقال   P45سأل فیدنیر  
ولم یحضر موظفو الفرع عندما التقى اللواء والنائب  تعصیب أعین المعتقلین عند دخولھم الفرع ومغادرتھم منھ.    وكان یتموجوھھم.  
 بالمعتقلین.

عّما إذا حصل ذلك االجتماع [مع اللواء والنائب] داخل الزنزانة، فقال: "ال"، وإنما حصل خارج الزنزانة داخل    P45سأل فیدنیر  
 .  تم اإلفراج عنھمحیث أي  قاعة، 

 مسؤولیات فرع الخطیب، فقال إنھ ال یعرفھا.طبیعة عن  اشیئً قد ُسئل عّما إذا عرف   P45أشار فیدنیر إلى أن 
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كان یتحدث بشكل عام، وإنھ لیس    أنھ   فأجابحفظ أمن الدولة،  إن فرع الخطیب مسؤول عن    فیھاالتي قال    P45أشار فیدنیر إلى إفادة  
عنھ أي شيء قبل    P45. وعلى الرغم من أن الجمیع یعرفون اسم فرع الخطیب، لم یعرف  ، وحیثیاتھالفرع  بتفاصیلعلى إطالع  

 اعتقالھ.

 [لم یكن ھناك المزید من األسئلة]. 

 ]. اصباحً   11:15[ُسمح للشاھد باالنصراف في تمام الساعة 

 بتالوة إفادة.  ا من بیانات المّدعین العامین التي أدلوا بھا الیوم السابق، وقام فراتسكي أیضً  اوزعت القاضي كیربر نسخً 

قبل أن ینشّق عن النظام. وبحسب    40في القسم  عمل  ، بوصفھ قد  االسم] لیمثل أمام المحكمة كشاھدُحِجب  م الدفاع بطلب الستدعاء [ تقدّ 
بالتدخل في    المذكورلقسم  ل ا، وحافظ مخلوف بصفتھ رئیسً 40، والقسم ت الفرقة الرابعةأن یوضح كیف قام   ذلك الشاھد   الدفاع، بوسع

بإمكان الشاھد أن یوضح    ھ أن مفادھا    ا حججً الدفاع    كما ساق ونفوذھم على الفرع.    سطوتھممدى  بیان  أعمال فرع الخطیب ومھامھ، و
 في الفرع.  ة الُسّن  نظرائھم ن مارسھما الضباط من العلویین علىی مدى النفوذ والسلطة اللت 

 . اصباحً  11:24عت الجلسة في تمام الساعة فِ رُ 

 . 2021آب/أغسطس  25من صباح یوم  9:30ستُعقَد جلسة االستماع التالیة في تمام الساعة 
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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 44التقریر 
 2021أغسطس، /آب 26و 25تواریخ الجلسات: 

 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 !" محامي الدفاع یشكك في دور أنور البنّيوقاحةداخل محاكمة أنور رسالن: "

 
من محاكمة أنور   89و  88الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصیل الیومین    44یسرد تقریر مراقبة المحاكمة رقم  

ستشفى حرستا رسالن في كوبلنتس. في الیوم األول، أدلى المّدعي بشھادتھ حول اعتقالھ في الخطیب، الذي قضى خاللھ تسعة أیام في م
ً حیث رأى جثث . 2012ة في المرحاض. وفي الیوم الثاني، أدلى مّدعٍ آخر بشھادتھ حول اعتقالھ في الخطیب في صیف عام  مكّوم  ا

ً نسبی  اً وأوضح أن اعتقالھ كان قصیر ً وأقل عنف  ا إلى عالقة   التي دفعتھا عائلتھ. وشكك الدفاع في الشھادتین مشیراً   ىبسبب الرشاو  ا
 ھنا.المّدعین بأنور البنّي. اقرأ المزید 

 الملّخص/أبرز النقاط:

 2021آب/أغسطس،  25 –الیوم الثامن والثمانون 

ً عام 30، كاتب ومخرج سوري یبلغ من العمر P46أدلى  ً ، بشھادتھ حول اعتقالھ في فرع الخطیب، حیث مكث أیضا في مشفى   ا
حرستا لعدة أیام. كما أخبر المحكمة عن ظروف االعتقال السیئة في الفرع والتعذیب الذي تعرض لھ أثناء التحقیق. وأوضح أن  

والسّجانین في المشفى   الكوادر الطبیةمجرد بقائھ في زنزانٍة في فرع الخطیب كان تعذیباً كافیا، إال أن التعذیب الفعلي على أیدي 
دلى الشاھد بشھادتھ باللغة األلمانیة على الرغم من توفیر المحكمة للترجمة الفوریة من خالل المترجمین الذین كان أسوأ. وأ

ضابط ال أنور باعتباره  بالتعّرف على P46 قیاماضطروا بدورھم إلى ترجمة شھادتھ إلى اللغة العربیة للمتّھم. وشكك الدفاع في 
 الشاھد بأنور البنّي. في فرع الخطیب بسبب عالقة  القرارصاحب 

 2021آب/أغسطس،  26 –الیوم التاسع والثمانون 

ً عام 32، رجل سوري یبلغ من العمر P47أدلى  ً نسبی اً ، بشھادتھ حول اعتقالھ في فرع الخطیب الذي كان قصیرا   ىبسبب الرشاو ا
التي دفعتھا عائلتھ. وأخبر الشاھد المحكمة عن ظروف االعتقال السیئة في الفرع والتعذیب الذي تعرض لھ ھو ورفاقھ المعتقلین. 

أن أحد الضباط  %60ووصف كذلك كیف لمح بعض الضباط في الفرع عندما نُقل إلى فرع آخر. وقال للمحكمة إنھ متأكد بنسبة 
على  الشاھد  تعّرفر كان أنور رسالن. واستجوب الدفاع الشاھد حول عالقتھ بأنور البنّي، مشككا في صدر األوامكان یالذین بدا أنھ 

في الحدیث عن عملھ واألشخاص الذین یعرفھم ألن الناس في سوریا  اً مترددكان ھویة أنور رسالن. وقال الشاھد للمحكمة إنھ 
 . الجمھوروالتي وصلت إلى ضوا للتھدید بسبب المعلومات التي نوقشت في المحكمة تعرّ 
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 2021 ،آب/أغسطس 25 – 88یوم المحاكمة 

.  بولتسكلینجھ والعامان  صباحاً بحضور أربعة أشخاص وصحفي واحد. ومثّل االدعاء العام المدعیان    9:30الساعة  بدأت الجلسة  
 ن عی المدّ   محامیاانضم  ود. كروكر.    نعیمحامي المدّ محل  الدكتور ستول    حلد. أومیشین و  نعیمحامي المدّ محل  المحامي بییر    وحل

 ومحمد بعد استراحة الغداء. رایجر

 الدكتور ستول. محامیھ  P46رافق 

 P46شھادة 

عاماً، انضم إلى المحاكمة كمّدع، بحقوقھ وواجباتھ   30، وھو كاتب وممثل كومیدي ومخرج سوري یبلغ من العمر  P46تم إبالغ  
 بالدم أو الزواج.سواء  ینبالمتھم ة تربطھعالقوجود أي كشاھد. ونفى 

اللبس طوال إدالئھ بشھادتھ. عرض علیھ   حاالت  ولغتھ األم ھي العربیة، اإلدالء بشھادتھ باللغة األلمانیة مما خلق بعض،  P46قّرر  
 .إلى اللغة العربیة فوریةالترجمة ال ستمع إلى أسئلتھم عبرأن یاللغة العربیة وأن یتحدث ب قضاةال

 استجواب من قبل القاضي كیربر

مع النظام السوري وتم    خالفشرطة أنھ دخل في  من قبل ال  P46قالت رئیسة المحكمة كیربر إن المحكمة علمت من خالل استجواب  
عدة مرات   ل عتقاتعّرض لال  2011أنھ قبل عام    P46ما یتذكره. وصف  بناء على  األحداث في المحكمة    یسرداعتقالھ. طلبت منھ أن  

في   اعتُقلقال للمحكمة إنھ خّمن أن االعتقاالت الثالثة األولى لن تكون ذات أھمیة [للمحاكمة] ألنھ    بسبب أنشطتھ وتنظیمھ للمظاھرات.
بفرع الخطیب. وأوضح   P46اعتقال لـ  ارتبط آخرمكان آخر [لیس فرع الخطیب] رغم أنھ تعرض أیضاً للتعذیب أثناء ھذه االعتقاالت.  

ض  عن دمشق تعرّ   كیلومتراً   20ل أحد أصدقائھ ألن منزل عائلتھ الذي یبعد  كان یقیم في منز  2012  حزیران/یونیو،  17أنھ في  
قام رجالن یرتدیان مالبس مدنیة بالطرق    ،لذلك مكث في منزل صدیقھ في [ُحجبت المعلومات]. وأشار إلى أنھ بعد ساعتین  للقصف.

مكان آخر، لكن أنشطتھ كانت   يف  في الحقیقةیعیش  كان  أنھ    اللمحكمة أنھ أخبرھم  P46على الباب وطلبا رؤیة بطاقة ھویتھ. أوضح  
قبل أن یسحبوا قمیصھ فوق   P46جاء ستة أو سبعة جنود ووضعوا كیساً بالستیكیاً فوق رأس  وواعتقالھ.    ا لمراقبتھسبباً كافیاً لھم

اده داخل سیارة. ثم نُقل بعد ذلك إلى  وتم اقتی  ط بالستیكیةئراشب إن یدیھ كانتا مقیدتین    P46رأسھ ویأخذونھ إلى الطابق السفلي. قال  
ضھ للضرب. أثناء تعرّ   هتصویرتم  ض للضرب ومن السیارة في الشارع حیث تعرّ وتم إخراجھ    مبنى جدید كان ال یزال قید اإلنشاء.

 وتابع ] یمكنھم اغتصاب والدتھ.  الجنودابن عاھرة وأن "ھم" [ھو نفسھ    أن یقول بأنھھو إلھ، وإنھ قیل لھ أن یقول إن بشار    P46قال  
P46    .لعدم وجود مرحاض، اضطر  ولیصف كیف نُقل بعد ذلك إلى داخل المبنى حیث تُرك لوحده لعدة ساعات إلى   P46نظراً 

السجائر    وتم إطفاء أعقابمعدنیة وأنابیب بالستیكیة،    بقضبان  ضربتعّرض لإلى خلع مالبسھ و  P46التبول في سروالھ. ثم اضطر  
].  ُحجبت المعلوماتإن الجنود استمتعوا بتعذیبھ وأرادوا منھ أن یعترف بأنھ كان یخطط لھجمات بالقنابل في [  P46ده. قال  على جس

ض لتعذیب  التعذیب بعد ذلك، وتعرّ ت شدة  ، ازدادP46. وبحسب  تھ وفتشوا ھاتفھ وجھات االتصال المخزنة فیھكما فحصوا كامیر
إنھم أرادوا منھ أن یعترف بأنھ كان یصنع قنبلة. وأوضح   P46حاولوا إدخال عصا في شرجھ وھددوه من الخلف. قال  وجنسي.  

بالنسبة  درس الكیمیاء. لذلك بدت الوثائق الموجودة في شقتھ كخطط حول كیفیة صنع قنبلة    شقتھفي  للمحكمة أن صدیقھ الذي كان یقیم  
 لكیمیائیة. شخاص ال یعرفون شیئاً عن المواد األ

 .]الُشرفة المخصصة للجمھور في المحكمةفي وجلس آخر شخص  حضر[

ن الفوریین مترجمی العلى    طبقینر نفسھ  واألمعلیھ إبالغ المحكمة حینما یحتاج إلى استراحة،    المحكمة كیربر للشاھد إن  قالت رئیسة
 المحكمة. في

، كانوا یتصرفون  P46وفقاً لـولكن  وال اآلخرون.    1،إن اثنین منھم ال یشبھان الجنود  P46ثم سألت كیربر عن مالبس الجنود. قال  
اعتقال عن طریق    عة ال تنتمي للجیش بل تتعاون معھجما  وھيأنھ یوجد في سوریا ما یسمى "الشبیحة"،    P46مثل الجنود. أوضح  
 الناس واضطھادھم.

 ذلك. P46سألت كیربر عّما إذا كانت ھذه المجموعة بمثابة میلیشیا. فأكد 

 

ع  ووالموظفین في فر سّجانینقوات األمن وال  عناصرشھادتھ لوصف   طوالمصطلح "جندي"  P46مالحظة من مراقب المحاكمة: استخدم  1
 المخابرات. 
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عند بابھ كانوا یرتدون   الذي كانوا  إن األشخاص  P46. قال  P46أرادت كیربر أن تعرف ماذا كان یرتدي األشخاص الذین اعتقلوا  
من أفراد    لم یكونوا  ذلك،مع  أنھم،    P46ضح  . وأو فیما بعد  عسكریة  بناطیلثالثة أو أربعة أشخاص یرتدون    انضم، وةمدنیمالبس  

أسلحة   ونحملیومالبس    ونرتدی  ل تدیر نقاط تفتیش خاصة بھا لكنھم كانواالجیش. بل كانوا ینتمون إلى مجموعة كانت على سبیل المثا
 من الجیش. 

الذي و  اأحدھم  P46] كانت ھناك محادثة قصیرة بین شخصین. عرف  نشاءاتاإل  موقعإفادتھ بالقول إنھ [عندما وصل إلى    P46تابع  
 قائدإنھ بعد یوم واحد من التعذیب، قال    P46بكل ما یریدون سماعھ حتى یخرج في أسرع وقت ممكن. قال    "ھم"أن یخبر  P46قال لـ

للمحكمة أن ھناك   P46سریع. أوضح  على الطریق ال  P46أن یقتلوا    لآلخرین  –رآه في الیوم السابق أمام الباب    الذي  –المجموعة  
إلى سیارة مرسیدس حمراء حیث كان علیھ أن یجلس في  P46تم نقل  ي إلى المطار.یؤدّ  بالقرب من ذلك المكان طریقاً سریعاً كبیراً 

ا من اغتصاب والدتھ وربما ا إلى منزلھ حتى یتمكن أن یأخذھم  P46  ن منالطلب ھذان الرجمع رجلین یجلسان بجانبھ.    يالخلفالمقعد  
ب  طلبا إلى  ا أشارإنھم  P46قتلھا بعد ذلك. قال   التعامل مع  یشعر بخوف شدید  P46. كان  شقیقتھمماثل فیما یتعلق  ، ولم یستطع 

لم یكن یعرف ماذا أرادا   یسمع صوت سیارات تسیر على الطریق السریع.  استطاع أنمن السیارة،    P46الموقف. عندما تم إخراج  
بطاقتھ الشخصیة حتى یمكن التعرف علیھ الحقاً ألنھم كانوا في مكان بعید على  شخص ما  . كل ما كان یأملھ ھو أن یعثر  عال بھأن یف

األمر بضع ثواٍن لیدرك أنھا كانت مجرد لعبة. عندما أخبر   ھإنھ اضطر إلى الركوع عندما سمع رصاصة. استغرق   P46جداً. قال  
P46  بھذه السھولة. ثم توجھوا بالسیارة إلى دمشق    یكون األمرالضحك علیھ وقاال لھ إنھ لن    إلى  سارعا  یرید الموت، كان  أنھ    الرجلین

 واستغرقت الرحلة نحو ثالثین دقیقة.

یعرف مكان وجوده. تم اقتیاده    P46كانوا یرتدون مالبس مدنیة. ولم یكن  أنھ عند وصولھم، لم یكن ھناك جنود، بل    P46وصف  
التعذیب، وكان جسده    P46واضطر إلى تسلیم جمیع متعلقاتھ. كان    مبنى  نحو سطح ً بالكاد یستطیع المشي بسبب   بأكملھ مصبوغا

أي طعام لمدة یوم ونصف، قیل لھ إنھ  على    حصلأنھ لم ی  األشخاص في ذلك المكان  P46عندما أخبر  وباللونین األزرق واألسود.  
 ، لكنھ أجاب ببساطة،المحكمة أنھ سأل ھذا الرجل عن مكانھ  P46یتعین علیھ أوالً تنظیف السطح قبل أن یحصل على الطعام. أخبر  

ن من رؤیة الجبال المحیطة بدمشق.  إنھ نظف األرضیة بالكامل وتمكّ   P46على رأسھ. قال    P46"مرحباً بك في سویسرا" وضرب  
أنھ یعرف أیضاً الموقع من كیس الطعام الذي   P46في جھاز المخابرات في عربین. وأضاف   تمكن من معرفة أنھ كان موجوداً لذلك 

للتخلص من األوساخ     من مطعم یعرفھ ألنھ ذھب إلى   كیسال  من السطح. كانالتي جمعھا  رآه في المطبخ عندما ذھب ھناك أیضاً 
إن الغرفة كانت   P46ع في غرفة صغیرة أسفل السلم. قال  ِض ، وُ من تنظیف السطح  P46. بعد أن انتھى  من ذلك المكان  مدرسة قریبة

أفضل   ا. ووصف أن األرز واللبن الذي حصل علیھ الحقاً كانوتناولھبعض الطعام القدیم  فیھا  وجد    غیر أنھ قذرة للغایة وملیئة بالقمامة.  
 في حیاتھ ألنھ لم یأكل لفترة طویلة قبل ذلك. وجبة

حوالي عشرة ھناك  في المساء. نُقل ھو ومعتقلون آخرون إلى ھذه الحافلة الصغیرة. كان  وصلت حافلة إفادتھ بالقول إن  P46واصل 
آخرون  ینتظر جنود  عندما وصلوا إلى وجھتھم، اضطروا للنزول إلى الطابق السفلي حیث كان  وإلى خمسة عشر شخصاً في الحافلة.  

حیث أصیب في وجھھ بعقب   "الحفلة"إلى أنھ أصیب بجروح بالغة خالل ھذه    P46حفلة ترحیب". أشار  بستقبلون "یُ   وكان المعتقَلون
فقد أحد أسنانھ. بعد ذلك، بدأ األشخاص في الفرع بتسجیل المعلومات الشخصیة للجمیع. كان على المعتقلین تسلیم جمیع بل و  ،بندقیة
أنھ على وشك الموت، لذلك سیبقى في الفرع لیلة واحدة قبل نقلھ    P46قاتھم بما في ذلك الساعات والمجوھرات. ثم أخبر الجنود  متعل

إنھ نُقل إلى زنزانة صغیرة حیث رأى شخصاً میتاً في یومھ األول. اعتقد المعتقلون اآلخرون في البدایة أن    P46. قال  مشفىإلى ال
 ً إن علیھم ترك الشخص یموت وأال یطرقوا    للمعتقلین  سجانونطرقوا الباب. قال ال  كان میتاً،ا أدركوا أنھ  . عندمالشخص كان نائما

 إنھ ال یعرف ما حدث للجثة. P46. قال توفي الشخصمرة أخرى إال بعد وفاتھ. تم إخراج الجثة من الزنزانة فقط عندما الباب 

المحكمة أنھ افترض أن سائق التاكسي كان متعاوناً. أقلّتھ    P46إلى سیارة أجرة برفقة جندیین. أخبر    P46في الیوم التالي، اقتید  
، ولم یتمكن في البدایة من رؤیة ھذا  P46كذلك إلى وجود شخص آخر معھ. كان جالساً خلف    P46السیارة إلى مشفى حرستا. أشار  

السیارة، أدرك أن ھناك شخصاً   P46ھ بین رجلیھ. ولكن عندما غادر  الشخص ألنھ كان معصوب العینین وكان علیھ أن یضع رأس
ن  أ لمحكمة  ا   P46  أخبرآخر. عندما وصلوا إلى المشفى، تم تسجیل معلوماتھم الشخصیة مرة أخرى وتم نقلھم إلى الطابق السادس.  

لفرع  وكانت إحدى الغرف مخصصة  ]،  المخابراتمن فروع  ھناك عدة غرف في ھذا الطابق، بدا لھ كما لو أن ھناك غرفة لكل فرع [
الخطیب. كان ھناك جندیان مع معتقلین في غرفة. كان األمر نفسھ في كل غرفة على الرغم من كونھا فروعاً مختلفة، على سبیل 

 المثال المخابرات الجویة.

ان من الصعب التحدث إنھ استرق السمع لمحادثات جرت بین الجنود. ك  P46ذلك. قال    P46أرادت كیربر أن تعرف كیف عرف  
 P46في المشافي، لكن في بعض األحیان كان أحد الجنود یغادر غرفتھ ویذھب إلى غرفة أخرى للتحدث مع أحد زمالئھ. أوضح  

  األمثلة علىبعض    P46م  النظر عن السؤال. [قدّ   استخدام ھذا الرقم، بغضّ سوى  . لم یُسمح ألحد  كذلك أنھ تم إعطاء رقم لكل معتقل
، فقد تم تقیید المعتقلین  P46"]. طبقاً لـ 36اإلجابة دائماً على سبیل المثال "رقم  تكون  ؟"، "من أین أتیت؟"، وكاألسئلة مثل "ما اسم

ً ھمیقدمبربط اثنین منھم  كل سریر وتم تقیید  إلى  بحیث كان على شخصین تقاسم سریر واحد.  ا معا

 وعلیھ شخصان أو ثالثة. اواحد احوالي متركان عرضھ  إن P46سألت كیربر عن عرض السریر. قال 
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من األلمانیة إلى   P46شھادة  ترجم فوراً . [كان على أحدھم أن یاستراحةسألت كیربر المترجمین الفوریین عّما إذا كانوا یریدون أخذ 
 .لبعض الوقت ھم]. قال المترجمون الفوریون إنھم كانوا قادرین على االستمرارالعربیة للمتّ 

التالي.    P46واصل   الیوم  في صباح  المشفى  في  المرحاض  إلى  ذھب  إنھ  بالقول  بشھادتھ  باستخدام كان  اإلدالء  للمعتقلین  یُسمح 
المرحاض ألول مرة،    P46بذلك. عندما استخدم  موعد السماح    قررونكان یالمرحاض مرتین أو ثالث مرات في الیوم، لكن الجنود  

خر. عندما عاد من المرحاض،  آ   مرحاضاستخدام    P46، لذلك كان على  المراحیضأدرك أن ھناك جثة لطفل وجثة أخرى في أحد  
في البدایة ولكنھ أدرك بعد ذلك أن ھناك المزید والمزید من    P46قھ  أخبره أنھ سیتم إلقاء جمیع الجثث ھناك. لم یصدّ   2قابل رجالً آخر

بعضھم ال یزال على قید الحیاة ولكن مع ذلك تم إلقاؤھم ھناك  كان  أنھم كانوا جمیعاً من أعمار مختلفة، و  P46كل یوم. أوضح    الجثث
أي دواء خالل ھذه الفترة،    أنھ مكث في المشفى ألكثر من أسبوع، حوالي تسعة أو عشرة أیام. لم یتلقّ   P46مع جثث أخرى. ذكر  

الیوم. وبحسب    24بوه  لجنود عذّ واألطباء وا  الممرضینلكن كل   الجنود مات في حماة، فاستخدم  P46ساعة في  ، فإن شقیق أحد 
س على جروحھم  ودیوعلى مكان إصابتھم  ضربھم  یضربھم على أیدیھم ثالثمائة مرة، وفكان ی.  لتنفیس عن غضبھالجندي المعتقلین ل

 .إیالمھمإن الجندي استمتع في  P46المفتوحة. قال 

 P46مساعدة المترجم الذي أوضح أن    P46كان ھناك أنبوب. طلب  إنھ    P46. قال  P46رب  كیربر أن تعرف كیف تم ضُ أرادت  
یُ  كابل    P46ستخدم عادة لمیاه الصرف الصحي. أضاف  كان یتحدث عن أنبوب بالستیكي  بالت اك  یتكون منأنھ كان ھناك أیضاً 

إن التعذیب في    P46إنھ تعرض للتعذیب بھذه األدوات. قال    P46دنیة بارزة. قال  متعددة، لذلك كان سمیكاً جداً، وكانت األجزاء المع
عنالمشفى   أرادفالفرع.    كان مختلفاً  األخیر،  معلومات،  وافي ھذا  كانت شدة    الحصول على  كلما حصلوا على   تقل التعذیب  لذلك 

 یتعلق فقط بتعذیب الناس.أبداً، كان األمر نخفض تالتعذیب في المشفى لم شدة معلومات. لكن 

یأتون إلى الغرف مرتین   أن الممرضین  P46للتو. أوضح    P46أرادت كیربر معرفة المزید عن الممرضین واألطباء الذین ذكرھم  
م السجائر على جلد المعتقلین، ثم یقولون "أوه، ھذا ال یؤلأعقاب    طفئونیكانوا  أو ثالث مرات في الیوم. كانوا یدخنون داخل الغرف، و

في بعض األیام لم یحضر على اإلطالق. كلما جاء الطبیب، كان یضرب و.  P46  یزورعلى اإلطالق". كان ھناك طبیب واحد فقط  
 المعتقلین إنھ ال توجد إنسانیة في المشفى وأن الناس ھناك ینظرون إلى    P46المعتقلین ویھینھم بالقول إنھم یجب أن یموتوا جمیعاً. قال  

 على أنھم أعداء.

ھذا    أن  P46األیام كان أحد المعتقلین في غرفتھ یعاني من مشاكل في القلب وطلب العالج من الجندي. أوضح    أحدأنھ في    P46ذكر  
ساعة توقف   23وبعد حوالي    ،الشخص الذي طلب الدواء أي شيءلم یتلق  الذي بدأ في تعذیب الجمیع بعد وفاة شقیقھ.    كان الجندي

أنھ كان علیھم دائماً ارتداء عصابات العین   P46ذلك، أخبر الجندي. أضاف    P46وبمجرد أن أدرك    عن الحركة. كان جسده بارداً 
السریر    من علىالنھوض    P46المعتقل البارد، ُطلب من    عندما أخبر الجندي عن جسد زملیھ  ولم یُسمح لھم بخلعھا إال في المرحاض.

 لم یتحرك. P46إلى لكن الشخص الذي كان مقیداً 

إن یدیھ كانتا مقیدتین خلف ظھره وكانت قدماه مقیّدتین بقدمي الشخص اآلخر.    P46. قال  P46أرادت كیربر معرفة ما حدث لیدي  
أم    أنت میت"ھل    وتساءللذلك كان لدیھ مساحة للجلوس في السریر. عندما فعل ذلك، لم یتحرك الشخص اآلخر. ثم جاء الجندي  

رب الشخص بكابل، لكن الشخص لم یتحرك. ثم ذھب الجندي إلى الھاتف واتصل بشخص من "قسم التبرید". ضف؟"  بأنك میت   تتظاھر
 سحبوهه إلى األرض وومع الجندي وتحدثوا معھ لمدة ساعة. ثم فكوا قید الشخص وجذب  مشروب المتّة، شربوا أوالً  حضروا عندما  و

كذلك   P46وضع على نقالة. قال  تعلى األرض ولم  تُسحب  الجثث  كانت    اإلجراء المعتاد:  كانإن ھذا    P46إلى خارج الغرفة. قال  
  إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا الشخص قد نُقل إلى المرحاض أم إلى غرفة التبرید.

 إنھ بعد أیام قلیلة أُعید إلى فرع الخطیب. P46من المشفى. قال  P46أرادت كیربر أن تعرف كیف خرج 

د تحسنت. فأكّ فیما إذا كانت حالتھ قد  سبب خروجھ من المشفى، على سبیل المثال:  عن    P46سألت كیربر عّما إذا كان قد تم إخبار  
P46  ،[أن حالتھ تحسنت] ولم یتم التأمت بنفسھا    جروحھ المفتوحةغیر أن  إصاباتھ قلیالً.    قائالً إنھ تمكن من الوقوف والتأمت  ذلك

 استراحة قصیرة. P46عالجھا بأي شكل من األشكال. ثم أُعید إلى الخطیب في حافلة مع ثالثة أو أربعة أشخاص آخرین. طلب 

*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

یعرفون  كانوا  أن جمیع المعتقلین    P46أنھ أعید إلى الخطیب عندما غادر المشفى. أوضح    P46أرادت كیربر أن تعرف كیف علم  
 آخرین.  عتقلینبم اتصال ألنھم لم یكونوا على مكان وجودھم، باستثناء أولئك الموجودین في الحبس االنفرادي،

 

شھادتھ لوصف زمالئھ المعتقلین أو أشخاص ینتمون   طوال"] Typاأللمانیة " بمصطلح "الرجل" [ P46 مالحظة من مراقب المحاكمة: استخدم 2
 إلى مجموعة معینة وصفھا للتو. 
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] یعاني من إصابات خطیرة ألول في الخطیب التقى برجل [معتقلللمحكمة إنھ یرید أن یقول شیئاً عن المشفى: في یومھ ا  P46قال  
أنھ عندما یتم تعذیب شخص بھذه الطریقة، یتم تقیید قدمیھ وضربھما بكابل أو   P46بسبب أسلوب التعذیب "الفلقة". أوضح  في قدمیھ 

إلى  و.  ھجروح  ت ھ نتیجة أسلوب التعذیب ھذا والتھبیبجروح خطیرة في قدم  تحدیداً أنبوب. وقد أصیب ھذا الشخص  ب تم نقلھ أیضاً 
یعرفھ جیداً حیث كان علیھ مساعدتھ في كان  الشخص عندما جاء إلى المشفى ألنھ  ھذا    P46  عرف.  ھناك  P46  أثناء وجودالمشفى  

إن ھذا الشخص كان على األرجح من مؤیدي األسد   P46في الخطیب معاً. قال    عتقلینالذھاب إلى المرحاض عندما كانا ال یزاالن م
  P46اسم أبو باسل. أوضح    ون اآلخر  ون. لذلك أطلق علیھ المعتقلسدالمتوفّى لبشار األشقیق  الوشم باسل  على ذراعھ  ألنھ كان لدیھ  

إنھ أدرك أن ھذا الشخص [الذي جاء إلى المشفى من    P46". قال  فالن  والد"  التي تعنيأنھ من الشائع في سوریا تسمیة الناس "أبو"  
 ، توفي بسبب الغرغرینا. P46ین أو ثالثة أیام. وفقاً لـبعده] ھو أبو باسل. كان في حالة سیئة للغایة وتوفي في النھایة في المشفى بعد یوم

ً   P46أكد  . فال یزال في المشفى  P46سألت كیربر عّما إذا كان قد مات بینما كان   أنھ یعرف أن جثة ھذا الشخص قد   ذلك، مضیفا
ً أن الجثث    P46. أوضح  إلى مكان آخر  تُركت في السریر لبعض الوقت قبل نقل الجثة یتم قبل أن  عدة ساعات  ل  تبقى في مكانھا دائما

 P46  تابعإخافتھم من خالل إظھار الجثث لھم.  وذلك بنقلھا إلى المرحاض. قال إنھا طریقة للضغط على األشخاص اآلخرین ھناك،  
األسماء. عندما   تشابھ فيباسل] لم یكن حتى معارضاً لألسد بل اعتقل وعذب بشدة بسبب    اإن ھذا الشخص [أب  اإلدالء بشھادتھ قائالً 

 ى معاملة أفضل.الرجل الخطأ، تلقّ  ھم اعتقلواأنالحقاً  واأدرك

عّما إذا كان من الشائع في   P46سألت  واألسد. قالت كیربر إن المحكمة سمعت في السابق عن شخص یحمل وشماً ألحد أفراد عائلة  
.  الوشوممثل ھذه    ممن یحملونھناك العدید من األشخاص    لكنإنھ لم یكن شائعاً، و  P46. قال  الوشوممثل ھذه  أن یحمل الناس  سوریا  

 التقى ھو نفسھ بثالثة أو أربعة منھم.

، فقد أصیب أبو باسل أثناء  P46. بحسب  الجروح  أین أصیب بتلك  P46باسل في المشفى وسأل    يأشار القاضي فیدنیر إلى وفاة أب
الطعام.    قّدموا لھولھ  الشخص الخطأ، اعتذروا    اعتقلواأنھم فقط بعد أن أدركوا أنھم    P46في الخطیب. أخبر أبو باسل  التحقیق معھ  

 ن حالتھ أوالً. تحسّ حتى تالمسؤول بإرسالھ إلى المشفى قبل اإلفراج عنھ الشخص ومع ذلك، أمر 

صف كیف أُعید إلى فرع الخطیب [من المشفى] ونقلھ إلى ما یسمى في و P46على االستمرار. مضى  P46شجعت القاضي كیربر 
"ممر عبارة عن  الزنزانة بأنھا    P46  . وصف]الجماعیة  الزنزانةكان یشیر إلى    P46بـ "الزنزانة المفتوحة". [أوضح المترجم أن  

كان على  الجلوس.  من  أحد  یتمكن  ولم  األشخاص،  من  مئات  الضخمة" عدة  "القاعة  ھذه  استوعبت  نھایتھ مرحاض.  وفي  ضخم" 
أولئك الذین مكثوا ھناك لفترة أطول على مساحة في زوایا الزنزانة. بعد الجدد الوقوف في منتصف الزنزانة، فیما حصل  المعتقلین  

التعذیب.  بسبب  صراخ  أصوات العلى مساحة بجوار المرحاض حیث كان یسمع باستمرار    P46بضعة أسابیع في الزنزانة، حصل  
 یتساءل باستمرار متى سیأتي دوره.كان أسوأ من التعذیب نفسھ ألن المرء كان إن سماع صرخات التعذیب ھذه  P46قال 

. وفي ھذا القسم تعّرض  40كذلك أنھ خالل الفترة التي قضاھا في فرع الخطیب نُقل مرة واحدة بالسیارة إلى القسم    P46وصف  
قال   أو ثالثة جنود وضابط تحقیق.  قبل جندیین  الكامیرا    P46للتعذیب واالستجواب من  إن جمیع األسئلة كانت حول الصور من 

للمحكمة أنھ بسبب اعتقالھ ثالث مرات قبل ھذا االعتقال،    P46ي تظھر بالصور. أوضح  الخاصة بھ، وتحدیداً األسماء واألماكن الت
كان یعرف بالفعل كیفیة التعامل مع التحقیقات. كلما قّدم معلومات، انخفضت شدة التعذیب. لم یُفصح سوى عن األسماء التي كانت 

 في فرع الخطیب.مرتین ومرة  التحقیق معھ إنھ تم P46معروفة بالفعل [ألجھزة المخابرات] أو أسماء قتلى. قال 

ذلك، قائالً إنھ تم التحقیق معھ مرتین في    P46. فأكد  40قد حدثا في القسم    P46سألت كیربر عّما إذا كان التحقیقان اللذان ذكرھما  
ى الطابق األول حیث  في فرع الخطیب. وأضاف [بخصوص التحقیق معھ في فرع الخطیب] أنھ نُقل من زنزانتھ إلومرة    40القسم  

للمحكمة إنھ تم    P46. قال  P46ض شخص آخر للتعذیب داخل ھذه الغرفة قبل أن یحین دور  اضطر إلى االنتظار أمام غرفة. تعرّ 
إنھ    P46الشخص. قال  ذلك  سقط البالستیك الساخن على وجھ  ف.  شعال الكیستم إالشخص ثم  ذلك  كیس بالستیكي فوق رأس  وضع  

وصف    الغرفة.تلك  إلى  ھو نفسھ  ض للتعذیب لمدة ثالثین دقیقة قبل أن یتم اصطحابھ  اضطر لالستماع إلى ھذا الشخص وھو یتعرّ 
P46    أنھ في ھذه اللحظة، كان مستعداً إلخبارھم بأي شيء، لكنھم بدأوا في البدایة بسؤالھ عن األسلحة. أوضح لھم أنھ ال یملك أي

للضرب   P46یشرح أنھ لم یؤِد الخدمة العسكریة اإللزامیة، لذلك لن یعرف كیفیة استخدام األسلحة. ثم تعّرض    أسلحة. حاول أیضاً أن
للمحكمة   P46. أوضح  ھ أن یشرب من قنینة خاصة بمكیّف الھواءبعض الماء. قیل ل  أن یشربعلى أیدي عدة أشخاص. بعد ذلك طلب  

 وأن الجھاز الموجود داخل المبنى یخرج منھخر في الخارج.  احد داخل المبنى واآلأن أنظمة التكییف في سوریا تتألف من جھازین، و
أن یشرب ھذا الماء القذر. ثم تعرض للضرب بالكابالت واألنابیب حتى یخبرھم بما یریدون سماعھ. وطبقاً    P46اضطر    ماء قذر.
ً جندی  قتل، فقد أرادوا منھ أن یعترف بأنھ  P46لما قالھ   في تجریم نفسھ، لذلك لم یعترف أبداً بأي شيء لم  لم یرغب    P46غیر أن  .  ا

أن ھذه األسالیب [تعذیب الناس حتى یعترفوا بأي شيء] ربما نجحت بشكل  P46. استنتج  ة التي قام بھانشطاألث فقط عن یفعلھ. تحدّ 
 جید مع آخرین. 

ستمع إلى الشخص اآلخر وھو یتعرض عندما العلوي، و إلى الطابق ا  P46اقتید  عندما    ةالحادثھذه  أرادت كیربر أن تعرف مكان وقوع  
كان فرع    ذلك  إن  P46أو فرع الخطیب. قال    40  قسمفي الذلك  . سألت إذا كان  تعّرضھ ھو نفسھ للضربللتعذیب بكیس بالستیكي ثم  

 الخطیب.

 ذلك، مضیفاً أنھ كان قادراً على الرؤیة قلیالً.  P46سألت كیربر إذا كان معصوب العینین. فأكد 
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أن الشخص الذي تعرض للتعذیب بالكیس البالستیكي  P46البالستیك. أوضح  كیسسألت كیربر عّما إذا كان قادراً على رؤیة حادثة 
ً   وھو في طریق عودتھ إلى الزنزانة. تم نقل ھذا الشخص في وقت الحق إلى المشفى  بعجالةعن ذلك    P46أخبر   : P46. قال  أیضا
إنھم كانوا   P46أذنھ بالبالستیك" وسقط البالستیك الساخن على ظھره وكتفیھ. قال  أیضاً بإحراق  ]  قاموا [األشخاص أثناء التحقیق"لقد  

 یغنون أغنیة عربیة عن الثلج أثناء قیامھم بذلك.

التحقیق یوماً تم إعادتھ إلى الخطیب. لم یتم    27إنھ بعد    P46. قال  40أرادت كیربر معرفة ما حدث بعد ذلك، بعد أن تم نقلھ إلى القسم  
أنھ اضطر إلى الصعود إلى الطابق العلوي حیث كان حوالي ستین   P46ولكن ُطلب منھ الحضور وأخذ متعلقاتھ. ذكر    ذلكبعد    معھ

إنھم اعتقدوا أنھم   P46ة. قال  ، وحصل المعتقلون على متعلقاتھم الشخصیاثنتانأو    عین تحت أشعة الشمس. جاءت حافلةمعتقالً راك 
صدیقھ یكن  ]. لم  P46صدیقھ الذي أقام في شقتھ [عندما تم القبض على    P46أى  رأیضاً  وفي تلك اللحظة  إلى المحكمة.    سیؤَخذون

ا إلى  مكانھ ألنھ كان في الحبس االنفرادي لمدة عشرین یوماً. تم نقل جمیع المعتقلین إلى الحافالت. تم عصب أعینھم واضطرویعرف  
، لذلك كان من الواضح أنھ قطعت مسافة أطولإلى المحكمة، لكن الحافلة    ؤَخذونوضع رؤوسھم بین أرجلھم. ظنوا في البدایة أنھم سی 

 إنھم نُقلوا إلى كفر سوسة. P46سیتم نقلھم إلى مكان آخر. قال 

روع] وأعلى من الخطیب. غیر أنھ لم یكن متأكداً  للمحكمة إنھ یفترض أن كفر سوسة كان أكبر فرع [في التسلسل الھرمي للف   P46قال  
لتعذیب شدید عندما غادروا الحافلة. ثم اضطروا إلى   م تعّرضوانھإ  بالقول  P46وجود العدید من فروع أمن الدولة. ومضى  بسبب  

النزول إلى طابق سفلي. كان علیھم أوالً الجلوس مباشرة أمام الباب قبل أن ینزلوا إلى مكتب حیث كان علیھم تسلیم متعلقاتھم الشخصیة 
سترد كل شيء. لذلك سأل عن بقیة متعلقاتھ  إنھ استعاد متعلقاتھ من فرع الخطیب، لكنھ لم ی  P46على زنازین مختلفة. قال    متوزیعھتم  و

یدیھ   تقیید  تم  لذلك.  نتیجة  شدید  لتعذیب  بالستیكیةشرائبوتعرض  اآلخرون   ط  استخدم  بینما  یومین  لمدة  المرحاض  في  تعلیقھ  وتم 
 P46سفل. قال  األ  إلى  سحبھإنھ كان عاریاً في األیام الثالثة األولى. تمزق جلد یدیھ ألن وزن جسده    P46المرحاض كالمعتاد. قال  

یدیھ كانتا مقیّدتین    إن  P46. كان ھناك مع ستة أو سبعة أشخاص آخرین. تم إنزالھ لیالً وإعادتھ إلى الزنزانة. قال  إنھ لم یكن وحیداً 
كامیرتان داخل الزنزانة. ومع  . كان دائماً معصوب العینین وكانت ھناك  كانت یداه مقیّدتینوكان إما معلقاً أو    ،ط بالستیكیةشرائبدائماً  

 ذلك، لم یعرف المعتقلون ما إذا كانت الكامیرات تعمل أم ال. 

جدد وتم الترحیب بھم    عتقلونكلما وصل م   "حفالت الترحیب"صوت  أنھ من ھذه الزنزانة كان بإمكان المرء دائماً سماع    P46وصف  
بعد بضع وممر طویل یؤدي إلى ساحة.  ھناك  ابق العلوي حیث كان  إلى الط  واقتیدفي مرحلة ما.    للتحقیق  P46تم أخذ  وبالتعذیب.  

وتم استجوابھ في غرفة في نھایة ذلك  حول المنزل.یلتف  ممر  وصل إلى مئات من األمتار، اضطر إلى الصعود إلى الطابق العلوي و
أن الھدف من األسئلة التي وجھت إلیھ في الخطیب كان دائماً االعتراف بأنھ قتل    P46الممر وُطرحت علیھ نفس األسئلة. وأضاف  

حكم أو  من أجل صدور  إنھ كان من المفترض أن یعترف بھذه األشیاء    P46م مظاھرات، وتلقى أمواالً من الخارج. قال  شخصاً، ونظّ 
إلى المحكمة. رأى القاضي في   P46  أِخذ  –التحقیق    بعد حوالي أسبوع أو أسبوعین من  –وبعد أسبوعین    أي شيء من ھذا القبیل.

كان بإمكان  ض لتعذیب شدید، وإلى المحكمة. لقد تعرّ   أِخذأنھ كان قد غادر لتوه الفرع عندما    P46. وأضاف  P46ھذه المحكمة ندوب  
كذلك أن الجو كان   P46ضرب مبرح. وصف  تعّرض ل و  ط بالستیكیةشرائبتم تقیید یدیھ  و.  حدثت مؤخراً صابات  أن اإللمرء أن یرى  ا

الزنزانة   الحرارة داخل  الم وجود    بسببشدید  الناس. كان  جداً   الجو كان  ألن  ،سراویل داخلیة فقطیرتدون    عتقلونكثیر من  .  حاراً 
علیھم الوقوف داخل الزنزانة ن الجو بارداً، بینما كان  ا، كانت أیدیھم تُقیَّد في كثیر من األحیان خارج الزنزانة حیث كعتقلین لمعاقبة المو

 ن الجو حاراً. احیث ك

لكن ذلك لم یحدث لھ    إنھ حدث في كفر سوسة. كما رأى ذلك یحدث في الخطیب،  P46أرادت كیربر أن تعرف أین حدث ذلك. قال  
التعذیب.    المرءإن    P46نفسھ. قال    ھو كان قادراً على رؤیة اإلصابات في یدیھ وظھره. قال إن بعض المظاھرات زادت بسبب 

 أنھ أطلق سراحھ من المحكمة التي كانت مسؤولة عن محیط دمشق.  P46وأضاف 

أنھ رأى العدید من األشخاص یقفون أمام مبنى  مضیفاً    ذلك،  P46أكد  عني محكمة ریف دمشق. فی   P46سألت كیربر عّما إذا كان  
ھم، ألن الكثیر منھم ال یعرفون شیئاً عن مصیر ومكان  ءصور أحبائھم. وسألوا اآلخرین عّما إذا كانوا قد رأوا أحبا  یحملونالمحكمة  

ھم بأي طریقة مع  التواصلیُسمح لھ باالتصال بھم أو  تعرف مكان وجوده أیضاً. ولم    عائلتھ لم تكن  إن  P46أفراد عائالتھم. قال  
أخرى. ذات مرة سرق قطعة من الصابون في المرحاض وترك أرقام ھواتف أفراد عائلتھ على الصابون. ثم أعطى الصابون ألول 

 شخص غادر الفرع إلبالغ عائلتھ. 

ن أسرتھ حاولت االتصال بھ بعد ذلك، قائالً إ   P46  دأكّ ف.  P46أرادت كیربر معرفة ما إذا كان ھذا الشخص قد اتصل بالفعل بعائلة  
المبلغ قبل  كامل  دفع  ت   نبغي أالإنھ أخبر والدتھ قبل إلقاء القبض علیھ أنھ ی  P46یورو إلطالق سراحھ. قال    10,000ذلك. دفعوا  

الوضع استغلوا  في سوریا  كثیرین  أن  وأوضح  مخابرات  وتلقّ   ،إطالق سراحھ.  وموظفو  محامون  الضباط ىرشاوى  أحد  . عرض 
 لم تدفع لھ. P46دة مقابل المال، لكن عائلة المساع

 P46إنھ ال یعرف بالضبط، ولكن الرجل الذي أعطاه    P46. قال  P46أراد القاضي فیدنیر معرفة من الذي عرض المساعدة على  
 قطعة الصابون عرض المساعدة.

 مرات سألت  ذلك، مضیفاً أن أسرتھ    P46قد سألت عن مكان وجوده. فأّكد    P46أرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كانت عائلة  
ھ الطبي. ثم توجھت إلى جمیع . وأوضح أنھ كان مصاباً بسرطان الدم في طفولتھ، فذھبت والدتھ إلى طبیبھ للحصول على سجلّ عدیدة
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الباب. قالوا لدى وصولھا إلى    منھا المغادرة  ، ُطِلبالخطیبفرع  عند  و وحاولت إطالق سراحھ.    ،الخطیب  بما فیھاع المخابرات،  وفر
 ولیس في الفرع.  یكن معتقالً لم  P46لھا ببساطة إن 

إنھ كان مصاباً بسرطان الدم عندما كان في السادسة    P46. قال  P46أرادت كیربر معرفة المزید عن سرطان الدم الذي كان لدى  
 . لحثھم على إطالق سراحھمع الفروع  لمسألةه اإلى الحادیة عشرة من عمره. حاولت والدتھ أن تثیر ھذ

إنھ تلقى عالجاً كیمیائیاً. حاولت والدتھ كل شيء   P46قد ُشفي واختفى تماماً. قال    P46سألت كیربر عّما إذا كان سرطان الدم لدى  
ً  لتحریره. لذلك ذھبت إلى الفروع بسجلھ الطبي على أمل أن یتعاطفوا معھا. غیر أن ذلك لم  .یجِد نفعا

 ت تف اخ  ھاإن  P46. قال  P46على یدي    ط البالستیكیةشرائ آثار الأرادت كیربر أیضاً معرفة ما إذا كان ال یزال بإمكان المرء رؤیة  
 ً  على یدیھ.  آثار خفیفة  مجّرد؛ یمكن للمرء أن یرى بالكامل تقریبا

إنھ بإمكان المرء رؤیة ندوب على كتفھ ألن الكابل الذي ُضِرب    P46سألت كیربر إذا كان یمكن للمرء أن یرى أي آثار أخرى. قال  
 بھ مّزق جلده ولحمھ. ویمكن للمرء أن یرى أیضاً آثاراً على قدمیھ.

.  P46الكم األیسر من قمیصھ إلظھار ندوبھ، قالت القاضي كیربر إن المحكمة عاینت بصریاً الندوب على كتف    P46عندما شّمر  
ً لدیھ ندوب أن  P46وأضاف   ضھ للضرب ببندقیة. تعرّ   جّراء ا

أنھ كان ھناك شخص [في فرع الخطیب] یقّرر    P46قد الحظ سبب نقلھ إلى المشفى. أوضح    P46سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 في الطابق السفلي حیث موجوداً  من یحصل على الدواء ومن یُنقل إلى المشفى. لذلك كان یُعرض المعتقلون على ھذا الشخص. كان  

إنھ في كل مرة یغادرون    P46. قال  إشارة إلى "وحمة"  إلى شخص یُدعى "أبو شامة"  كان یُؤَخذ المرء من الزنزانةكانت الزنازین.  
شكل  بیشارك  ھذا الشخص  كان  من رؤیة وجھ ھذا الشخص بالتفصیل. وعادة ما    P46، لذلك لم یتمكن  نھم معصوبةعیأالزنزانة، كانت  

 إنھ نُقل في الیوم التالي.  P46إصاباتھم. قال مكان بالضغط على   في تعذیب الجرحى من المعتقلین فاعل

المعتقلین المرضى والجرحى] قد حدث عدة مرات. قال   إذا كان ھذا اإلجراء [فحص ونقل  إن ھذا   P46أرادت كیربر معرفة ما 
أو مرتین في  رسلون إلیھ مرتین على األقل في األسبوع ویُسألون مرة  الشخص كان مسؤوالً أیضاً عن توزیع األدویة. كان المعتقلون یُ 

 األسبوع عن الدواء.

إن الوحمة كانت على وجھ   P46أرادت كیربر معرفة المزید عن المظھر الجسدي لھذا الشخص. وسألت عن مكان الوحمة. قال  
 الشخص، لكنھ ال یعرف أین بالضبط. 

 ه . كان یرتدي قمیصاً وبنطاالً، مالبس مدنیة. كان شعر P46إنھ كان نحیفاً وأطول قلیالً من    P46سألت كیربر عن قوام الشخص. قال  
ً رمادی مباشرة    فرأى الشخص من أسفل. نظر إلى وجھھ  أنھ في یومھ األول [في الفرع] لم یكن قادراً على الوقوف،  P46. وأضاف  ا

ً خوف یرتعدإنھ كان  P46مرة واحدة فقط. قال   وقف. في ھذا الم ا

إن الشخص حاول التحدث باللھجة العلویة، والتي   P46أرادت كیربر معرفة ما إذا كان الشخص قال أي شيء ولھ لھجة معینة. قال  
أدرك أن ھذه لم تكن لھجتھ األصلیة. وأضاف   P46. ولكن  ]يغربال[تستخدم بشكل أساسي من قبل جمیع الناس تقریباً في الشمال  

P46    مع أشخاص یتحدثون ھذه اللھجة، لذلك كان قادراً على معرفة متى یحاول الناس التصنّع. وفقاً لـأنھ ذھب إلى المدرسةP46 ،
 كان الشخص یتحدث "بلھجة بیضاء".

من  أكثر  فھمھا    ویسھلفي دمشق وحمص،  ا اللھجة المستخدمة  إنھ  P46"باللھجة البیضاء". قال    P46سألت كیربر ما الذي یعنیھ  
 المستخدمة في الشمال أو في الجنوب. قد یستخدم األشخاص في ھذه المناطق أحیاناً كلمات ال یفھمھا اآلخرون. اللھجة 

عى  ف على المدّ قد تعرّ   P46قالت كیربر مازحة أن األمر نفسھ یحدث في ألمانیا مع الناس من بافاریا. سألت كیربر عّما إذا كان  
 ذلك. P46نفى فعلیھ. 

 قصیرة للمترجمین وللجمیع. طلبت كیربر استراحة 

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

إخبارھم عندما یحتاج إلى استراحة، وبعد ذلك   P46القضاة بعض األسئلة اإلضافیة وینبغي على  لدى  أوضحت القاضي كیربر أن  
 ستأخذ المحكمة استراحة أطول للغداء. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر
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 P46  فأجاب.  ین المرضى والجرحىالشخص الذي قّرر مصیر المعتقل  P46أراد القاضي فیدنیر معرفة عدد المرات التي رأى فیھا  
من المشفى، أخبر الحراس أنھ یعاني من ألم وطلب الحصول على دواء. قال    P46أن ھذا الرجل فحصھ في المرة األولى. عندما عاد  

P46    بالرجل، لكن  فیھا  التقى  التي  الثانیة  وكانت تلك المرة  د فقط الخروج من الزنزانة.  ارأإنھP46   لم یحصل على أي دواء. أوضح
P46    وج من الزنزانة، ألنھ لم یغادر الزنزانة حتى الستخدام المرحاض ألن المرحاض كان داخل الزنزانة. كان الخر  مقصدهأن

إلى أنھ رأى ھذا الرجل مرتین. ووصف للمحكمة كذلك أن المعتقلین ذھبوا إلى ھناك في مجموعات. في بعض األحیان   P46خلص  
احتاجت  الجروح المفتوحة التي    على عالجالطبیب    اقتصر عملت.  كان ھناك طبیب أیضاً، لكن الشخص اآلخر ھو من یتخذ القرارا

 الرجل للمرة الثانیة، لم یر وجھھ.  ؤیةرذھب لعندما إنھ  P46ذلك من آخرین فقط. قال سمع  P46 غیر أنعلى الفور.   إلى ُغرز

عّما إذا كان قد رأى الطبیب بنفسھ    P46قال فیدنیر إن المرء یحتاج إلى توخي الحذر بشأن ما رآه بنفسھ وما سمعھ من آخرین. سأل  
ر بشأن المعتقلین المرضى والجرحى] كان  على الشخص الذي یقرّ   P46  إنھ في المرة الثانیة [عندما ُعرض  P46أو سمع عنھ. قال  

. . تحدث فقط مع الجرحىP46ن الطبیب یقف بجانب ذلك الشخص. ومع ذلك، لم یتحدث الطبیب مع  الشخص برفقة طبیب. كاذلك  
أنھ یعاني من ألم في معدتھ ویرید دواء. ثم    P46عّما یحتاجھ، أخبره    P46عندما سأل  وإنھ تحدث إلى "الرجل" فقط.    P46قال  

 .مثل النساءوقال لھ أال یتصرف  P46ضرب الرجل 

 ذلك، مضیفاً أنھ اقتید من الزنزانة على بعد بضعة أمتار إلى ممر.   P46إذا كان ھذا قد حدث في الطابق السفلي. فأكد  سأل فیدنیر عّما  

دائماً مجموعة من المعتقلین یُؤخذون من  ھناك  أنھ كان    P46أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك دائماً العدید من األشخاص. أوضح  
لـ  فیما إذا كان]  سّجانینتم سؤالھم [من قبل الكان یالزنزانة.   ، أراد العدید من المعتقلین الذھاب إلى P46لدیھم مشاكل صحیة. طبقاً 

. ثم تم أخذ أربعة لذلك  اجمن یحتاج للذھاب ومن ال یحت  وقام الحراس بالفعل بتحدیدسیكون أفضل.    ألنھم اعتقدوا أن الوضع  المشفى
، واحدة تلو زنزانةیحدث لكل  كان  إن ھذا اإلجراء    P46إلى خمسة معتقلین من الزنزانة واضطروا إلى الوقوف في طابور. قال  

 األخرى.

إن "الرجل"    P46من الزنزانة. قال    P46سأل فیدنیر عّما إذا كان ھذا قد حدث في مناسبات أكثر من المرتین اللتین تم فیھما أخذ  
 على مكان إصابتھم بشكل مقصود لیؤلمھم أكثر. الجرحى كان یضرب 

في المرة الثانیة. إنما ضرب إنھ أبو شامة. في المرة األولى لم یضرب، و P46الشخص نفسھ دائماً. قال ھو سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 الذھاب لرؤیتھ.أرادوا جدد المعتقلین الإن  P46قال 

أن یصف    P46قال إنھ كان معصوب العینین لكنھ كان قادراً على رؤیة بعض األشیاء من حولھ. طلب من    P46أشار فیدنیر إلى أن  
یفحص الجرحى. كان بعضھم    واقففي الممر. كان ھناك رجل    بضعة أمتارالزنزانة وسار ل  خارجاقتید  أنھ    P46ما رآه. وصف  

الذین لم إن المعتقلین    P46. قال  الكرسي األلمانيبالمشي ألنھم تعرضوا للتعذیب    قادرین علىآخرون  لم یكن  مصاباً بالتھابات، و
كانوا    الذینإال أولئك    المشفىلم یحظ بزیارة  و  ، للضرب  األشخاص الجرحىض  وتعرّ ن.  و ن آخرو معتقل  یتمكنوا من المشي رافقھم

 أنصاف أموات.

وطلبت منھا إعادة   كوفید كانت إلزامیة داخل المبنىالواقیة من  الكماماتمن الحضور بأن امرأة [قامت رئیسة المحكمة كیربر بتذكیر 
 ]ارتداء الكمامة.

شعر لدیھ  وطویالً،  وإن الشخص كان نحیفاً،    P46المعتقلین الجرحى. قال    فحصوصف جسم الشخص الذي    P46طلب فیدنیر من  
ً   P46. قال  أصلعا  كان ، ویتساقط شعره  كان  رمادي، و   إن ھذه كانت األشیاء الوحیدة التي رآھا، ولم یستطع تذكرھا بالتفصیل، مضیفا

لى كیفیة الخروج من  لتركیز في ھذا الموقف ألن ُجّل تركیزه كان ینصب ععلى ا  حدث منذ وقت طویل وأنھ لم یكن قادراً   أن ذلك
 رؤیتھ.  ن منتمكّ بما إال أن یخبر المحكمة  لم یكن بوسعھھناك ولیس كیف بدا الشخص. لذلك 

قال إنھ لم یتعّرف على المتھم، وسألھ عّما إذا كان ذلك بسبب عدم قدرتھ على التذكر أو ألنھ بدا    P46أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
حدث منذ وقت طویل، ولم یكن    ذلك  ألنوإنما  ،  لم یقتصر على ذلك سبب  الإن    P46]. قال  P46مختلفاً [عن الشخص الذي وصفھ  

إنھ یعرف أن الشخص لدیھ وحمة ألنھ كان یُدعى أبو شامة.    P46قادراً على النظر في عیني الشخص وھو معصوب العینین. قال  
 كان قادراً أیضاً على رؤیة أن الشخص كان لدیھ شعر رمادي. 

ر ما إذا كان الناس سیذھبون إلى المشفى أو یعالجھم حیث قال إن الشخص الذي قرّ   P46محضر استجواب الشرطة لـباستشھد فیدنیر  
أنھ كان    P46على وجھ الیقین ألنھ لم یُسمح لھ بالنظر إلى الشخص. أوضح    P46لدیھ وحمة. ومع ذلك، لم یعرف  كانت  الطبیب  

فقط رؤیة    كان بإمكانھمن رؤیة الوحمة.    P46علیھ أن یواجھ حائطاً وكان ھذا الشخص واقفاً على یساره. في ھذه الحالة، تمكن  
ولم یكن قادراً إال على رؤیة النصف األیسر من وجھ   الحائط أن وجھھ كان باتجاه P46. ذكر األمر الشخص من الجانب، ھكذا تذكر

 الشخص. 

والذي قال خاللھ إن الشخص الذي اتخذ قرارات بشأن المعتقلین    P46استشھد فیدنیر مرة أخرى من محضر استجواب الشرطة لـ
للتو للمحكمة. وأشار    P46ما وصفھ    ھون ھذا  إفیدنیر  بالكامل. كان لدیھ شعر رمادي على الجانبین. قال    االمرضى لم یكن أصلع
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إنھ عرفھ من خالل وسائل   P46من قبل. قال    أنور، أخبر الشرطة أنھ لم یكن یعرف  أنور عن صورة    P46كذلك إلى أنھ عندما ُسئل  
 .اعتقالھ أو بعد ذلكأثناء  ھ لم یعرفھاإلعالم لكن

إ  P46أكد  فقد رأى صوراً ألنور رسالن قبل استجواب الشرطة لھ في ألمانیا.    P46سأل فیدنیر عّما إذا كان   نھ شاھد ذلك، قائالً 
 صوراً في وسائل اإلعالم لكنھ لم یستطع تذكر الوجھ.

، قائالً إنھ أدرك ذلك  P46أكد  فالشرطة.    عرضتھا علیھف على شخص في الصور التي  قد تعرّ   P46أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
لم یكن یعرف االسم من قبل لكنھ تعرّ  المحتمل أن یكون أنور رسالن. ومع ذلك،  أنھ من  الفور  الوجھ في استجواب على  ف على 

 الشرطة. 

كان  إنھ ال یستطیع معرفة ما إذا    P46قادراً على ربط الصورة بالشخص الذي رآه في المعتقل. قال    P46سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 ھو نفس الشخص ألنھ لم یكن قادراً على رؤیتھ جیداً.

إنھ لم یكن متأكداً مما إذا كان الشخص الموجود في   P46، قال  2الصورة رقم    P46ذكر فیدنیر أنھ عندما عرضت الشرطة على  
للمحكمة إنھ قال ذلك للشرطة ألنھ لم یستطع استبعاد أي    P46الصورة یشبھ الشخص الذي رآه في المعتقل، لم یتعّرف علیھ. قال  

 احتمال.

قادراً على تذكر ما إذا كان الشخص الذي اتخذ قرارات بشأن المعتقلین المرضى والذي ضرب   P46أراد فیدنیر معرفة إذا كان  
ان قادراً على إلقاء نظرة أفضل علیھ، في المرة األولى التي رأى فیھا الشخص عندما كإنھ    P46المعتقلین كان یرتدي نظارات. قال  

 من ذلك. اً متأكدكان إنھ  P46یرتدي نظارة. قال الشخص كان  ،عندما رأى الشخص للمرة الثانیةومنھكاً للغایة.  P46كان 

ً إنھ كان یخاَطب بلقب "سیدي". و  P46أراد فیدنیر أن یعرف كیف عامل اآلخرون ھذا الشخص. قال   لجندي ، فإن اP46لما قالھ    وفقا
 "سیدي". بلقبدائماً   یخاطبھالشخص كان ھذا المعتقلین إلى اقتاد الذي 

 P46عن عدد المرات التي حدث فیھا ذلك. قال    P46أشار فیدنیر إلى أن معتقلین آخرین اقتیدوا لرؤیة ھذا الشخص أیضاً، وسأل  
إلى أن ذلك كان    P46. أحیاناً كان یأتي أیام األربعاء، وأحیاناً ال یأتي. خلص  على األقل  إنھ كان مرتین أو ثالث مرات في األسبوع
 یحدث مرتین أو ثالث مرات في األسبوع.

شخاص إما أُرسلوا إلى  إن األ  P46قد سمع عن كیفیة اتخاذ القرارات بشأن معتقلین آخرین. قال    P46أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 القرار بالنسبة لھم "حرستا". وكان المشفى أو حصلوا على الدواء. كان ھناك الكثیر من الجرحى،  

 إنھ ذكر فقط اسم المكان وھو أیضاً اسم المشفى. P46أراد فیدنیر معرفة اسم المشفى. قال 

 ً ذلك، قائالً إنھم أرسلوا فقط إلى ھذا المشفى [حرستا]    P46. نفى  سأل فیدنیر عّما إذا كان الناس قد تم إرسالھم إلى مشاف أخرى أیضا
تسلیم مالبسھم ولم یستردوھا في نھایة إقامتھم. في المشفى كانوا  في ھذا المشفى  إنھ كان على المعتقلین    P46. قال  P46بحسب  

جاؤوا من المشفى ألنھم كانوا یرتدون الرداء الخاص یرتدون الرداء الخاص بالمشفى فقط. لذلك یمكن للمرء أن یعرف األشخاص الذین  
 بالمشفى.

ذلك، مضیفاً أن الرداء كان أبیضاً مع نقط زرقاء أو خضراء.   P46سأل فیدنیر عّما إذا كانوا یرتدون رداء المشفى االعتیادي. فأّكد  
 تدوا ھذا الرداء قالوا إنھم كانوا في مشفى حرستا. على الرغم من أن اسم المشفى لم یكن مكتوباً على الرداء، إال أن األشخاص الذین ار

 إنھ مكث ھناك حوالي تسعة أیام، أقل من أسبوعین. P46في المشفى تقریباً. قال  P46أراد فیدنیر معرفة المدة التي قضاھا 

یتلقوا أي عالج. أوضح  عّما إذا كان من الصحیح أن المعتقلین في المشفى لم    P46أبلغ الشرطة بالمثل. وسأل    P46أكد فیدنیر أن  
P46    أن الشيء الوحید الذي رآه في ھذا الصدد خالل أیامھ التسعة ھو حصول شخص واحد على باراسیتامول. وبخالف ذلك، تم

ھذا قام بھ    إن  P46إصاباتھم. قال    موضعتعذیبھم ببساطة، حیث تم إطفاء أعقاب السجائر على جلدھم أو تعّرضوا للضرب على  
 ). ّراسحوجنود ( ممرضون

ر فیدنیر سؤالھ متسائالً عّما إذا  السؤال. كرّ   P46وراء إقامتھ في المشفى. لم یفھم  من    غزىأي م  وجد  P46سأل فیدنیر عّما إذا كان  
إنھ ربما كان األمر یتعلق بوضع األشخاص في سریر حقیقي حتى یتمكنوا    P46أي سبب إلقامتھ في المشفى. قال    رأى  P46كان  

عدیم الجدوى حیث لم یكن ھناك  الھواء أفضل من الھواء داخل الزنازین. ومع ذلك، كان التعذیب في المشفى أسوأ و كانمن التحسن و
ً جثث جعلھم یرونإنھم أرادوا فقط محاولة تخویف الناس أكثر و P46. قال تحقیق  كانت استراتیجیة لتخویف الناس حتى یعترفوا. . ا

  P46كم كان عمر الطفل. قال    P46سأل  وذكر أن إحدى الجثث التي رآھا في المرحاض كانت جثة طفل.    P46أن    أشار فیدنیر إلى
ي الغالب لرجال إن الجثث التي رآھا بعد ذلك كانت ف  P46إن الطفل كان یبلغ من العمر حوالي اثني عشر أو أربعة عشر عاماً. قال  

مرة واحدة فقط عندما أدرك أن أحدھم ال یزال  وفي  . قال للمحكمة إنھ تجنب النظر إلى الجثث.  رداء المشفىمسنین تم إلقاؤھم ھناك ب
 الشخص.ذلك ضرب قام ب  الذي حد الحراسأ استدعىعلى قید الحیاة، حاول التحدث معھ. ثم 
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في فرع    ولكن في المشفى،    نساءذلك، قائالً إنھ لم یر    P46قد رأى نساء في المشفى أیضاً. نفى    P46أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 في زنازین خاصة.  كّن معتقالتالخطیب، رأى نساء، 

ذلك، مضیفاً    P46المشفى. فأكد  سیجارة على جسده أثناء إقامتھ في    200أخبر الشرطة أنھ تم إطفاء حوالي    P46أشار فیدنیر إلى أن  
إنھ   P46عشرین سیجارة بجسده كل یوم لمدة تسعة أیام. قال  إلى  أنھ ربما كان العدد أكبر من ذلك. كان یتم إطفاء ما بین خمسة عشر  

ً   ذلك أیضاً مع معتقلین آخرین، وكان األشخاص في المشفى یدخنون  فعلسمع أنھ تم   أنھ نظراً ألنھ كان علیھ أن   P46. أوضح  دائما
كثیرة  سیجارة    200  تبدو  یعرف أبداً ما الذي كان یحدث حولھ بالضبط.  فلم  یرتدي عصابة على عینیھ حتى عندما كان في السریر،

 فعل مائة سیجارة أو أكثر، ولكن تم    تكان  اإنھ  P46صحیح. قال  رء أن ذلك ھو العدد السیدرك الم  أحدھم الحسابات،  ولكن إذا أجرى
 كل ست ساعات.  یتناوبوناس لك أیضاً مع آخرین وكان الحرّ ذ

ض للتعذیب على أیدي عّما إذا كان قد تعرّ   P46اس. وسأل  وحرّ   ینض للتعذیب على أیدي ممرضإنھ تعرّ   P46أشار فیدنیر إلى قول  
یُ P46في نھایة محادثتھم، أطفأ سیجارة في قدم  وطبیب واحد.  سوى  تحدث معھ  لم یإنھ في تسعة أیام    P46أطباء. قال   عطھ  . لم 

اس ھم  . كان الحرّ یموتوا یجب أن مأنھ كان ھناك عادة ممرضان أھانا المعتقلین وقاال إنھ P45الطبیب أي دواء أو تشخیص. وصف 
 .وقتاألطباء لم یكن لدى وبالتعذیب  یقومونمن 

بقلیل، بعد    P46إنھ وصل إلى المشفى بعد    P46باسل توفي في مشفى حرستا. قال    اشرح كیف أدرك أن أب  P46طلب فیدنیر من  
شدیدة. ھذا ما  ى  ف علیھ. بعد یومین أو ثالثة أیام من وصولھ، أصیب بحمّ یعرفھ أصالً، لذلك تعرّ   P46یوم أو یومین تقریباً. وكان  
 أبو باسل] للحارس.بجانب  قالھ الشخص الذي بجانبھ [

ھناك ثمانیة إلى عشرة أسرة    ھ كانأن  P46. أوضح  P46نفس غرفة    في   باسل كان في سریر مختلف ولكن  اخلص فیدنیر إلى أن أب
ر ذلك المساء. حاول الحارس  ى ولم یسمعوا أي شيء آخباسل الحمّ   يفي كل غرفة. ذكر الشخص الذي كان في نفس السریر مع أب

 ً ھناك  خاص على الطرف اآلخر من الخط أن  یتظاھر فقط. ثم أجرى مكالمة وأخبر األشكان باسل  اإن أب إیقاظھ بالضرب وقال مازحا
 خارج الغرفة. أخذوھا وسحبوا الجثة على األرض والمطاف في نھایة وحضروا ھدیة لھم وعلیھم الصعود للحصول علیھا. 

من قبل، ألنھ ذكر أنھ تم  P46قال فیدنیر إن لدیھ بعض األسئلة بخصوص التسلسل الزمني. أراد أوالً أن یعرف أین ومتى تم اعتقال 
أیلول/سبتمبر. وأضاف    11إنھ ذات مرة اعتُقل في مظاھرة في دمشق في    P46القبض علیھ عدة مرات قبل اعتقالھ في الخطیب. قال  

أنھ    P46عالم لسبب مختلف، لكن في سوریا سیكون األمر أسوأ ألنھ كان عید میالد [بشار] األسد. كّرر  أن ھذا التاریخ معروف لل
 اعتُقل في مظاھرة في ذلك الیوم. 

التي    لمرة الثانیةوفي اإنھ كان في "المخابرات السیاسیة" لمدة أسبوعین.    P46. قال  2011خلص فیدنیر إلى أن ذلك حدث في عام  
المغادرة، جاء جندي ووضع سالحاً في ظھر  كانا یھّمان ب. عندما  كان في مقھى مع صدیقة مطلوب القبض علیھا  ،قُبِض علیھ فیھا

P46   ّض لتعذیب شدید. بعد وقت قصیر من إطالق  وأخذه. اقتید إلى المخابرات الجویة في حرستا حیث تم اعتقالھ قرابة شھرین وتعر
، تم اإلفراج P46سراحھ، قُبض علیھ في مظاھرة مع أحد الصحفیین. كان الصحفي سویسریاً وتم اقتیادھما إلى كفر سوسة. وبحسب 

قد أنھ كان  إنھ كان فرعاً من فروع األمن العسكري، ویعت   P46عدة أسابیع في الفرع. قال    P46عن الصحفي بعد یومین بینما أمضى  
 متأكداً من الرقم نظراً لوجود العدید من الفروع.  فھو لم یكن ، ومع ذلك، 215الفرع 

من   تقریبیة  عامة  نظرة  على  الحصول  فقط  أراد  لقد  بأس،  ال  فیدنیر  أضاف  P46قال   .P46   منتصف في  عنھ  اإلفراج  تم  أنھ 
 حزیران/یونیو قبل أن یتم القبض علیھ للمرة الرابعة.

  وأنھ نُقل إلى موقع اإلنشاءات  2012]  عّما إذا كان صحیحاً أن اعتقالھ الرابع كان في حزیران/یونیو [ُحِجبت المعلوماتسأل فیدنیر  
 المشفى وأعید إلى الخطیب. إلى نُِقلإنھ أمضى یوماً واحداً في فرع الخطیب، ثم  P46لمدة یومین قبل نقلھ. قال 

م یقض لیلة ھناك، كان علیھ فقط تنظیف السطح لمدة خمس إلى ثماني ساعات قبل  إنھ ل  P46. قال  40عن القسم    P46سأل فیدنیر  
 نقلھ إلى زنزانة أسفل الدرج ثم نقلھ إلى الخطیب بالحافلة.

 .ذلك P46د أكّ فیونیو. حزیران/] في ُحِجبت المعلوماتفي [ 40كان في القسم  P46خلص فیدنیر إلى أن 

ذلك،   P46أكد  فمكث في الخطیب لیلة واحدة قبل نقلھ إلى المشفى حیث مكث تسعة أیام.    P46سأل فیدنیر ما إذا كان صحیحاً أن  
 أنھ تم نقلھ بعد ذلك إلى الخطیب.مضیفاً 

 ].إن ذلك ربما كان في تموز/یولیو [ُحِجبت المعلومات P46واقتید إلى كفر سوسة. قال  P46سأل فیدنیر متى أفرج عن 

] [نفس التاریخ  ُحِجبت المعلوماتیولیو [تموز/في  ذلك كان    ذلك، قائالً إن  P46أكد  فإلى الخطیب.    أعید  P46خلص فیدنیر إلى أن  
 الذي ذكره للتو].

 27فرع الخطیب] حوالي  في  إنھ كان في منتصف آب/أغسطس. مكث ھناك [  P46. قال  P46سأل فیدنیر عن تاریخ إطالق سراح  
 نقلھ إلى سجن آخر. یوماً قبل 



International Research and 
Documentation Center  

11 

للشرطة إنھ مكث في الخطیب   قال   P46أن    وأشار إلىللتو كان ذلك في مطلع آب/أغسطس.    P46قال فیدنیر إنھ بناًء على ما قالھ  
  كان منتصف آب/أغسطس، ومع ذلك،  ذلك إن P46] قبل نقلھ إلى كفر سوسة. قال ُحِجبت المعلومات[تقریباً آب/أغسطس شھر حتى 

 ر التاریخ الدقیق في الوقت الحالي.تذكّ لم یتمكن من 

إذا كان عّما    P46سأل  ونُقل إلى موقع اإلنشاءات بعد اعتقالھ حیث تعّرض حینھا لسوء معاملة شدیدة.    P46أشار فیدنیر إلى أن  
، لتعذیب بدأ بالفعل في موقع اإلنشاءاتإن ا  P46. قال  ع اإلنشاءاتفي موق  في وقت الحق أم  الكیس البالستیكي الذي تم إشعالھ قد حدث

 في الخطیب بعد وقت قصیر من عودتھ من المشفى. تالحرق وقع حادثةلكن 

إن ذلك حدث في   P46. قال  ت بالفعل في موقع اإلنشاءاتوقع  ةأن الحادثمن قبل الشرطة    P46قال فیدنیر إنھ فھم من استجواب  
ھناك تم   .ب بجروح بالغة في موقع اإلنشاءاتصَ الخطیب. لم یُ   في  ما حدثلمشابھاً  موقع اإلنشاءات أیضاً. ومع ذلك، لم یكن األمر  

في وقت الحق في الخطیب. جداً  ، كان األمر سیئاً  P46. وفقاً لـP46، لكنھم لعبوا بالنار فقط إلخافة  إحراق الكیس البالستیكي فقط
ً طر إلى خلع مالبسھ حتى اض  دوا بالقیام بذلك.من الخلف. ھدّ  وحاولوا إدخال أنبوب ماء بجسمھ أصبح عاریا

 إنھ كان عاریاً تماماً.  P46عاریاً تماماً أم في سروالھ الداخلي. قال  P46سأل فیدنیر عّما إذا كان 

وكان قد تم  أنھم قاموا بتصویره بھواتف ذكیة وعرضوا علیھ المقاطع.    P46د  أكّ ف.  P46تصویر  الشبیحة  سأل فیدنیر ما إذا حاول  
 لعرض. ذلك أشبھ باعتقد أن آخرین سیرونھ أیضاً. كان اإنھ  P46السیارة في الشارع. قال  ترّجل منعندما تصویره 

في موقع اإلنشاءات. ذكر  قد تعرض لتحرش جنسي في الخطیب على سبیل المثال مثل تعّرضھ للتحرش    P46سأل فیدنیر ما إذا كان  
P46   .أنھ اضطر مرة أخرى إلى خلع مالبسھ عند وصولھ والجلوس بوضعیة القرفصاء ثالث أو أربع مرات حتى یمكن تفتیشھ

أن شخصاً آخر أخبره أن كیساً ملیئاً بسائل قد تم ربطھ   P46وتعّرض للضرب من الخلف واألمام، ولم یحدث شيء آخر. أضاف  
الشخص لم یكن لیخبره ذلك  متأكداً من حدوث ذلك على ھذا النحو ألن    كانإنھ    P46ب القضیب إلى أسفل. قال  بقضیبھ حتى یتم سح

 حدث على ھذا النحو.یكن قد بذلك إذا لم 

أن رجالً قُبض علیھ عند نقطة تفتیش مع ابنھ البالغ من    تذّكر للتوإنھ    P46. قال  عن قصص أخرى مماثلة سمع بھا   P46سأل فیدنیر  
. أراد الطفل أن یلعب وسط كل األشخاص المعذبین. P46  التي كان فیھاحتُجز مع ابنھ في نفس الزنزانة  وا  العمر ستة أو سبعة أعوام

من الخطیب إلى كفر سوسة   طفلینتم نقل ھذین الون في زنزانة أخرى.  طفال  كان ھناك  ھقیل إنوإن الطفل رأى كل شيء.    P46قال  
ً P46مع     اإنھم  P46سبعة أو ثمانیة أشھر. قال  وكان قد مضى على اعتقالھما    . كانا یبلغان من العمر أربعة عشر وثالثة عشر عاما

معتقالً في الحبس االنفرادي في الخطیب   ا. كان أحدھممعھما  P46. كانوا في نفس الزنزانة في كفر سوسة وتحدث  اقصتھمبه  اأخبر
 منذ اعتقالھ قبل نقلھ إلى كفر سوسة.

إنھ تم   P46عّما إذا كان قد تم إطالق سراح الطفل. قال   P46أراد فیدنیر أن یتأكد من وجود طفل یبلغ من العمر ست سنوات وسأل 
 بعد حوالي عشرة أیام.  اھملم یعرف ما حدث بعد ذلك. تم استدعاؤ P46استدعاء الطفل مع والده، لكن 

أخبر الشرطة أنھ سمع أن أشخاصاً تعرضوا للضرب    P46فیما یتعلق باالعتداء الجنسي على معتقلین آخرین، أشار فیدنیر إلى أن  
ھ. نھ سمع مثل ھذه األشیاء لكنھ لم یرھا بنفسإ  ذلك، قائالً   P46أكد  فأشیاء في فتحة الشرج.  تم إدخال  على خصیتیھم بشریط مطاطي و

، قد یرى المرء أیضاً عواقب مثل ھذه األفعال عندما یبدأ الناس في البكاء  P46إذا روى رجال مثل ھذه القصص فلن یكذبوا. وفقاً لـ
. كما ال یمكن للمرء أن یعترف بمثل ھذه األشیاء بسھولة. لكن إذا روى المرء مثل ھذه كان یصدق ما یقولونھإنھ    P46بسببھا. قال  

 تصدیقھا.القصص، فیمكنك 

 P46. أراد أن یعرف أین حدث ذلك وما إذا كان ھناك عدة أشخاص. أوضح  تعّرضوا للّشْبحإن أشخاصاً    P46أشار فیدنیر إلى قول  
، فقد تم اعتقال جنود وموظفي الخطیب P46في ممر صغیر أمام الزنزانة. وبحسب  یحدث  ذلك    كانشخصاً ما،    یشبحونأنھ عندما  

یُسمح لھم "بمغادرة المنزل". في بعض   لذا لم یكن  أیضاً. قال إن العدید من الجنود أتوا من بلدات شاركت في الثورة،في ھذا المكان  
في ھذا الممر كلما كان    شبَحونیُ وكان الناس    الباب. وكان ھؤالء الجنود معتقلین أیضاَ عبر  األحیان كانوا یتحدثون مع بعضھم البعض  

 فارغاً.  

إن ذلك حدث أمام باب الزنزانة مباشرة. وصف أن ھناك    ذلك، قائالً   P46قد رأى ذلك بنفسھ. فأكد    P46ذا كان  سأل فیدنیر عّما إ 
لمرء أیضاً رؤیة ا  كان بإمكانإنھ    P46تحت ھذه النافذة، یمكن للمرء أن ینظر إلى الخارج. قال  صغیرة في باب الزنزانة. كلما فُ نافذة  

ً ما كان یحدث أمام الباب من خالل الفجوة بین الباب واألرض.   المخابرات] ألنھ  موظفي  [  نموظفی ال، كثیراً ما تم اعتقال  P46لـ   وفقا
عام   االنشقاق.    2012في  منھم  العدید  اعتقالھم  حاول  یتم  االنشقاق وكان  من  كلما اضطر ھؤالء   P46  . وصفلمنعھم  أنھ  كذلك 

  P46[في الممر أمام الزنزانة]. وأضاف  ھناك أشخاص مشبوحین  المعتقلون إلى العمل، مثل توزیع الطعام أو الطبخ، كان  الموظفون  
 أیضاً. كانوا یُشبَحونیعرف في أي مكان آخر   أنھ لم یكن

الناس فیھ.   تعلیقحائط حیث تم  إن ھناك شیئاً ما على ال  P46. قال  أداة، وما إذا كان ھناك  شبَحونأراد فیدنیر معرفة كیف كان الناس یُ 
سلسلة   وكان فوق ھذه القضبانمعدنیة بارزة من الحائط.  قضبان  على    كانوا یُشبَحون، وكوابلمن ال  مرابطكانت أیدي الناس مقیدة ب

 معدنیة لجذب الناس إلى أعلى.
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ً إنھ یمكن اعتباره "  P46سأل فیدنیر كم مرة حدث ذلك. قال   المعتقلون في ون [ندما یضطرع حدث  كان ذلك ی".  إجراء روتینیاً یومیا
لمدة ثالث أو أربع ساعات  كانوا یُشبَحون المعتقلون. أولئك یعرف من أین أتى  ھ لم یكنإن P46لطھي الطعام أو توزیعھ. قال  ]الممر

 ن. ین آخریمعتقل یتم شبحصبح الممر فارغاً ویُ العمل. ثم بن ین المعتقلیالموظف أثناء قیام في الیوم 

ً   P46سأل فیدنیر ما إذا كان   الطعام. وأوضح  وصل  نھ كان ھناك كلما  إ  ذلك، قائالً   P46أكد  من باب الزنزانة عدة مرات. ف  قریبا
لفترة طویلة   المعتقلین  المعتقلین.  كان  للمحكمة أن  الطعام على  لتوزیع  وزع یالزنزانة] ومن  [یخرج    P46لذلك، كان  تم اختیارھم 

الموظفون    كاناألطباق وما إلى ذلك،    بإعادة  P46  قیامالطعام و  اء بعد انتھو.  شبوحینالباب، كان یرى الناس م  عندما كان أماموالطعام.  
 .یعودون [المعتقلون]

إنھ لم یُشبَح في الخطیب وإنما في كفر سوسة. وأضاف أنھ في الخطیب    P46أیضاً. قال    P46أراد فیدنیر معرفة ما إذا تم َشْبح  
 تعّرض للضرب والتعذیب فقط.

، مضیفاً أنھ كما ذلك  P46أكد  فتعرض للضرب "فقط" في الخطیب.    P46وأشار إلى أن    ،ینبغي أال یسيء فھمھ  P46قال فیدنیر إن  
حدث في مكان  فقد  ض لھ]  التعذیب اآلخر [الذي تعرّ أما  ض للضرب واضطر إلى شرب الماء القذر.  ، فقد تعرّ سبق وأخبر المحكمة

،  P46. وفقاً لـلألشخاص  أنھ كان یوجد في الخطیب ما یسمى "الكرسي األلماني" الذي كاد أن یكسر العمود الفقري  P46آخر. أضاف  
 .م یتمكن شخصان من الوقوف بسبب ذلكل

المحكمة عن رجل    P46لحظة للتفكیر] أخبر    P46عنھا. [أخذ    P46مزید عن الطرق األخرى التي تم إخبار  أراد فیدنیر معرفة ال
أن ھناك أیضاً    P46إنھ یمكنھ تذكره. أضاف    P46قال لھ "إنھم" [السجانون] حاولوا إدخال عصا في شرجھ. كان ھذا كل ما قال  

ً قلة الطعام الذي حصلوا علیھ بمثابة تعذیب.    " سبق أن ذكره. قال كذلك إنھ اعتبرالفلقة شیئاً یسمى " ، فقد حصلوا على  P46ـل  وفقا
لثالثة  واحدة  ماطم  حبة طو  واحدة  بطاطاحبة  و  واحدة  في فترة ما بعد الظھر، حصلوا على قطعة خبزوفقط لكل معتقل.    ةواحد  ةزیتون

، كان ھذا كل ما یحصلون علیھ یومیاً. في بعض األحیان كانوا یحصلون على الطعام مرتین أو ثالث  P46إلى أربعة معتقلین. وفقاً لـ
عامة أنھ ال توجد نظافة    P46مرات في الیوم ولكنھ كان دائماً قلیالً جداً. في معظم األوقات، كانوا یحصلون على وجبتین فقط. أضاف  

 ].[داخل الزنازین یمكنھ أن یعیش ھناكعلى اإلطالق. وال حتى حیوان 

 ر ذلك جیداً.كیلوغراما. كان یتذكّ  30إنھ فقد  ، قائالً ذلك P46د أكّ ف الوزن. بعض قد فقد  P46سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 ثم طلب استراحة.  P46مع  P46تحدث محامي 

*** 

 دقیقة]  70[استراحة لمدة 

*** 

  P46. وسأل  دوالبال، باستخدام  المحكمة بسوء معاملة معتقلین آخرین، على سبیل المثال  أخبر  P46  إلى أن  القاضي فیدنیر  أشار
: الفلقةمع    دوالب]ال[  استخدام ھذا األسلوبإنھ سمع من معتقلین آخرین أنھ تم    P46. قال  ذلك  ن سمعمّ ماذا سمع في ھذا الشأن وم
كذلك أنھ    P46، غالباً ما حدث ذلك أثناء التحقیقات. وصف  P46ھ. وفقاً لـیعلى قدم  یُضربو  دوالبفي  حیث كان یُحشر الشخص  

قطعة   جّراء استخدامواألصابع    ھ كانت ھناك فجوة بین األظافرأظافرھم عن أصابعھم أو أن  وقد فُِصلتكثیراً ما رأى معتقلین آخرین  
 من المعدن. 

ى أیدیھم ولیس كیف تم ذلك. ثم أخبره المعتقلون باألمر  إنھ رأ  P46ھذه األسالیب. قال    آثارقد رأى    P46سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 الضحایا وأیدیھم. P46ورأى 

نفسھ لمعاملة سیئة بالكیس البالستیكي وما ھي   P46قال فیدنیر إنھ لم یكن واضحاً تماماً بالنسبة لھ أین وقع الحادث الذي تعّرض فیھ 
محترق على جسده. حدث ھذا    يع كیس بالستیكِض ملیشیات. ووُ   لتھدید من قبلعن تعّرضھ  أنھ أبلغ المحكمة    P46. ذكر  ذلك  تبعات

إنھ   P46. قال  P46قبل  اً موجودالذي كان من الشخص  كیسفي الطابق األول. ھناك، أخذ الجنود الذین ضربوه ال  تحقیقأیضاً أثناء  
 . رائحتھستیك على ظھره وشمّ بالبال P46شعر   وإنما تذوقھ.بسبب عصابة العینین   رائحتھ. لم یستطع رؤیتھشمّ 

ذلك    أنھ عندما یحاول المرء أن ینزع البالستیك من جسده، فإن  P46قد أصیب بسبب ذلك. وصف    P46سأل فیدنیر عّما إذا كان  
إن البالستیك التصق بجسده وحاول تقشیره. وفقاً لما  P46ھذه الجروح تلتئم مع مرور الوقت. قال  لكنالجلد. ویؤدي كذلك إلى نزع 

 .لدیھ إصابات فیھما، ُوِضع البالستیك أیضاً على قدمیھ ألنھ كان P46ذكره 

لفیدنیر ما إذا یكن واضحاً بالنسبة  صف شخصاً للشرطة. ومع ذلك، لم  و  P46ن  إلى أ   فیدنیر  أشارالوحمة،    ذيفیما یتعلق بالشخص  
أن یصف الطبیب وسلوكھ للمحكمة. قال    P46الطبیب. لذلك طلب فیدنیر من    ة أمالوحم  لدیھلذي  اخص  كان ھذا الشخص ھو الش

P46    عالج المعتقلین. لذلك لم یتمكن  كان یإنھ لم یكن على اتصال مباشر بالطبیب ألنھP46  أدرك من خالل المحادثات   ھمن رؤیتھ ولكن
 األوامر. كان ھو المسؤول ولیس الطبیب.یُصدر الوحمة  ذوالشخص كان  ،P46أنھ طبیب. وفقاً لـ
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الرجل الذي عالج المعتقلین  وكان  بتقسیم المعتقلین.  قام  الوحمة    ا ذالرجل  أن  ،  آنفاأخبر الشرطة، كما ذََكر    P46أشار فیدنیر إلى أن  
  ؛ المعتقلون أي عالج طبي   المحكمة أنھ ربما أسيء فھمھ [أثناء استجواب الشرطة]. لم یتلقّ   P46یرتدي ثیاباً مدنیة. أخبر  في المعتقل  

  تضمیدحدوث إصابات أو التھابات یتم  قط وأعطى األوامر للطبیب. في حال. كان الشخص قد ألقى نظرة علیھم فاً موجودذلك كن یلم 
 األشخاص.

لكن الرجل    (تقطیب)  زرَ واحتاج إلى غُ مفتوح.  فیھ جرح  أن ظھره كان    P46. وصف  P46لمزید عن إصابات  أراد فیدنیر معرفة ا
ً ملتھبكان الجرح كان ینزف،   P46لم یقبل على الرغم من أن  ً ومفتوح ا  دواء. على P46 حصل. لم یا

 اللحم.أجزاء من بل االكالمعدنیة في قطع حیث نزعت ال. ھ أصیب بكابلإن P46. قال P46سأل فیدنیر كیف أصیب 

مترجم المحكمة لفھم الكلمة األخیرة]   P46. [استشار  بأخبر الشرطة أن الشخص كان لدیھ سماعة طبی  P46كما أشار فیدنیر إلى أن  
 یصدر األوامر في الفرع]. كان " [الشخص الذي الشخص اآلخرأنھ كان یتحدث عن الطبیب ھناك، ولیس " P46أوضح 

نھ كان إإنھ لم یكن ودوداً. یمكن للمرء أن یقول    P46سأل فیدنیر كیف تصّرف الطبیب، وما إذا كان ودوداً على سبیل المثال. قال  
ً إنھم لم یتلقوا عالج  P46. قال  تھمإصابالناس في موضع  د ضرب  فعل ذلك [فحص الناس]. كما أنھ تعمّ مجبراً على   ً طبی  ا ً مناسب  ا .  ا

[األشخاص في الفرع/موظفو المخابرات] أرادوا ببساطة إبقاء المعتقلین على قید الحیاة لفترة أطول قلیالً. لم یتلقوا سوى القلیل "إنھم"  
 الجروح ولم یتم عالجھا بشكل صحیح. (تقطیب) من المساعدة. تم خیاطة

فكان یضرب  د مما إذا كان ھذا الشخص طبیباً حقیقیاً.  أخبر الشرطة أنھ غیر متأك  P46فیما یتعلق بسماعة الطبیب، أشار فیدنیر إلى أن  
إلى  موجوداً  مفتوحة ولم یكن  ال  على موضع الجروح النقل  الناس وكان مسؤوالً عن عملیات  ھناك إال مرة أو مرتین. قام بتضمید 

كان  لكن الشخص اآلخر  بضرب الناس.  فعالً  المحكمة أن الشرطة أساءت فھمھ. كان ھناك شخصان. قام الطبیب    P46المشفى. أخبر  
 ھو المسؤول الوحید عن عملیات النقل إلى المشفى.

إنھ متأكد من أن الشخص الذي  P46عددھم. قال كان إذا كان قد رأى قتلى في الخطیب وإذا كان األمر كذلك، فكم  P46سأل فیدنیر 
ً رآه في یومھ األول [في الفرع]   الجملة]. P46[لم یكمل  . في وقت الحق…كان میتا

قال للمحكمة إن الجنود دخلوا الزنزانة وأخذوا الشخص من    P46رأى شخصاً واحداً میتاً. أشار إلى أن    P46خلص فیدنیر إلى أن  
 ؤوا بمجّرد أن طرق المعتقلون الباب ألنھم أدركوا أن الشخص توقف عن التنفس. ذلك، مضیفاً أنھم جا P46الزنزانة. فأكد 

یصف أنھ عندما عاد من المشفى، واجھ العدید من األشخاص صعوبات بعد تعرضھم للتعذیب بسبب    P46قال فیدنیر "حسناً". ومضى  
، P46لوا على ما یكفي من األوكسجین. بحسب  وجود الكثیر من األشخاص في غرفة واحدة. كان لدیھم صعوبات في التنفس ولم یحص

للتعذیب.   الشخص  بعد تعرض  التنفس  علیھم  ھؤالء األشخاص  كان  كان من الصعب  على األرض. حاول    قعونیأو  یقعون مغشیاً 
یحاولون  خرون  كان اآل،  یقع على األرضشخص  كان  أنھ عندما    P46. أضاف  ھمنجا بعض وآخرون وضع بعض الماء على وجوھھم.  

حدث لھم بعد ذلك. افترض  كان یإنھ ال یعرف ما    P46إلى خارج الباب. قال    ندواقتكانوا یُ إنعاشھ، لكن لم یكن ھناك رد فعل. ثم  
P46    نقلھم إلى    بھذه الطریقة. فقط إذا توقفوا عن التنفس، یتمالزنزانة  أنھ تم أخذ حوالي خمسة عشر إلى عشرین شخصاً إلى خارج

ن أن خمسة عشر إلى عشرین شخصاً قد  إلى أنھ یخمّ   P46أي منھم وظلت قمصانھم في الزنزانة. خلص    . لم یرجع خارج الزنزانة
 بالتأكید. ماتوا

تفید بأنھم ماتوا.   ردود أفعالأو غیره قد سأل یوماً عّما حدث لھؤالء األشخاص أو حصلوا على أي    P46أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
إجابة ولم یتمكنوا من سؤال أي شخص. أوضح  أي  بالنسبة للمعتقلین من الواضح أن ھؤالء األشخاص ماتوا. لم یتلقوا  إنھ    P46قال  

P46  حدث خارج یكل شيء  كان  اللیل.  التمییز بین النھار ولوقت أو الیوم، وال یمكنھ  أنھ عندما یكون المرء داخل الزنزانة، ال یعرف ا
 نقلھم جثثاً.تم أو ھؤالء األشخاص قد تم إنعاشھم ، لم یعرفوا ما إذا كان P46الزمن. لذلك لم یعرفوا ما حدث خارج الزنزانة. وفقاً لـ

ذلك، قائالً إن ھناك ثالثة أو   P46ر من الزنزانة وربما ماتوا. فأّكد  سأل فیدنیر عّما إذا كان ھناك أشخاص لم یتم إخراجھم على الفو
وربما بقي أولئك األشخاص في الزنزانة حتى الصباح.   في ذلك الوقت،  یل. لم یكن ھناك الكثیر من السّجانینفي الل  ماتواأربعة أشخاص  

الزنزانة على   ندخلوی  سّجانین كانواعلى الرغم من أن ال  علیھون  صلّ ن یُ ون اآلخروالمعتقل  كانأنھ إذا مات شخص ما،    P46  وصف
إنھ لیس شخصاً متدیناً، لكن   P46. قال  وهبعذّ یإلى الخارج لالشخص الذي قام بالصالة    ونخرجیبدأ أحدھم بالصالة ویالفور عندما  

 بغض النظر عن العواقب.كانت بمثابة تمّردنا إن الصالة  P46. قال صالة الجماعةدائماً یؤّدون آخرین كانوا كذلك، وكانوا 

ھؤالء األشخاص [الذین على األرجح أن یكونوا قد ماتوا] قد أصبحت باردة أو إذا كانت ھناك عالمات   أجسادسأل فیدنیر عّما إذا كانت  
زنزانة لفترة أطول ماتوا  األشخاص الذین بقوا في الوإن  .  اءأو بیض  اءوزرق  ةبارد  أجسادھم كانتإن    P46أخرى على وفاتھم. قال  

، بدأ على  2013إنھ عندما جاء إلى ألمانیا في عام    P46ضحیة أخرى كل یوم تقریباً. قال    15إلى    10كان ھناك ما بین  وبالتأكید.  
تى  یتساءل م  P46عالج للتعامل مع ھذه األشیاء ألنھ كان یعاني من ھذه الكوابیس المرھقة. مع كل شخص [مات] كان  بتلقي الالفور  

 ألشخاص الذین ماتوا].للمستقبل. لذلك لم یستطع التفكیر في عدد محدد [من أجل اسیأتي دوره. حاول محو ھذه األفكار 

 .P46شكر فیدنیر 
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 استجواب من قبل االّدعاء العام 

إنھ یتذكر بالتأكید   P46عن عدد صلوات الجنازة التي یمكن أن یتذكرھا. قال    P46فیما یتعلق بالجثث، سأل المدعي العام كلینجھ  
ضوا للتعذیب في الخطیب. لكنھم ماتوا في المشفى بسبب تعرضھم  صالة واحدة في الخطیب. أضاف أن األشخاص في المشفى تعرّ 

ر شخصاً  شخاص على األقل. كما تذكّ ؤالء األمن ھ، كان ھناك ثالثة أو أربعة  P46أو فرع الخطیب. وفقاً لـ  40  ذیب في القسم للتع
، لكن كان ھناك  جنازةإلى أنھ تذكر ثالث أو أربع صلوات  P46واحداً في وحدة العنایة المركزة لكنھ ال یعرف ماذا حدث لھ. خلص  

 . على األقل آخرون تم إخراجھم أیضاً إلى الخارج، أكثر من عشرة أشخاص

ذلك، قائالً إنھ كان حاضراً عند أداء ما ال یقل عن ثالث أو أربع صلوات    P46جنازة. فأّكد  خلص كلینجھ إلى أن ھناك ثالث صلوات  
 جنازة.

ً   P46أكد  ف.  P46أشار كلینجھ إلى أن شخصین توفیا في المشفى: أبو باسل والشخص الذي تقاسم السریر مع   كانا   ماأنھ  ذلك، مضیفا
 بالتأكید.  قد ماتا

في فرع الخطیب   ھذا قد حدثفي فروع أخرى وسألھ عّما إذا كان    "حفلة ترحیب" ما یسمى  بل  قبِ إنھ استُ   P46  إلى قول  كلینجھأشار  
تعّرضوا  ن  یآخر لكن  في حالة سیئة للغایة عند وصولھ. وأصالً  لھ ألنھ كان    "ترحیب  ةحفل"، موضحاً أنھ لم یكن ھناك  P46أیضاً. نفى  

على نفسھ ولذلك لم یرغب الناس في الفرع في لمسھ. وفقاً لما ذكره   بالألنھ    كما ینبغيإنھ لم یتعرض للضرب    P46للضرب. قال  
P46 ّن یغتسل ونُقل إلى المشفى في الیوم التالي. أُطِلب منھ ضھ للتعذیب. ، فإن كونھ متسخاً كان السبب الوحید لعدم تعر 

. كان علیھ  الذي كان موجوداً فیھمكان  الإنھ ال یمكنھ إال وصف    P46. قال  وصف الغرف في الفرع بإیجاز  P46طلب كلینجھ من  
إنھ    P46ؤدي إلى الزنزانة الكبیرة. قال  تعلى الیسار    ىخرردھة أ. كان ھناك  ة كبیر  ردھةالنزول إلى طابق سفلي حیث كان ھناك  

على الیمین   ردھةن یرى  أ  ھ، یمكن األول. إذا دخلھا المرءفي یومھ    25ة رقم  في الزنزان  كان معتقالً إذا كان یتذكر بشكل صحیح، فقد  
 أمتار وفیھا مرحاض.   5×5ھذه الزنزانة حوالي  مساحة  . كانت  25في الزنزانة رقم  معتقالً    P46  كان  وزنزانتین للنساء على الیسار.

لة مكتب كبیرة ویقف خلفھا جندي.  أنھ في الطابق السفلي على الجانب األیمن كان ھناك ما یشبھ غرفة المكتب وبھا طاو  P46أضاف  
إن ھذا كان    P46. على الیسار كانت ھناك زنزانة جماعیة كبیرة. قال  فیھ  كان على المعتقلین تسلیم متعلقاتھمھو المكان الذي  كان ھذا  

 إلى الیمین مرة أخرى.   اقتیدإلى الطابق السفلي و  اقتیدعندما كان في الطابق األول، لم یستطع رؤیة أي شيء.  وأن یراه.    استطاعكل ما  

قضاء اللیلة األولى، أراد المدعي كلینجھ معرفة ما    P46أمتار حیث كان على    5× 5باإلشارة إلى الزنزانة الكبیرة التي تبلغ مساحتھا  
ي مؤخرة كن ھناك نافذة. كان المرحاض فتلم  إنھ    P46إذا كانت بھا نافذة، وما إذا كان ھناك ضوء وقدر كاف من األكسجین. قال  

  نظیفة، كن  تلم    الزنزانة  إن  P46جداً مع قلیل من الضوء فقط. كانت الجدران صفراء ومغطاة بالدماء. قال    اً صغیر  كانوالزنزانة.  
كان علیھم االستلقاء على و".  المعتقلین اآلخرین  أقدامورؤوسھم عند  مساحة كافیة، كان على المعتقلین أن یناموا "  بسبب عدم وجودو

ً الرئیس داخل الزنزانة بتنظیم كیفیة نوم المعتقلین وكان مسؤوالً عن توزیع الطعام.  بمثابة  ام "الشاویش" الذي كان  . وقھمجانب   وفقا
 كان ھناك ما ال یقل عن ستین شخصاً داخل ھذه الزنزانة. P46لـ

إن ھذه الزنزانة كانت أكبر بثالث أو أربع مرات من الزنزانة األخرى. كانت   P46األكبر. قال    اعیةزنزانة الجمالسأل كلینجھ عن  
ر أنھ في إحدى المرات اضطر ھو نفسھ إلى إحصاء عدد المعتقلین. أصغر من قاعة المحكمة في كوبلنتس لكنھا ال تزال كبیرة. تذكّ 

من األشخاص إذا كانت ھناك اعتقاالت كبیرة، بر  عدد أكالمحكمة أنھ في بعض األحیان یكون ھناك    P46معتقال. أخبر    179أحصى  
إنھ نام بجوار   P46. في بعض األحیان كان ھناك أكثر من مائتي شخص وأحیاناً مائة فقط. قال  فقط  لكن بعضھم بقي لبضعة أیام

على   نحصلویباب وح الفتَ كان یُ عندما  وعلى الجانب األیمن في مؤخرة الزنزانة.    صنبور ماءالمرحاض مباشرة. كان ھناك مرحاض و
الظالم   كان بإمكان المرء أن یرى قلیالً عندما یحلللزنزانة نافذة مغطاة بالبالستیك السمیك.    كانالباب. كما    ذھب أمامكان یالطعام،  

 إلى أن األمور كانت على ھذا النحو. P46. خلص تكون الشمس مشرقةأو 

إنھ كان ھناك مساحة أكبر قلیالً، لكن    P46في الزنزانة الجماعیة. قال  قلین  للمعتسأل كلینجھ عّما إذا كان ھناك مساحة أكبر أو أقل  
الوضع كان متبایناً. عندما عاد من المشفى مصاباً بكدمات، كان اآلخرون متفھمین، وُسِمح لھ بالجلوس وكان لدیھ مساحة أكبر. بخالف  

قون كثیراً. قال ن الناس یتعرّ للغایة وكا   حاراً كان    فقط ألن المكان  داخلیة  سراویلذلك، لم یكن ھناك مكان تقریباً وكان الناس یرتدون  
P46    كان  عندما  وه كھاتف.  ءاستخدم رجل حذا  حیث  رؤیة أن الكثیرین فقدوا عقولھم.علیھ  من الصعب  كان  إنھP46  جلس بجوار  ی

المغادرة.   إن زوجتھ وأطفالھ معھ ویرید  المرحاض، قائالً  یفتح  أن  بسبب عدم وجود أكسجین،  والمرحاض، طلب منھ معتقل آخر 
لمجّرد أنھم  ، فقد الكثیرون عقولھم  P46، فقد البعض عقولھم. وفقاً لـمل في أن یُفَرج عنھمنظراً النعدام األو  ،الناس للتعذیب  ضتعرّ 

 . كانوا في ذلك الوضع

إن كل شخص تقریباً كان مریضاً. كانت البطانیات داخل الزنزانة ملیئة بالقمل،   P46سأل كلینجھ عن األمراض والجرب والقمل. قال  
إنھم اضطروا في كثیر من   P46وكاد المرء أن یراھا. كان على المعتقلین نزع القمل من مالبسھم وسراویلھم الداخلیة وقتلھ. قال  

 حركة.بسبب قلة اللم یعد لدیھم عضالت األحیان إلى تدلیك بعضھم البعض ألنھ 

 على عجالة. P46إلى  P46تحدث محامي 
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ً مصابكان  إن كل شخص    P46وصف الحالة العامة للمعتقلین. قال    P46طلب كلینجھ من   بالقمل وكان یتضور جوعاً. ظھرت علیھم   ا
ضھم "لجرائم جنسیة". أن ھذا بسبب تعرّ   P46. افترض  ید منھم لم یتمكنوا من التحدث عن األمرعالمات التعذیب الشدید، لكن العد

 كثیر من الناس أو اضطروا إلى بتر أطراف. اإلصابات بسبب قلة النظافة. لذلك مات  تلتھبوا

إنھ ذات یوم عندما كان في زنزانتھ وحصلوا على طعام، أغلق الحراس    P46وجود زنزانة للنساء. قال    ذكر  P46أشار كلینجھ إلى أن  
 ء یسمع أصوات نسا   P46ق حتى ال یتمكنوا من رؤیة النساء. غالباً ما كان  غلَ كانت تُ   اي الباب]. قال آخرون إنھفالموجودة  النافذة [
في    P46صدیقة    اعتُِقلتتمكن من سماع ما كان یحدث ھناك. كما    الذیسلمن متعلقاتھن ألن زنزانتھ كانت بجوار الباب،  كّن  عندما  

على الیمین. ك العدید من الزنازین المنفردة  إنھ لم یر من قبل أن ھنا  P46. قال  منفردة زنزانة  في  في زنزانة. كانت   احتُِجزتالفرع و
إنھ قیل لھ   P46متراً واحداً وكانت لھا أبواب صغیرة. قال حتى عرضھا   بلغأم سبعة عشر. لم ی كن متأكداً مما إذا كان ھناك سبعلم ی

ً خاصركان بإمكان المرء أن یسمع  یفقدن الوعي ویؤخذن إلى الخارج. ذات مرة  كن  حیان  أیضاً إن النساء في بعض األ من زنزانة    ا
 ضت للضرب في الردھة. لذلك بدأ آخرون في إصدار أصوات عالیة. أخرى ألن امرأة تعرّ 

"أنھم" حاولوا القیام بذلك في مكان آخر، ولكنھ   P46ض نساء لسوء المعاملة. افترض  قد شھد تعرّ   P46سأل كلینجھ عّما إذا كان  
ذلك. كانت ھذه ھي المرة الوحیدة   P46مرة واحدة فقط. صرخت ھذه المرأة بصوت عاٍل وحاولت الدفاع عن نفسھا. سمع  ذلك  شاھد  

بذلك [تعذیب نساء وإساءة معاملتھن] في مكان بعید. كما قاموا  حاولوا القیام    "أنھم "التي شاھد فیھا شیئاً من ھذا القبیل لكنھ أدرك  
 یحدث.كان بتغطیة الباب حتى ال یرى أحد ما 

  عاد إلى أنھ بعد مكوثھ في المشفى    P46في الخطیب وكیف تم التحقیق. أوضح    P46أراد كلینجھ أن یعرف متى وأین تم التحقیق مع  
من الزنزانة الجماعیة، ثم    اقتیادهمرة أخرى. تم    "دعوتھ"ودتھ إلى الخطیب، تمت  لمدة یوم أو یومین. بعد یومین من ع   40القسم  

 إلى الیمین في الطابق األول. اتجھ استدار یساراً، ثم یمیناً، ثم إلى الطابق العلوي، ثم 

إن األمور ستكون مختلفة بعض الشيء في سوریا: كان    P46سأل كلینجھ عّما إذا كان ذلك في الطابق األول أو الطابق األرضي. قال  
 سوى بضع درجات.  یفصل بینھماھناك قبو ثم طابق أول. لم 

إن شخصاً نادى على اسمھ، وكان معصوب العینین   P46إلى ھناك، وما إذا كان معصوب العینین. قال    P46سأل كلینجھ كیف وصل  
لى الطابق العلوي. ثم اضطر إلى الركوع داخل الغرفة. حینھا سمع صوت الشخص  ن. كان یرافقھ أحدھم واقتید إییداه مقیدتكانت  و

 اآلخر.

عندما دخل، كان  وإنھ اضطر إلى االنتظار في الردھة.    P46االنتظار أمام أو داخل غرفة. قال    P46  علىسأل كلینجھ ما إذا كان  
فعل  إنھم "سینعشون ذاكرتھ".    لونقوكانوا یإجاباتھ،    لم تعجبھم  وإذا   ،بضعة أسئلةئل في البدایة  علیھ أن یذھب إلى الجانب األیسر. سُ 

 قد شارك أیضاً. معرفة ما إذا كان ضابط التحقیق P46ثالثة أو أربعة أشخاص. لم یستطع ذلك 

ذلك، قائالً إنھ سمع الرجل الذي ُوِضع كیس    P46قد سمع شیئاً ما عندما كان علیھ االنتظار. فأّكد    P46أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  
 بالستیكي على وجھھ.

 صوت صرخات. P46ذلك، قائالً إن الرجل أخبره بذلك. سمع  P46عن ذلك الحقاً. فأكد  P46سأل كلینجھ إذا علم 

إنھ مع عصابة العینین وأشیاء أخرى سیكون من الصعب   P46آلخر یصرخ. قال  الرجل ا  P46فیھا    لمدة التي سمع سأل كلینجھ عن ا
 وكأنھا ساعة.  تمرّ واحدة  الدقیقة كان یشعر بأن ال. تحدید الوقتتقدیر الوقت. ربما مرت ثالثین دقیقة، لكن كان من الصعب 

 كان   ھإن  P46. قال  P46استمر التحقیق مع    قال كلینجھ إنھ كان یعلم أنھ سیكون من الصعب تحدید الوقت، لكنھ أراد أن یعرف كم 
إلى االنتظار   ض للضرب. بعد ذلك اضطرّ ، ثم تعرّ أشخاصحت علیھ أسئلة أوالً، ثم تم استدعاء  رِ بالتأكید أكثر من ساعة واحدة. طُ 

 مرة أخرى. التحقیق معھفي الردھة لفترة قصیرة ثم تم 

  مقعدیھما استراحة قصیرة للتشاور مع محامیھ. [أجریا محادثة قصیرة في    P46. طلب  P46أراد كلینجھ أن یعرف كیف تم تعذیب  
بناء على طلب  وكانت   إنھ تعرض للضرب بكابالت وأنابیب. تسبب    P46ر كلینجھ سؤالھ. قال  ، كرّ P46المیكروفونات مغلقة.] 

بالت مرتبطة ببعضھا البعض، ھكذا كان  ابل كان في الواقع أربعة كاأن الك  P46لم. أضاف  األنبوب األخضر الكبیر في كثیر من األ
إنھ لم یستطع رؤیة كل    P46ببعضھا البعض. قال    مجدولةبالت  اافترض أن ھناك أكثر من أربعة ك   P46بل، لكن  ایُطلق على الك

 أیضاً. ارالن أضرمت فیھ  بسبب عصابة العینین ولكن الكیس شيء

 إنھ ُطِلب منھ العودة واقتاده شخص واحد. P46إلى الزنزانة. قال  P46سأل كلینجھ كیف عاد 

ً إنھ    P46. قال  P46  كیف كان حال سأل كلینجھ   أكثر من شخصین. كان بالكاد  ید  ض للتعذیب على  ألنھ تعرّ   نفدت كل طاقتھ تقریبا
ض للضرب على  . تعرّ P46عیني  على  تعلیق  الالجنود وقام جندي آخر بتماماً. دفعھ أحد    قاوینقادراً على المشي ألن قدمیھ كانتا زر

 رأسھ. 
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یتلقى   P46السؤال. سأل كلینجھ عّما إذا كان    P46عّما إذا كان ال یزال یعاني من آثار طویلة المدى. لم یفھم    P46سأل كلینجھ  
ً یتلقّ یعد    ھ لمإن  P46عالجاً جسدیاً أو نفسیاً. قال   لم  العالج    ألن  یعاني من الكوابیس على الرغم من العالج،ال یزال  . كان  ى عالجا

 بخیر. كان إلى أنھ، بخالف ذلك،  P46ره دائماً بما حدث لھ ولآلخرین. خلص یساعد في كل شيء. كانت ندوبھ تذكّ 

*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

عّما    P46تحدث عن موضوع شھادتھ قبل اإلدالء بشھادتھ في المحكمة. سأل    P46أراد محامي الدفاع فراتسكي معرفة ما إذا كان  
 األصدقاء. مع P46 إلى حدیثالعامة أو  اإلفادات إذا كان فراتسكي یشیر إلى 

الذي واجھھ ألنھ كان لدیھ لقاءات علنیة في ھذا  إنھ تحدث علناً عن التعذیب    P46قال فراتسكي إنھ یرید أن یعرف بشكل عام. قال  
 الصدد.

 .تحدیداً  معرفة إلى من كان یشیر فراتسكي P46قد تحدث إلى أشخاص معینین. أراد  P46أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان 

أن یخبر الشرطة   P46مرة في مكتبھ. وطلب من    البُنّيإنھ قابل    P46. قال  البُنّيقد تحّدث مع أنور    P46سأل فراتسكي عّما إذا كان  
 ومحامیھ بكل شيء.

إنھ أخبر    P46لم تكن لدیھ من قبل. نفى    البُنّيقد حصل على معلومات من    P46أراد فراتسكي أن یعرف ما إذا كان   ذلك، قائالً 
 المحكمة فقط باألشیاء التي عاشھا بنفسھ.

 من فھم ما كان یقولھ] P46التي كان یرتدیھا حتى یتمكن  ، خلع فراتسكي كمامة كوفیدP46[بناًء على طلب 

. أراد ذلك  P46د  أكّ ففي سوریا.  عندما كان  یعرف اسم الرجل [أنور رسالن]    قال للمحكمة إنھ لم یكن  P46  إلى أن  فراتسكي  أشار
ص الموجودین ھناك  أن المعتقلین في السجن ال یعرفون أسماء األشخا  P46االسم. أوضح    P46فراتسكي أن یعرف كیف عرف  

ً یطلقون علیھم ألقابإنما  و لم یروا   في معظم األوقات،وشیئاً.    یعرفون كل شيء ولكن المعتقلین ال یعرفون. "إنھم" [موظفو المخابرات]  ا
ان  ك.  تحقیقیُسمح للمعتقلین بطرح األسئلة أو االطالع على محاضر ال  مألنھم اضطروا إلى ارتداء عصابات للعین. ل  ضابط التحقیق

 دون معرفة ماھیتھا. مستندات في نھایة التحقیقیتعین علیھم التوقیع على 

ائل التواصل  ي. ذكرت وسنّ اإلعالم ولیس من البُ وسائل  إنھ علم من    P46اسم الرجل. قال    P46سأل فراتسكي متى ومّمن عرف  
إن االسم ال عالقة لھ بھ.    P46. قال ربط االسمإلى الشوارع، لم یتمكن من   P46العربیة االسم ولكن عندما نزل    االجتماعي والتلفزة

 مع أشخاص آخرین.  بھ ولم یتحدث عن األمر كمة فقط بما مرّ لقد أخبر المح

المحكمة    P46ع الخطیب. أخبر  قال للشرطة إن البُنّي أخبره أن الشخص الذي في الصورة یعمل في فر  P46أشار فراتسكي إلى أن  
 .من ھذا القبیل أنھ ال یتذكر قول شيء

  P46في فرع الخطیب. قال    التحقیق معھھناك وكم مرة تم    التحقیق معھوسألھ كم مرة تم    40ذكر القسم    P46أشار فراتسكي إلى أن  
ثالث مرات: مرة في الخطیب التحقیق معھ  إنھ تم    P46. نُقل إلى ھناك مرة واحدة. قال  40مرتین في القسم  التحقیق معھ  إنھ تم  

 .40ومرتین في القسم  

التحقیق معھ  إنھ في المرة األولى، لم یتم    P46فقط. قال    للتحقیق معھ  40مرة واحدة إلى القسم    P46سأل فراتسكي عّما إذا تم نقل  
 ن قبل میلیشیات.قسم مإلى الھناك، تم نقلھ 

الرابط  حقاً ألنھ ال یعرف  اإلجابة  إنھ ال یستطیع    P46وفرع الخطیب. قال    40أراد فراتسكي أن یعرف ما الذي كان مختلفاً في القسم  
طیب. لم یستطع  إعادتھم إلى الخثم یتم  ھناك، والتحقیق معھم  یتم  كان  ، و40نقل المعتقلین إلى القسم  كان یتم  . ومع ذلك، غالباً ما  بینھما
P46  .تحدید سبب القیام بذلك 

مخابرات بالنسبة لھ إنھا كلھا أجھزة    P46یعرف في ذلك الوقت أن االثنین كانا فرعین مختلفین. قال    P46سأل فراتسكي عّما إذا كان  
حاالت  األسئلة و  كانتیتم نقل الشخص ذھاباً وإیاباً.  كان  ،  P46اختالفات. وفقاً لـ   یدرك وجودوكلھا تعاونت مع بعضھا البعض. لم  

 وكیف.  مكان إلى أيوسیتم أخذه یعرف متى كان . ال أحد أوجھ االختالفالمرء  یعرفالعنف ھي نفسھا ولكن لن 

أبلغ الشرطة أنھ قبل أن یرى صورة أنور رسالن في وسائل    P46أن    مشیراً إلى  ي"،نّ قال فراتسكي إنھ یرید العودة إلى موضوع "البُ 
ي ولكن أحد زمالئھ الطالب قام بعمل نّ إنھ لم یكن ھو من كان على اتصال بالبُ   P46ي. قال  نّ اإلعالم، كان على اتصال بالمحامي البُ 

 عن الخطیب.  أن یدلي بشھادتھما أراد ي. لم یقابلھ إال عندنّ لكنھ لم یكن على اتصال بالبُ  بتحریره P46ي وقام نّ فیلم عن البُ 
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 ذلك. P46قال محامي المّدعي بوكیر إن [البُنّي] محام وناشط سوري في ألمانیا قام بجمع شھادات أشخاص. فأّكد  

إنھ عرف عنھ [البُنّي] ألن [قیام البُنّي بجمع الشھادات] كان معروفاً بین    P46أیضاً. قال    P46سأل بوكر عّما إذا كان قد جمع شھادة  
، فإن كل فرد في الجالیة السوریة في ألمانیا یعرف المحامین والمنظمات الداعمة للسوریین. لذلك P46أفراد الجالیة السوریة. وفقاً لـ

 ي معروف داخل الجالیة السوریة.نّ فإن البُ 

، قائالً إنھ لم یصنع الفیلم P46أراد أن یصنع فیلماً عن البُنّي وشاھد خالل ذلك صورة أنور رسالن. نفى  P46قال بوكر إنھ فھم أن 
ي ذكر في الفیلم أنھ نّ ي. لكن البُ نّ عن عائلة البُ   موضوع مختلف، . كان الفیلم عن  من الفیلم  النسخة النھائیة  بتحریربنفسھ، وإنما قام فقط  

 كان معتقالً ھو نفسھ  أنھ    P46ي، أخبره  نّ عندما كان الفیلم جاھزاً وعرضوه على البُ وز في الخطیب.  جِ واحتُ   2006عام    قُبِض علیھ
 محامین. مع  P46ي بأن یلتقي نّ د اإلدالء بشھادتھ كذلك، وأوصى البُ ارأإنھ للبُنّي  P46ي. قال نّ في الخطیب أیضاً وتأثر بعمل البُ 

عندما غطت    2020إنھا لم تظھر في الفیلم. في أیار/مایو أو نیسان/أبریل    P46أراد بوكر معرفة المزید عن صورة المتھم. قال  
 اسم أنور رسالن. P46وسائل اإلعالم المحاكمة، سمع 

ى بالبُنّي في مكتبھ فقط في إنھ لم یر صورة أنور رسالن. التق  P46قال بوكر إنھ لم یكن یشیر إلى االسم بل إلى صورة المتھم. قال  
 صورة، وإنما تحدثا فقط.   P46. كان ھذا أول لقاء شخصي بینھما، ولم یر 2020أیلول/سبتمبر 

أخبر الشرطة أن البُنّي أخبره أن الشخص الموجود في الصورة عمل في الخطیب. استنتج بوكر أن كل شيء    P46أشار بوكر إلى أن  
 قد ُكتِب بشكل خاطئ في المحضر. 

للتو. أوضح  تد قالھ بوكر  إنھ یعترض على ما  قائالً  المدعي، شارمر،  دقائق أي أجزاء من    P46ّخل محامي  لمدة عشر  للمحكمة 
 .ةغیر صحیحكانت المحضر كانت صحیحة وأیھا 

 ولكن ال شيء غیر ذلك. ،سؤاالً   طرحقالت رئیسة المحكمة كیربر إنھا لن تسمح بإفادة بوكر إال إذا كان سی 

یعرف الشخص إنھ إذا سألھ المرء عّما إذا كان    فیھ  P46والذي قال    P46وافق بوكر واستشھد من محضر استجواب الشرطة لـ
  إلى من الرؤیة  لم یستطع  ي، فیجب أن یقول إنھ كان معصوب العینین في ذلك الوقت ونّ اعتقالھ أو من البُ   الموجود في الصورة من 

ومحامیھ. تحدثا عن الفیلم عندما أخبره    P46جر أي محادثة مع البني حول المحاكمة. كان مجرد وسیط بین  إنھ لم یُ   P46ل  سفل. قااأل
P46   ُالب یُ   P46االتصال بمحام. قال  عندئذ  ني  أنھ یرید أن یقول ما رآه. طلب منھ  لم  في    ما یقولھ وما ال یقولھ علیھ    ملِ إن أحداً 

 وأجریا محادثة قصیرة]إلیھ  P46. [التفت محامي المحكمة

قال محامي الدفاع، بوكر، إنھ یود أن یعاین التوقیع. قالت القاضي كیربر إن المحكمة ستعاین بصریاً األحرف األولى على صفحة من  
 .ذلك P46د أكّ فعّما إذا كان ھذا ھو توقیعھ.  P46 توسأل المحضر

 P46من كتب ھذه التصحیحات. قال  ع  P46ط الید [باللغة األلمانیة] على تلك الصفحة، وسأل  قال بوكر إنھ كان ھناك تصحیحات بخ
 .من فعل ذلك إنھ كان ھو

إن االستجواب استغرق أكثر من ثماني   P46. قال  P46  علیھ  عشرح ما حدث بعد استجواب الشرطة وما وقّ   P46طلب بوكر من  
ً أوراق أعِطيمساًء. ثم  6ساعات وانتھوا في الساعة  . لم یسأل  مرحلة ماإنھ قرأھا ولكن لم یعد یفھم كل جملة بعد  P46لیقرأھا. قال  ا

كل شيء في الغالب إنھ ُسمح لھ بقراءة كل شيء وبذل قصارى جھده. لقد فھم    P46تكن لغتھ األم على أي حال. قال    فلم  عن ذلك،
 ع. ووقّ 

 قد یكون ھذا ھو ما حدث. P46قال بوكر إن االستجواب انتھى في الرابعة مساًء. قال 

حیث تم شطب جملة. سأل    حة الثالثة إلى األخیرة من محضر االستجوابفیما یتعلق باالنتباه أثناء القراءة، أراد بوكر التحدث عن الصف 
P46    كان  الجملة. [  تلكعّما إذا كان قد حذفP46    د  أكّ فسؤالھ]    طرحبینما كان بوكر ی  یتناقشانومحامیھP46   أنھ ھو الشخص الذي

إنھ یرید إضافة شيء فیما یتعلق بمسألة الصورة:   P46شطب ھذه الجملة. ال یزال یتذكر أنھم ناقشوا الجملة، وربما أسيء فھمھ. قال  
 ف على الشخص ألنھ رآه في وسائل اإلعالم، ولیس ألنھ قابلھ شخصیاً.عرّ تإنھ  P46الصورة، قال  عندما عرضت علیھ الشرطة

 استجواب من قبل القاضي كیربر

الشرطة أنھ عندما رأى الصورة    P46قالت القاضي كیربر إن جملة واحدة مفقودة من إشارة الدفاع إلى محضر االستجواب: أخبر  
 : من المحضر اتضح لھ على الفور أنھ كان یعرف الشخص. قالت كیربر إنھا ستتلو النص الكامل

 ي المحكمة][فیما یلي إعادة صیاغة للنص بناًء على ما سمعھ مراقب المحاكمة ف 

 س: ھل رأیت شخصیاً أنور رسالن عاد عندما كنت في السجن؟ 



International Research and 
Documentation Center  

18 

المرضى ویتخذ قرارات بشأنھم. كان لدیھ وحمة على الیسار. اضطررت إلى المعتقلین  یفحص  شخص  . لكن كان ھناك  متأكداً   ج: لستُ 
 خفض عیني ولم أستطع النظر إلیھ.

 إنھ یمكنھ تذكر ذلك. P46قال 

 التالوة من المحضر:واصلت كیربر 

ً نّ على اتصال بالمحامي البُ   كنتُ على المأل،  نور رسالن  أج: قبل نشر صورة   عنھ. عندما رأیت الصورة أدركت    ي. لقد صنعت فیلما
ي إنھ [الشخص] كان یعمل في الخطیب. یجب أن أقول إنھ كان علّي أن أخفض عیني وأنني كنت  نّ أنني أعرف ھذا الشخص. قال البُ 

 خائفاً.

 .علیھ أن یقولھإنھ لم یقل قط أنھ رأى صورة عند البُنّي أو أن البُنّي أخبره بما  P46قال 

ا عن الخطیب.  قّط. بعد الفیلم تحدث  إنھ لم یفعل  P46مع البني عن صورة أنور رسالن. قال    قد تحّدث  P46  إذا كانسألت كیربر عّما  
 .ھذا النحوعلى المحضر في  ذلك إنھ ال یعرف سبب توثیق P46قال 

إنھ عندما   P46أثناء وجوده في المعتقل. قال    P46أرادت كیربر معرفة المزید عن العالقة بین اسم أنور رسالن والشخص الذي رآه  
 .كان موجوداً في المعتقلشاھد الصورة في وسائل اإلعالم، كان یعرف الشخص ولیس االسم. ثم أدرك أن ھذا ھو الشخص الذي 

 في سوریا. إذ لم یر صورة في ألمانیا.  ھذا حدث إن P46إلى ھذا الربط. قال  P46ل سألت كیربر متى توصّ 

 ذلك. P46رأى الصورة في سیاق التغطیة اإلعالمیة للمحاكمة. فأّكد  P46خلصت كیربر إلى أن 

إن الفیلم كان عن عائلتھ [عائلة البُنّي]. تم تصویره في بدایة عام   P46سألت كیربر عّما إذا كان الفیلم یتعلق بھذه المحاكمة. قال  
2020. 

 محامي الدفاع من قبل استجواب 

ي. قال  نّ لمتھم عندما كان مع البُ للمتھم مع البُنّي أو شاھد صورة  لنظر إلى صورة    P46سأل فراتسكي عّما إذا كان من الصحیح أن  
P46  عن معاناة أو أنورا عن ولم یتحدث صحیحاً. كان البُنّي یتوسط فقط، كان إن ھذا P46. 

 ناستجواب من قبل محامي المدعی

إن االسم ربما ورد في المقال لكنھ   P46عندما رأى الصورة. قال    أنور قد سمع اسم    P46، عّما إذا كان  P46سأل د. ستول، محامي  
 علق بالمحاكمة.فقط فیما یتاالسم بسمع 

 مساًء. 3:15كشاھد في الساعة  P46ُصِرف  

أكتوبر ستتم في  /تشرین األول  14و  13و  7و  6أیلول/سبتمبر و  30و  29قالت القاضي كیربر إن أیام المحاكمة المقرر إجراؤھا في  
 قدت فیھا المحاكمة في السابق. التي عُ  القاعة

. وكان على المحكمة أیضاً أن تبت في  2021  ، آب/أغسطس   19طلب الدفاع بتاریخ  بناء على  أضافت كیربر أن المحكمة أعّدت إفادة  
 .دون اإلفصاح عن ھویة الشاھد محاٍم یرید تمثیل شاھد لالشھود أحد طلب قبول محامي 

. أضاف بوكر  P46قال محامي الدفاع بوكر إنھ سیقترح بشكل غیر رسمي استدعاء رئیس المفتشین الجنائیین شمیدت بشأن استجواب  
 عدم نظر المحكمة في اقتراحھ، فإنھ سیصدر طلباً رسمیاً مكتوباً. أنھ في حال

 .P46 قال محامي المّدعي، شارمر، إنھ سیحتفظ بالحق في اإلدالء بإفادة بشأن شھادة

 مساًء. 3:20ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 9:30الساعة  2021آب/أغسطس،  26ستستأنف المحكمة في 
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 2021آب/أغسطس،  26 – 89یوم المحاكمة 

 كلینجھ  العامان  المدعیانالعام  عاء  ل االدّ وصحفي واحد. ومثّ أشخاص  تسعة  جمھور من  صباحاً بحضور    9:37الساعة    بدأت الجلسة
د. كروكر.    نمحامي المدعیفي مكان  الدكتور ستول  حضر  د. أومیشین و  نعیمحامي المدّ في مكان  المحامي بییر    وحضر .  وبولتس

 أیضاً. سرایجر ومحمد وشارمر وشولت نمحامو المدعی حضرو

الجنائیین شمیت. استدعتھ المحكمة  قالت القاضي كیربر إن المحكمة نظرت في اقتراح محامي الدفاع بوكر باستدعاء رئیس المفتشین  
 أیلول/سبتمبر.  30أو   29للحضور في 

 محامیھ بانز.  P47رافق 

 P47شھادة 

اتھ كشاھد. عاماً یعمل لصالح [ُحِجبت المعلومات] و[ُحِجبت المعلومات] بحقوقھ وواجب   32، رجل سوري یبلغ من العمر  P47تم إبالغ  
 أو بالزواج. بالدمسواء   ینبالمتھم ونفى أي عالقة تربطھ

 استجواب من قبل القاضي كیربر

قالت رئیسة المحكمة كیربر للشاھد إنھ من خالل استجوابھ من قبل الشرطة فإن المحكمة تعلم مسبقاً أنھ كان في نزاع مع النظام وتم 
أن یصف متى وكیف وأین تم القبض علیھ ثم یصف    P47تكرار كل ذلك في المحكمة. طلبت كیربر من    علیھاعتقالھ. ومع ذلك، كان  

إلى أن یصحح التاریخ  قبل    2012في المرة األولى    P47[قال    2011لم الجمیع، بدأت المظاھرات في عام  كما یع  P47اعتقالھ. قال  
نقطة ب  وجئوامغادرة المكان، ف ب  ھّموافي حدیقة مع بعض األصدقاء. عندما    یجلس  P47كان  ،  2012یونیو  حزیران/]. في  2011

 P47"سیدي" أن البطاقة مكسورة. أوضح    لقبرئیسھ الذي خاطبھ ب  تفتیش متنقلة. قام أحد المفتشین بفحص بطاقات الھویة وأخبر
أو االعتقال.   للرقابةللمحكمة أنھ تم إخبار األشخاص في االحتجاجات بضرورة كسر بطاقات الھویة الخاصة بھم في حالة تعرضھم  

ه كانوا على صلة باالحتجاجات. قال أحد األشخاص اآلخرین عند نقطة التفتیش إنھ ینبغي علیھم وأصدقاء  P47لذلك الحظ المفتش أن  
لم یرتكبوا أي خطأ، ویمكنھم التحقق من سجالتھم الجنائیة.  وه كانوا طالباً  أنھ وأصدقاء  P47اصطحاب المجموعة إلى الفرع. أخبرھم  

االنتظار في زاویة   وُطِلب منھموأصدقائھ.    P47عند نقطة التفتیش بإھانة  اإلفراج عنھ وعن أصدقائھ. بدأ األشخاص  منھم    P47  طلب
أن یأتي    P47  ُطِلب من].  P47ـ[االسم األول ل  منھم ھوحتى یتحقق المفتشون من كل شيء. بعد ثالثین دقیقة سألوا المجموعة من  

یذھبوا    كان علیھم أنأن یأتوا معھم أیضاً.    P47  التحمیل. ثم ُطلب من أصدقاء  مكانمعھم. تم وضعھ داخل سیارة بھا رشاش مثبت في  
 [لم یكمل الجملة]. ...االنتظار وبعد خمس عشرة دقیقة ُطِلب منھمالتي كان یقودھا جندي. عندما وصلوا إلى الفرع،  P47بسیارة 

 .40إنھ كان القسم  P47سألت كیربر أي فرع كان. قال 

كذلك أنھم   P47إنھ لم یكن بعیداً [عن مكان القبض علیھم]. عرفھ من مدخلھ. وصف    P47ذلك. قال    P47سألت كیربر كیف عرف  
واآلخرون مغادرة السیارة، كان الجنود یقفون    P47  ُطِلب منوصلوا حوالي منتصف اللیل عندما كان ھناك تغییر في المناوبة. عندما  

الرؤیة ألن لم یكن بوسعھ  إنھ    P47تھم بالخونة والعمالء. قال  من خالل نع  أھانوھمبأعقاب البنادق ووضربوھم  ،  على یسارھم ویمینھم
 ب فوق رأسھ. حِ قمیصھ سُ 

إلى االنتظار لفترة أطول ألنھ قال إنھ كان یدرس في الجامعة.    P47عندما وصلوا إلى الداخل، اضطروا إلى تسلیم متعلقاتھم. اضطر  
أن یروا من وثائق سفره أنھ كان یسافر كثیراً بین لبنان وسوریا.  للمحكمة إنھ درس في لبنان، و"ھم" كانوا قادرین على    P47قال  

أن یعرف    P47لھا الجندي، وعندما أراد  بِ أنھ كان یدرس اآلن في سوریا وأظھر بطاقة ھویة الطالب الخاصة بھ. قَ   P47أخبرھم  
 مكانھم، قیل لھ إنھم كانوا في مشفى.

ق. عندما وصل إلى الطابق العلوي، تعرض للضرب  م ضیّ لّ متعلقاتھ، كان علیھ أن یصعد إلى الطابق العلوي في سُ   P47بعد أن سلم  
الرواق أیضاً. كان بإمكان  یدخل  أحد أصدقائھ    P47من جمیع الجھات. ثم اضطر إلى االنتظار في الردھة لمدة ساعتین تقریباً. ثم سمع  

P47  اقش مع ضابط سأل صدیق  سماع صوت صدیقھ من بعید. كان ینP47  حرباً ضدھم.  شنّوامع ھؤالء الخونة الذین    كیف كان 
ً   P47الضابط بأن    P47فأجاب صدیق   [مع صدیق    . قال الضابط أثناء التحقیقكان أحد أصدقائھ المقّربین ویعرفھ جیداً ولیس معارضا

P47  إنھ كان یعمل مع إرھابیین. أخبر [P47    ء مكالمة ھاتفیة.  د إجراارأالمحكمة أن صدیقھ ً ، فإن الناس في  P47لما ذكره    وفقا
ً علویكان  الفرع تحدثوا إلى صدیقھ ألنھ   حیث  . أخبر والدیھ أنھ ال ینبغي أن یقلقا علیھ،  P47. أعطى الضابط ھاتفاً محموالً لصدیق  ا

. قال إطالق سراحھم، لن یتم  P47إنھ سمع أیضاً كیف قال صدیقھ إن اآلخرین، أي    P47في غضون ساعتین. قال    سیُطلَق سراحھ
P47    إن ھذا حدث في غرفة قریبة من الردھة حیث كانP47   ًكان  موجودا .P47    یقف عند حائط في الردھة. جلس آخرون على

من  كانا  إن اثنین من أصدقائھ    P47. قال  الماء، فسوف یعاقبون  P47تم تحذیرھم من أنھم إذا أعطوا    الماء.   حصلوا علىاألرض و
تخمین  كان بوسعھ  إنھ    P47صباحاً. قال    5أو    4ض ھو نفسھ للتمییز واقتید إلى غرفة في حوالي الساعة  ، وبالتالي تعرّ الطائفة العلویة

تم سحب    وإنما  العینین  باستخدام عصبةكذلك للمحكمة أنھ كان معصوب العینین، ولكن لیس    P47الوقت من ضوء الشمس. أوضح  
، كان ھناك ضابط في الغرفة وشخص آخر یھمس  P47قمیصھ فوق رأسھ. لذلك كان ال یزال قادراً على رؤیة بعض األشیاء. بحسب  

كان یجلب معدات طبیة للمشافي   P47قاال إن    یأتي ویذھب إلى لبنان.كان  اتھامھ بأنھ    سارعا إلى،  P47للضابط. بعد أن أخذا بیانات  
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أرادا فقط التركیز على المعدات   اكان یشارك في المظاھرات وینظم المظاھرات لكنھم  P47كانا على یقین من أن    االمیدانیة. قاال إنھم
الدولة. نفى في أمن  أن شقیقھ اعتقل ثالث مرات: مرة في المخابرات الجویة ومرة    P47إلى سوریا. ذكر    P47الطبیة وكیف جلبھا  

P47    جمیع االتھامات وقال إنھ كان في الجامعة في لبنان معظم الوقت وال عالقة لھ بأي من االتھامات. ثم قام الرجل الذي كان یھمس
للمحكمة إنھ لم یعترف بأي شيء ولم یقل إنھ ذھب إلى مظاھرة. في   P47عن مكان نقل المعدات الطبیة. قال    P47قبل ذلك بسؤال  

أومأ برأسھ. ثم جاء  حیث  إنھ أعطى إشارة،    P47م یتعرض للضرب، ولكن عندما أنكر كل شيء، أصدر أحدھم األمر. قال  البدایة ل
بضربتین من كل  P47على األرض. أصیب  P47ھ حتى سقط انضربی أخذاواآلخر عن یمینھ و P47شخصان، أحدھما على یسار 

 على ركبتھ. اجانب وضربھ أحدھم

أن قمیصھ كان رقیقاً   P47ھ كیف كان قادراً على رؤیة ما حدث. أوضح توسأل P47قمیصاً ُسِحب فوق رأس  أشارت كیربر إلى أن
جداً، وبالتالي كان قادراً على رؤیة كل شيء. لم یر األشخاص الذین ضربوه، لكنھ رأى من أین یأتي الضرب. بعد ذلك، ُطلب من  

طلب منھ أال  الضابط    لكني". وتفعل ذلك على طریقسأھ یعترف بكل شيء و. قال "سیدي، سأجعلعن المكان  P47  یُبِعدأحدھم أن  
  P47بجانب    مّرواالجنود الذین  وقام  إلى االنتظار في الردھة.    P47سیتم نقلھ في صباح الیوم التالي. ثم اضطر    P47یفعل شیئاً ألن  

ركل الكرسي  و انزعج،  والساً على كرسي.  بینما كان صدیقھ ج  P47. في الصباح الباكر جاء جندي وسأل عن سبب وقوف  بضربھ
وبدأ بالصراخ. جاء رجل آخر من إحدى الغرف وشرح كل شيء. عندما علم الشخص اآلخر أن   P47الذي كان یجلس علیھ صدیق  

 P47أنھ كان یقف بین بابین في الردھة. ثم قام الشخص الذي صرخ بضرب    P47كان علویاً، لم یقل أي شيء. وصف    P47صدیق  
  P47مشاكل في أذنھ، وكان یعاني من طنین. ثم قال الجندي اآلخر لزمیلھ أال یضرب  حینھا    P47  لدى  سقط أرضاً. كانفھ  في وجھ

على األرض رأى أن قدمیھ كانتا تنزفان.   P47. عندما سقط  P47أخذ أداة مرنة، نوعاً ما من الكابالت وبدأ بضرب  فبھذه الطریقة.  
إن الضرب    P47بالدماء. قال    نیوبالتالي كانت قدماه مغطات  بدرج المشفى  كانتا ترتطمانقال للمحكمة إنھ اكتشف فیما بعد أن ساقیھ  

 .باص صغیر أبیضتوقف بعد ساعة ونُقل في 

أم ال، لكنھ كان یعرف المنطقة. عندما دخل لم یكن یعرف    إلى الفرع اآلخر، لم یكن یعرف ما إذا كان الخطیب  P47عندما وصل  
إلى زنزانة. فُتح الباب وُدفع إلى الداخل وكاد   P47  اقتیدمالبسھ حتى أصبح عاریاً.  جمیع  مكانھ. كان علیھ أن یسلّم متعلقاتھ وخلع  

كان ھناك الكثیر من الناس، وكان   P47داخلیة. قال    سراویلوال یرتدون سوى    ن األشخاص داخل الزنزانة بال قمصانیسقط. كا
 الھواء سیئاً للغایة.

متراً مربعاً [قال    20إن الزنزانة كانت مساحتھا    P47سألت كیربر عّما إذا كانت زنزانة كبیرة وكم عدد األشخاص بداخلھا. قال  
P47 " ً20متراً" لذلك اضطر المترجم إلى أن یتحقق منھ مما إذا كانت الزنزانة تبلغ  20أوال  ً مترا].  20  ھاكان طول مأ ،متراً مربعا

 ً ، كان ھناك مائة شخص بالداخل عندما وصل في الصباح الباكر. لم یكن ھناك مكان وكان الناس یقفون بالقرب من بعضھم  P47لـ  وفقا
یعرف العدید من األشخاص في الزنزانة من أوقات سابقة، حوالي عشرة كان  المحكمة أنھ    P47. أخبر  بالتناوب  البعض. كانوا ینامون
ث لھ. أخبروه ، فقالوا لھ إنھم في فرع الخطیب. كما سألھم عن "اإلجراءات" والخطوات التالیة وماذا سیحدكانأشخاص. سألھم أین  

ما قالوه حدث، حیث تم نقلھ  إن    P47ویجب على المرء أن یعرف ماذا سیقول ھناك. قال    بعد یومین أو ثالثة أیام   أنھ سیؤخذ للتحقیق
   بعد ثالثة أیام. للتحقیق معھ

  P47[أظھر    الة العصبةالعینین وحاول إز  معصوبكبیرة. كان  قاعة  الطابق األول واقتید إلى مطبخ،    ،تم أخذه إلى الطابق العُلوي 
 داخل الغرفة. [المجلى] قلیالً ورأى الحوضالعینین  على إزالة عصبة قادراً یتحرك]. كان كان للمحكمة كیف 

 أنھ تحرك وقال إنھ وقف أمام الحائط مباشرة.  P47ما الذي فعلھ بالضبط بعصبة العینین، وكیف تحرك. فأّكد  P47سألت كیربر 

 ذلك. P47فأّكد سألت كیربر عّما إذا كان قد حاول رفع عصبة العینین عن طریق استخدام الحائط. 

الشرح للمحكمة أنھ اضطر إلى البقاء في المطبخ لمدة ساعتین تقریباً. خالل ھذا الوقت، أدرك أن صدیقھ العلوي كان    P47واصل  
أن صدیقھ كان ھناك، اتفقا على قصة. ومع ذلك، لم یتم    P47ذلك ألن صدیقھ طلب ماء. عندما أدرك    P47یقف خلفھ تماماً. أدرك  

 إلى الطابق السفلي. وبدالً من ذلك اقتید في ھذه المناسبة، P47التحقیق مع 

عّما إذا   P47عندما وصلت المجموعة إلى الطابق السفلي، سأل  وكان بإمكان المرء سماع الكثیر من الصراخ "ھناك".    P47قال  
لھ بالتواجد في نفس الزنزانة مع صدیقھ.   ُسمحقد  عتقد أنھ  وا،  P47أكد الضابط لـففي نفس زنزانة صدیقھ.  حتَجز  أن یُ   باإلمكانكان  

  طاولة . كانت ھناك مساحة أكبر بھا  P47في یده وبدأ في ضرب    كابالً حمار. كان یحمل  بال  P47  نعتفجأة بدأ الضابط بالصراخ و
من نفس    ا أنھم  "سیدي" وأخبرهبلقب  الجندي    خاطبعاماً في ذلك الوقت.    22إنھ كان یبلغ من العمر    P47الھرب. قال    P47حاول  ف

]، غضب ُحِجبت المعلوماتأنھ من [  P47وعندما أخبره    عن مسقط رأسھ  P47]. سأل الجندي  ُحجبت المعلوماتالبلدة وأنھ من عائلة [
إلى   P47ض للضرب حتى وصال إلى باب زنزانتھ. فتح الجندي الباب ودفع  إنھ تعرّ   P47بقوة أكبر. قال    P47الجندي وضرب  

أنھ لم    P47عترف بأي شيء. أخبرھم  قد اإنھ كان یعاني من ألم شدید وسألھ األشخاص في الزنزانة عّما إذا كان    P47الداخل. قال  
: كان علیھ االنتظار في المطبخ. ثم الشيءنفس    حدثأنھ في المرة الثانیة التي نُقل فیھا لالستجواب،    P47. وصف  التحقیق معھیتم  

التحدث. وأضاف أنھ یعرف كل شيء إال أنھ یرید    P47على    لذا ینبغي  أنھ ال یرید صداعاً،  P47اقتید إلى غرفة. أخبر الضابط  
 یتحدث عنھ.كان الضابط بأنھ ال یعرف ما الذي  P47 فأجابأسماء. 
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لى األرض، واضطر إلى ع P47 إسقاط المحكمة أنھ علم بعد ذلك أنھ قد تم ضرب أشخاص بجانبھ. عالوة على ذلك، تم  P47أخبر 
تقدیم أسماء األطباء   P47االستلقاء على بطنھ وتعرض للضرب. قیل لھ إن بإمكانھم قتلھ بطلقة واحدة ولن یسأل عنھ أحد. ُطلب من  

عقب البندقیة. جاء ضابط إنھ نفى بالطبع كل شيء وتعرض للضرب ب  P47التنسیق. قال    والصحفیین الذین كانوا یعملون في نقاط
  ارتطمت على رأسھ ف  P47الذي كان مستلقیاً على األرض. ركل الضابط    P47من صوتھ. كان قریباً من    P47ھ  عرف  –  التحقیق

 .الوعي P47األرض وفقد ب P47ذقن 

، فھو عرفھ من  التحقیقإنھ كان ضابط    P47. قال  P47ركل    ھو من  بط التحقیقالسّجان أو ضاأرادت كیربر معرفة ما إذا كان  
سیحصل   P47ولكن قیل لھ أن    P47. سأل شخص ما إذا كان یجب أن یأخذ  ىبعد ذلك إنھ لم یستوعب ما جر   P47صوتھ. قال  

عّما إذا كان یجب أن یكتب أسماء وھمیة ألنھ ال یعرف أحداً. قیل   P47على فرصة واحدة. أعطیت لھ ورقة وقلم لتدوین أسماء. سأل  
ً لم یكتب شی  P47لھ إن أمامھ عشر دقائق لكتابة األسماء لكن   على   صفعھألعلى و   P47  فجذب بعد عشر دقائق،  ذلك  . أدرك الضابط  ئا

 وجھھ.

أن السّجان ھو من أدخلھ إلى الغرفة وحضر    P47. أوضح  P47ر عّما إذا كان السّجان أو ضابط التحقیق ھو من صفع  سألت كیرب
عشر دقائق. وعاد نفس الشخص بعد عشر دقائق، وعندما   P47الضابط بعد عشر دقائق. وكان ضابط التحقیق ھو أیضاً الذي أعطى  

 ن المالحظات. دوّ یتحدث وكان یو  P47  مقابل  موجوداً   . كانP47ھو من صفع    الشخص نفسھ  ذلك.  P47رأى الورقة البیضاء، صفع  

إن ضابط التحقیق ھو من ركل رأسھ وعندما جلس   P47إلى أعلى: السّجان أم ضابط التحقیق. قال    P47  جذبسألت كیربر من  
P47  على الكرسي قال لھ أن یكتب األسماء. سألP47  .عّما إذا اتّضح األمر اآلن 

عشر دقائق    P47كان ممدداً على األرض عندما ركل ضابط التحقیق رأسھ. ثم أعطي    P47كیربر روایة ما حدث بالقول إن    أعادت
ً كتب  یلتدوین األسماء وجلس على كرسي لكنھ لم   إنھ لم یكن یعرف مكان    P47ل  فة. تدخّ . ثم غادر ضابط التحقیق الغرشیئا قائالً 

 ضابط التحقیق. 

ن الضابط سار  ذلك، قائالً إ  P47د  أكّ فأنھ كان ھناك.    P47، أو الحظ  بعد عشر دقائق عاد ضابط التحقیقنھ  بالقول إتابعت كیربر  
ً لم یكتب شی P47باتجاھھ والحظ أن   وصفعھ.إلى أعلى قام الضابط بجذبھ فعلى كرسي جالساً   P47كان . ئا

معھ. فأكد ضابط   P47الشرح بأنھ [السّجان] سأل عّما إذا كان یجب أن یأخذ    P47قالت كیربر إنھا فھمت اآلن كل شيء. واصل  
. بعد یومین إنھ اعتقد عند تلك اللحظة أن التعذیب سیبدأ اآلن ولكنھ اقتید إلى الطابق السفلي، ولم یحدث شيء  P47التحقیق ذلك. قال 

 تم نقلھ إلى فرع آخر. 

أنھ بعد ذلك تم   P47إنھ تحدث بالعامیة العلویة. تابع    P47أرادت كیربر معرفة ما إذا كان ضابط التحقیق یتحّدث بلھجة معینة. قال  
نقلھ إلى فرع نجھا. وفي طریقھ إلى فرع نجھا، نُقل إلى الخارج حیث كانت تنتظر حافالت خضراء. تم نقل المعتقلین إلى الحافالت 

، P47. عندما رأى  P47إنھ في تلك اللحظة تعّرف على شخص كان یعمل في الفرع [الخطیب]. وكان جار    P47في مجموعات. قال  
أنھ ال یمكنھ فعل أي شيء من أجلھ وغادر.    P47إبالغ والدیھ بمكان وجوده، لكنھ أخبر    P47جوده ھناك. طلب منھ  سألھ عن سبب و 

الحافالت، ومع ذلك، قیل لھ أن یخفض    نحوالعینین أو أي شيء من ھذا القبیل في الطریق    معصوبالمحكمة أنھ لم یكن    P47أخبر  
 .بصره

للمحكمة أنھ بالنظر من موقعھ   P47رتفع قلیالً. لم یجرؤ على النظر خارج النافذة. وصف  في مؤخرة الحافلة في موضع م   P47جلس  
في مؤخرة الحافلة، كان الباب على الجانب األیمن. كان بإمكانھ النظر بعینھ الیسرى إلى الجانب حیث رأى أربعة أشخاص. افترض 

P47  كان الشخص الثالث ھو جار  أن أحدھم كان أنور رسالن. كان یقف ھناك مع شخصین آخرین، وP47 قال .P47  إنھ نُقل بعد
 ذلك إلى نجھا. قال إن ذلك كان في الوقت الذي أرادت فیھ األمم المتحدة زیارة السجون السوریة.

 إنھ نُِقل إلى نجھا.  P47إلى أین تم نقلھ. قال  P47تدّخل محامي الدفاع بوكر، وسأل  

أن یصف ما حدث بعد ذلك. قال   P47لذي أرسلت فیھ األمم المتحدة مراقبین وطلبت من  سألت كیربر عّما إذا كان ذلك في الوقت ا
P47    إنھ عندما وصلوا [وصل المعتقلون إلى نجھا] وصلوا في حوالي عشر حافالت. سمعP47    ُطِلب من طلقات ناریة وصوت 

طلقات ناریة باستمرار. وعندما وصل، سمع األمر  صوت  سماع  كان بإمكانھ  المحكمة أنھ    P47لمعتقلین أن یقفوا في طوابیر. أخبر  ا
ق  األمر "أطلِ   وسمع   –حائط    أمام على الجمیع الوقوف في صف    كان  –عندما جاء دوره  إنھ    P47ق النار". قال  . أطلِ قم بتلقیم السالح"

 إلى زنازینھم. اقتیادھمتم اعتقد أنھ سیموت. ثم أدرك ھو والمعتقلون اآلخرون أنھ لم یحدث شيء والنار" 

معتقل. في العّما حدث بعد ذلك عندما كان    P47خلصت كیربر إلى أنھ كان ھناك أمر بإطالق النار، وأطلق أحدھم النار. ثم سألت  
المرء فقط رؤیة  تح الباب، كان بإمكان  إنھ لم یكن في زنزانة عادیة. كان ھناك حوالي أربعین شخصاً في الزنزانة، وعندما فُ   P47قال  

أن ینظف ویزیل   P47على ما یبدو. قیل لـیكن أحد معتقالً فیھا  إلى زنزانة أخرى حیث لم    P47سة في الزنزانة. ثم نُقل  أحذیة مكدّ 
یعانون من أمراض  كانوا  ن المعتقلین بالطبع  إ  P47مكث في ھذه الزنزانة سبعة أیام ولم یتعرض للضرب. قال  و .  اكبالعن  بیوت

إلى كفر سوسة   P47الجرب. ثم نُقل  من  من مشاكل جلدیة و  عانىالبعض من مشاكل في العیون، والبعض اآلخر    ى عان  حیثكثیرة.  



International Research and 
Documentation Center  

22 

أول    في  أكیاسوعندما وصل قیل لھ إنھ لن یتعرض للتعذیب، بل إنھ سیكون إجراء تأدیبیاً. اضطر المعتقلون إلى وضع متعلقاتھم في  
 وتسلیمھا في كفر سوسة. قسم/فرع

 في"ھناك" [الذي كان  عدد  نفس ال  ة، لم یكن في كفر سوسP47. بحسب  للتحقیق  P47بعد ثالثة أو أربعة أیام في كفر سوسة، اقتید  
؛ ما إذا كان ینبغي أن یكذب أو ماذا یریدون منھ أن یفعل  P47اآلن. سألھ    األمر بلغ حّده  أن  P47  الخطیب]. أخبر ضابط التحقیق

. ثم أخبر علیھ أن یأتي بھاإنھ ال توجد أسماء وسألھ من أین    P47الحقیقة ستكون في كتابة األسماء. قال  یقول الحقیقة. قیل لھ أن  
إنھ لم    P47م أسماء، فلن یحدث لھ شيء ولن یتعرض للضرب. قال  إذا قدّ   لكنم أي أسماء، فلن یخرج. وأنھ إذا لم یقدّ   P47الضابط  

في ذلك سیعترف  P47ض للضرب. سأل أحدھم "سیدي، ھل آخذه حتى یعترف؟" لكن الضابط نفى، قائالً إن تعرّ فتكن ھناك أسماء، 
 حیث كانت ھناك حافة صغیرة، وألقي بھ في حوض الحمام  ، تعرض للضرب مرة أخرى واقتید إلى  P47مكان. عندما لم یعترف  ال

الطاقة استحمام بوصل  أمراً  أحد األشخاص  فقد    صعقتھندما  ، وعالكھربائیة  . أعطى  قال    P47الكھرباء،  إنھ أصیب    P47وعیھ. 
 بصدمة كھربائیة عبر الماء.

.  الوقوف فیھا  P47تعیّن على  ملیئة بالماء حیث  تقریباً  خمسة سنتیمترات    إذا كان ھناك حفرة في األرض بعمقسألت كیربر عّما  
ً إذا كان واقفاً أم  P47سألت و  . ھعلى جانب استلقىإنھ جلس في البدایة ثم  P47. قال مستلقیا

ذلك، قائالً إنھ عندما سمع أحدھم یقول "قم   P47قد تعرض للصدمة الكھربائیة ھناك. فأّكد    P47أرادت كیربر معرفة ما إذا كان  
قال للمحكمة إنھ ال یعرف كم    بتشغیل الطاقة الكھربائیة" لم یكن یتوقع أن تكون ھناك كھرباء للتعذیب وإنما الطاقة الكھربائیة العادیة.

أن ما حدث للتو لم یكن شیئاً وأنھ یرید المساعدة. كما طلب    P47من الوقت بقي مستلقیاً ھناك. ثم أُعید إلى حیث كان. أخبر الضابط  
أنھ لیس   P47د بإمكانھ فعل أي شيء من أجلھ. أخبره  ویع  لن  لھذا المكان،  P47أن یستمع إلیھ ألنھ بمجرد مغادرة    P47الضابط من  

أسماء، ولم یعرف سوى شخص أي  ً لدیھ  أبناء عمومتھ من جانب    اً واحد  ا أحد  المظاھرات وكان  شارك في قد  والده  عائلة  كان في 
للمحكمة أن أحد األسماء التي ذكرھا ھو اسم صدیق شارك بالفعل في المظاھرات لكنھ قُتل في مظاھرة.    P47المظاھرات. أوضح  

وجھھ. عندما "ألقوا بھ"،    وتم تشویھللتعذیب    P47ض ابن عم  [القوات الحكومیة] إلى منطقتھم. تعرّ   تجاء  كما قُتل ابن عمھ عندما
 تعرفت األسرة على جسده ولیس وجھھ.

المحكمة استراحة،   إلى وجود رجل مسن في   P47أن یصف كیف غادر كفر سوسة. أشار    P47طلبت كیربر من  قبل أن تأخذ 
  ي لقأیوم واحد قبل نقل جثتھ.  ومضى على وفاتھ  زنزانتھ. مات بسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ولم یحصل على أي دواء.  

رؤیة ما كان یحدث في الزنزانة المقابلة لزنزانتھ. كان    استطاعإنھ    P47نفسھ. قال  على تسلیم  ابنھ    إرغام أرادوا  "  ألنھم"علیھ  القبض  
یبلغ من العمر    P47یسمع الكثیر من الصراخ والضرب من زنزانتھ. كما وصف   عاماً من الالذقیة احتُجز في نفس   17أن صبیاً 

حداث أم األ  نّ في سِ   األشخاصما إذا كان    م لم یھتمواإنھ  P47الزنزانة أیضاً. تم القبض علیھ ألنھ لم یكن بحوزتھ بطاقة ھویة. قال  
 ال.

إنھ بعد أن ذكر اسمین أُعید إلى زنزانتھ. وقال للمحكمة إنھ ال یرید التحدث عن تعذیب زمالئھ المعتقلین ألن ھذا كان أمراً    P47قال  
وُطلب منھ االستعداد لیتم إطالق سراحھ. قام ھو وستة أو سبعة معتقلین آخرین بحزم    P47معروفاً بالفعل. نادى شخص على اسم  

األمور   وستكون  في الفرع،لھ  تم اإلفراج عنھم بعفو من بشار األسد. وقیل لھ كذلك أن ھذه ستكون آخر مرة  أنھ    P47متعلقاتھم. قیل لـ
شيء  كان ھناك  حیث  .  كراجكان في ورشة/ كما لو  متعلقاتھ، أدرك أنھ  ذھب الستعادة  إنھ عندما    P47"مختلفة" في المرة القادمة. قال  

إن الناس ھناك تعرضوا ألنواع مختلفة   P47ھناك خطافات وسالسل أیضاً. قال    ھ كانألن  كراجعتقد أنھ كان في ورشة/ارافعة.  یشبھ ال
على الكرسي األلماني.  للتعذیب  آخر  تعّرض  وللّشْبح  شخص    عّرضمن الضرب وكان من الواضح أن العاملین ھناك یشربون الكحول. ت

المكان.    ینالعین  ةعصب  ضعیأن    P47لم یكن على   بذَّ رب وعُ وضُ على طاولة    P47تم وضع  في ھذا  إن    P47دوالب. قال  الب 
 من كل مكان. الصوت لمرء أن یسمع صدى كان بوسع اكان مرتفعاً جداً و الصوت

 P47د  أكّ فما الذي كان یقصده بصدى الصوت. بالنسبة لھا كان الصدى ھو انعكاس الصوت إذا صرخ المرء.    P47سألت كیربر  
 مراراً وتكراراً. یتردد  ى صوتھمن الناس كانوا یصرخون ویمكن للمرء أن یسمع صدئالً إقا ذلك،

ً ذلك P47د أكّ فكبیر.  كراجخلصت كیربر إلى أنھ كان في   في سوریا یعني باألحرى مكاناً كبیراً. أن الكراج ، موضحا

رؤیتھا    بسبب الكابالت التي كان من االعتیادي  الكراجإنھ أطلق علیھ اسم    P47. قال  إذاً   قالت كیربر إن المكان كان أشبھ بقاعة كبیرة
ع عدة أوراق فارغة  أنھ كان علیھ أن یوقّ   ت سابق عندما تحدث عن التحقیقاتأنھ نسي أن یشرح في وق  P47ورش العمل. أضاف    في
ق سراحھ بعد ذلك في  إنھ أطلِ   P47. قال  علیھ  عكان یوقّ كان معصوب العینین، لم یكن قادراً على رؤیة ما  وبما أنھ  بصمة إصبعھ.    مع

 الشارع حافي القدمین.

إنھ استقل سیارة تاكسي. كما تم اإلفراج عن أصدقائھ. انتظروه، واستقلوا   P47إلى المنزل. قال    P47أرادت كیربر معرفة كیف عاد  
 سیارة تاكسي إلى [ُحِجبت المعلومات].

 دقیقة.  15ة أعلنت القاضي كیربر استراحة لمد

*** 
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 دقیقة]  20[استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

في  P47الذي أمضاه وقت ال. أراد أوالً الحصول على لمحة عامة عن P47قال القاضي فیدنیر إن لدیھ بعض أسئلة المتابعة لـ
 لمدة ثمانیة أیام تقریباً.اعتقالھ أنھ تم  P47خّمن . فترات االعتقالتواریخ والوطلب منھ المعتقل 

. قال 251إلى الفرع  40ومتى تم نقلھ من القسم  P47سأل فیدنیر عن التواریخ، مضیفاً أنھ یرید أن یعرف متى تم القبض على 
P47  ل نقلھ إلى  حیث أمضى لیلة واحدة قب 40إنھ یعتقد أنھ تم القبض علیھ في حزیران/یونیو [ُحِجبت المعلومات] واقتید إلى القسم
 .251الفرع 

] لكنھ لم  ُحِجبت المعلوماتیونیو [ كان حزیران/إن التاریخ الدقیق  P47تقریباً إلى نجھا بالحافلة. قال  P47سأل فیدنیر متى تم نقل 
 یكن متأكداً تماماً. 

أخبر الشرطة أنھ تم القبض علیھ في حزیران/یونیو [ُحِجبت المعلومات]، كما قال للتو في المحكمة. أخبر   P47أشار فیدنیر إلى أن 
P47  أخبر 2012] ُحِجبت المعلوماتیونیو [حزیران/الشرطة أیضاً أنھ نُقل [من الخطیب] في .P47  المحكمة أنھ ال یتذكر

 وقضى نحو أسبوع في الخطیب. یونیو/] حزیرانُحِجبت المعلوماتبض علیھ في [فقط: تم الق لقد كان یقوم بالحساب التواریخ الدقیقة،

إلى الخطیب منذ اللحظة التي غادر فیھا السیارة حتى وصولھ إلى  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان ھناك سوء معاملة فیما یتعلق بنقل 
 عّما إذا كان فیدنیر یتحدث عن نجھا. P47الزنزانة. سأل 

. وأضاف أن المحكمة استمعت إلى شھود آخرین بشأن  251إلى الفرع  40فیدنیر، موضحاً أنھ كان یتحدث عن النقل من القسم نفى 
 ض للتعذیب في الطریق. إنھ ھو نفسھ لم یتعرض للتعذیب "ھناك" ولم یتعرّ  P47الترحیب". قال  ةحفل استقبال، یسمى "حفل

أن یصف انطباعھ األول  P47الفرع ألول مرة وسلم متعلقاتھ. طلب فیدنیر من وصف المبنى عندما دخل  P47طلب فیدنیر من  
اتّجھ  إن ما یمكن أن یتذكره ھو أنھ اضطر إلى نزول بضعة درجات إلى طابق سفلي ثم  P47عن وصولھ إلى سجن الخطیب. قال 

وتعیّن  مكتب وضابط طاولة ة المقابلة مباشرة وأدوات تعذیب معلقة على الحائط إلى الیمین. كان في الجھ كابالتمیناً. كانت ھناك ی
 متعلقاتھ. ھتسلیم P47على 

إنھ ال یعرف بالضبط؛ كانت األدوات معلقة على الحائط. كان   P47. قال P47أراد فیدنیر معرفة نوع أدوات التعذیب التي شاھدھا 
 P47الحائط بشریط. كان ھناك أربعة أو خمسة أشیاء وكابالت وعصا. قال  معلقة علىھناك شریط الصق على الحائط، وكابالت 

. الجماعیة زنازینالكان الطریق إلى المنطقة على الیمین ألن ھذا في البدایة سوى  لم یعرفإلى الزنزانة.  اقتیادهإن ھذا ما رآه قبل 
من   P47 طلبباب. عندما  مفتوحاً أو كانت بدونالغرفة وكان باب المكتب مباشرةً. طاولة ، كانت ھناك غرفة خلف P47وفقاً لـ

باب حدیدي. كان ھناك ممر   زاویة ذاتإلى  وصلصدیقھ، و كان یمشي خلف البقاء في نفس الزنزانة مع صدیقھ، أحد السجانین
 عاد أدراجھ.   ،P47 علىعندما صرخ الحارس  وإلى الیمین.  P47طویل واستدار 

بالطبع،   P47سأل فیدنیر عّما إذا كان ھناك فحص جسدي أو تفتیش جسدي في البدایة، وإذا كان األمر كذلك، فكیف تم إجراؤه. قال 
 تم تفتیش بطونھم.مرات والقرفصاء والوقوف عدة الجلوس بوضعیة ثم كلھا كان علیھم خلع مالبسھم 

ذلك، قائالً إنھ كان علیھم جمیعاً خلع  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان المعتقلون عراة بالكامل وال یرتدون سراویل داخلیة. فأكد 
 ورأى الجمیع بعضھم البعض. بشكل جماعيمالبسھم 

إنھ لم یكن ھناك  P47لة أو اإلذالل في الخطیب. قال أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك نوع من االعتداء الجنسي أو سوء المعام
 ."[زجاجة] قنینةعلى  ھسجلِ أ" مع كیف قال أحدھم أثناء التحقیقس غیر أنھشيء من ھذا القبیل بالنسبة لھ شخصیاً. 

 إن األمر یبدو كأنھ إكراه واغتصاب. P47أنھ حدث ھناك. قال لھ  P47سأل فیدنیر عّما اعتقد 

  بالطبع P47عن أسالیب التعذیب وسوء المعاملة. قال  P47أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان معتقلون آخرون في الخطیب قد أخبروا 
م، وتم إطفاء دوا من مالبسھرّ . قال العدید من األشخاص الذین جاءوا إلى الزنزانة إنھم جُ إنھم تحدثوا عن تجاربھم لبعضھم البعض

ً معھ.  اعتُِقلإن شخصاً یعیش اآلن في [ُحِجبت المعلومات]  P47السجائر في مؤخرتھم. قال  أعقاب  زوجة  اقتیاد، فقد تم P47ـل  وفقا
 أحد المعتقلین إلى الفرع واضطرت إلى خلع مالبسھا أمامھ.

  P47ي شيء آخر غیر الضرب. كما سأل فیدنیر عن أ P47أراد فیدنیر معرفة أسالیب التعذیب األخرى، وما إذا أخبر شخص ما  
وفقد الصراخ والضرب.  صوات بصراحة إنھ لم یر شیئاً، لكنھ سمع P47. قال سوسةفي كفر نفسھ قد حدث عّما إذا كان األمر 

 .وكان الدم یغطي جسمھ كلھ رجالً لعن روح حافظ األسد. تم أخذه وضربھ، P47بعض الناس عقولھم. تذكر 
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 ذلك. P47قد سمع صوت صراخ دون انقطاع. فأّكد  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 لوي.أنھ سمعھ أیضاً في الطابق الع P47سأل فیدنیر عّما إذا كان قد سمع ذلك أیضاً عندما اقتید إلى الطابق العلوي للتحقیق. فأّكد 

 ذلك إنھ رأى ذلك في كفر سوسة. تحدث عن P47قد رأى أو سمع أشخاصاً یقولون إنھم ُشبِحوا. قال  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان 
 في كفر سوسة.شاھده واآلخرین مع المعتقلین 

 .ماعیة، قائالً إنھ تم إخباره بذلك عندما كان في الزنزانة الجP47سأل فیدنیر عّما إذا كان لم یر الشَّْبح في الخطیب. نفى 

ذلك، مضیفاً أنھ شاھد ذلك [أشخاصاً یتعرضون للشَّْبح] في كفر سوسة. أما في  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان ذلك في الخطیب. فأّكد 
قیل ھذا ما تالمس األرض. بالكاد أصابع قدمیھ وكانت شخص من حرستا  شْبحالكثیر عن ذلك األسلوب. تم  الخطیب، فقد قیل لھ

معھم ألنھم یعرفون   P47من حرستا. جاء نحو عشرة منھم إلى الخطیب. تحدث  شخاصیعرف األكان إنھ  P47. قال P47لـ
 ، تم اتھامھم بأنھم إرھابیون.P47بعضھم البعض. وفقاً لـ

ً  دنیر إن لدیھ سؤاالً قال فی إنھ إذا   P47قال لـوأنھ كان یشیر إلى الزنزانة وحدھا.  بشأن ظروف االعتقال العامة في الخطیب، موضحا
الطعام الذي ما  عن األكل؛ P47لم یستطع التفریق [بین ما حدث في الخطیب وفي السجون األخرى] فعلیھ أن یخبر المحكمة. سأل 

متراً مربعاً بھا حوالي مائة  20كانت ھناك غرفة بمساحة إنھ سبق وأخبر المحكمة بأنھ  P47حصلوا علیھ وإذا كان كافیاً. قال 
المرء ابتالعھ.  كان باستطاعةالطعام، كان ھناك طبق واحد لثمانیة أشخاص. كان الخبز قدیماً وسیئاً، وبالكاد شخص. فیما یتعلق ب

معظم  نھ بصراحة، لقد نسي قائالً إھذا كان في الخطیب. وأضاف إن  P47. قال على زیتون وقطعة صغیرة من الحالوة كما حصلوا
 أن یتذكره. أمكنھولكن ھذا ما  األشیاء

فقط. لم یكن ھناك ھواء [داخل  ةل داخلییوا أن المعتقلین كانوا یرتدون سر P47. أضاف P47یدنیر إن ذلك كان كافیاً وشكر  قال ف
 جبروا على ذلك. وكان المعتقلون یخلعون مالبسھم طواعیة ولم یُ  جداً  الزنزانة] وأصیب الناس بالجرب. كان الجو حاراً 

إنھ كانت ھناك أحذیة في الزنزانة الجماعیة، لكن لم یكن أحد یرتدیھا.  P47أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الناس یرتدون أحذیة. قال 
 استخدموھا كوسائد.

وضع النوم إما على شكل تكّور [ینكمش الشخص على نفسھ] أو "على شكل  P47سأل فیدنیر كیف كان الناس ینامون. وصف 
 كانوا ینامون ورؤوسھم عند ،تخزین السیوف لتوفیر المساحة. في حالة المعتقلینكان مثل طریقة إن األخیر  P47 ". قالTحرف 
ینامون في المرحاض الموجود  كانوا وأن الكثیر من الناس  كانت صغیرة جداً أن المساحة  P47. وأضاف  المعتقلین اآلخرینأقدام 

 ام المرحاض كان علیھ أن یفعل ذلك أمام اآلخرین. داخل الزنزانة الجماعیة. كل من أراد استخد

نافذة بھا قضبان.  أن باب الزنزانة كان بھ P47من خالل نافذة. فأّكد  ان ھناك ضوء داخل الزنزانة أو یدخلسأل فیدنیر عّما إذا ك
 من خالل ھذه النافذة. كان الضوء یدخل

ي الخارج ف تطل علىھناك فتحة  تفي الخطیب كانإنھ   P47سأل فیدنیر عّما إذا كانت النافذة مفتوحة للخارج أم مغطاة. قال 
 باني أخرى في فرع الخطیب.م إنما علىشارع أو شيء من ھذا القبیل وتكن تطل على لم  المرحاض. كانت في المرحاض لكن

بصراحة، كما سبق وأن أخبر  P47جرحى وما إذا كانوا قد تلقوا عالجاً طبیاً. قال عن المعتقلین اآلخرین ال P47سأل فیدنیر 
 المحكمة، كان الناس یموتون داخل الزنزانة ولم یأت أحد.

 في كفر سوسة.ن ھذا حدث إ ذلك، قائالً  P47لكن فیدنیر قال إن ھذا لم یكن في الخطیب. فأّكد 

إن  P47ھناك. قال الذین كانوا معھ لمعتقلین ل عن الحالة الصحیة P47الخطیب، وسأل  عن  عرفأن یقال فیدنیر إنھ أراد فقط 
جروح مفتوحة أو التھابات یمكن للمرء أن یراھا بوضوح. كل من طلب العالج یُنقل إلى  كانت لدیھم المعتقلین في الخطیب غالباً ما 

 یحدث في الخارج.كان ھ الحظ ھو وآخرون أن "العالج" إن P47الخارج ویعاقب. قال 

 ، قائالً إن ذلك لم یحدث في زنزانتھ.ذلك P47. نفى لرؤیتھلناس أن یذھبوا كان بإمكان اسأل فیدنیر عّما إذا كان الطبیب قد جاء، و

إنھ لم   P47قال فیدنیر إنھ لم یقصد بالضرورة أن ذلك حدث داخل الزنزانة، وإنما إذا كان بإمكان الناس الذھاب لرؤیة الطبیب. قال 
طلب من  [من ذلك لمرء شیئاً إذ لن یستفید ات قبل أن تطلب الدواء". مقولة "مُ  نستخدموكانوا ی. قال إنھم حدوث ذلك یسمع عن

 كان الناس یؤخذون ویضربون ویموتون في النھایة. صول على الدواء،الحالدواء]. بدالً من 

 أنھ رأى أي حاالت وفاة. P47سأل فیدنیر عن حاالت وفاة في الخطیب. نفى 

د أن یقول ارأإنھ  P47أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الناس قادرین على االغتسال؛ إذا كان لدیھم صابون أو أي لوازم أخرى. قال 
كیف حدث ذلك، لكن الحراس اكتشفوا األمر في  P47داخل السجن. لم یعرف إلى م أحد المعتقلین بتھریب قطعة صابون شیئاً: قا

جمیع المعتقلین النھایة. كانوا یعرفون أن ھناك صابوناً داخل الزنزانة الجماعیة وكانوا یعرفون من یمتلكھا. ومع ذلك، فقد عاقبوا 
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كیف اضطر الجمیع للوقوف أمام الحائط وتم غمرھم جمیعاً بالماء. حدث  P47قطعة صابون. وصف  بسبب داخل الزنزانة، فقط 
 اقتیدواصباحاً. حتى المعتقلون المسنون  4إن ھذا حدث في ساعات الصباح حوالي الساعة  P47ھذا فقط بسبب قطعة صابون. قال 

 وبكى أحدھم حتى جاء الطعام.

كم مرة تم التحقیق معھ في الخطیب.  P47خبار المحكمة كلما احتاج إلى استراحة. ومضى یسأل أنھ ینبغي علیھ إ P47 أخبر فیدنیر
 إنھ اقتید مرتین وُحقِّق معھ مرة واحدة. P47قال 

إلى الطابق العلوي، كان علیھ االنتظار، لكن لم یحدث   P47أعاد فیدنیر تلخیص ما جرى قائالً إنھ في المرة األولى التي اقتید فیھا 
 . ولم یُحقّق معھ في مرة أخرى ،قائالً إنھ ُحقِّق معھ في مرة ،P47أكد ف. ُحقِّق معھإلى الطابق العلوي و  اقتید. في المرة الثانیة، شيء

من قبل الشرطة األلمانیة في تموز/یولیو وكان ھناك محضر تحقیق أیضاً. وفقاً لھذا  P47أشار فیدنیر إلى أنھ تم استجواب 
  التحقیق معھیومین قبل أن یتم  P47إنھ سیعطي  معلومات إلى ضابط التحقیق. لذلك قال ضابط التحقیق P47، لم یقدم  محضرال

ذات مرة إلى  لم یحدث في الخطیب. اقتید ھناكأن ذلك  P47إذا كان ھذا صحیحاً أم ال. أوضح  P47 مرة أخرى. سأل فیدنیر
ً وأعطي وقت التحقیق معھإلى الطابق السفلي. في المرة الثانیة، تم  ثم أعید، التحقیق معھالطابق العلوي، ولم یتم  لكتابة أسماء. لم یكن  ا

 لدیھ یومان لذلك.

 ذلك. P47خلص فیدنیر إلى أنھ قد ُمنح وقتاً أثناء التحقیق. فأّكد 

 بالطبع فعلوا.  P47حاولت إطالق سراحھ عن طریق تقدیم رشوة ألشخاص. قال  P47یدنیر عّما إذا كانت عائلة سأل ف

المحكمة أن ما حدث ھو أنھ عندما تم القبض على  P47متى عرف عن ذلك األمر، وماذا قیل لھ عنھ. أخبر   P47سأل فیدنیر 
P47 أفالماً، بعضھا ُعرض على قناة الجزیرة. وفقاً لـ صور، ویاتلتنسیقا، علمت عائلتھ أنھ كان في مظاھرات، وتعاون معP47 ،

إن عائلتھ  P47األمن السیاسي في ذلك الوقت، ومحمد خلوف. قال  شعبة كان ھناك شخصان معروفان نسبیاً: دیب زیتون، رئیس
ا من  على أمل أن یتمكن ،اھما جیداً. لقد حاوال االتصال بھمانلده وشقیقھ اللذین كانا یعرفتعرف ھؤالء األشخاص من خالل واكانت 

تسریع في على الفور ولكن  P47إطالق سراح  فين مساعدتھ ا ال یستطیعا، قیل لوالده إنھمP47فقاً لـو. P47 إطالق سراح
 ھ قریباً.، فسیتم إطالق سراحP47العملیة. قالوا إنھ إذا لم یكن ھناك شيء ضد 

 ذلك. P47سأل فیدنیر عّما إذا كان قد تم دفع المال. فأّكد 

تم  و الدفعتین األولى والثانیة. تم دفع دفعاتإنھ تم دفعھ على  P47المبلغ الذي تم دفعھ. قال كم ف عّما إذا كان یعر  P47سأل فیدنیر 
 سبعة أو ثمانیة مالیین لیرة سوریة.  حصل علىھناك وسیط  ھ كانإن P47عند اإلفراج عنھ. قال   ةالثالثدفع الدفعة 

إنھم سألوا ولكن لم یتم إخبارھم بأي شيء.  P47إذا كانت عائلتھ تعرف مكانھ وإذا سألوا عن مكان وجوده. قال  P47سأل فیدنیر 
 بمعنى –بأذى أي شخص یصاب  بحیث ال قیل لھم فقط إنھ إذا لم یكن ھناك شيء ضده فسیطلق سراحھ. یمكنھم فقط تسریع العملیة،

  التحقیق معأربعة فروع مختلفة في غضون شھر واحد. لم یتم حتى زار نھ ذلك ألإنھ الحظ  P47. قال P47أنھ لن یتم تعذیب  
 آخرین في ھذا الوقت.

في جمیع  ا عنھإنھم سألو P47في فرع الخطیب. قال  ستعلمت عنھیعرف إذا كانت عائلتھ قد ا P47أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 الفروع. قیل لھم دائما إنھ لم یكن ھناك. لم تعرف عائلتھ مكانھ حتى تم اإلفراج عنھ، رغم أن جاره رآه. 

أن یصف   P47وغادر فرع الخطیب، رأى شخصاً ربطھ بأنور رسالن. طلب فیدنیر من  P47أشار فیدنیر إلى أنھ عندما تم نقل 
كان لدیھ شعر  "إنھ یعرف االسم، كان جاره.  P47ولھ لحیة ویرتدي بدلة. قال  طویالً كان إنھ  P47كیف یبدو ھذا الشخص. قال 

 . كان یرتدي مالبس سوداء. "في الوسط لكنھ كان أصلع من الجانبین

سابقاً فیما یتعلق بھذه المحاكمة، الشخص الذي كان یقف مع   P47سأل فیدنیر عّما إذا كان ھذا ھو نفس الشخص الذي ذكره 
زوید أنھ كان نفس الشخص بالضبط. وأضاف أنھ یعرف االسم لكنھ لن یخبره عالنیة في المحكمة لكن یمكنھ ت P47مجموعة. قال 
 .المحكمة باالسم

ذلك، قائالً إن ھذا الشخص تطوع للعمل لدى أجھزة المخابرات، لكن   P47یتحدث عن جاره. فأّكد  P47كان  سأل فیدنیر عّما إذا
P47 .لم یعرف ذلك إال بعد الثورة. كان یعمل في المخابرات الجویة 

إذا كان  P47سأل ووعرضت علیھ أیضاً صوراً.  P47قال فیدنیر إنھ سیحاول األمر بطریقة مختلفة: ذكر أن الشرطة استجوبت 
 .ذلك P47د أكّ فیتذكر. 

كان ھناك عدة  P47أوجھ تشابھ. قال على ف عرّ تف على شخص في ھذه المناسبة أو قد تعرّ  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان 
 P47[لم یكمل  مشابھة لمشھد الحافلة وربط...ن ھذه الصورة إف على شخص واحد في صورة واحدة. عندما قال أشخاص. تعرّ 

 الجملة]
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. قال یتحدث عنھ فیدنیرالشخص الذي كان  ن م P47من كان ھذا الشخص. إذا كان جاره أو شخص آخر. سأل  P47سأل فیدنیر 
 إنھ تحدث من قبل عن جاره لكن الشخص الموجود في الصورة كان شخصاً آخر. 

 فلة.إنھ رآه عندما كان في الحا P47ھذا الشخص من قبل. قال  P47سأل فیدنیر أین رأى 

الشخص بسبب حدید ھذا إنھ یمكنھ ت P47ف علیھا. قال التي تعرّ  ما ھي المالمحوصف ھذا الشخص و P47طلب فیدنیر من  
على وجھھ]. كان یرتدي مالبس  P47یشیر إلیھ كان الوحمة "في ھذا المكان" [لم یتمكن مراقب التجربة من رؤیة المكان الذي 

 سوداء. كان الشخص الذي في الصورة یرتدي مالبس سوداء أیضاً.

یصف المشھد   P47إنھ سیشرح للمحكمة [كان  P47وصف الموقف وتحدید مكان األشخاص اآلخرین. قال  P47طلب فیدنیر من  
الحافلة كانت ]: كان باب الفرع "ھناك"، وP47ي یشیر إلیھ على الطاولة أمامھ. لم یتمكن مراقب المحاكمة من رؤیة المكان الذ بیدیھ

سیارة وكان  "ھناك"في "ھذه" المنطقة من الباب إلى "ھناك". كانت  مصطفةسیارات كانت الالشارع "ھناك". كان "ھناك"، و 
  كان علیھمناس من الباب، وھناك" عدد قلیل من الموظفین والزھور. غادر ال"منطقة فارغة. كان "ھذه" الالضابط یقف أمامھا. كانت 

من الحافلة وسأل عّما  شاھده أن ھذا ما  P47جاره. قال فیھ  P47رأى ھو المكان الذي ع والوقوف بجانب الزھور. كان ھذا التجمّ 
 إذا كان ینبغي أن یصف الشخص. 

إنھ لم یسمع أي  P47. قال اً ضباطكانوا بأنھم   عرفذكر مجموعة من أربعة ضباط وسألھ كیف  P47قال فیدنیر إنھ یتذكر أن 
 شيء ولكن یبدو أن شخصاً ما كان یعطي أوامر ویتحدث إلى الجنود. 

متأكداً بنسبة   كانذلك، قائالً إنھ كان ھناك،   P47سأل فیدنیر عّما إذا كان الشخص الموجود في الصورة موجوداً ھناك أیضاً. فأّكد 
 % من ذلك.80

إنھ یعتقد أن   P47أن یستدیر یمیناً [إلى مقعد المّدعى علیھ] ویقول ما إذا كان قد تعّرف على شخص ما. قال  P47طلب فیدنیر من  
 الشخص یبدو مختلفاً بعض الشيء اآلن.

. لقد رأى الشخص  كثر وأن وجھھ كان أسمكلدیھ شعر أ أن الشخص كان P47أراد فیدنیر معرفة ما الذي یبدو مختلفاً اآلن. قال 
 یكن متأكداً مما إذا كان ھذا ھو الشخص الذي رآه أم ال. إنھ لم P47للحظة قصیرة فقط. قال 

ذلك، مضیفاً أن الوحمة كانت العامل الحاسم لجعلھ یقول إنھ عرف   P47بالتالي غیر متأكد. فأّكد  P47سأل فیدنیر عّما إذا كان 
 الشخص. 

. وعندما سألت كیربر المترجمین الفوریین عّما P47عّما إذا كان بحاجة إلى استراحة. نفى  P47. وسألت كیربر  P47 شكر فیدنیر
 إذا كانوا بحاجة إلى استراحة، فقالوا إنھم لیسوا بحاجة إلى استراحة.

 .P47لـلم یكن لدى المّدعین العامین أسئلة 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إن  P47المجاور لـ الفوري . قال المترجم من قبل الشرطة P47استجواب قال محامي الدفاع، بوكر، إنھ أراد اإلشارة إلى محضر 
P47 ."أخبره للتو أنھ بحاجة إلى استراحة قصیرة "للذھاب إلى مكان ما 

*** 

 الستخدام المرحاض]  P47[استراحة لمدة دقیقتین لـ

*** 

، قال إنھ 2إلى الشرطة حول الصورة رقم    P47عندما تحدث    .P47ھاد من محضر استجواب الشرطة لـ قال بوكر إنھ أراد االستش
. سبق أن رآه عندما كان معتقالً في فرع الخطیب. لقد رآه مرة واحدة فقط. تساءل 2تعرف على الشخص الموجود في الصورة رقم  

 نترنت.رأى الحقاً صورة على اإلغیر أنھ أنھ رآه في الفرع.  اً صحیح كانبصراحة،  P47بوكر عّما إذا كان ھذا صحیحاً. قال 

 إنھ رأى الشخص للتو فقط.  P47عّما إذا كان قد رأى الشخص مرة أخرى قبل شھادتھ في المحكمة. قال   P47سأل بوكر 

من أن    %70-60أنھ متأكد بنسبة    P47، أخبرھم  ةھویال  التعّرف علىعن مدى تأكده من    P47ذكر بوكر أنھ عندما سألت الشرطة  
قد كتبت ، قائالً إذا كانت الشرطة  ذلك  P47د  أكّ فن. سأل بوكر عّما إذا كان ھذا صحیحاً.  ھو أنور رسال  2الشخص في الصورة رقم  

ً ذلك في المحضر  ].بالضحكوالقضاة والجمھور  أطراف القضیة . [بدأ، فال بد أن یكون صحیحا



International Research and 
Documentation Center  

27 

أنور رسالن في سوریا في   عملعن  P47أن الشرطة سألت  مكتوب ، محضر االستجوابفي أسفل الصفحة التالیة من إنھ قال بوكر 
الشرطة أنھ قبل مواجھتھ للمحاكمة في كوبلنتس، لم یكن یعرف شیئاً. كان یعلم فقط أنھ كان ھناك رئیس لفرع    P47ذلك الوقت. أخبر  

 للمحكمة.ذلك  P47د أكّ فالخطیب. 

إن    P47رئیس الفرع، قال إنھ ال یعرف. قال    2ص في الصورة رقم  عّما إذا كان الشخ   P47أشار بوكر أیضاً إلى أنھ عندما ُسئل  
 ]. أنورھذا كان صحیحاً بالطبع ألنھ لم یكن یعرف شیئاً "عنھ" [عن 

إجابة لم تكن   P47  أجابعّما یعنیھ اسم أنور رسالن بالنسبة لھ. ثم    P47قال بوكر إنھ في الصفحة السابقة من المحضر، ُسئل  
ھ یعني لكنیعني أي شيء بالنسبة لھ. و  فإن الشخص لم یكن  ھذا السؤال من قبل،  إذا كانت [الشرطة] سألتھ  P47: قال  بوكرواضحة ل
  النص من التذكر من ھذا    P47أكثر شموالً إذا لزم األمر، في حالة عدم تمكن    يمرجعنص  . أضاف بوكر أنھ یمكنھ تقدیم  اآلنشیئاً لھ  
 الكامل.النص المرجعي  من بوكر تقدیم ،بانز ،P47. طلب محامي من المحضر القصیر

أخبر   P47ر بوكر أن  الطویل. كرّ إلى النص المرجعي  قال بوكر إنھ كان یفضل تجربة األمر على ھذا النحو قبل أن یقوم باإلشارة  
ن. قال بوكر إنھ یود اآل  یعني شیئاً لھالشرطة أنھ إذا ُطرح علیھ ھذا السؤال من قبل، فلن یعني ھذا الشخص شیئاً بالنسبة لھ، لكنھ  

إذا لم   P47عندما قال "إنھ یعني اآلن شیئاً بالنسبة لي". قال بوكر أیضاً إنھ یمكنھ توفیر مزید من السیاق لـ   P47معرفة ما یعنیھ  
 بالنسبة لھ.أنور د أن یعرف ماذا یعني ی ركان ید بوكر معرفتھ منھ؛ إذا ارأ المحكمة عّما  P47یتذكر. سأل 

إنھ یستطیع بالطبع التوضیح: لم   P47. قال  توضیحھا سیكون قادراً على    P47ن  الجملة كانت مكتوبة في المحضر وإ  قال بوكر إن
أنھ بھذه الصفة كان قادراً على   P47یكن یعرف شیئاً عن أنور رسالن، لذلك لم یكن یعني لھ شیئاً. ولكن إذا كانت لدیھ وظیفة وعرف  

 سیكون لدیھ مشكلة لیس فقط مع ھذا الشخص ولكن مع اآلخرین أیضاً. ، فعندئذھمأو إطالق سراحالناس قتل 

عّما إذا كان یشیر فقط إلى أنور أو بشكل عام عندما یعرف شیئاً من ھذا القبیل [أن شخصاً ما لدیھ   P47قال بوكر حسناً، وسأل  
لسوریا. إذا   أبناءجمیعاً  "نحن"  أنھ بغض النظر عّما إذا كان أنور أو غیره قد فعل ذلك، فسنكون    P47اختصاصات معینة]. أوضح  

ً ... سیعرف الجمیع في سوریا أن موظفألشیاءعلم الناس أن شخصاً ما یفعل مثل ھذه ا إنھ كان   P47حدث فرقاً. قال  یمكن أن یُ كھذا    ا
أنھ بشكل عام لیس لدیھ مشاكل مع    P47، جزءاً من ذلك النظام. أوضح  جّرد عضو میتحدث عن النظام بأكملھ ككیان واحد. كان أنور  

إنھ علم من صدیق أنھ "ھو"    P47واجھ مشكلة. قال  یشخص "ھناك" وفعل شیئاً ما، فسبوجود  أشخاص ال یعرفھم. ولكن إذا علم  
 ، وبطبیعة الحال، إنھ رأى الوضع بنفسھ. لذلك  P47التعذیب في الخطیب. قال    P47العدید من أصدقاء    واجھ[أنور] رئیس التحقیقات.  

 المسؤول عن االعتقاالت. كان الشخص ر رأیھ عندما علم أنھ "ھو" [أنور] غیّ 

أي شيء   عني إذا طرحوا علیھ ھذا السؤال من قبل، فلن ی  مالشرطة أنھ  أخبر  P47  أشار إلى أند العودة إلى سؤالھ وارأقال بوكر إنھ  
ً ، لكنھ  P47لـ من قبل، لم أكن أعرف  ":  ما یلي  م إجابة طویلة في المحكمة وفھم بوكر من ذلكقدّ   P47اآلن. قال بوكر إن    یعني لھ شیئا

للمرء أن یفھم    ینبغيبالضبط    ھكذا  ،P47محامي  بانز،  قال    "األمور مختلفة.  أصبحتشیئاً عن أنور، لكن عندما سمعت أشیاء عنھ،  
یتعلق باالسم. قال بوكر إنھ لن كان ویمكنھ تأكید أن األمر كلھ  P47موكلھ. أضاف بانز أنھ كان ھناك عندما استجوبت الشرطة إفادة 

 األمور على ما یرام بالنسبة لھ.  تن ااآلن، ك آخر يمرجع اإلشارة إلى نص یحتاج إلى 

أخبر المحكمة في بدایة شھادتھ أنھ یعمل لصالح منظمة ویھتم باألطفال الالجئین. سأل   P47أشار محامي الدفاع، فراتسكي، إلى أن  
إذا كان ذلك صحیحاً. قال    P47فراتسكي   لم   P47عّما  یعنیھ  أطفال وإنمایعمل مع    إنھ  بكلمة    مع سوریین، وسأل فراتسكي عّما 
 "أطفال". 

إنھ لم یرغب في التحدث عن    P47كان یعمل في وظیفتین مختلفتین وطلب منھ تقدیم التفاصیل. قال    P47أشار فراتسكي إلى أن  
إنھ ال یرید التحدث عن   P47على عجالة] قال    P47مع    P47ذلك، وسأل عن سبب رغبة فراتسكي في معرفة ذلك. [تحدث محامي  

وسیتعرض الناس بعد للجمھور  أنھ سیتم نشره للجمھور. وأضاف أن المعلومات الواردة من المحاكمة ستنشر  ذلك ألنھ لم یكن یعلم  
الدفاع] ألنھ عرف  محامي  محامي [السؤال  إجابة  ومكان عملھ، لكنھ ال یرغب في    اھیةإنھ أخبر الشرطة بم  P47ذلك للتھدید. قال  

 الھدف من السؤال.

 استراحة. P47طلب محامي 

بشخص معین، فعلیھ أن یطرح السؤال على    P47أخبرت القاضي كیربر محامي الدفاع، فراتسكي، أنھ إذا أراد أن یسأل عن عالقة  
 ذلك النحو.

 إنھ بالطبع كان مألوفاً لھ. P47عّما إذا كان اسم البُنّي مألوفاً لھ. قال  P47سأل فراتسكي 

أنھ كان على اتصال بھذا   P47بھذا االسم وما إذا كان على اتصال بھذا الشخص. فأّكد أن یشرح من یربط  P47طلب فراتسكي من 
فراتسكي بسؤالھ.   إنھ ذكر بالفعل أنھ یعرف ما كان یوحیھ  P47الشخص وأنھ كان على صلة بھذا الشخص بسبب عملھ الخاص. قال  

ھناك كانوا معتقلین  المحكمة  ھذه  ع األشخاص الذین یأتون إلى  جمی  أنالبُنّي    ما ذنب  P47ي. سأل  نّ الحدیث عن البُ   أراد كان یعلم أنھ  
 الخطیب].في [
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قال محامي الدفاع بوكر إن ھذا لن یكون وقت السؤال في كال االتجاھین، مضیفاً أنھ ال یرغب في طرح أسئلة مضادة. وقال بانز،  
 إنما مخاطبةكن تعلیمات وتلم    موكلھ. أجاب بوكر أن ھذهتحدث إلى  وطلب الكھذه  تعلیمات    ستحسنی  ال، لبوكر إنھ  P47محامي  

استراحة لمدة خمس    أخذإنھ بما أن الجمیع یریدون الشيء نفسھ، فإن المحكمة ست  قائلةالقاضي كیربر  رئیسة المحكمة  . تدخلت  ةودود
 دقائق.

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

 سألت كیربر عّما إذا بقیت أي أسئلة بدون إجابة.

ال فراتسكي إنھ كان لدیھ بعض األسئلة القصیرة التي یرغب أیضاً في الحصول على إجابات قصیرة لھا. أشار فراتسكي إلى قول ق
P47  إنھ كان على صلة بالبُنّي وخلص إلى أنP47 ي. قال نّ البُ  دىكان یعمل لP47  معھ.  م یكن یعمل لدیھ بلإنھ ل 

 أنھ یعمل مع البُنّي. P47. أضاف P47قال فراتسكي إن اإلجابة على سؤالھ ستكون "نعم" إذن. نفى محامي 

 أنھ فعل ذلك في الیوم السابق.  P47أو تحدث مع البُنّي آخر مرة. قال  P47أراد فراتسكي أن یعرف متى التقى  

ل محامي  لموضوع الذي نوقش في المحكمة في ھذا الیوم بالذات. تدخّ سأل فراتسكي عّما إذا كانا في الیوم السابق قد تحدثا أیضاً عن ا
P47    بین    موّكلھناك عالقة    كانت بانز قائالً إنھP47    قد حصل على رخصة لبُنّي  ا  بأنوالبُنّي. قال فراتسكي إنھ لم یكن على علم

 مع البُنّي یعمل    P47  كانفي مسائل قانونیة؛    P47  ي نّ یمثل البُ ة لكون ضروریتلن    الرخصةلعمل كمحام في ألمانیا. قال بانز إن  ل
 ً  .أیضا

عّما إذا كان قد رأى صورة أنور مع البُنّي أو عند البُنّي. اعترض بانز على السؤال. قال فراتسكي إنھ یتمّسك   P47سأل فراتسكي  
رأى صورة أنور عندما    P47ذا كان  . سأل فراتسكي ما إتحدیداً   سؤال فراتسكي  ھو  ما  بسؤالھ ویطلب اتخاذ قرار بشأنھ. سأل بانز

أمام المحكمة في ھذا الیوم بالذات لإلدالء بشھادتھ وروایة   مثلإنھ سیجیب:    P47مكتب البُنّي. قال  /بیتكان مع البُنّي أو عندما كان في  
]. فیما یتعلق بالصورة، قال  P47قصتھ ألنور البُنّي. في البدایة، لم یكن البُنّي یعرف شیئاً [عن قصة    . ولم یروِ قصتھ، بعیداً عن البُنّي

P47  .إنھ لم یرھا في أي مكان، إال مرة واحدة على اإلنترنت 

ً أشخاصھناك  على سؤال، قال إن    اإلجابة في    P47أشار محامي الدفاع بوكر إلى أنھ عندما لم یرغب   ید بسبب معلومات ضوا للتھدتعرّ   ا
بانز إن ھذا یتعلق بالعمل الذي كان   P47. قال محامي  قبل َمن  نأین ومِ یتعرض للتھدید ومن الذي س  P47نوقشت في المحكمة. سأل  

 لدیھ إمكانیة الوصول إلى معلومات سریة. كانموكلھ یقوم بھ مع البُنّي والذي من خاللھ 

دفاع إذا كان علیھ العمل بھذه الطریقة. قال إنھ سیطرح سؤالھ بطریقة أبسط: أشار إلى   قال بوكر إنھ یود أن یُعَزل من منصبھ كمحامي
إنھ على علم بأشخاص یتعرضون للتھدید بسبب معلومات نوقشت في المحكمة، وسألھ عّما إذا كان یعرف ذلك بنفسھ أو    P47قول  
ً إن  فقط  یقول    یمكنھ أنإنھ في الواقع ال یرید التحدث عن أشیاء سریة.    P47من آخرین. قال    ھسمع في سوریا سیتعرضون    أشخاصا

 لتھدید بالفعل. 

من ھذا  یتمكن المرء من طرح أسئلة    أالّ   الصفاقةفھم أفضل لمحاكمة دستوریة. سیكون من    P47قال بوكر إنھ یجب أن یكون لدى  
إلى أنھ    P47ھو نفسھ یود أن یجیب على سؤال. [أشار محامي  إنھ  ن یطرح بوكر سؤاالً،  قبل أ  P47في محاكمة كھذه. قال  القبیل  

إل .  ھذا الموقف   تعامل معیإن بانز س  قائلةالقاضي كیربر  رئیسة المحكمة  ؛ وتدخلت  P47] نفى بوكر رغبة  P47ى  یرید التحدث 
ً ومحامیھ بانز  P47[أجرى   .]اً قصیر نقاشا

كیف عرف ذلك.   P47في المحكمة إنھ كان یعلم بالفعل أن فراتسكي یرید التحدث عن البُنّي. سأل بوكر    P47أشار بوكر إلى قول  
إنھ كان ھناك العدید من المحادثات بین السوریین حول حقیقة أن العدید من الشھود جاءوا [إلى المحكمة/المحاكمة] عبر    P47قال  

 ذلك.  أنور البُنّي. یعرف الجمیع

 قال بوكر إنھ لیس لدیھ المزید من األسئلة اآلن. 

كشاھد. أوضحت لھ كیربر أن لھ الحریة في المغادرة أو الجلوس بین الحضور أو البقاء في منصة الشھود بینما تناقش   P47تم صرف  
 المحكمة بعض األمور اإلداریة. 

في إحدى   یتشر إجراؤهي عرض المدعي العام رذِجبت المعلومات] القالت رئیسة المحكمة كیربر فیما یتعلق بتحلیل قناة الیوتیوب [حُ 
على تحدید صلة   اً كن قادری صت كیربر أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لم  التحلیل اآلن. لخّ لدیھا  المحكمة    فإنالجلسات السابقة:  

 .بھ األطراف تم تزویداف إلى ملف القضیة وسیأنور رسالن أو فرع الخطیب. وقالت كیربر إن التحلیل سیضویوتیوب] ال[بین قناة 
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 مضت كیربر لتعلن أنھا ستتلو قرار القضاة:

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة للقرار بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]

للوصول إلى ملف التحقیق الھیكلي الذي أجراه مكتب   2021حزیران/یونیو    30و  24محامي الدفاع بوكر بتاریخ    طلبتم رفض  
 المدعي العام األلماني.

 لب لألسباب التالیة:رفض القضاة الط 

وفقاً لرئیس المفتشین الجنائیین دویسنج (المحقق الرئیسي في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة) والمدعي العام االتحادي  )1
فیما یتعلق بالنزاع السوري. إنھ تحقیق في جرائم   2011سبتمبر  أیلول/األلماني، فإن التحقیق الھیكلي ھو تحقیق بدأ في  

إلى رقم   ھایصل عددشھادات شھود  . یتضمن التحقیق عدة مئات من الملفات، و خاضعة للمالحقة القضائیة  تكونحتمل أن  یُ 
 ، وتحلیالت لمواد مفتوحة المصدر. من ثالث خانات

 
توجد أسباب واضحة لالعتقاد   قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. المن  )  2(  244ال یُنصح بالوصول إلى الملف وفقاً للمادة   )2

في  ی   بأنھ الصادرة  العلنیة  االتھام  الئحة  إلى  باإلضافة  بالمتھم  ذات صلة  أخرى  نتائج  األول  18تضمن    أكتوبر، /تشرین 
 بأن یتضمن  م شھادات مفتشي الشرطة وال شھادات الشھود اآلخرین أو أي ظروف أخرى أسباباً لالعتقادقدِّ . ولم تُ 2019

ئج ذات الصلة. تمت إضافة جمیع التحقیقات اإلضافیة ذات الصلة بھذه المحاكمة إلى ملف القضیة من قبل لمزید من النتاا
الملفات التي طلبھا القضاة إلى أي صلة ولم تشر . ةلماني ومكتب الشرطة الجنائیة االتحادی مكتب المدعي العام االتحادي األ

ً وال یشیر بھذه القضیة.   إلى أي نتائج إضافیة. الطلب أیضا
 

 بدون الوصول إلى الملف، ال یمكن إجراء معاینة للملفات. )3
 

 بعد الظھر.  12:37في الساعة  ُرفِعت الجلسة

 صباحاً. 9:30أیلول/سبتمبر، الساعة  1ستُستأنف المحاكمة في 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/05/inside-the-raslan-trial-trauma-justice-and-politics/
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 وإیاد الغریب  أنور رسالن محاكمة 
 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  45التقریر 

 2021أیلول/سبتمبر،  2و1تواریخ الجلسات: 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021أیلول/سبتمبر،   1 – الیوم التسعون 

. واعتُقل الشاھد مع العدید من األشخاص من بلدتھ  كفرسوسة في الخطیب ثم في    اأثناء مداھمة لمسقط رأسھ وقضى وقتً   P48 اعتُقل
 P48ووصف المداھمة بأنھا عشوائیة، حیث اعتُقل في الخطیب أفراد من العائالت الموالیة للنظام والمعارضة على حد سواء. ووصف

ضھ للضرب على قدمیھ بكابل    بالتفصیل ظروف الزنازین المكتظة، وتعرُّض المعتقلین للضرب بمجرد وصولھم إلى فرع األمن، وتعرُّ
كھربائي من أربعة أسالك. ولم یر الشاھد أنور في الخطیب ألنھ كان معصوب العینین أثناء التحقیقات. فقد عرف بأمر أنور بعد اعتقالھ  

 .في دعم المعارضة عبر وسائل التواصل االجتماعي ومعارفھ السوریین في أوروبا ا مستمرً  P48 وال یزال. اولم یعرفھ شخصیً 

 2021أیلول/سبتمبر،  2 –الیوم الواحد والتسعون 

خالل ساعة،  ، وھو فنان، بشھادتھ حول اعتقالھ لثالثة أیام في الخطیب ولقائھ مع أنور. عند اعتقالھ، قیل لزوجتھ إنھ سیعود  P49 أدلى 
ضھ للتعذیب مطلقً   ما  P49ش  بأن موعد عودتھ إلى المنزل غیر معروف. وناق   اولكن قیل لھ الحقً  ولكنھ    القي من معاملة خاصة وعدم تعرُّ

  لقاءاتھ مع أنور بأنھا مثل المسرحیة حیث كان الجمیع یتظاھرون ویكذب   P49ف  كان یسمع أصوات تعذیب وصراخا مستمرا. ووص 
 حول معرفة أنور بوالد الشاھد وتواصل الشاھد مع أنور بعد اعتقالھ.  P49 . واستجوب فریق الدفاععلى بعض  بعضھم

 

 
 

 2021أیلول/سبتمبر،   1 – الیوم التسعون 

وبولتس. لم یكن محامیا المدعین محمد    كلینجھصباًحا بحضور أربعة أشخاص وصحفي. ومثل االّدعاء العام    9:30بدأت الجلسة الساعة  
 وبانز حاضرین. 

تخرج مؤخًرا من كلیة الحقوق ویرید  [ُحجبت المعلومات]،  ] من  ُحجبت المعلوماتولد في [ وھو سوري  عاًما    35من العمر    P48  یبلغ
  الُمتّھم و P48 بین عالقة قرابة ال  و. بصفتھ شاھًدابلغ بحقوقھ وواجباتھ أُ كروكر و د.الحصول على درجة الماجستیر. وكان برفقتھ محامیھ 

 . مصاھرةالب  أو  نسببال

   P48شھادة 

  كان قد مع النظام السوري و  یواجھ متاعبًامرتین وأنھ كان    P48  مع  قتحق  الشرطة   إلى أن المحكمة علمت أنأشارت القاضي كیربر  
  نأمل نحن  و: "السالم على أرواح شھداء الثورة السوریة.  حدیثھ قائًال   P48  بدأأن یشرح للمحكمة ما حدث.    P48من    طلبت كیربر.  اعتُقل
بدأنا" في  "  ،الثوري في سوریا  وبالتزامن مع بدایة الحراك  ،2011أنھ في بدایة عام    P48كتاتور". أوضح  ی نظام الد  إسقاطفي    بالطبع

في الزبداني یخططون    الناشطونمایو تقریبًا عندما كان  أیار/أو    نیسان/أبریل كان ذلك في شھر  و  التخطیط لمظاھرات ضد نظام األسد.
نفذ النظام   ،. وفي نفس الوقت تقریبًافیسبوك وسكایباللالحتجاجات على المستوى الوطني عبر اإلنترنت و بالتعاون مع ناشطین في دمشق

وكانوا  شخًصا.    150إلى    100ما یقرب من    واعتُقلھمت المنازل.  و البلدة بالكامل ود  حیث حوصرتعملیة عسكریة وأمنیة في الزبداني.  
في  أُلقي  وتُقل  اعو  وقُبض علیھ   P48منزل    حیث اقتُحم أحد ھؤالء األشخاص.    P48كان    ولم یكن جمیعھم ناشطین.   ،من المدنیین  جمیعًا

 

اقتباس   الواردة بین عالمتي المعلومات" و في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا]  1
كمة؛ وإنما ھو مجّرد  لجلسات المحا ا. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً " ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون

 .ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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" ببضع دقائق  الذین اعتُقلوا "قبلناكان ھناك قسم [من المعتقلین]  و.  P48فیھ    عاش الحافلة التي كان بھا معتقلون آخرون من نفس الحي الذي  
ھؤالء  "  "سمینا  ". األسد الفرقة االنتحاریة التابعة لماھر    ، "إلى الفرقة الرابعة  ،حافالت نقلتھم إلى منطقة عسكریة  على متنوكانوا [بالفعل]  

" جمیعًا  نانُقل"  ،بعد ذلكو" ألن جنود األسد داسوا علیھم.  علیھم  المدعوس"  بشكل ساخراألشخاص [المعتقلین الذین اقتیدوا إلى تلك الفرقة]  
وكان  كذلك  إلى ظھره    P48  اید وقُیدت  .  إلى ظھورھم للضرب واإلھانة وُكبلت أیدیھم    "تعرضنا"في الطریق [إلى دمشق]  و إلى دمشق.  

أن توصف  " لنظام األسد یمكن  طریقةوجد "ی ال  ف  ، مھینةالفرع بطریقة    وتم اقتیادنا إلىإلى الخطیب    ""وصلنا  . الصوفي   رأسھ مغطى بقمیصھ 
إلى أنھ كان یروي القصة دون ذكر التفاصیل.    P48. أشار  المعتقلإلى    القتیادھمالضرب والشتائم    انونجّ الس استخدم  حیث  .  مھینةغیر    بأنھا
ھ كان أول  إلى أن   P48  أشار ألول مرة [  ُحقق معھ وُعذّبالذي   P48  وشمل ذلك  ،جمیع المعتقلین وتعذیبھم بدأ  التحقیق معن  إ  قائًال   وتابع
ضع جمیع المعتقلین في زنزانة.  یو   قبل أنتعذیب  الو  وتعرض الجمیع للتحقیق  مرة أخرى الحقًا]. نھ تعرض للتحقیق  لھ في الخطیب أل  تحقیق
  التحقیق معھ تم    ،طلق سراحھ. وفي فرع الخطیبأُ ثم    ،كفرسوسةألنھ نُقل إلى    ، إنھ ال یتذكر المدة التي مكثھا في فرع الخطیب  P48قال  

بالتنظیم    قامواوأسماء المتظاھرین واألصدقاء الذین    المظاھرةئل عن سبب  وسُ   على وجح الخصوص  تعرض للضرب  ، حیثمرة أخرى
  كیف   –  النشرة بشأن  وُحقق معھ  على أشخاص آخرین [مع متعلقاتھ أثناء تفتیشھ] أیًضا.    وزعت و   P48كتبھا    نشرة على    كما ُعثر  معھ. 
 إلى أن ھذه ھي القصة باختصار.  P48 إلخ. أشار ،ومتى

.  المحددیعرف التاریخ    P48ما إذا كان    سألت كیربر.  أیار/مایوأو أوائل    نیسان/أبریلقال إنھ اعتقل في أواخر    P48أن  إلى  كیربر    أشارت
 . 2011  أیار/مایو أو  نیسان/أبریللكن ذلك حدث في  ،إنھ ال یتذكر P48قال ف

 ربما.،  P48أجاب ف. 2011 ،أیار/مایو 2في  أن یكونكان یمكن إذا عّما  سألت كیربر

 ". مخبر الخطیب للتحالیل الطبیةتب علیھا "إنھ رأى الفتة كُ  P48قال ففرع الخطیب.  كان  كیف عرف أنھ  P48 سألت كیربر

كان على أرضیة الحافلة وكان یرتدي    ،ال  P48قال  فمن الحافلة.    نزولھبعد    في الحافلة أو  رآھا وھو ما    إذا  –  اأین رآھ  P48  سألت كیربر
كالشبكة  .  صوفیًاقمیًصا   أصبح  فوقعندما  والذي  أوضح    قٌلب  رآھا    P48رأسھ.  مسنًدا  كاحیث  بالصدفة.  [الالفتة]  أنھ  على  ن  ظھره 

 في لحظة معینة. رآھا  و ، خلفھ وكان یواجھ نافذة الحافلة وقفوا الذین  األشخاص 

إن األمر استغرق دقائق قلیلة بین رؤیة الالفتة    P48قال  فإلى الفرع.    وبین اقتیاده  الالفتةھذه  ل  P48  رؤیة  عن المدة بین  سألت كیربر 
لكن كان معھ أیًضا أشخاص  ولخطیب].  ا  ید أنھ كانالنقطة األولى [في كیفیة تحد  كانتإلى أن ھذه    P48والدخول إلى [الفرع]. أشار  

  [المعتقل السابق]   أّكد و  ، الفتةب ألنھ رأى  إنھم كانوا في فرع الخطی لھ    P48قال  والذي    ،[معتقلون آخرون] وكان أحدھم معتقًال إسالمیًا سابقًا
 . ذلك

 القاضي فیدنیر استجواب من قبل  

السؤال" [كان    تكرار "الرجاء    ،P48قال  ف.  المداھمةوصف    P48طلب من  و .  P48إنھ یرید العودة إلى وقت اعتقال    فیدنیرقال القاضي  
األلمانیة الذي كان یجلس   من العربیة إلى شفوي المن اللغة األلمانیة إلى العربیة المترجم  شفوي الحیث أخبر مترجم المحكمة  ،ھناك ارتباك

المترجم الشفوي اآلخر  بذلك. بدا  بل أن یخبر القاضي    ،بتكرار السؤال  الشفوي  بعدم إخبار مترجم المحكمة  P48أن یأمر    P48بجوار  
السماعة  ترجمة متداخلة واضطر إلى خفض صوت    یتلقى  الحقًا أنھ كانأوضح    P48  إال أن الترجمة.    ىلم یكن یتلق  P48منزعًجا ألن  

 عندما كان یتحدث]. 

  تبدأ  ا أنھ  P48أوضح  وتلك ذكریات كان یحاول نسیانھا.    إن  P48قال  فعلى قریتھ.    مداھمة أن یصف ال  P48مرة أخرى من    فیدنیرطلب  
لكن الخطوط األرضیة    ، كان یتحدث على الھاتف مع شخص في دمشقوفي الھواء.    عیارات ناریةإطالق    P48سمع  حیث  عند الفجر.  

في   عیارات ناریة طالق إل ا بعیًداسمع صوتً ولكن لم یكن ھناك اتصال بالشبكة.  ،باستخدام ھاتفھ المحمول أن یتصل P48حاول و. قُطعت
  P48 علم  األمن والجیش والجنود والقناصة على أسطح البنایات المجاورة والمقابلة لھ.  مركبات إلى الشرفة ورأى  P48فخرج  ،الزبداني

وشقیقھ الصغیر (كان صغیًرا    تیھشقیق  P48  . أیقظ عیارات ناریة كذلك على صوت إطالق    P48أن ھناك حملة على الزبداني. استیقظ والدا  
توزیع    P48اكتشف    ،البقاء في المنزل. من خالل تموضع القناصین  أمإذا كان علیھ الھرب  عّما    في التساؤل  P48بدأ  وفي ذلك الوقت). 

كانت لدیھ كامیرا صغیرة فكسرھا وأخفاھا.  و.  المنشورات البقاء وحرق    P48القناصین ونمطھم وعرف أن ھناك قناًصا [فوق] منزلھ. قرر  
 وأعد نفسھ لالعتقال.  حاسوبھقام بحذف بعض األشیاء من و

 . ذلك P48فأّكد إذا كان ذلك صحیًحا. عّما  قال "جنود" وسأل  P48إلى أن  فیدنیر  أشار

 . ذلك P48فأّكد إذا كانوا یرتدون الزي العسكري.  فیدنیر عّما سأل  

قال  و نھم جاءوا من الفرقة الرابعة.  إلم یقل    ،ال  P48قال  فذلك.    P48  عرف وسأل كیف    ،"ة الرابع  الفرقة قال "  P48أن    إلى  فیدنیر أشار
 على مالبسھم [لقراءة الشارات أو رؤیة الشارة].  ما كان مكتوبًالنظر إلى ا أنھ لم یكن لدیھ رفاھیة  P48الجیش. أوضح كانوا من إنھم 

https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@33.5200601,36.3102127,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e7271d9ceb3b:0xac81492d09f17505!2sBaghdad+Ave,+Damascus,+Syria!3b1!8m2!3d33.5195656!4d36.30337!3m4!1s0x1518e6de93818b6b:0x6b3e2dbdd28591b1!8m2!3d33.5203105!4d36.3106996
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كان ھناك العدید من أفراد    ،من منزلھ  أُخذ إنھ عندما    P48قال  ف.  لجیش إلى الخطیب من ا   اقتادوه  أولئك الذینإذا كان    P48  فیدنیرسأل  
لم   P48 ]إال أن جنود من الجیش. [  ھناك ل ھو أنھ كانإلى الحافلة التي أمام المنز اقتیدعندما  P48ما رآه والجیش والجنود على السطح.  

 كانوا من ضباط األمن أو الجیش في الحافلة. إن یعرف 

 ، إنھ ال یتذكر الكثیر  P48قال  ف قادًرا على التعرف على مالبسھم.    P48عّرفوا عن أنفسھم في الحافلة أو ما إذا كان    إذافیدنیر عّما  سأل  
الضباط بأنھ مخلوق مھذب    یوھمكان على المرء أن  ویضرب ببندقیة.  كان سف  ،إذا رفع أحد رأسھولكنھم كانوا یرتدون الزي العسكري.  
 ]. قلیًال   P48 [بريء] حتى ال یؤذیھ الضباط [ضحك

معرفة ما   ،بغض النظر عن ذلك ،P48إذا كان بإمكان عّما  لم یستطع النظر حولھ عندما كان في الحافلة وسأل  P48إلى أن  فیدنیرأشار 
ترجم  الزي الرسمي" [ھكذا  /اللباسبـ"  فیدنیریعنیھ  عّما    P48سأل  ف یرتدون الزي الرسمي عند وصولھ إلى الخطیب.    العناصرإذا كان  
 إذا كان یقصد ما إذا كانوا یرتدون مالبس عسكریة. فیدنیر عّما  لعربیة] وسأل  للغة األلمانیة إلى اللغة  "الزي الرسمي" من ا  الشفوي   المترجم

أن القوات    P48عاًما وھو ال یتذكر. وأضاف    12إلى    11كان قبل    ذلك   إنّ   ،أوالً   P48قال  ف..".  . "على سبیل المثال  ،بنعم  فیدنیرأجاب  ف
 یرتدون مالبس مدنیة.  انواك استقبلوھم وأولئك الذینبشكل عام ترتدي مالبس مدنیة كانت األمنیة في سوریا 

لكن كان ھناك    ،قتلى  بشأن وجودإنھ ال یعرف    P48قال  ف.  قتلىعلى الزبداني عن سقوط جرحى أو    مداھمةال  أسفرتإذا  فیدنیر عّما  سأل 
(حیث كان ھناك أشخاص تعرضوا للضرب أمام عائالتھم [في الزبداني]) كان ھناك شخص    عتقال" إلى مكان اال"وصلناعندما وجرحى.  

 وجھھ ببندقیة.  ُحّطم 

  العسكر إلى داخل الفرع بعد نزولھم من الحافالت وكان  ُجلبوا  إنھم    P48قال  فإلى الزنزانة.    اقتیدأن یصف كیف    P48من    فیدنیرطلب  
  رؤوسھم نحو األرض.   [المعتقلین] إبقاء  كان علیھملكن    ،المسافة [بین الحافلة ومدخل الفرع]  P48عرف  ی ال  والجانبین.  كال  یقفون على  

أنھم   P48إلى السلم [عند مدخل الفرع المؤدي إلى القبو]. أوضح  إلى أن وصلوا ناس یضربونھم أظھورھم وكان  إلىكانت أیدیھم مقیدة و
 إنھاء عملیة الدخول بسرعة.  ومحاولینوالدفع   صفعالب  –ین] معتقلالیضربون دخلوا الفرع وھم یضربونھم [

  كان  أنھ   P48إنھ لم یفھم. [أوضح    P48قال  فین الذین وصلوا إلى الفرع معھ.  معتقلتقدیر عدد ال  P48إذا كان بإمكان  فیدنیر عّما  سأل  
وعندما یرفع مستوى الصوت مرة    ، الشفوي  یحتاج أحیانًا إلى خفض مستوى صوت سماعات الرأس عندما یتحدث حتى یسمع المترجم 

  إزالة سماعات الرأس بدالً   P48]. [اقترح محامي المدعي كروكر على  یكون قد سمع الترجمة وال  یكون السؤال قد انتھى بالفعل    ،أخرى
 من رفع مستوى الصوت وخفضھ.]. 

كان ھذا تقدیًرا قام بھ بعد    ،ولكن بالطبع  ، 150إلى    100ما یقرب من    P48قال  فسؤالھ األخیر حول تقدیر عدد المعتقلین].    فیدنیر[كرر 
  اعتقلوا أنھم    P48أمامھ وخلفھ. وأضاف    أشخاص   كان باإلمكان رؤیة   – كانت األعداد كبیرة    ، إطالق سراحھ من السجن. لكن عند وصولھم

وتراوحت  ًما.  عا  75إلى    70بل كان ھناك معتقلون تتراوح أعمارھم بین    ، أن ھناك معتقلین من كل عائلة]  P48  عنىالبلدة [  عائالتجمیع  
 ا. عامً  18و 17 ن األصغر سنا بینی معتقلال أعمار

 بذلك.لھ علم ال  ،ال P48قال فإذا كانت ھناك نساء أیًضا. عّما  فیدنیرسأل  

 "ماذا حدث في أي جزء؟"  ،فیدنیر  P48سأل فداخل الفرع.   اقتیدوا إلىحدث بعد أن عّما  فیدنیرسأل  

إنھم بعد أن دخلوا [الفرع]    P48قال  ف.  على سبیل المثال  تعرضوا للتفتیش  ما إذاوالزنزانة.    لوادخ  إلى أنأنھ كان یقصد    فیدنیرأوضح  
 في ممر وقام شخص (أو اثنان) بتفتیشھم.  اقتیدوا  ،من رؤیة ذلك المكان)  P48ونزلوا إلى الطابق السفلي وتعرضوا للضرب (لم یتمكن  

إلى ساحة صغیرة حیث كان على    اقتیدوا  ،". بعد ذلكالقرفصاء على المرء أن یخلع كل مالبسھ ویقوم بالحركة األمنیة أو حركة "  وتوجب
یكن لدى   لم  أفراد األمن.  إلى أحد  تسلیم متعلقاتھ على طاولة  في  أُحضرت  لمھا والتي س  نشرة والسوى أشیاء بسیطة    P48كل شخص 

 . التحقیق

  جلسة   لفترة طویلة (بعد أن انتھى من   الساحة بعد أن مكث في    اقتید إلى الزنزانة  إنھ   P48قال  ف.  الزنزانةوصف    P48من    فیدنیرطلب  
أنھ كان ھناك   P48ویعتقد    ماءصنبورا  ). كان ھناك  P48من بلدة  كان جمیع الناس  كانت كبیرة ومزدحمة بالناس (). وىاألول  التحقیق

یة بأكملھا مغطاة بالبطانیات]  [لم تكن األرضولكن لیس بشكل كامل    ،كانت ھناك بطانیات عسكریة على األرضو  على الیسار.   مرحاض
إلى أنھ كان یحاول تذكر أكبر قدر ممكن    P48أصوات تعذیب. أشار    نسمعوكانوا ی . كانت الزنزانة مكتظة بالناس وفارًھا)   (لم یكن المكان

 كانت تلك ھي الزنزانة وكانوا ینامون بجانب بعضھم.  ،بشكل عاموالتفاصیل.   من

 . بشكل تقدیري ،تقریبًا P48قال ف. أمتار 10×5 كانت مساحتھان الزنزانة إقال في استجواب الشرطة  P48إلى أن  فیدنیرأشار  
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إن كان ھناك وقت  إلى أنھ    P48أشار  و.  منھم  لكن كان ھناك الكثیر  ،إنھ ال یتذكر  P48قال  فین في الزنزانة. معتقلعن عدد ال  فیدنیرسأل 
 ین] واألرقام أیًضا. معتقلأن یتذكر أسماء [ال فبإمكانھ ،كافٍ 

كان ھذا  حیث  ربما.    P48قال  ف.  30إلى    25ن عدد المعتقلین داخل الزنزانة كان من  إقال في استجواب الشرطة    P48ن  إ  فیدنیر  قال 
 وكانت ھذه أرقاًما تقدیریة.  تأكید ذلك  P48 یستطعوربما كان الرقم أعلى من ذلك. لم   ،قبل عامین أو ثالثة أعوام التحقیق

لكنھ ال   ،إنھ ال یتذكر P48قال ف إذا كانت ھناك نافذة في الزنزانة.   فیدنیر. سأل  فقط  بقدر ما یتذكره اإلجابة P48 على إلى أن  فیدنیرأشار  
 یعتقد ذلك.

إما من    جاءت   اإنھ  P48قال  ف.  خاتمن أین أتت الصر  فیدنیرقال إنھ سمع صرخات من معتقلین آخرین. سأل    P48إلى أن    فیدنیرأشار  
 من الجانب [اآلخر] من الجدار.  وضجیًجا ضربًا الباب أو أنھم سمعوا 

 . بشكل متقطع   لكنھ كان یسمعھا  ،إنھ ال یستطیع الجزم   P48قال  ف.  خاتاألصوات والصر   P48عن عدد المرات التي سمع فیھا    فیدنیرسأل  

كان  مباشرة بعد اعتقالھ و  تأُجری معھ    ىاألول   تحقیقال  جلسة   إن  P48قال  فإلى الزنزانة.    أن اقتیدبعد    P48  مع  ُحققإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 الثاني بعد یوم أو یومین. 

  ، إنھ في الخطیب  P48قال  فأو ما إذا كان علیھ الصعود إلى الطابق العلوي.    ،في نفس طابق الزنزانة  التحقیق  أُجريإذا  فیدنیر عّما  سأل  
وبعد    الساحةفي    ىاألولت الجلسة  كان و).  ةالثانی   التحقیقجلسة  لك  ت   ت] على الیمین بعد مغادرة الزنزانة مباشرة (كان التحقیق كان [مكان  

كان ھناك محققون ووجھت إلیھ أسئلة.  و  . للتحقیق" التي كانت في نفس الطابق]  التحقیق  غرفة إلى الداخل [ربما "إلى    اقتید  ، انتظار طویل
وقیل لھ أن یعترف ویعطي أسماء ویذكر    والشتمتعرض للضرب  و على بطنھ ورفع قدمیھ.    االستلقاء  وكان علیھ اعيرب وُضرب بسوط  

  P48خاصة وأن  ،أرادوا الحصول على مزید من المعلوماتحیث   ن.مَ صالح ولالمنشورات  أصدقاءه. كما ُطلب منھ أن یشرح كیف طبع 
التحقیق  جلسة    لكت ت عند طرح األسئلة. كان   ھیضرب   وكان السّجانلم یكن لدیھ مشكلة في الحدیث عن نفسھ ومشاركتھ في المظاھرات.  

 . ىاألول

كان األمر كما لو  وقدمیھ إضافة إلى الضرب على الظھر وعلى أي جزء.    P48قال  فصیب.  أُ أي جزء من جسده  في    P48فیدنیر  سأل  
 كانوا یضربون حیوانًا. 

رؤیة    ]ن)ق(ی ) والمحقالسّجان(ین[  یعتقد ذلك. كان بإمكانھم  ،نعم  P48قال  فإذا كانت ھناك تعلیمات أو أوامر بالضرب.  فیدنیر عّما  سأل  
كان ال یزال ھناك فجوة    ، P48لم یتمكن من رؤیتھم ألنھ كان معصوب العینین. عندما وضعوا العصابة على    P48لكن    ،بعضھم البعض

 من خاللھا. أن یختلس النظر  P48لـ یمكنكان ملیمتر  2تبلغ 

تأتي ملفوفة  و.  سالكاأل  رباعيكابل كھربائي إنھ یعتقد أنھ كان عبارة    P48قال  فتعرض للضرب بالكابل فقط.    ا إذعّما    P48فیدنیر  سأل 
 معًا لتشكیل الكابل].  مفتولةاألربعة الصغیرة  األسالككانت [

 ال یتذكر. أي  إنھ لیس لدیھ مثل ھذه التفاصیل؛ P48قال  فأدوات أو أجھزة أخرى للتعذیب. رأى إذا عّما  P48فیدنیر سأل  

 . ذلك P48فأّكد ات. التحقیقلسوء المعاملة في جمیع  P48تعرض إذا فیدنیر عّما سأل  

 .ذلك إنھ من الصعب تقدیر P48قال ف. التحقیق إلى متى استمر  فیدنیرسأل  

  اإلحساس لكنني فقدت    ،لمدة ساعة واحدة  ىاألول  التحقیق  ت جلسة "استمر  استجواب الشرطة  محضر   مقتبًسا  P48  بإنعاش ذاكرة  فیدنیرقام  
 ربما یكون ھذا صحیًحا.  ،صحیح  P48قال فتورمت قدماي بسبب الضرب".  والوقت.  ب 

تمكنت من الرؤیة من خالل العصابة.  وملفوفة معًا.    أسالك تألف من أربعة  ی   "تعرضت للضرب بكابل كھربائي. كان اقتباسھ]    فیدنیر[واصل  
  التحقیق بعد وأخذوني واالستراحة.   التحقیق أتعرض للضرب طوال الوقت. أثناء وكنت كنت جالًسا على ركبتّي وكان بإمكاني رفع رأسي.  

 ھذا صحیح. P48قال فإلى الزنزانة".  

 P48في الطابق العلوي. یعتقد    لم یكن  ،ال  P48قال  فالطابق العلوي.  في  أو  قبو  سواء كان ذلك في ال  التحقیق؛عن مكان إجراء    فیدنیرسأل  
 مباشرة.  الساحةكان في  التحقیقأن [...] وو  في نفس الطابق ت كان  الساحةأن 

كان  ویعرف.  م یكن  ل  P48لكن    ،وربما كان جسده مصابًا بكدمات ،إن قدمیھ كانتا متورمتین  P48قال  فإذا كان مصابًا.    P48  فیدنیرسأل  
 على جسده.   آثارلم تكن ھناك  ،عندما أطلق سراحھوطلق سراحھ. ھمھ األكبر أن یُ 
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 *** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

قال لي المحقق إنني لم أقنعھ  " صحیًحا.    التالي  إخباره ما إذا كان  P48وطلب من    ،إنھ سیقتبس من محضر استجواب الشرطة  فیدنیرقال  
أوامر.    ،اسّجاًن لكن ربما كان    ،ال أعرف من  ،وطلب مني االستلقاء على األرض. جاء شخص المحقق  ووكانت ھناك  لم یعجب  عندما 

 صحیح.  P48قال ف".  كان السّجان یضربني ، الجواب

األسئلة في نفس الوقت".  وكانت تُطرح علّي  ت قدماي.  . بدأ یضربني وتورمقدماي االقتباس] "استلقیت على األرض ورفعت    فیدنیر[واصل  
 صحیح.  P48قال ف

 صحیح.   P48قال ف."  عدد المراتال أعرف   ،علّي أیًضا السّجان] "داس االقتباس  فیدنیر[واصل  

في  ھ  یرتدی   P48كان  وھو ما  جینز.    نطال وب   اصوفًی   ا [كان یرتدي] قمیصً   P48قال  ف.  التحقیقكان یرتدیھ أثناء  عّما    P48  فیدنیرسأل  
 المنزل. 

 . ذلك P48فأّكد أیًضا.   التحقیقأثناء ذلك یرتدي  P48إذا كان فیدنیر عّما سأل  

یتذكر تلك األشیاء [التي ذكرھا  وكان    ،إنھ ال یتذكر جیًدا  P48قال  فإذا تعرض لسوء المعاملة في أماكن أخرى.  عّما    P48  فیدنیرسأل  
 سابقًا]. 

  آثار  أجسادھم على  ظھرت وما إذا  وما إذا تعرضوا للتعذیب  تحقیقاتھمیتذكر ما قالھ لھ معتقلون آخرون عن  P48إذا كان فیدنیر عّما سأل 
األب أمام    وُضرب أب وابنھ.    ، ین] تعرضوا للضرب. كان ھناك شخصمعتقللكن جمیع [ال  ،ال یتذكر  ، بصراحة  ، ال  P48قال  فالضرب.  

 تعرض جمیع [المعتقلین] للضرب.  ،بشكل عاموابنھ. 

 العدید منھملم یستطع  أجاب "  ،أثناء استجواب الشرطة [األلمانیة] حول الحالة الجسدیة للمعتقلین اآلخرین  P48إنھ عندما ُسئل    فیدنیرقال 
  P48قال  فعائلتھ عالقات جیدة مع النظام".  وكانت لمع النظام.    بالتعاونوقام    ُكسر  أنفھ  ألن  المشي. قال أحدھم إنھ ُعرض علیھ سیجارة

 صحیح. 

من    الزنزانة؛سمعھ من الناس ھناك [في    ،ال  P48قال  فذلك.  ُكسر أم أنھ قیل لھ  أن أنف ھذا الشخص  إن كان یفترض    P48فیدنیر  سأل  
 مع النظام وھو [یعیش] في ألمانیا.   وطیدةعالقات  "اآلن"    لدیھوسر أنفھ].  منھ [الشخص الذي كُ   عن ذلك  سمع  أنھ  ن] وحتىی ن اآلخری معتقلال

والدوس على    فلقة بال  ، "كان ھناك دائًما ضرب  P48أجاب    ، الشرطة عن طرق التعذیب األخرى  من قبل   P48إنھ عندما ُسئل    فیدنیرقال  
 یتذكر [كل الطرق األخرى التي لم یذكرھا]. یكن  م ربما ل P48قال فضرب بالكابالت الكھربائیة".  ال والناس 

 ال.   ، P48قال فلسوء المعاملة الجنسیة.  P48 تعرض إذا فیدنیر عّما سأل  

س وقتھ  یقصد] في نف  فیدنیركان    إن [  P48قال  فتعرضوا لسوء المعاملة الجنسیة.    إن   سمع من معتقلین آخرین  إذا عّما    P48  فیدنیرسأل  
 یتذكر.م یكن فھو ل  ،]P48ین في نفس الوقت مع معتقل[من معتقلین آخرین كانوا 

 ال یعتقد ذلك.   ،ال P48قال فھ أو علمت بمكان وجوده.  اعتقالعائلتھ ب  أُبلغتإذا عّما  P48 فیدنیرسأل  

السؤال  /حاول [البحث عنھ كان ی أن والده    بعد إطالق سراحھعلم  إنھ    P48قال  فإذا سألت عائلتھ عنھ وحاولت البحث عنھ.    P48  فیدنیرسأل  
[الحقًا] من سكان البلدة (حیث كانت الحملة على المدینة بأكملھا): تم اعتقال   P48ما علم  ووفقًا ل.  P48لكنھ لم یكن یعرف مكان    ،عنھ]

لكنھ غیر متأكد   ،القضایا/األمورإلى أنھ كان یسمع بعض  P48للنظام. أشار  معارضةلیة للنظام وكذلك من عائالت أفراد من عائالت موا
 منھا.

 . ذلك  P48قتلى داخل الفرع. نفى  P48 رأى إذا  فیدنیر عّما سأل  

 .ذلك P48ھم أثناء فترة اعتقالھ. نفى تّ المُ  P48 رأى إذا  فیدنیر عّما سأل  

 إنھ ال یحب النظر [إلیھ].   P48قال  فھ.  اعتقالھم أثناء  تّ إذا كان بإمكانھ النظر إلى یمینھ وتحدید ما إذا كان قد رأى المُ عّما    P48فیدنیر  سأل  
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 ].العینینألنھم لم یتمكنوا من الرؤیة [ألنھم كانوا معصوبي  ،ال  P48قال فلم یره في الفرع.  ،مع ذلك ، P48إذا كان فیدنیر عّما سأل  

 . لم یكن یعرف ،ال  P48قال ف. أنور رسالنإذا كان یعلم بأمر عّما  ُسئل أثناء استجواب الشرطة   P48إن  فیدنیرقال 

عمل مع    أنھ   – إنھ سمع شیئًا من ھذا القبیل    P48قال  فمع المعارضة بعد انشقاقھ.    أنور إذا كان یعلم عن أنشطة  عّما    P48  فیدنیرسأل  
والذین    P48فقط من خالل األشخاص الذین یعرفھم    P48  عرفو  . لم یعرف   [نفسھ]   لكنھ   ،سمع من اآلخرینی   P48كان    ، المعارضة. كفرد

 یعمل مع المعارضة.  كان ] أنورأخبروه أنھ [

ھناك    بقي بذلك. إنھ یعلم فقط أنھ  م یكن على علم  إنھ ال یعرف ول  P48قال  فحدث بعد الخطیب وكم مكث ھناك.  عّما    P48  فیدنیرسأل  
 بین اللیل والنھار ھناك.  لم یستطع التمییزألنھ  ،لعدة أیام

قال  فلمدة ثالثة إلى خمسة أیام.  كان  ولكن ربما  ،إنھ ال یعرف مدة مكوثھ في الخطیب استجواب الشرطةقال في   P48إلى أن  فیدنیرأشار 
P48 كذلك یمكن أن یكون ،نعم . 

إنھ نُقل   P48قال فسراحھ. أُطلق  كیف  ،دون تفاصیل كثیرة ، حدث بعد الخطیب وما إذا كان بإمكانھ إخبار المحكمةعّما  P48 فیدنیرسأل 
یكون    ،أحدھم من فرع إلى فرع آخر  یُنقلأنھ بالطبع عندما    P48أوضح  ورقم الفرع) حیث مكث لفترة.    P48لم یعرف  (  كفرسوسة إلى  

كانت الساحة    كفرسوسةولكن في    ،بد من تفتیش الشخص مرة أخرى ونحو ذلك  وكان ال  أتى مباشرة من منزلھ.المرء    األمر كما لو أن
 یطالبونین. كانوا  معتقل] یأخذون المعلومات ویرشون الماء على الالسّجانون كان [والمعتقلون بال مالبس وكان الجو باردا.  كان  كبیرة و

مالبس    ربما  – یرتدیھ  كان  ما    P48كانت المالبس مختلطة وال یعرف    ، معلومات عن جمیع أصدقاء وأقارب الشخص. في تلك المرحلةب 
الزنزانة.    P48دخل    الترحیب بعد النقل إلى فرع جدید].  من[جزًءا  أیًضا  كان الضرب    ،المعتادمثل الترحیب    ،أنھ  إلى  P48  أشار .  النوم

[من و أصغر  في   كانت  التي  وفیھا    تلك  مقسمة  [الزنزانة]  كانت  الزنزانة.  تستوعبھ  أن  یمكن  مما  أكبر  األشخاص  عدد  وكان  الخطیب] 
المراحیض  2م  2.5كانت غرفة صغیرة مساحتھا  ومرحاضان.   یكن اآلخر كذلك. كان أحد  لم  بینما    " وضعنا " لذلك    ،صالًحا لالستخدام 

البقیة [من المعتقلین]    كان   ة] "الخمس نجوم" وبقي ھناك مع شخص آخر. على [غرف   P48حصل  و غرفة.  ك  یُستخدم   وأصبحالبطانیات ھناك  
 [شخص] على وجھ [شخص آخر].   قدما حیث كانت  ینامون في حالة مرعبة: 

مع أشخاص  و  التحقیق معھ   جماعي [تم  تحقیق أكثر من مرة وكان ھناك    التحقیق معھ   إنھ تم  P48قال  فسراحھ.  أُطلق  كیف    P48فیدنیر  سأل  
ذھبوا إلى القاضي  وبالسالسل.  مقیدین ببعضھم  كانوا  وبالحافالت إلى المحكمة المدنیة في الزبلطاني.    ونقلوا بعد ذلكآخرین في نفس الوقت].  

  وما إلى ذلك].   ،عمل كوسیط لإلفراج عنھم/المال مقابل إطالق سراحھم  أحد  دفعی /[لم یتدخل  أحد اتصاًال من أجلك  رِ یج"لم    ،الذي قال لھم
].  خاصأش طلق سراح  ألنھم كانوا یعلمون [أنھ سیُ   ،." كان الناس ینتظرون [خارج المحكمة]بإمكانك المغادرةعفا عنك.  ھو من    ،القائد  ،بشار

التفتیش   P48"معنا". ركب    اعتُقلواالذین    إخوانھكان ھناك شخص ینتظر  و نقاط  معھ السیارة وأخذھم إلى الزبداني. كانوا خائفین من 
 . بیوتھمإلى  العسكریة [في طریق عودتھم] لكنھم عادوا في النھایة 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 بأي طریقة؟".  ،"ال P48قال ف.  قبلھ   القضیةھذه في  بصفتھم شھوًدا  استجوبواتحدث مع األشخاص الذین  إذا عّما  P48سأل فراتسكي 

إذا كان على اتصال بالسوریین الذین كانوا شھوًدا في ھذه القضیة. طلب كروكر من فراتسكي أن یكون أكثر  عّما    P48سأل فراتسكي  
 إن الشاھد لن یتمكن من اإلجابة إذا لم یفھم السؤال.  قالت كیربر تحدیًدا. 

كانوا شھوًدا وأدلوا بشھاداتھم في ھذه  الذین  سوریین  التواصل مع    إن   على اتصال أو  P48إنھ أراد فقط معرفة ما إذا كان    قال فراتسكي 
إذا  وإنھ لم یكن ھناك اتصال.    P48قال  فالحقًا "ھنا" في ھذه القضیة.    سیدلون بشھادتھمو أنھم سیكونون شھوًدا في المستقبل    و أ  ، المحكمة

وآخرون من المعارضة] نعرف بعضنا على    P48"نحن" [  ،بطریقة أو بأخرىف  ،في الثورة السوریة  أشخاصیتحدث عن    كان فراتسكي
لتواصل  بالنسبة لولكن    ،یمكن للمرء أن یسمع من الناس  ،التأكیدوب بالنظام.    اإلطاحة/إسقاطھدفھم المشترك ھو  إن    اإلنترنت أو شخصیًا.

 لم یتواصل مع أحد.  ،فعندئذ ال  ،.. إلخ". ل أنت شاھدبشأن [المحاكمة] في المحكمة مثل "ھ

 إنھ یعرفھ.  ،نعم P48قال في. ّن إذا كان یعرف أنور البُ  P48سأل فراتسكي 

 . واعتیادي قلیل [اتصال]    لم یكن بینھما سوى ،ال  P48قال فإذا تواصل معھ. عّما  P48سأل فراتسكي 

إنھ یعلم أن فراتسكي كان یركز على تلك النقطة. لم یكن ھناك اتصال    P48قال  ف".  واعتیادي  ، بعبارة "قلیل  P48یعنیھ  عّما    سأل فراتسكي 
  إنمن عملھ في الثورة.    P48یعرف اسم  أیًضا كما    P48ي]  ّن یعرف [البُ ومقابلتھ شخصیًا في أوسلو.    من  P48  تمكني].  ّن مع أنور [البُ 
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أضافا  [كالھما موجودان على الفیسبوك  ف  ،في اإلعالم والصحافة؛ وبالتالي  P48یعمل  . وفیسبوكال  ویستخدم ] محام وناشط  البُنّي[أنور  
 ". اعتیاديبكلمة " P48[بینھما]. ھذا ما قصده  تواصل منتظمال یوجد   إال أنھكأصدقاء].  بعضھما

وسأل: "كیف    ، وحیّاه  ، P48رآه  فقد  ال.    P48قال  ف.  فحسب  اعلى بعضھم  تعرفا   م أنھمافي أوسلو أ  تحدثا إذا  عّما    P48سأل فراتسكي  
 ا]. سالم [وداعً   ،حالك؟"

 . ذلك  P48ي] رقمیًا أو كتابیًا أو عبر الھاتف أو غیر ذلك قبل جلسة المحاكمة. نفى ّن معھ [البُ  P48 تواصل إذا عّما  سأل فراتسكي 

 ن استجواب من قبل محامي المدعی 

إذا كان على المعتقلین اآلخرین أن یفعلوا    P48سأل شارمر  وجمیع مالبسھ في الخطیب.  خلع  اضطر إلى    P48أن  إلى  شارمر    أشار
إنھ تذكر شیئًا في ھذا الصدد. كان ھناك شخص   P48" أكثر من شخص في ذلك الممر الضیق. قال كنا" ،بالطبع P48قال فالشيء نفسھ.  

تذكره    الذي   [وفقًا للمثال   ،نتیجة لذلك. لذلك  ت ] وانكسرا أو خلعھ  انتزاعھا  لبطریقة غیر اعتیادیة [ربما حاو   ا وحاول خلعھ  قالدة یرتدي  
P48 كل شيء.  یتجّرد من] كان على المرء أن 

 صباًحا]   11:15[ُصرف الشاھد الساعة 

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة تذكره.]  ،في المحكمة  تُلیتالتي  للبیانات[فیما یلي ملخصات 

  یُثبت من المفترض أن  حیث كان  .  بصفتھ شاھًدا]  FH] [ُحجب االسم على استدعاء [  العام   عاءبیانًا یشرح أسباب اعتراض االدّ   بولتس  تلت
FH  یُزعم أن ووھو أمر غیر ذي صلة.  ،لم یكن قادًرا على رفض األوامر أنور أنFH لكنھ لم ینشق في نفس   ،كان یعمل في نفس الفرع

لكن    ،]ُحجب االسم اسم الشخص على أنھ [   أنورذكر    ،2020  ،أیار/مایو  18وھذا ال یؤثر على القضیة االبتدائیة. في بیانھ في    ،الوقت
ذكر إیاد    ، إلى ذلك  وباإلضافة   ]. ُحجب االسم[   على أنھ   )CIJA(  اللجنة الدولیة للعدالة والمساءلة   الشخص نفسھ ذكره كریس إنجلز من

  ، 40  القسم رئیس    ، حافظ مخلوفلدى  أن    أنور یدعي  وفي التواریخ المقدمة.    تعارض مما یوحي باحتمال وجود    ،انشق قبلھ  FHالغریب أن  
على ھذه    FHلكن من غیر المعروف من أین حصل    ،على ذلكبشھادتھ    FH  یدليمن المفترض أن  و.  251سلطة إصدار أوامر في الفرع  

نفسھ ینطبق على االدعاء بأن الحرس الرئاسي  إن األمر    .2021  ، نیسان/أبریل  15في    االّدعاء العام كما ھو موضح في بیان    ،المعلومات
لدیھم سلطة في الفرع    40القسم  آخرین من    ا أن ضباطً   FHمن المفترض أن یوضح  و.  251والفرقة الرابعة كان لھما سلطة في الفرع  

 . [...] 251في الفرع   مسؤولیتھوال عالقة لھ ب  أنورلكن ھذا ال یستبعد مسؤولیة  ،251

 نقاط: ال ھ سیطرح بعضقال بوكر إن 

ھذا.    وُرفضعي العام االتحادي األلماني.  مكتب المدّ لالتماًسا في وقت سابق بأنھ یرید الوصول إلى ملفات التحقیق الھیكلي  بوكر    قّدم) [ 1
 ]. قال بوكر إنھ یجب أن یكون قادًرا على الوصول إلى جمیع الوثائق ضمن التحقیق الھیكلي حول سوریا. ورفَض الیوم ھذا الرفض

  P47والبُنّي   ي. أراد بوكر معرفة نوع العالقة بینّن ] اإلجابة عن أسئلة تتعلق بعالقتھ بالبُ P47رفض [  ، 2021 آب/أغسطس،  26) في 2
  امعتمدً البُنّي    إذا كان ما  لكنھ لم یوضح أكثر    ، P47وكأنھ محامي  البُنّي یعمل    إن  بانز ". قال  عندهقال إنھ یعمل "معھ" ولیس "  P47ألن  

 في ھذا الصدد.   كانا مرتبطینفي ألمانیا وبأي طریقة  امحامی بصفتھ 

 الوصول إلى التحقیق الھیكلي بأكملھ. طلب  بل  ،ألنھ لم یطلب ملفًا محدًدا  ،ُرفض طلبھ حیث أن رًدا سریعًا على بوكر:    لدیھ إن  كلینجھقال 

 الشاھد. ة محامی  أومیشینكون ست و ،أیلول/سبتمبر 18سیدلي بشھادتھ في  ،]ُحجب االسم [  ،إن شاھًدا قالت كیربر

 صباًحا.  11:45الساعة  ُرفعت الجلسة 

 صباًحا.   9:30الساعة ، 2021أیلول/سبتمبر،  2عقد الجلسة التالیة في ستُ 

 

 2021أیلول/سبتمبر،  2 –الیوم الواحد والتسعون 

 وبولتس.  كلینجھصباًحا بحضور خمسة أشخاص وصحفي. ومثل االّدعاء العام المّدعیان العامان   9:30بدأت الجلسة الساعة 

 . على ذلك كیربر تألن عائلتھ تعیش في مناطق یحكمھا النظام. وافق  ، إن موكلھ ال یرید مشاركة معلوماتھ الشخصیة بانزقال 
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إنھ سیستخدم عنوانھ للحصول على معلومات االتصال    بانزقال  فمعلوماتھ الشخصیة بالقدر الذي یریده.    مشاركة  P49من    طلبت كیربر
   كان فنانًا. P49وقال إن  ،P49الخاصة بـ

 ذلك. P49 . نفىمصاھرةأو ال نسببال والمدعى علیھ  P49 عالقة قرابة بین ھناك ت إذا كان عّما  سألت كیربر

 P49شھادة 

]  أنور إن أول لقاء معھ [  P49قال  فتوضیح ذلك.    P49وطلبت من    ،ھم في سوریابالمتَّ   ىالتق  P49إلى أن المحكمة تعلم أن    أشارت كیربر
 . كانت تلك ھي المرة األولى التي التقیا فیھا. یحقق معھ ] أنوروكان [ P49 اعتُقل  عندما –في فرع الخطیب  P49كان عندما كان 

إن شخصین مسلحین یرتدیان مالبس مدنیة جاءا إلى منزلھ    P49قال  ف.  قاءلالمنھ توضیح ذلك    توطلب اعتُقل  كیف    P49  سألت كیربر
 نی لت ال  ھمای ھویت إبراز    P49زوجة    اطلبت منھمو .  امن ھم  P49". لم یعرف  فضالت   ،أھال"  P49قول لھما  ی ودخال المنزل مباشرة دون أن  

  P49  بیّن[  أي شيء.   رؤیة   وزوجتھ)  P49(  یستطیعابطاقة الھویة وأخفاھا مرة أخرى ولم    اأحدھم  أبرزما إذا كانا من قوات األمن.    انتبین 
لغة بذیئة أو أي    اأي أنھما لم یستخدم  ، ه معاملة سیئة] لم یعامالالعنصرانأنھما [  P49بطاقة الھویة بسرعة]. وذكر    عنصر كیف أظھر ال

  P49زوجة    انھ یعود إلى المنزل. سألتھمایتركسبضعة أسئلة ثم    لیسأاله  ھ ساعةً ن دایری   الھ إنھم  قاالوكذبا علیھ.    الكنھم  ،شيء من ھذا القبیل
الطابق السفلي إلى مدخل المبنى حیث كانت سیارة أمن متوقفة.    إلىنزلنا"  "ا ذلك.  دأكّ ف  ،ساعة واحدة فقطلإذا كانا متأكدین من أنھا  عّما  

قال  ف] أو ركوب سیارة األمن.  P49باالختیار بین أخذ سیارتھ [  P49لـن]  ی عنصر[أحد ال  وسمح  مسلحین.  أفراد  كان بداخلھا قرابة أربعةو
P49  سألھ  و فسیأخذ سیارتھ الخاصة.    ،إذا كانت ساعة واحدة فقطP49    سألھ  عنصر[ال  ھاوقاد  ،فقال ال  ،القیادة  بإمكانھإذا كان  عّما .[P49  

ثم    . كانواوال من    كان متجًھا یعرف إلى أین    م أنھ كان خائفًا جًدا ألنھ ل  P49أوضح  وفقال إنھ ال یستطیع أن یقول.  ،یتجھون  كانوا   إلى أین
  یضع أنھ "لم    P49في السیارة. أخبره    معھ ھم كان  مع من) وقال إن المت�   P49  یعرف م  (ل  االتصال الالسلكي ] عبر جھاز  عنصر تحدث [ال

  P49ثم قال إنھ یرید أن یخبر    ، فلماذا ال تقول إلى أین نتجھ؟". أجاب بأنھ ال یستطیع أن یقول  ،أي شيء [أي لم یكن معصوب العینین]علیھ  
  P49یخبر زوجتھ أنھ لن یعود. أشار  أن  وبإمكانھ التدخین  أن    P49أخبر وساعة. ربما ستبقى لفترة طویلة". لمدة    ن تبقى لوقال "  بشيء. 

 ما كان یحدث.  P49إلى أنھ رفض إخبار زوجتھ وإخافتھا. لم یعرف 

  P49الذي كان مع    عنصر غادر [الومكتب استقبال.    فیما یُشبھ  P49  عُوضتحت األرض.    اواحدً   اطابقً   ، الدرجإلى الخطیب ونزلنا    " وصلنا"
أن یكون لطیفًا وأن یجلس بشكل طبیعي على    P49بمفرده مع الرجل الذي كان ھناك [في االستقبال]. حاول    P49في السیارة] وظل  

حركة  الوالقیام "ب   ،الداخلیةحتى مالبسھ    ،خلع جمیع مالبسھ  P49طلب من  و كمجرم.    P49لكنھ [الرجل] كان قاسیًا وعامل    ،الكرسي
أن یضعھا] على األرض.    P49[وطلب من   ، مالبسھ على الطاولةل   P49  وضع رفض  . كما أنھ  اتمامً  عارٍ   وھو جالس القرفصاء "  األمنیة

 الحائط.   ا الوقوف مواجھً   P49طلب من  و لكنھ أخذ الحزام ورباط الحذاء.    ھ ارتداء مالبسأن یعید    P49لم تكن ھناك لغة مسیئة. ثم طلب من  

  1.5حوالي   اأمتار وعرضھ  3إلى   2.5یبلغ    طولھا كان أن یرى أن  P49كان بإمكان  وإلى الزنزانة.    P49آخر    عنصر  اقتاد  ،بعد فترة
.  كذلك   الجلوس في مواجھة الحائط   P49طلب من  و وكان الباب المعدني بعرض الزنزانة.    ،كان ھناك بطانیة عسكریة على األرضو.  امترً 

أصواتًا وأحضروا    P49سمع    ،بعد فترةولوقت.  با  إحساس لم یكن لدیھ  فال یعلم؛  وھو  ھناك لفترة طویلة أو قصیرة؛    منتظًرا   P49ظل  
اللغة اإلنجلیزیة] للتعذیب في    معلّم ربما كان مع ابنھ. تعرض [و   ،لغة إنجلیزیةل  معلًِّما أنھ [الشخص] كان  إلى    P49  أشار   شخًصا آخر. 

م] فقد  أنھ [المعلِّ   P49  یذكرم] ویضرب رأسھ أو جسده بباب الزنزانة.  المعلِّ یمسك  یمسكھ [  السّجانأمام الزنزانة. كان    التي كانت   غرفة ال
ثم اقتاده   ،وعصب عینیھاقترب منھ شخص و.  P49استدعوا وانتھت جلسة التعذیب.  قظوه مجدًدا إلى أن ی وأ ، وعیھ مرتین أو ثالث مرات

عن سبب خوفھ (كان    P49صوت أنور یسأل    P49یتجھ. سمع    كان   أینى  إل  P49  یعرف لم    ،بالطبعو  ].رسالنإلى غرفة السید أنور [
إن عامل    P49سأل  واالسترخاء وأخبره أنھ ال شيء مخیف.    P49من    أنورأنھ في مكان مخیف. طلب    P49أخبره  فخوفھ واضًحا).  

طلب من  ف].  بإمكانھ الجلوس   كیف [كیف  P49سألھ    بالطبع.   ، قال نعمفإذا كان بإمكانھ الجلوس.    P49وسألھ    ، معاملة سیئة  P49أحدھم  
P49   كرسي. سألھ    إحضارP49  أمر  ف.  یستطع الرؤیة لم  ألنھ    ،كیفP49    كان ھناك كرسي  خطوات بالذھاب إلى الیسار وبعد ثالث ،  

 . ا[القاضي] إذا كان ذلك كافًی  P49. سأل التحقیق وجلس وبدأ  P49"أحضره وتعال إلى ھنا". أحضره  

طلق سراحھ بعد  أُ زوجتھ أفضل منھ.    وقد تتذكر. كانون األول/دیسمبر إن التاریخ قد یكون في    P49قال  ف.  متى اعتُقل  P49  سألت كیربر
 . كانون األول/دیسمبرالثالث من شھر  الثلثوكان ذلك في  ،ثالثة أیام

 . 2011 عام  P49 قالف في أي عام كان ذلك.    سألت كیربر

 . ذلك  P49فأّكد وحده في الزنزانة.  P49ما إذا كان  سألت كیربر

في    ت كان   ، ال  P49قال  فأو ما إذا كان علیھ الصعود إلى الطابق العلوي.    ،في نفس طابق الزنزانة  التحقیق   غرفة إذا كانت  عّما    سألت كیربر
 . نفس الطابق
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  ذا ما  ،إنھ ال یتذكر بالتفصیل؛ على سبیل المثال  P49قال  فئل.  سُ عّما    P49  سألت كیربر بدأ.   التحقیق   قال إن   P49أن    إلى  كیربر  أشارت 
 . وما إلى ذلك كان السؤال األول 

  وعرف مظھره عرفھ باالسم  كان ی إنھ    P49قال  ف.  أنور  كان  كیف عرف أنھ   P49  سألت كیربرأن یقول ما یتذكره.    P49من    طلبت كیربر
] إلى المكتب في الطابق العلوي.  أنور [  اقتاده  ،[في الیوم الثالث]  P49فیھ سراح    أُطلق فیما بعد (لیس في تلك الجلسة). في الیوم الذي  

 اسمھ ومظھره.  P49عرف  ،ھناكو

  ، عبارات مثلواحتوت  الجلسة األولى كانت حول "لماذا فعلت ذلك؟"    إن  P49قال  ف.  التحقیقتوضیح المزید عن    P49من    كیربر  طلبت
ین] الذین نحضرھم  معتقلن "األشخاص [الأ  P49أخبر  "أنت فنان مشھور ولدیك عدة طرق لعرض وجھة نظرك بخالف ما فعلتھ". كما  

  P49أشار    لماذا فعل ذلك [سبب مشاركتھ في المظاھرة كما ھو موضح الحقًا].  P49أجابھ  ففعلت ذلك؟".    مَ فلِ وأنت لست كذلك.    ،حثالة
كان    P49  غیر أن   ، كان األمر أشبھ بمحادثةویتضمن عنفًا جسدیًا وال لفظیًا على اإلطالق.    م عن الموضوع ل  [حدیثھم]  حدیث الإلى أن  

خائفًا من التعرض للضرب من قبل أي منھما    P49وكان    ،أن ھناك شخصین آخرین في الغرفةتدریجیًا    P49اكتشف  ومعصوب العینین.  
ألنھ لم    ،] وحتى إطالق سراحھالعتقالھ منذ اللحظة األولى [و  كان ھناك عنف نفسي منذ البدایةإال أنھ  لكن ھذا لم یحدث.    ،في أي لحظة

یمكن أن  وأو قد یموت.    سنة  20بعد    أو  طلق سراحھ بعد ساعةمن الممكن أن یُ   حیث كان  مكن أن یحدث لھ.كان من المعّما    یعرف شیئًا
بل    ،] ھناكرسالنلم یكن أنور [  ،ةالثانی   التحقیقجلسة  . في  P49في رأس  ذلك ما دار  أو زوجتھ أو والده. كان    ألطفالھیحدث أي شيء  

كان یشیر إلى  وات [التحقیقكان من تجربتھ مع    P49في ذھن    دارما    ،بالطبعوولكن لیس جسدیًا.    ،كان ھناك شخص آخر عنیف إلى حد ما
حیث    یحدث في سوریا. عّما    وكذلك مما یسمعھ السوریون  ، ]جھاز المخابراتالسوریة التي تصور ما یحدث مع    المسلسالت تصوراتھ من  

واآلخر    خّیًرا] ضابًطا  رسالنكان أنور [وفي الخطیب].    كابدهوھذا ما كان موجوًدا حرفیًا [ما    ،وآخر شریر  محقق خّیرھناك دائًما  أن  
 . فحسب  لفظیًا ونفسیًا بل  ،لكن لیس جسدیًا ،عنیفًا

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ُسئل عن اعتقالھ أثناء استجواب    P49إن  فیدنیرقال و.  كانون األول/دیسمبرقل في الثلث األخیر من قال إنھ اعتُ   P49أن  إلى  فیدنیر أشار
في   یكون  أن  الممكن  من  كان  بأنھ  وأجاب  األول/دیسمبر  8الشرطة  ب   ،2011  ،كانون  التقى  في    أنوروأنھ  الثانیة  كانون    10للمرة 

تذكرت اآلن." ما كان یدور في    لقد "  ربما.   ،نعم  P49قال  فصحیًحا.    یمكن أن یكون  إذا كان ذلك فیدنیر عّما  . وسأل  2011  ،األول/دیسمبر
في الكشف عن    P49لكنھ تذكر حدوث "عمل فني" [لم یرغب    ،[بعد إطالق سراحھ]   كانت ھو أن لیلة رأس السنة الجدیدة    P49ذھن  

  ،ألنھ "بصراحة"  ،كانون األول/دیسمبر  8ربما في  و].  هحجز كان قد    عمل عمل فیھ. یشیر مصطلح "العمل الفني" إلى    المجال الفني الذي 
ر [ أن یدرس   P49لم یحاول   كان یحاول االعتماد على ذاكرتھ. وبأي شيء قبل اإلدالء بشھادتھ.  أن یقوم] أو یحّضِ

  P49قال  فعن المدة التي قضاھا في فرع الخطیب.    P49  فیدنیر]. سأل  الشھادة ر أي شيء قبل  حّضِ ی   أالجید [ا قرار  إلى أن ھذ  فیدنیرأشار  
 أتذكر". على حد ما دائًما "فذلك  ،بالطبعو  ،ثالثة أیامل بقيإنھ 

إنھم لم    P49قال  ف.  كانعّما    فعل شیئًا قبل اعتقالھ وسألھ   P49إلى أن    فیدنیرھ. وأشار  اعتقال  عن سبب   P49  أُخبرإذا  فیدنیر عّما  سأل  
حول مشاركتھ في  كان  الحدیث [المحادثة]    إال أن  أحدھم في سوریا [حتى] لدخولھ المرحاض.  قد یُعتقل  ، لكن في رأیھ  ،یخبروه بتھمة محددة

ل  حوّ ت و  لیشاركھم احزانھمھناك    P49  وكانشابًا.    16حیث قُتل    ،]ُحجبت المعلومات [   والتي ھي  ،عزاء في منطقة قریبة من منزلھ] البیت[
 إلى مظاھرة تم تسجیلھا وتحمیلھا على اإلنترنت. وبناء على ذلك سألھ [المحقق] عن سبب مشاركتھ فیھا. ] العزاء بیت[

  P49قال فكیف عرف ذلك وما إذا كان ذلك بسبب معرفتھ بالمنطقة.   P49 رفیدنی إلى فرع الخطیب. سأل   أُخذ P49إلى أن  فیدنیرأشار 
 یعرف كل شيء [عنھا]. كان –عرف المنطقة بالتأكید ی  P49وكان ولم یكن معصوب العینین.   ،" في دمشقكنا"

كان   ،الحقیق معھإنھ حتى أثناء   P49قال فوصف ما حدث عند وصولھم إلى فرع الخطیب. بإمكانھ تذكر و إذا كان عّما  P49 فیدنیرسأل 
ل فرًعا  الخطیب وأن ھناك  أنھا منطقة  الیعلم  الشرطة ألن  جھاز  لیسوا من  أنھم  یعلم  الشرطة.    P49مخابرات وكان  یرتدي  یعرف زي 

جھاز  بشكل عام أن ھناك فرًعا لیعلم    P49  وكان  كل الناس.اه  أخطر جھاز في سوریا ویخش  وھومالبس مدنیة.    جھاز المخابرات ]  عناصر[
أن الناس یعرفون أن ھناك    P49قصد  أننا" [السوریین] لم نجرؤ على النظر إلیھ ومراقبتھ في حیاتنا [الیومیة] [ی "ولكن یبدو    ، مخابراتال

  وبإمكان   ].سیعتبر أمًرا مشبوًھاألن ذلك    ،قعھ أو المبانيلكنھم لم یجرؤوا على النظر إلى مو  ،نقاط التفتیشفرًعا أمنیًا في المنطقة بسبب  
P49   كان  ومدخل المبنى.  وخلف ذلك    ،إلى الداخلالسیارة    ابأنھ یحتوي على باب معدني كبیر (بوابة) تمر من خاللھ  [المبنى]  أن یصفھ

وكان ھناك باب معدني عند السلم. كان ھناك ما یشبھ   الطابق السفلي إلى القبو  إلى  P49نزل وھذا حیث دخلوا عندما خرجوا من السیارة.  
 فیھا.استُقبل  كانت الغرفة التي  ،إلى الیسار قلیًال  ، الصغیرة وأمامھ غرفة ال

تعلیمات من أحد.    وجود إن مظھره كان معروفًا وال یتذكر    P49قال  فإذا كانت ھناك أوامر أو تعلیمات للسائق عند البوابة.  عّما    فیدنیرسأل  
 ثم غادر.  ،وتركھ ھناك ،P49] مع القبو[إلى إلى الطابق السفلي   P49نزل الشخص الذي جاء إلى منزل  
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كانت ھناك تعلیمات بأنھ  و  ،كانت سوداء أو بیج  ،"عندما وصلنا إلى البوابة  ، استجواب الشرطة  محضرمن    مقتبًسا  P49  ذاكرة   فیدنیر  أنعش
ربما یتذكر ذلك.    ،نعم  P49قال  فعندما نزلنا من السیارة كان ھناك شخص یتعرض للضرب".  ویؤذیھ]. أن  ال ینبغي ألحد التحدث معي [

 في ذھنھ ھو ما حدث داخل الغرفة.  یعلق ما وھو ینساه دائًما].  فطوال الوقت [  ذھنھلكن ھذا المقطع [المشھد] ال یعلق في 

لم یكن    ،ال  P49قال  فقبل اعتقالھ.    أنور إذا كان یعرف  أي  :  أنوركیف عرف    P49ر  فیدنی سأل  و.  أنورالتقى    P49إلى أن    فیدنیرأشار  
أن یزیل العصابة عن عینیھ وأخبر    للسّجان]  أنور قال [  ،إطالق سراحھ  عند.  P49  أُطلق سراحعندما    P49إلى    نفسھ  أنور   قّدمیعرفھ.  

P49   ُقال إن والد  و  طلق سراحھ في ذلك الیوم.أنھ سیP49   .وارتدى  كان ھناك وسیتم إحضاره إلى رئیس الفرع  P49 ،  حزامھ    ،بالطبع
]  رسالنأنھ كان أنور [  P49  علم  ،. في ذلك الوقتP49وانتظرنا حتى جاء والد    ،وتناولنا القھوة  ،إلى المكتب"  صعدناو" ورباط حذائھ.  

 .P49نفسھ إلى ب عّرف ألنھ 

إلى یمینھ]    P49التعرف علیھ. [نظر    بإمكانھ إذا كان  عّما    P49  فیدنیرسأل  و ھم.  یمثل أمام المحكمة بصفتھ المتَّ   أنور إلى أن    فیدنیرأشار  
 بالطبع.  ،نعم P49قال ف

  أنور، بواسطة    ت أُجری   ىاألول  التحقیقجلسة  مع العلم أن    ،خالل ھذه األیام الثالثة  P49  ُحقق فیھا مععدد المرات التي    عن  فیدنیرسأل  
ھ  إن   P49قال  وضابًطا) الذي كان أكثر عنفًا.    ال أنھ كان مع الضابط اآلخر (ربما كان محققًا    P49أجاب  فحدث بعد ذلك.  عّما    P49سأل  و

قلًما وأوراقًا (حدث   P49كل شيء" وأعطى یكتب " وأخبره أن  P49جاء شخص إلى   ،. بعد ذلكالتحقیق ھاتینجلستي لم یتعرض سوى ل 
  P49قال  فعلى ورقة بیضاء وسألھ [المحقق] "ھل تعلم لماذا جعلناك توقع على ورقة بیضاء؟".    P49ع  وقّ و   ذلك مع المحقق العنیف). 

شیئًا    یكتب  P49جعلوا   ،بعد مرور بعض الوقتوكما تعتقد. أنا أكتب مسودة حتى ال نقلقك".    األمر   لیس  ،قال [المحقق]: الفبالطبع.    ،نعم
 أم ال.  سیُطلق سراحھبما إذا كان  متعلقًاوأخبروه أن ھذا سیكون   ،ذلك [شارك في المظاھرة]ل ھ فعل  سبب ویوضحمثل اعتذار 

 إذا كان یقصد بعد إطالق سراحھ. فیدنیر عّما   P49 سألفسراحھ.   عند إطالق مرة أخرى  أنور إذا رأى عّما  P49 فیدنیرسأل  

 نفسھ. ب  عّرف عندما  أنور ثم  ، ثم المحقق اآلخر أنور،كان  ، في البدایة  ،نعم P49قال ف. ةالثانی  تحقیق جلسة البعد   ،ال فیدنیرقال  ف

إن    P49قال  ف.  أنور تذكر ما كان یرتدیھ  ی   P49إذا كان  فیدنیر عّما  سأل  و.  القبو في    أنور األول مع    P49  تحقیق العودة إلى    فیدنیرأراد  
لكنھ دائًما ما كان یرتدي مالبس مدنیة. خلص    ،لكنھ ال یتذكر ما كان یرتدیھ  ،P49  أو إن ھذا ما اعتقده  ،مكتبھ] كان في  تحقیق ال[  األول 
P49  المالبس]. عن  دقیقة[لذلك لم یتمكن من تقدیم أوصاف  في نھایة المطاف  إلى أنھ كان معصوب العینین 

 . ةفي الثانی   بل ، ىاألول ]التحقیق [جلسة  لیس في   ،ال  P49قال ف. عصابةالبإزالة  P49لـ  أنور  لم یسمحإذا فیدنیر عّما سأل  

 ن]. ان [آخراھناك شخص ھ كانإنھ یعتقد أن  P49قال ففي الغرفة.  الذین كانوا  غیر أنور، ، عن عدد األشخاص فیدنیرسأل  

  ن وكاالرئیس.  ر  أنوكان  [بین] رئیس ومرؤوس؛    ت كان   اإنھ یعتقد أنھ  P49قال  فوھذین الشخصین.    أنوربین  ت العالقة  كیف كان   فیدنیرسأل  
 التحقیق.  ،وھي  ، أال] یقود العملیةأنور[

إنھ یعتقد أنھ    P49قال  ف. P49مع    تحقیق الإلى متى استمر    فیدنیرسأل والقضاة كلما احتاج إلى استراحة.   بإعالم  P49بتذكیر    فیدنیرقام  
 .ساعتین  إلى من ساعة ونصف استمر 

محادثة أم سؤال    عبارة عن  إذا كانفیدنیر عّما  كان یتذكر ما تحدثوا عنھ. سأل    إن  P49وسأل    طویًال ذلك كان وقتًا    إلى أن   فیدنیرأشار  
كبیر.    االستعالم  یشبھ   كان  إنھ   P49قال  فوجواب.   [القول  "اآلن"    P49  وبإمكانإلى حد  نظر    أراد]  أنور إنھ  یعرف وجھة    P49أن 

] أحضر أحد األشخاص  أنورأنھ [  P49  یتذكرأن المتظاھرین حثالة.    P49أراد أن یخبر  و  ومشاركتھ في المظاھرة ومعارضة النظام.
مؤامرة خارجیة    كانت  المظاھرة] وكأن  األمر   أنورصّور  من الموز. [   وأنھ [المعتقل] شارك في مظاھرة من أجل كیل  P49[المعتقلین] لیخبر  
 في أنشطة مسلحة ضد النظام.   P49 شارك إن وأراد أن یعرف  

].  التحقیقإنھ یعتقد أن ذلك حدث في نھایة جلسة [  P49قال  فھذا الشخص وماذا حدث معھ.    استُدعيأن یصف كیف    P49من    فیدنیرطلب  
[ألعلى أو  بة االعص] أنور[  حرك  ،] إحضار شخص. ربما في النھایةأنور[  طلب  ،[في المظاھرة] P49" عن سبب مشاركة  اتحدثن "بعد أن 
یوم اإلفراج    P49عنى  إلى أنھ ال یتذكر ما إذا حدث في تلك الجلسة أو في الجلسة الثانیة (  P49أشار  ].  [الشخص   P49  ير لیُ ألسفل]  

 عنھ). 

إنھ ال یتذكر    P49قال  فعندما كان معصوب العینین.  قبو  في ال  ىاألول  التحقیق   جلسة   ھذا الموقف حدث في  إن   P49  قال إذا  فیدنیر عّما  سأل  
یكن  . لم  إطالق سراحھ بدایة الجلسة الثانیة في یوم    م في أ  ،نھایة الجلسة األولى  عند  في القبوما إذا كان ذلك قد حدث في المكتب األول  

P49  تذكر جیًدا. ی 
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فأجاب أنھ ُعرض علیھ    ،إنھ ربما ُسئل عن سبب مشاركتھ في المظاھرة  P49قال  فُسئل الشخص أو إذا حدث لھ شيء.  فیدنیر عّما  سأل  
أنھ    P49كان من الواضح أنھ یعرف السؤال الذي سیُطرح علیھ وشعر  و" نشاھد.  كنا"وكبیرة    [عرًضا]  كیلو موز. لقد كانت مسرحیة 

یظھر  أن  كان یحاول    أنور أن    P49  قصد نھ شخص لطیف [ربما  أ   یظھر  أن  لقول ھذه الكلمات القلیلة. كان یحاول  امستعدً كان  [الشخص]  
 نھ شخص لطیف مع المعتقلین]. أ

إذا كان یوافق على عملیات القتل التي كانت    P49وسأل    ،بالطبع  P49قال  فإذا كانت المظاھرة مسلحة.  عّما    أنور إن سألھ  فیدنیر  سألھ  
 نھ ضد العنف من جمیع األطراف. إ  P49  قال كانوا بشًرا في النھایة.    یموتون ألن الذین كانوا    ،یتفق معھم  أنھ بالتأكید لم  P49أخبره  فتحدث.  

یُقصد    ،" [في سوریافركة أذن"   كان عبارة عنبرمتھ    الموقف إنھ یعتقد أن    P49قال  ف.  فعلھ   أنور أراد    ماحول    انطباعھ   عّما كان  فیدنیرسأل  
  P49قال والمصطلح].   المترجم الشفوي أوضح و"ھل تعرف كیف تترجم ذلك؟"    الشفوي المترجم P49 . [سأل ]للتحذیر  عقاب بسیط ھذا ب 

  ،كونھ تحقیقًا  عقابًا أكثر من  األمر  كان و  علیھ.   یشجع/سیاسیًا ولم یكن خطیًرا ولم یحرض على القتل  م یكنھي أنھ ل  األساسیة   إن النقطة 
  كانأن ھذا  P49ما یمكنھم فعلھ. یعتقد  P49یظھرون لـكانوا و]".  شئنا[ھنا متى   ك]اعتقال[ جلبك نستطیع"و  بالسلطةأشبھ بالتباھي كان و

 مدرسة). الفي   لو أنھ الھدف وما جعلھ متأكًدا من ذلك ھو أنھم أحضروا والده في الیوم األخیر (كما

أعطى معنى آخر.  المترجم الشفوي اآلخر  لكن    ،المعنىالشفوي    . [أوضح المترجمP49  المصطلح الذي استخدمھقال بوكر إنھ لم یفھم  
 ]. المترجم الشفوي  شرح سماع  لم یستطع  مراقب المحاكمة لكن  ،شفویینین اللمترجمَ أدى ذلك إلى بعض االلتباس بین او

جلسة    كان مكتبًا مغلقًا لھ باب. أما   ،نعم  P49قال  فكان في غرفة مغلقة.    القبو   الذي جرى   التحقیق أن    P49  شعر إذا  فیدنیر عّما  سأل  
 . غرفةفي ال  تفقد كان  ةالثانی [التحقیق] 

 . ذلك P49فأّكد من قبل المحقق اآلخر.  ةالثانی  التحقیق جلسة ت أُجری إذا عّما  فیدنیرسأل  

 في مكان مفتوح.  ت كان  ةالثانی  التحقیقجلسة إن  P49 فقال .  ةالثانی  التحقیقجلسة عن مكان إجراء  فیدنیرسأل  

كانت  و].  القبوكانت المرة األولى في مكتبھ [في    ،ال  P49قال  ف.  القبوفي المكتب في    أنورمع    أُجري كال االجتماعینإذا  عّما    فیدنیرسأل  
  إلى ]  أنور معھ [  P49ورباط الحذاء. ثم ذھب    P49] إحضار حزام  أنور طلب [  حیث  ،إطالق سراحھ  عندالمرة الثانیة في مكتبھ ولكن  

  إن كان بإمكانھ أخذ   وسأل   P49شرفة. توقف    لھ أنھ كان في الطابق األول وكان    P49والذي یعتقد    ،الطابق العلوي إلى مكتبھ الثاني
 استراحة. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 

بالطبع. كان یسمعھا    ،نعم  P49قال  فھ.  اعتقالمعاملة من معتقلین آخرین أثناء  السوء    ا ناتجة عنأصواتً   P49  سمعإذا  فیدنیر عّما  سأل  
الوقت.   كانكأن ومعظم  منظمة  ھ  [تعذیب]  جلسات  الیوم  ،ھناك  في  جلسات  وثالث  جلستین  بین  جلسة إلطالق سراح    ،ما  ھناك  وكانت 

 تمجد بشار [األسد].  باإلضافة إلى أغانٍ  ،]في االعتقالالمتظاھرین الذین كانوا ھناك [

 . ذلك P49فأّكد  . المعاملةاألصوات الناتجة عن سوء سماع نفس   القبوأي شخص في  بإمكان إذا كانفیدنیر عّما سأل  

  إنھ P49قال فعندما صعد إلى الطابق العلوي.  ،الحقًا أشخاص آخرین والتحقیق مع  الصراخ سماع  P49إذا كان بإمكان فیدنیر عّما سأل 
  P49لم یستطع    ،وبالتالي  ،تعذیب  ]یكن ھناك[لم    ،]ھمای كلإلى الطابق العلوي [استخدم كلمة یمكن أن تعني    صعوده/إطالق سراحھ   عند

 سماع [مثل ھذه األصوات] في الطابق العلوي.  بإمكانھمعرفة ما إذا كان 

  وأُحضر إنھ التقى یوم اإلفراج عنھ برئیس الفرع.  P49قال فإذا التقى بضباط رفیعي المستوى قبل إطالق سراحھ. عّما  P49ر فیدنی سأل 
   . الرئیسال یتذكر اسم  P49إلیھ ولكن  P49والد 

 ھو. كان أنھ  %  90بنسبة كان متأكًدا و ،على األرجح  P49قال ف. مألوفًا توفیق یونس اسم إذا كان فیدنیرسأل  

في مكتب أنور    P49كان  ،ال P49قال فھناك.   أنور إذا كان ما ] وتوفیق معھ [ P49 ث ھل تحد المكتب؛حدث في عّما  P49 فیدنیرسأل 
] اصطحبھ إلى الطابق  أنور أنھ [  P49كان في الطابق العلوي. یعتقد    P49] مكالمة ھاتفیة تقول "حسنًا" وأن والد  أنور] ثم تلقى [رسالن[

كلمة یمكن   P49" [استخدم  "سلّم علیھو   عن قصد   P49الفرع جالًسا على كرسي قریب. ذھب إلیھ    رئیس كان  والده ھناك والعلوي وكان  
  P49وكأن  (  P49] لم یكن یرید الرد بالمثل ألنھ كان من الواضح أنھ كان منزعًجا من  توفیقعلى الرغم من أنھ [  ،أن تعني "صافحھ"]
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لم یحدث.    ذلك و  ،الرحمة]  مشھد لھ وھو یعتذر ویبكي [متوسًال   رؤیة  أرادوا بأنھم    P49وشعر    . في موقف حرج])  توفیقحاصره [وضع  
  P49] إنھ یأمل أن تكون ھذه ھي المرة األخیرة التي یأتي فیھا  توفیق طویال. قال [  اجتماًعالم یكن  وأصیب رئیس الفرع بخیبة أمل.    ،وھكذا
 وأعطوه السیارة على الفور.  ،مع والده P49وغادر  االجتماعبنفس المعنى). انتھى قال شیئا ولكن  ،یقل ذلك بالضبط م(لإلیھم 

ھ كان  ولكن   ، إنھ یعتقد أنھ كان نفس [المبنى]  P49قال  ف. أنور إذا كان مكتب رئیس الفرع في نفس المبنى حیث كان مكتب  عّما    فیدنیرسأل  
 . أعلى بطابق واحد 

صورة    وجود   غرفة فسیحة ویتذكر  عبارة عن  كان  إنھ  P49قال  فالذي كان في الطابق العلوي.    أنور أن یصف مكتب    P49من    فیدنیرطلب  
، على العكس تماًما  ومشرقًا جدیًدایتذكر أن المكتب كان  P49ن فإ  ،شرفة ھناك تكن إن لمو ،ربما كانت ھناك شرفةوكبیرة لحافظ األسد.  

 . القبومكتب في من ال

] لم یتفق مع بشار  أنور لكنھ یتذكر أنھ [  ، إنھ ال یتذكر التفاصیل  P49قال  فعن صورة حافظ.    ] وأنور  P49[  تحدثاإذا    P49  فیدنیرسأل  
بدا    ،P49لـ. وفقًا  الشخصي للمحكمة أن ھذا كان بالطبع انطباعھ    P49أوضح  وأنھ من الغریب أنھ كان یخبره بذلك.    P49األسد ووجد  

الموجودة في المكاتب والشركات  أن الصورة الكبیرة لحافظ كانت مختلفة عن الصور  ھو    P49لـذلك  أّكد    ماوأكثر انحیاًزا لحافظ.    أنور
 والشوارع. 

  ،P49موجھ إلى    أنور اعتذار من  كشیئًا    الفیسبوك إنھ قرأ على    ،أوالً   P49قال  فبعد إطالق سراحھ.    أنور ب   P49  اتصلإذا  فیدنیر عّما  سأل  
  وكان حول سبب ،المخابرات) جھاز   ] عنأنور [  اققشن اكان بعد  ذلك أن P49(یعتقد  P49ألنھ لم یكن لدیھ معلومات االتصال الخاصة بـ

أن أنور    P49وأخبر    الفیسبوكعلى    P49بـ  ، من منزلھ  P49]  اعتقلالذي أخذ [  ،]أنوراتصل مساعده [  ،الحقًاو  . P49لـ]  أنور[  اعتقال
أو    أنور[لم یحدد ما إذا كان مع    وتواصل معھفضولیًا    P49. كان  P49إذا لم یمانع    ،] كان في ألمانیا ویرغب في التعرف علیھرسالن[

فكر   P49ألن  ،حول سبب وكیفیة حدوث العملیة برمتھا الفضول  P49ك وتملّ إرسال رسائل صوتیة.  ب  الواتساب مساعده] في البدایة عبر 
 قد انشق بالفعل.   أنورإذا كان  وأراد معرفة  ،كثیًرا في األمر

في برلین (كانت معظم الرسائل بشكل عام  أن یلتقیا    إنھما اتفقا على  P49قال  فأو إذا لم یقل أي شيء.    أنور، قالھ لھ  عّما    P49  فیدنیرسأل  
 قبل لقائھما.   اعتُقل ] أنورولكن [ ، وما إلى ذلك)  اتأشبھ بالتحی 

أقرب إلى  كان النقاش  و.  كھذاعن موضوع  تحدثا    اإنھ ال یعتقد أنھم  P49قال  فعن سبب انشقاقھ.    أنور  أخبرهإذا  عّما    P49  فیدنیرسأل  
 أكثر من ذلك.  وال  ،بھ عدة مرات في الماضياءه والتق P49] بوالد أنور حول كیفیة معرفتھ [ كونھ

 استجواب من قبل المدعین العامین 

كان یقصد "في  إذا  عّما    كلینجھ  P49سأل  ف.  ى األول  التحقیقجلسة  تعذیب أثناء  الوأصوات    صرخات   سماع   باإلمكانإذا  عّما    كلینجھ سأل  
 ]". التحقیق غرفة [

 . ذلك P49فأّكد : نعم.  كلینجھقال ف

 نعم بالتأكید. P49قال ف. أنورسماع ذلك في غرفة  كان باإلمكانإذا عّما  كلینجھسأل 

وكان من  .  ذلك ال شك في  ھناك.    بإجراء التعذیب یعلم    أنور كان    ،"بالتأكید  ، استجواب الشرطة  محضر مقتبًسا من    P49ذاكرة    كلینجھ   أنعش
االقتباس بالكامل]. سأل  سماع  ما كان یحدث ھناك". [لم یتمكن مراقب المحاكمة من  ب   على علم  أنور  كان.  الممكن سماع ذلك من الشارع

أن ھذا كان التوجھ العام  ھو  المؤكد    إال أن.  اكان صحیحً اقي  لكن الب   ، إنھ ال یعرف سبب انشقاقھ  P49قال  ف  إذا كان ھذا صحیًحا.  كلینجھ
 [العادي] یعرف ذلك [في سوریا].  الطبیعيحتى الشخص وحتى قبل الثورة.  ،المخابرات لجھاز

  كلینجھ . سأل  ت عالقة رئیس ومرؤوس كان   التحقیقن في غرفة  ی اآلخرَ   ینوالعنصر  أنورعن العالقة بین    P49إلى أن انطباع    كلینجھأشار  
P49  توصلوقد ذلك.  خلص إلى كیف P49  كانا في الخلف [خلف  ،] في المكتب أنور عندما كان [فذلك من خالل عدة نقاط. إلىP49  .[

بعد مرور    وجود شخصین آخرین في الغرفة   P49حیث اكتشف  .  غیره   ھو الشخص الوحید الذي یتحدث تقریبًا ولم یتحدث أحد  أنوركان  و
 الرئیس.  كان انطباع بأنھ P49وھكذا تشكل لدى .  فترة

"سیدي."   قائلین  منخفضةنھ بنبرة اكانا یخاطب  اإنھ یعتقد أنھم P49قال ف.  ینعنصرالمع  أنور إذا كان یتذكر كیف تحدث  P49 كلینجھ  سأل 
 .لمن ھم أعلى منكعادة في سوریا وھي تقال 

كان من الواضح أنھ أعطى األوامر.    ھلكن   ، الغرفة  كانوا في لمن  لیس    P49  فقال .  أنورإذا كانت ھناك تعلیمات أو أوامر من  عّما    كلینجھسأل  
 مرتین].  یطلب ال یحتاج أن و. مھأن ال أحد یجرؤ على التشكیك في كال ذلك یعنيو ،ین" [ترجمة تقریبیةت اثن  لن تصبح "كلمتھ
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یُعاملكیف    P49  كلینجھسأل   بالاعتقالأثناء    كان  البدایة أنھ    P49قال  فین اآلخرین.  معتقلھ مقارنة  بمعاملة    حظيإنھ كان واضًحا منذ 
ولكن بشكل عام    ،أن ھناك مبالغات بالتأكید  P49أضاف  و  المخابرات. جھاز  بناًء على معرفة كل الشعب السوري باالستقبال في    ، خاصة
دخولھ [الفرع] وكان ذلك  عادة ما یتعرض المرء للضرب بمجرد  ف  ،وأخبروه عن الظروف ھناك])  تعّرضوا لالعتقالأصدقاء [  P49(ولدى  

 معاملة خاصة جًدا بسبب "وضعھ". عاملوه أنھم  P49فقط. یفترض  قساة كانوا   ؛P49لـمنھجیًا. لكن ذلك لم یحدث 

 "]. على ف كانت "تعرّ  P49و  التي استخدمھا كلینجھعلى والده [الكلمة  أنور ف قال إنھ فنان وتعرّ   P49أن إلى  كلینجھ  أشار

 ". تعّرف علىمن " والده" بدالً   عرفإذا كان یقصد "عّما  كلینجھ سأل بوكر 

أنھ    P49]  أنور. أخبر [امعروفً   P49والد  كان  و  ،P49لـھو من ذكر ذلك    أنور   إن   P49قال  ف".  تعّرف علىكان یقصد "  ،نعم  كلینجھ قال  ف
] یخدم في  أنور ] عندما كان [P49علیھ [والد  [أنور]  لكن ھذا ال یعني بالضرورة أنھ كان صدیقًا لوالده. ربما تعرف    ،تعرف على والده

 كانت ھناك معاملة خاصة.  ،لكن نعم ،. ھكذا عرفھآخرمكان 

أنھ ال یوجد   P49یعتقد حیث ".  ا"احترامً  یقول إنھ كان إنھ لن P49قال  ف  أو عمل والده. P49یحترم عمل  أنورإذا كان عّما  كلینجھ سأل 
  معلًّما إلى أنھ رأى    P49. أشار  ا صفرً   ھناك  المعلم ستكون قیمة   ،على سبیل المثالفاحترام في المخابرات ألي شخصیة مھما كان حجمھا. 

 [صحح نفسھ]).   ذلك بل سمع لغة إنجلیزیة یتعرض للتعذیب (لم یرَ ل

یقول  سلكنھ    ، إنھ قد یقول ذلك  P49قال  فر الفنانین.  كان یقدّ   أنور معاملة خاصة ألن  لقي  انطباع بأنھ    P49إذا كان لدى  عّما    كلینجھسأل  
  ، عن اإلنسانیة  P49  غیر أنھ لو كان سیتحدث   "جیًدا" مقارنة بالطریقة التي یُعامل بھا اآلخرون.   P49] عامل  أنورإن ما حدث معھ ھو أنھ [

.  فحسب   أنور[من]  ولم یكن ،كان ھناك عنف منذ اللحظة األولى وظلم مستمر في النظام بأكملھحیث على اإلطالق.  فلن یكون ذلك "جیًدا" 
 ولیس بالمعاییر اإلنسانیة.   ،ما یحدث في سوریاب  مقارنة  كان ذلك ،"جیًدا"  P49عندما قال  ،لذلك

 . قد أُجیب السؤال  نإ . تدخل بوكر قائًال تحقیقاتھین اآلخرین في معتقلبشكل مختلف مقارنة بال  كان یُعامل لماذا  P49 كلینجھسأل 

 تكرار السؤال.  من الممكنإذا كان عّما   P49السؤال. سأل  كلینجھ ولھذا سأل  یُجب إن السؤال لم  قالت كیربر

یمكنھ تأكیده    أمًرا لیس    بالطبع ھذا    إن   P49قال  فین اآلخرین.  معتقلمقارنة بال  معاملتھ بشكل جید أسباب    سیشرح كیف    P49  كلینجھ سأل  
تلقى معاملة خاصة جًدا بسبب مسیرتھ   ، وفقًا لرأیھ الشخصي  ،القول بأنھ P49إال أن بإمكان . أنور . لھذا أراد التعرف على % 100بنسبة 

أنھ یجب أن یكون   P49یعتقد    . الفني أم عرقھ.]  المجالوربما بسبب "أصلھ" [من غیر الواضح ما إذا كان یقصد أصلھ في    ،المھنیة وعملھ
 بھذه الطریقة.  أنور لكي یعاملھ  ،لوضعھ محدد ھناك شيء 

یعارضھم    ن لكنھم أرادوا التأكد من أنھ ل  ،"ا"احترامً وا لھ  كّن إنھم لم یُ   P49قال  فأو أصلھ.    P49یحترم مھنة    توفیقإذا كان  عّما    كلینجھ سأل  
 ھذه ھي طبیعة عملھم. وي شخصیة. أل  ون احتراًماكّن یُ إلى أنھ یرید التأكید مرة أخرى على أنھم ال  P49. أشار مجدًداعلنًا 

  P49إذا كان لدى  عّما    سألت بولتس"حثالة".  على أنھم    التحقیق أشار إلى المتظاھرین أثناء    أنور قال إن    P49إلى أن    أشارت بولتس 
  P49یكن    لمو  برمتھ كان مسرحیة [عرض].   التحقیق أن    بصراحة  نھ شعرإ  P49قال  فكان مؤیًدا للنظام ضد المتظاھرین.    أنورانطباع بأن  

]  رسالنأنور [  یذكر  P49  حتى أنبأمان.    لینتھي األمرن أدواًرا  ا كانا یلعب و].  P49  بكالم  أنور[لم یقتنع    وال ھو   ،]أنور بما قالھ [  اقتنعً م
" وما إذا كان من الممكن أن یكونا  األمر"ھذا  لـ] بعمل سیناریو  P49و   أنور[  ا كان ینبغي أن یقوم  إن   P49ما وسأل    مرحلة أدلى بتعلیق في  

 : "بجدارة". أنور  P49أجاب فممثلین. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إذا كان ذلك مرتبًطا  عّما    ین اآلخرین. سأل بوكر معتقلعامل بشكل جید مقارنة بالكان یُ إذا  عّما    P49عي العام سأل  أشار بوكر إلى أن المدّ 
  ور عامل أن إذا كان فھمھ لسؤال بوكر صحیًحا وأنھ كان یسأل كیف  عّما    P49سأل  ف"اآلخرین".    أنور   عاملوكیف    ،أم بفرع الخطیب  أنورب 

 اآلخرین. 

إنھ ال یعرف كیف عامل السید أنور    P49قال  فبذلك.    P49  عناهوأراد أن یعرف ما    ،"اآلخرین"و  " ھو قال "  P49أن    إلى   بوكر  أشار
 . فحسب أنوركیف عاملھ  بل ،] اآلخرینرسالن[

  P49ھ ربما تعرفا على بعضھما البعض قبل الخطیب. سأل بوكر قال إن  P49وذكر أن   P49و  أنور إلى موضوع والد  P49أشار بوكر 
إنھ علم بكل ھذا من    P49قال  ف بعضھما البعض.    إلى تحدثا    متىكیف یعرف    P49كان یقصده بعبارة "قبل الخطیب". سأل بوكر  عّما  

 یعرف والده.  كان  أنھ P49] أنور[  هأخبروبذلك. إیاه  P49لم یخبر والد و]. رسالن خالل أنور [
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  ا كان   اأنھم  ،بھذا التعبیر  ،عنيی   P49إذا كان  عّما    . تساءل بوكر P49  كان یعرف والد /على  فتعرّ   أنورقال إن    P49أن    إلى  بوكر   أشار
]  رسالن لمكان الذي كان یعمل فیھ أنور [ا  P49والد    زار   لم یكونا أصدقاء على المستوى الشخصي.  ،إنھ حسب ما یذكر  P49قال  فأصدقاء.  

رؤیة والده    أنورربما اعتاد  و.  P49] یعیش في نفس المكان الذي كانت تعیش فیھ عائلة  أنور[  كان  ربما  قبل ھذا المكان [أي قبل الخطیب].
 أنھا كانت عالقة شخصیة.  P49 یظن. ال P49في الشارع أمام منزل عائلة 

كان یعیش بالقرب من عائلة    أنورأن    P49لم یكن مكان عملھ. یعتقد    ،ال  P49قال  فالسابق.  أنور  كیف یعرف مكان عمل    P49سأل بوكر  
P49  ھذا ما فھمھ  یسلّم علیھ] وكان  صدفة   اببعضھم  ن یلتقیاأ  اوكان یرى والده بالصدفة [اعتاد .P49    أنور كل ھذا من  جاء  .  أنورمن  

 ذلك]. ب  P49 أنورأخبر [

یوضح أنھ    الفیسبوكعلى    ألنور  إنھ قرأ منشوًرا   P49  قول  إلى  بوكر   أشار.  بانزأو    P49لـبالنسبة  یكون إشكالیة  ھذا قد    قال بوكر إن
" بمعنى  اضطر أشخاص آخرین أیًضا ["  اعتقال  اضطر إلى   أنور  یعتقد أنفإنھ    ،سمع ذلكی . قال بوكر إنھ عندما  P49  اعتقالاضطر إلى  

اضطر إلى    أنورن  أ  ینص علىكان    ،على حد ما یتذكر  ،الفیسبوكشر على  ما نُ أن    ،أنھ سیقول  P49"]. أوضح  أي خیارأنھ "لم یكن أمامھ  
الفرع  P49  اعتقال تلقاھا رئیس  التي  المعلومات  أیًضا إن اسم    P49ن  بأ  ،بسبب  المنزل. وقال  بالفعل على قائمة    P49كان في  كان 

 . P49 أال یعتقلالوقت  ة لی ] كان یحاول طأنوروأنھ [ عتقالالمطلوبین لال

.  P49  ال یعتقلأحاول  من    كان ھو  AS] أن  الفیسبوك [على    المنشوروأنھ ورد في  ]  ASاسم [ُحجب االسم] [ذكر    P49أشار بوكر إلى أن  
  P49] الذي جاء إلى منزل رسالنھو مساعد أنور [ AS إن P49قال  فھو من قال ذلك.  أنورمتأكًدا من أن  P49سأل بوكر ما إذا كان 

 ھ. اعتقالیمكن أن یوقف [أمر]  أنور رسالنفي حین أن  ،بمفردهھ اعتقاللدیھ سلطة كان  AS أن  P49ال یعتقد وھ.  عتقالال

  بحسب إنھ    P49قال  فھو من فعل ذلك.    ASكان    ،بینما في الواقع  ، الفیسبوكعلى    كتب ذلك المنشور  أنورقال إن    P49  إلى أنبوكر    أشار
  ، امتأكدً  لیس  P49إن ذلك.   فعل لم یرد لكنھ  یعتقلھإنھ كان علیھ أن   قائًال   ،P49على اإلنترنت بشأن  أنوركان ھناك اعتذار من  ،ما یتذكر

 قال ذلك على اإلنترنت.  من ھو  AS وقد یكون بالتالي  ،یمكن أن یكون سوء فھم ھولكن 

سأل  واتصال غیر مباشر مع رئیس الفرع.    [AS]  لدى  إذا كانعّما    تساءل بوكر.  P49  اعتقالھ تلقى أوامر ب قال إن   ASأن    إلى   بوكر  أشار
 .P49 اعتقالأمر ب  منإذا كان من الممكن أن یكون رئیس الفرع ھو عّما  P49بوكر 

عّما    . سأل بوكر توفیق یونس أشار إلى رئیس الفرع باسم    "الیوم"   لكنھ   ،في استجواب الشرطة  توفیق یونس لم یذكر اسم    P49قال بوكر إن  
 عدة أسئلة. یھ ینطوي عل ذلك  إن P49قال ف.  توفیق یونسیعرف  P49إذا كان 

مرة واحدة فقط في ذلك  التقى بھ    P49فإن    ، توفیقإنھ بخصوص    P49قال  فقبل أو بعد اعتقالھ.    توفیق  P49  التقىإذا  عّما    سأل بوكر
 ]. إطالق سراحھ ھ وقبل اعتقالالوقت [أثناء 

أنھ  ب فاجأه [  P49وأن    P49  لى أن یسلّم علىع  كان ُمجبًرا  توفیقأن    إنھ شعر   P49قال  ف.  وسلّم علیھ  P49ید    توفیق سأل بوكر إذا صافح  
 . توفیق] وھو ما لم یتوقعھ السالمبدأ 

إنھ یعتقد   P49قال فبخیبة أمل.    توفیق  أصیب . سأل بوكر لماذاP49أصیب بخیبة أمل وكان یتوقع اعتذاًرا من  توفیقأن إلى بوكر  أشار
 ]. P49 بوكر .. [قاطع .P49 اإلفراج عنأثناء مشھد  منكوبًا P49أراد "ذلك" وأن یرى  توفیق أن 

 . مع األسف  ،P49 فأجاب لم یحدث".   ذلك "لكن  ، قاطعھ بوكر

أراد  وعلى األرض ویبكي ویقول "آسف" ویعتذر لوالده.    P49كان یتوقع أن یركع    توفیقإن    P49قال  ف .  توفیقكان یتوقعھ  عّما    سأل بوكر 
 إلى مظاھرة.  وتحویلھ  العزاء إلى  ب لیذھ P49وأن الناس خدعوا  اأحمقً  كان إنھ  P49لـ ] أن یقول توفیق [

" وكم من الوقت مكثوا في الغرفة.  توفیقمن أنھ    %90متأكًدا بنسبة    P49"الشخص الذي كان  و   أنوربین  ت العالقة  سأل بوكر كیف كان 
أي أن أنور  :  P49ذكره  یت . ھذا ما  فحسب  إلى الغرفة   P49اصطحب    حیث أنھكان معھم في الغرفة.    أنور إنھ ال یعتقد أن    P49قال  ف

لكن    ،]اإلفراج   إلى الطابق السفلي [عند  متجھینووالده]    P49كنا" ["] مرة أخرى عندما  أنور و  P49تقابلنا" [ "ثم غادر. ربما    اصطحبھ
P49  .ال یتذكر 

ذلك    أنورقال    مَ لِ   P49سأل بوكر  ویرید أن یوضح لھ أن المتظاھرین كانوا حثالة.    أنورقال إن    P49إذا كان صحیًحا أن عّما    سأل بوكر
وجھة نظر النظام بأكملھ.    ت تلك ھيكان قال ذلك و]  أنور[إن    ،ال  P49قال  ف  بسبب الظروف المحیطة. بتلك الطریقة    ذلك   P49  فھم وما إذا  

د من أجل المال". ذكر العدید من  تخریب الباللومستعدون لفعل أي شيء و  ،]من الناحیة المادیةوفقراء [  ،إن "ھؤالء غیر متعلمین  أنور قال  
 وقال إن ھذا الشاب وافق على التظاھر من أجل الموز. حدث عن الموز الشاب الذي ت األمثلة ثم أحضر 
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  نفسیتھ كانت ولكن كان من الواضح أن    ،جروح  م یكن لدیھ ل  ،ال  P49قال  فالموز مصابًا.    الشخص الذي تحدث عنكان    إنسأل بوكر  
ال قیمة  ب   أنھ  أن الشخص كان یتصرف كما لو   P49  عنى  العبارة.  ترجمة في    لبس[كان ھناك    دوني  محطمة [مدمرة]. لقد تصرف بشكل 

 أستحق ھذا" إلخ.].  ،ال فائدة مني"أنا أحمق و قائًال 

ھ اعتقل  كان من الممكن أن و ھناك لفترة طویلة.  معتقًال   أنھ كان نھ بدا  إ  عن ذلك الشخص لشرطة  ا  قال في استجواب   P49أشار بوكر إلى أن  
 االقتباس كان خاطئًا.  قال بانز إنلرؤیتھ.   P49 العصابة عن . ثم أزیلت األنھ كان مسلحً 

مع   التحقیقأثناء  P49 قال إذا عّما  سأل بوكر وإنھ ال یوافق على عنف النظام.   P49عندما قال  أنوركیف كان رد فعل   P49سأل بوكر 
 إذا كان ھناك عنف من قبل النظام.  أنور سأل قد  P49 كان ا إذامّ یسأل عإذا كان   بوكر P49 ن ھناك عنفًا من جانب النظام. سألإ أنور

] أن  أنور [ه  أخبر P49ن إ ،بحسب ما یتذكرإنھ  P49قال فذلك.  سأل عنإذا عّما  ولیس  ،ذلك P49 قالإذا عّما  قال بوكر ال. كان یسألف
 . قائًماالعنف كان 

 ال یوجد عنف وال تعذیب.  ، ال] كانت أنورإنھ یعتقد أن إجابتھ [ P49قال  ف. أنوررد  كان  ذاسأل بوكر ما

لكنھ    ،قال ذلك  أنور ] كان یكذب. كان واضًحا لبوكر أن  أنور أم أنھ [  أنور رأي    كان انطباع بأن ھذا    P49تشّكل لدى  إذا  عّما    سأل بوكر 
 ] كان جاًدا في إجابتھ. أنورلكنھ ال یعتقد أنھ [ ،الجزمإنھ ال یستطیع  P49قال فكان جاًدا.  أنوریشعر أن  P49 إن كان أراد أن یعرف 

  ، ومع ذلك  ،ألنھ شارك في أنشطة مسلحة ضد النظام  اعتُقل  شخًصا   للتحقیق  أحضر  أنورن  إشرطة  ال  قال في استجواب  P49بوكر أن    أشار
] الشخص  أنور[أحضر  ربما    ،ال  P49قال  فالموز.    عنالشخص الذي تحدث  ھو  إذا كان ھذا  عّما    P49لم یتعرض للتعذیب. سأل بوكر  

الناریة . قال المسلح إنھ أطلق  ذھنھ ] في  علقالموز ألنھ [الذي تحدث عن  شخص  الأنھ    P49المسلح وظن   على الشرطة ولم    العیارات 
 [المسلح].   العیارات الناریةالشخص الذي أطلق  أُحضر كان أن الشخص الذي  P49یتعرض للتعذیب. یعتقد 

لكن ربما    ،حدثتإن قصة الموز    P49قال  فالموز أیًضا وإذا كان ھناك شخصان.    الذي تحدث عن  شخصال  حضرأُ إذا    P49  بوكر سأل  
 .مع المسلح الموز [قصة]  P49خلط 

في    ذلك  كان یمكن أن یحدث وتذكره.  یستطیع  إن ھذا ما ال    P49قال  ففي تلك المرحلة".    ینزیلت عصابة العین أُ "عبارة    عن سأل بوكر ماذا  
   نھایة [الجلسة] األولى أو الثانیة عندما أطلق سراحھ. 

" ألنھ استخدم  ین[ربما كان یقصد "عصابة العین   لھا   إن  P49قال  فإزالة العصابة مع جلب الشخص المسلح.    ت تزامن إذا  عّما    سأل بوكر 
  . مرة الثانیةذلك الشاب في ال  أُحضرربما  ول  ،عالقة بالموضوع  في اللغة العربیة]  مؤنثة  ینوالكلمة المستخدمة لعصبة العین   ة " المؤنث اھل"  كلمة

في وقت الحق خالل تلك الجلسة أو في    ، بالكرسي دون أن یرى؛ ثم  P49أمسك    ، األولى  التحقیق ] ھكذا:" في جلسة  أصغھا[  ھا "دعني أقل
  P49 وال یتذكرالشرطة].  على [   الرصاص/العیارات الناریة الشخص الذي أطلق  P49لـ] أنور[ وعرض ،العصابةأُزیلت  ،الجلسة الثانیة

 ما إذا كانت في نھایة الجلسة األولى أم في الجلسة الثانیة. 

  ،ھذا حدث أثناء الجلسة الثانیة إن  P49قال ف. P49مكالمة ھاتفیة خالل الجلسة الثانیة إلبالغھ بوصول والد  أنور تلقىإذا عّما  سأل بوكر
 الطابق العلوي. في 

  أنور مع    P49عندما صعد    ،ال  P49قال  فمكتبھ في الطابق العلوي.  في  أو    التحقیق المكالمة الھاتفیة في غرفة    أنور  تلقى  إذا عّما    سأل بوكر 
"  صعدنا"  ، ونتیجة لذلك  ،كان ھناك  P49] أن والد  أنور[المكتب] وأخبره [  شخص   دخل تلقى مكالمة ھاتفیة أو [ربما]    ، إلى الطابق العلوي

]P49 توفیقإلى مكتب  أنور] إلى الطابق العلوي [إلى الطابق فوق مكتب أنورو .[ 

 . ذلك P49أّكد ف".  توفیق یونس أنھ كان٪ 90"مكتب الشخص الذي أنت متأكد بنسبة  ،قال بوكر

عندما  أُزیلت  لعصابة  ا  إن  P49قال  فزیلت العصابة.  أُ   أي طابق  في  ثم طابقًا آخر. سأل بوكر   ،صعد طابقًا واحًدا  P49أن  ذلك ب   لخص بوكر
 . القبوفي    ،الطابق السفلي في كان

  P49مكان    یعرف   دون أن إنھم اتصلوا بوالده بعد ثالثة أیام من    P49قال  ففي تلك الغرفة.    توفیق عنھ والده وتحدث  عّما    P49سأل بوكر  
  ، ]ُحجب االسم[  ،من اتصل بھ ولكن الشخص قال إن ابنھ P49والد   یعرف ). لم ھلیسأل عن مكان  األشخاصبالعدید من  P49(اتصل والد 

سألھم إذا كان بإمكان أحدھم أن یأتي ویأخذه.  وأنھ ال یعرف مكان الفرع وأنھ ال یستطیع القیادة.    P49أخبرھم والد  وفي الخطیب.    كان
 ] إلى الفرع. P49أرسلوا سیارة وأحضروه [والد ف

 من خالل والده.  P49قال فذلك. ب  P49سأل بوكر كیف عرف 
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كان    الیوم   ألن   نظًرا أنھ    بانزاقترح  و. یحتاجھبوكر عن مقدار الوقت الذي    ت إلى أن القضاة كانوا بحاجة إلى استراحة وسأل  ربركی   ت أشار
یمكنھم إنھاء الجلسة قبل استراحة الغداء. قال بوكر    ،ربما إذا لم یكن ھناك الكثیر من األسئلةف  ،بیوتھمفیھ معظم الناس إلى    یذھب  الیوم الذي

  فستُستأنف   ،دقیقة فقط  15إذا كانت المدة    قالت كیربر. و وأومیشین  رایجرلم یكن لدى أحد أسئلة سوى  دقیقة.    15إنھ یحتاج إلى حوالي  
 . الجلسة 

 . "تعال وخذ ابنكلھ " ا قالو  ""إنھم P49قال  فسبب إحضاره إلى الفرع.   عنوالده  أخبرهإذا  P49سأل بوكر 

قال  فورتبتھ.    خّیًراإذا كانت ھناك عالقة بین كون المحقق  عّما    وآخر سیئًا. سأل بوكر  خّیًراقال إن ھناك محققًا    P49أن  إلى  بوكر    أشار
P49  حقق معكان في مرتبة أعلى من الذي    أنور ألن    ،بالطبع أن ھناك عالقة بینھما  P49  .كانت الرتبة العسكریة لذلك الشخص أدنى  و

 . أنور من رتبة 

  P49بإمكان  كان  و.  غرفة] في الالتحقیق[وأُجري  مكتب.    لم یكن لدیھإنھ [المحقق الثاني]    P49قال  فكیف عرف ذلك.    P49سأل بوكر  
 . رتبة یعرف أنھ [المحقق الثاني] كان أقل أن 

  P49قال  فیصف العالقة بینھما.   وكیف  ،والسیئین یعملون كفریق واحد  الخّیرینانطباع بأن المحققین    P49إذا كان لدى  عّما    بوكرسأل  
 (الثواب والعقاب).  الجزرة والعصا ا كانت كفكرة إنھ

  بانزأنھ كان جاًدا وأنھ لم یكن عنیفًا. قال    أنورإنھ یمكن للمرء أن یعرف من صوت    P49أنھ في استجواب الشرطة قال    إلى   بوكر  أشار
 السیاق أیًضا ألن الشاھد لن یعرفھ.  تالوة إن على بوكر 

]  إذا  ما[كان السؤال    إن  P49كان جاًدا ولیس عنیفًا. سأل    أنورشعر أن    ،التحقیقأثناء    أنوریتحدث مع    P49كرر بوكر أنھ عندما كان  
 ] جاًدا ولیس عنیفًا. رسالنأنور [ كان 

] لم یكن  أنور أنھ بقولھ إنھ [  P49]. أوضح  P49لـالسؤال    المترجم الشفوي إنھ لم یفھم. [شرح    P49؟". قال  كذلك  كان أ"  ،قال بوكر نعمف
  ز جھافي فرع    P49كان    عنیفًا.كان  الوضع برمتھ    إال أنیعني أنھ لم یكن ھناك ضرب أو إھانة.    فإنھ  ،"لم یكن عنیفًا"و  ،یستمتع/یلعب

" باللغة  یُضرب " تعني "یُقتلعلى أنھا " االتي تُرجمت حرفًی  ،أن الكلمة الشفوي  [أوضح المترجم   یتعرض للضرب وكان أحدھم   ،المخابرات
  ، أنھ كان في الزنزانة یسمع أصوات ضرب وتعذیب آخرین  عنىلكنھ    ،للضرب  P49. [لم یتعرض  للتحقیق  P49العربیة العامیة] ثم ذھب  

 ]. ي للتحقیقدعثم استُ 

إذا  عّما    وسأل  ،P49م نفسھ إلى  قدّ   أنورقال إن    P49أن    إلى  بوكر  أشار.  أنورال    ،أن الوضع كان عنیفًا  عنى  P49أن    على  بوكر  شدد
 "أین؟".  P49سأل فكان ھذا صحیًحا.  

] في المكتب الرئیسي.  P49و  أنور یقدر والده عندما كانا [أنھ  أنھ یعرف والده وعملھ و  P49أخبر    أنورأن    ادعى   P49أن    إلى   بوكر  أشار
 المرة الثانیة.  أثناءربما كان ذلك ف  ،إنھ ال یتذكر P49قال 

إذا كان بوكر  عّما    P49سأل  ف. 2011  ، كانون األول/دیسمبر  10الثاني في   التحقیق معصوب العینین أثناء    P49إذا كان  عّما    سأل بوكر 
 . المحقق اآلخرمع أم  ] رسالنأنور [ تحقیققصد أثناء ی 

]  أنورإلیھ [إلى    P49  حیث أُحضر.  إفراًجاكان    بل  ،تحقیقًاإنھ لم یكن    P49قال  ف.  ةالثانی   التحقیقجلسة    أثناء  معھ  أنورتحقیق  قال بوكر  
 العصابة عن عینیھ".  ل "أز وقال 

  أنور إن    P49قال  ف]. P49لماذا وضع العصابة على عینیھ [  عنصرسأل ال  أنور قال أثناء استجواب الشرطة إن   P49أن    إلى  بوكر   أشار
 ]. السّجانیخاطب  أنور[كان  یھ لإ لكنھ لم یوجھ خطابھ العصابة عن عینیھ"  لقال "أز 

قال  ف.  أیًضاوما إذا كانت ھناك صورة لبشار عّما كان مختلفًا فیھا صورة حافظ لم تكن عادیة. سأل بوكر  قال إن P49أن  إلى بوكر أشار
P49 ة أال تكون ھناك صورھناك صورة لبشار. من المستحیل  تكان  طبع،. وبالرةكبی  تكان و. عادیة لكنھ یتذكر أنھا لم تكن ،إنھ ال یتذكر  

 . لھ

یتذكر  فھو  إنھ ال یتذكر.    P49قال  ف.  استنتج ذلك منطقیًا  P49  أم أن  ، یذكر أن ھناك صورة لبشار  P49قال بوكر إن سؤالھ كان ما إذا كان  
معلقة  فھي بالتأكید   ،في المخبزمعلقة ھناك صورة لبشار. "إذا كانت [صورة بشار]    ھ كانلكن المرء یعرف تلقائیًا أن   ،صورة كبیرة لحافظ

 المخابرات".  جھاز في
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وكان لدیھ صورة كبیرة لحافظ    جمیًال كان    أنور وصف أن مكتب    P49أن    إلى   بوكر   أشار قال بوكر إن الوضع "ھنا" في ألمانیا مختلف.  
 السؤال. ّما كان ع P49جود صورة لبشار". سأل  "كان البد من و  P49قال   ،األسد. وفقًا لبوكر

أال تكون  من المستحیل  فكان طبیعیًا.    ذلك   إن  P49قال  فلم یتذكر ما إذا كانت ھناك صورة لبشار األسد في المكتب.    P49قال بوكر إن  ف
 صورة لبشار. إنھ شيء رسمي.  ھناك

لم یكن یعرف ما إذا كانت ھناك صورة    P49خلص بوكر إلى أن    ،"كان البد من وجود صورة لبشار   "  P49ھ عندما قال  قال بوكر إن 
قال  واستنتاج بوكر.    ذلكأو ما إذا كان    ،ذلك  P49  قالیقصد ما إذا    بوكرإذا كان  عّما    ]المترجم الشفوي [  P49لبشار في المكتب. سأل  

P49    شعر  حیث   الحدیث عن أن حافظ كان الزعیم الذكي والقوي والحكیم.  كانصورة حافظ)  ل   بالنسبة انتباھھ (  لفتإن ماP49    أن أنور
الطریقة. [خاطب    بتلكیفكر    P49]  رسالنالصورة الكبیرة لحافظ مع فكرة أنور [  وجعلتحافظ أكثر من بشار.  ب   كان معجبًا]  رسالن[

P49  خاطئ. استنتاجھ [بوكر] قائًال إن ]  المترجم الشفوي 

].  لبرھة  P49توقف  … [كانت  ن ھذه الصورة إ  P49لـ]  أنورإنھ ال یتذكر. ربما قال [  P49قال  فعن حافظ األسد.    أنور قال    عّماسأل بوكر  
 إنھ ال یتذكر.  P49قال و

شيء    ھ یعتقد أن   ،نعم  P49قال  فموتھ خسارة كبیرة لألمة".  و  اعظیمً   رجًال   كان "  ، استجواب الشرطة  محضر   مقتبًسا  P49  ذاكرة بوكر    أنعش
 . من ھذا القبیل

  P49المخابرات." سأل بوكر    جھاز   أعرف ما یعنیھ أن أكون في   ،"من ناحیة أخرى  ، الشرطة  استجواب في    P49إلى قول  بوكر    أشار
بالعمل فيأنور. إحداھا أنھ [أموریعني لھ عدة  كان  إن ذلك    P49قال  فبذلك.    كان یعنیھعّما     ، المخابرات السوري  جھاز  ] اتخذ قراًرا 

] وما إذا كانوا  أنور [ إنھ ال یعرف ما ھي قناعات P49وقال  الجملة] P49[لم یكمل ..  .لیس لدیھ مشكلة في تعذیب الناس بسبب  ،وبالتالي
بما  وووافق على ذلك.    ،على القیام بعمل خطیر جًدا قد یؤدي إلى وفاتھ  أنور  وافق  ،. ثانیًایتفق معھا  كانت فكرةلقد  ین] مذنبین أم ال.  معتقل[ال
 علیھ أن یتحمل العواقب.  ،على علم بذلك أنھ

] شخصیًا.  أنوروال یعرفھ [  رف إنھ ال یع  P49قال  فالمخابرات.  جھاز  یعمل في    أنور كان    متىیعرف منذ    P49إذا كان  عّما    سأل بوكر 
 طویلة.   وقتأنھ كان ل  فقط P49 یعرفو

عن    P49أخبر  ]  أنورألنھ [  ،قبل ذلك  ،ال  P49قال  ف؟"  2011بوكر عن معنى "وقت طویل" في اللغة العربیة. "ھل ھذا یعني منذ    سأل
 . آخر المخابرات في التسعینیات في فرع  جھاز  في عمل والده. ربما 

ھذا سؤال  ف]. أنورإنھ ال یستطیع أن یقول لماذا انشق [  P49قال  فانشق ألنھ كان ضد العنف.    أنورقول إن  ی إذا كان  عّما    P49سأل بوكر  
 كبیر.

العمل مع النظام ھو من  ف  ھ بالنسبة لھ،إن   P49ال  فقیعمل ھناك منذ التسعینیات.    أنورمع العلم أن    ،عن رأیھ في السبب  P49سأل بوكر  
إنھ ال    P49قال  ومثل الدفاع عن الوطن.    ،وطنیة  دوافع]  أنور [  ت لھ ربما كان ووال عالقة لھ بالوطنیة.    ،الحفاظ على النظام/حمایةأجل  

 المخابرات. جھاز المرء في  قد یعمل   یعرف لماذا

.  عندما كنت طفًال   . تعرضت للتعذیب من قبل الشرطة صعب/شاق إنھا أرادت اقتباس شيء من استجواب الشرطة: "التعذیب    أومیشینقالت  
أیّضا لكن ال یمكنني    ،خّیًراال أستطیع أن أقول إنھ لیس    أنور،یحدث ھناك. عندما أتحدث عن    على علم بمافأنت    ،إذا قررت العمل ھناك

أثناء استجواب  [  األحیاندقیقة في بعض  الفوریة  الترجمة /لم تكن الترجمة  یعتقد أنھ قال ذلك.  ،نعم P49قال  فنھ لم یرتكب جرائم".  بأالقول 
نفس الوضع مع الشرطة بدون سبب.  من  معظم أصدقائھ    عانىو  ،لتعذیب طوال الوقت عندما كان طفًال یتعرض ل  P49  كانحیث  الشرطة].  

  P49ما إذا قال فقط معرفة أرادت إنھا أومیشین ]. قالت P49 قوطع حدیث[  سؤالھ]... أرادت أومیشین لم یفھم [ما مع ذلك  إنھ  P49قال 
 ذلك. ثم شكرتھ. 

المتّ   رایجرقال   قال في  إن  [  2020  ،مایو/أیار  18في    إفادتھھم  "المعتقل  االسم إن  أتعاطف مع  ُحجب  أنني  یعلم  ] كان متظاھرا وكان 
  P49لـھناك الكثیر من اإلشاعات وال یمكن و. ھ لم یكن على علم إال بما حدث معھ ھو ألن  ،إنھ ال یستطیع قول ذلك P49قال فالمعتقلین". 
 تأكید ذلك.

 ". التحقیقیقصد "أثناء  رایجر إذا كان عّما  P49كان متعاطفًا مع المتظاھرین. سأل  أنور انطباع بأن  P49إذا كان لدى عّما  رایجرسأل  

 ].تمثیًال [كذبًا/كان  برمتھألنھ اعتقد أن األمر   ،التحقیقیصدق أي شيء أثناء  یكن لم  ،ال P49نعم. قال  رایجرقال  ف
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إنھ ال    P49بل قال    ،لم یكن متعاطفًا  أنورإنھ لم یقل إن    P49قال  فلم یتعاطف مع المتظاھرین.    أنورأن    P49سأل بوكر كیف عرف  
 . متعاطفًا] أنوریعرف ما إذا كان [

قال  فلم یكن جاًدا.    أنورإذا كان ھذا یعني أن  عّما    P49ق أي شيء على اإلطالق. سأل بوكر  یصدّ   م یكنقال إنھ ل  P49أن    إلى  بوكر   أشار
P49    شعر  حیث  ا.  عنیفً دون أن یكون  ا  كان جادً   أنور قال إن  بل  ا.  لم یكن جادً   أنور إنھ لم یقل إنP49   ."بأننا "كنا جمیعًا نكذب على بعضنا 

 بعد الظھر]  12:50[ُصرف الشاھد الساعة 

 . ة قادمإلى جلسة   ىدعسیُ المفتش كنابمان  أن أعلنت كیربر

 

 . بعد الظھر 12:53فعت الجلسة الساعة رُ 

 صباًحا.   9:30الساعة  ،2021 ،أیلول/سبتمبر 8الجلسة التالیة في  ستُعقد
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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 46التقریر 
 2021أیلول/سبتمبر،  9و 8تواریخ الجلسات: 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021أیلول/سبتمبر،  8 –الیوم الثاني والتسعون 

العمر  ،  P50أدلى   یبلغ من  المعلومات]  [ُحِجبت  تعّرض  اعامً   45طبیب سوري  الخطیب حیث  اعتقالھ في فرع  ، بشھادتھ حول 
  ا ، فقد عالج أیضً اللضرب. وقال للمحكمة إن الصدمة النفسیة الناجمة عن االعتقال كانت أشّد من الصدمة الجسدیة. وبصفتھ طبیبً 

إلى الحد الذي یصبح فیھ لدى المرء میول    اقال یمكن أن یغیر شخصیة الفرد تمامً للمحكمة أن االعت   P50معتقلین سابقین. وأوضح 
 . كما تحّدث عن اإلقصاء االجتماعي الذي تعاني منھ النساء المعتقالت. عائلتھتجاه  الالنتحار أو یصبح عنیفً 

 الخطیب كشاھد.  ثم تلت رئیسة المحكمة قرار القضاة برفض طلب الدفاع باستدعاء سّجان سابق مزعوم في فرع

بشأن بیان المّدعي العام حول البالغ السابق للمحامین بإدراج االختفاء القسري كجریمة ضد    ابیانً   محامي المدعینوقّدم ثالثةٌ من  
 اإلنسانیة إلى التھم.

 2021أیلول/سبتمبر،  9 –الیوم الثالث والتسعون 

المفتشین الجنائیین كنابمان من الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بشھادتھ حول استجواب شاھد لم یرغب في اإلدالء   كبیرأدلى  
الجنائیة  الشرطة  مكتب  یستجوبھ  أن  قبل  مرتین  الشاھد  الفرنسیة  الشرطة  استجوبت  حیث  كوبلنتس.  في  المحكمة  في  بشھادتھ 

یكن على استعداد للمشاركة في اإلجراءات القضائیة أو في  مشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ لالاالتحادیة. ومع ذلك قال الشاھد لمكتب 
 المحاكمة في ألمانیا. كما رفض أمر االستدعاء الصادر عن المحكمة.

الھالل األحمر مقابل فرع الخطیب.   مشفى في    P51، طبیب سوري، بإخفاء وجھھ ومعلوماتھ الشخصیة. وقد عمل  P51ُسمح لـ
ر المحكمة عن الزیارات التي قام بھا ھو وزمالؤه للفرع حیث رأوا معتقلین في حالة جسدیة سیئة. ومع ذلك، لم یُسمح لھم  وأخب

من    اكان یُستخدم حصریً   مشفىأن ال  P51بتقدیم األدویة أو العالج، باستثناء خیاطة الجروح أو تضمید اإلصابات الخطیرة. وأضاف  
كمرضى دون ملفات طبیة صحیحة، واكتظت   مشفىُمنعوا من دخولھ. كما نُقل المعتقلون إلى ال  قبل الفرع ألن المرضى اآلخرین

 المشرحة بالجثث التي استقبلتھا من الفرع. 

بیانً  التھم. كما قّدم    ا قّدم محامي المدعي  بیانًا  مدعیًا،  بصفتھ  ، الذي قُبل  P50بخصوص طلب إضافة حاالت االختفاء القسري إلى 
 ا بالتفصیل تجاربھ ھو وعائلتھ مع االعتقال وأقاربھ المفقودین. حول ھذه المسألة، ُموّضحً  موجًزا

ن، إضافة إلى معلومات سابقوقّدم الدفاع طلبات لسماع ثالثة شھود إضافیین لتقدیم معلومات حول صحة شھادات أدلى بھا شھود  
 حول صالحیات أنور الفعلیة وشخصیتھ.

 
 

  
  

 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1
العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى 
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 



International Research and 
Documentation Center  

2 
 

 2021أیلول/سبتمبر،  8  –یوم المحاكمة الثاني والتسعون 

كلینجھ وبولتس. العامان  المدعیان  العام  ل االّدعاء  ثمانیة أشخاص وصحفي واحد. ومثّ صباًحا بحضور    9:35بدأت الجلسة في الساعة  
 حاضرین كالمعتاد.  محامو المدعین كان محامو الدفاع و

  د. من قبل    يدعولكنھ استُ   P50  دعِ أومیشین. وأشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن المحكمة لم تست  د.   برفقة  P50  مثل
أومیشین محامیة لھ. ولم تكن ھناك    د.مدعیًا ولقبول  بصفتھ  لالنضمام إلى المحاكمة    P50التي قدمت أیًضا طلبًا نیابة عن    أومیشین

أومیشین   د.. قررت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، قبول  P50شاھد  لل   ةمحامی  لیتم قبولھا بصفتھاأومیشین    د.بیانات بشأن طلب  
 . ھادتھ في یوم المحاكمة ھذا ألنھ لم یكن قادًرا على ممارسة حقوقھ دون محامٍ طوال مدة ش P50شاھد لل ةمحامی

 P51شھادة 

، طبیب سوري یبلغ من  P50غ لالمتثال لواجبھا في التحقیق القضائي. أُبلِ   P50قالت رئیسة المحكمة كیربر إن المحكمة ستستمع إلى  
 أو المصاھرة. قرابة السواء ببالمتھم تربطھ عالقة نفى الشاھد وجود أي بحقوقھ وواجباتھ كشاھد.  ،عاًما 45العمر 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

دخل في نزاع مع النظام السوري وتم اعتقالھ. طلبت    P50من د. أومیشین أن    اأوضحت القاضي كیربر أن المحكمة علمت مسبقً 
إنھ یود أوًال أن یشكر المحكمة وكل   P50أن یصف كیف دخل في نزاع مع النظام واإلطار الزمني العتقالھ. قال    P50كیربر من  

القانون بحیث یكون لكل متھم    إقامة دولة یحكمھا  غایتھم  تمن شارك في إجراء ھذه المحاكمة. قال عندما "بدأنا" الثورة في سوریا، كان
 قصتھ. في سرد P50 ومضىمھمة.  كانتالحق في الصمت والتحدث "وما شابھ ذلك". ولذلك فإن المحكمة "ھنا" 

عیادة طبیة بالقرب من دمشق. ذات یوم، تلقّى والداه مكالمة من شخص قال إنھ مریض. وبھذه الطریقة، حصل ھذا    P50كان لدى  
الھاتف   لـالشخص على رقم  بـ  اتّ و.  P50المحمول  المطاف  نھایة  قال    P50صل في  ھذا   حضرعندما    P50الذي أعطاه موعًدا. 

الرجل مكالمة وسأل  ھذا  ى  . بعد بضع دقائق، تلقّ P50مكتبھ، بدأ یروي قصتھ لـ  إلى  –رجل صغیر نسبیًا بوجھ مستدیر    –الشخص  
P50    سمح  ف.  أن یجیب على المكالمةیمانع بال  عّما إذا كانP50    لھ باإلجابة. أخبرP50    ،یراعي طبیبا، یجب أن  بصفتھ  المحكمة أنھ

صف كیف أخبر الرجل المتصل أنھ سینتھي خالل ثالثین  یل  P50واصل    خاطئة.  انت مراعاتھھذه المرة ك  ولكنرغبات مرضاه.  
. ألقوا الباب فدخلوا  P50  فتح.  P50  وبعد خمس دقائق، قرع عدة رجال یرتدون مالبس مدنیة جرس مكتب  دقیقة وسیكون "ھناك".

إنھ اتصل بأختھ التي كانت في المكتب أیًضا، لكنھا لم تسمعھ.    P50رقبتھ. قال  على  على الفور ووضعوا مسدًسا    P50القبض على  
فوق رأسھ وكان علیھ أن یجلس في المقعد األوسط،    P50ب قمیص  حِ إلى الطابق السفلي حیث كانت تنتظره سیارة كبیرة. سُ اقتید  ثم  
. قال للمحكمة إنھ ال یستطیع  الوجھة  P50. لم یعرف  اتقریبً   ویمینھ. ثم قادوا السیارة لمدة عشر دقائق  هیسار  إلى   ان یجلس  انكان شخصو

 ي ذلك الوقت. ف موقعھتقدیم أطر زمنیة محددة ألنھ كان في حالة صدمة. ثم اقتید إلى داخل مبنى لم یكن یعرف 

" حیث تم تفتیشھ. الردھةمكان أشبھ ببضع درجات إلى طابق سفلي. على الجانب األیسر كان یوجد "  ینزل  أنھ كان علیھ أن  P50تذكر  
إنھ اضطر إلى خلع مالبسھ، لكنھ لم یكن متأكًدا مما إذا كان علیھ أیًضا خلع سروالھ الداخلي في ھذه المناسبة أو ما إذا كان   P50قال 

  زنزانة جماعیة أخرى. تم أخذ متعلقاتھ الشخصیة وُسمح لھ بارتداء مالبسھ مرة أخرى. ثم نُقل بعد ذلك إلى    في مناسبةذلك قد حدث  
إنھ ال   P50تقلین. اضطر إلى البقاء ھناك حوالي خمس عشرة دقیقة قبل أن یتم نقلھ إلى زنزانة أخرى. قال  معالكان فیھا عشرات  

إن ھذا    P50. كان ھناك شخص آخر في الزنزانة من دوما. قال  1  رقملكنھ یفترض أنھا كانت تحمل ال   یستطیع تذكر رقم الزنزانة،
دي ضمادة حول رأسھ. بقي ھذا الشخص في الزنزانة لمدة یومین قبل أن  الشخص أصیب بجروح كثیرة في وجھھ ورأسھ وكان یرت

 إلى مكان آخر.  یُنقَل

وال في   . لم یستطع تحدید ما إذا كان الوقت لیًال أو نھاًرا،جلسات التحقیقیشرح أنھ ال یستطیع تحدید موعد محدد لبدء    P50مضى  
یریدون معلومات عن أنشطتھ ولكن في البدایة أنكر كل شيء. ثم ُطلب منھ االستلقاء  كانوا "إنھم"  P50. قال  أي طابق جرى التحقیق

ذ بعد ذلك مرة  إنھ أخِ   P50على قدمیھ باستخدام أداة قبل إعادتھ إلى زنزانتھ. قال    ُضِربعلى بطنھ على األرض ورفع قدمیھ. ثم  
ب. وصف  مالئھ. قیل لھ إنھ إذا لم یؤكد، فسوف یعاقَ وواجھوه بمعلومات عن ز  P50الحصول على معلومات حول    وا"أراد"أخرى.  

P50    ،قال    سأزید عدد الضربات".فكیف قیل لھ ذات مرة: "سأضربك عشرین مرة، وإذا سمعت صوتكP50    إن ھذا النوع من
ب بالیدین ض للضرمتأكًدا مما إذا كان قد تعرّ   P50ذات مرة للضرب وھو واقف. لم یكن  وتعّرض  التحقیق تكرر حوالي عشر مرات.  

یقف  P50 كان ثالثة أشخاص: ُوِضع في مواجھة مع كذلك أنھ  P50أو للركل، لكن الشخص الذي فعل ذلك كان یقف أمامھ. أوضح 
المحكمة أنھ كان معصوب العینین على الدوام. وكلما قال [المعتقل اآلخر]    P50[معتقل آخر] على األرض. أخبر  ھناك  كان  في غرفة و

 ب. شیئًا، كان یُضرَ 

إن المعتقل اآلخر   P50عندما قال المعتقل اآلخر شیئًا لم یعجب المحقق. فقال    اتحدیدً ض للضرب  ن تعرّ عرف مَ تأرادت كیربر أن  
  بأقوال ، كان القصد ھو مواجھة ھذا الشخص  P50. وفقًا لـP50  ض للضرب. وأضاف أن ھذا الشخص جاء إلى السجن بعدتعرّ 

P50. 
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كیربر كیف عرف   قال    P50سألت  بعده.  الفرع  إلى  المعتقلین اآلخرین وصلوا  ھذا   P50أن  متى [وصل  بالضبط  یعرف  إنھ ال 
.  P50إلى أنھ إما جاء في نفس الوقت أو بعد    P50، لم یكن ھذا الشخص موجوًدا. لذلك خلص  P50الشخص]. ولكن عندما وصل  

قُبِض  إنھم    P50لـ  وا" قال ھمأنھ التقى "بھم" بعد اإلفراج عنھم، و"   P50موجوًدا قبل ھذا الرجل. أضاف    P50على أي حال، كان  
 بعده. علیھم

كیربر   یستمر. واصل    P50شكرت  أن  لھ  معتقًال   لیصف  P50وقالت  كان  أن  آخر  الغرفة.    على ركبتیھ  اجاثیً   لنفس وخضع  في 
إنھ ال یستطیع أن یتذكر مكان وجود الشخص الثالث، لكنھ ربما كان یقف    P50ض للضرب. قال  علیھ أسئلة وتعرّ   ت اإلجراء: ُطرح

لمدة خمسة أیام قبل نقلھ إلى زنزانة أخرى. قال للمحكمة إن   1أنھ یفترض أنھ مكث في الزنزانة رقم    P50. أضاف  P50مقابل  
. وكانت زنزانتھ الجدیدة على یمین زنزانتھ القدیمة. 1ألول مرة في الزنزانة رقم    P50قل  ". اعتُ L" حرف  على شكل  كانت  [الزنزانة]  

أنھ بالقرب من الزنزانة الثانیة كان ھناك تلفزیون في الزاویة وغرفة أخذ فیھا    P50یوًما في الزنزانة الجدیدة. وأضاف    25أمضى  
، 1ھ على الطاولة أمامھ]. أضاف أنھ كان في البدایة في الزنزانة رقم  ییدب  المكانمخطط    P50ا من الراحة. [وصف  السّجانون قسطً 

 .2زنزانة رقم ثم نُقل إلى الیمین حیث كان ھناك ردھة، ثم نُقل في النھایة إلى ال

 ورقة وقلًما.]  P50أن یرسم رسًما تخطیطیًا للمكان. [أعطي  P50طلبت كیربر من 

. أوضح المترجم أن  2یتحدث عن زنزانة منفردة أو زنزانة جماعیة عندما أشار إلى الزنزانة رقم    P50سألت كیربر عّما إذا كان  
P50 زنزانة منفردة][ "تحدث عن "زنزانة" ولیس "منفردةی كان . 

 .قوم بمعاینتھعلى الشاشات في المحكمة وت P50الرسم التخطیطي الذي رسمھ قالت كیربر إنھا تود عرض 

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ ورؤیتھ في المحكمة.] P50شاء للرسم التخطیطي الذي رسمھ [ما یلي ھو إعادة إن 

 

 

یوًما وكان    25لمدة  فیھا  مكث    ھي التي  2الزنزانة رقم  وكانت  مكث فیھا لمدة یومین.    ھي التي  1أن الزنزانة رقم    P50أوضح  
في   كان معتقًال كان المرحاض الموجود أسفل الرسم ھو المرحاض الذي استخدمھ عندما  والتلفزیون وغرفة السّجانین في الزاویة.  

، ولیس من حیث P50الذي رسمھ  مخطط  ال  حسبزنزانة جماعیة في أسفل الرسم (أن ھناك  إنھ یفترض    P50. قال  1الزنزانة رقم  
"  X، وقد وضع عالمة "2ؤدي إلى الزنزانة رقم  ت  ردھةإن ھناك    P50القاضي كیربر.) قال  استفسار  ھو موضح في  ، كما  الطوابق

إن   P50. قال  الرسمة  في منتصفالموجود  التخطیطي. عندما كان في ھذه الزنزانة، كان علیھ استخدام المرحاض    رسمھعلیھا في  
 أن یتذكره.  ما استطاعھذا كان كل 

 ذلك. P50زنزانة منفردة. فأّكد   1سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت الزنزانة رقم 

 إن طولھا مترین وارتفاعھا مترین وعرضھا متر واحد. كان لدیھم بطانیتان.  P50أراد فیدنیر معرفة حجم الزنزانة تقریبًا. قال 



International Research and 
Documentation Center  

4 
 

 میع الزنازین كانت بنفس الحجم تقریبًا. إن ج P50، وما حجمھا تقریبًا. قال 2سأل فیدنیر عن نوع الزنزانة رقم  

 إنھا كانت بنفس الحجم [نفس حجم الزنزانة األولى]. P50خلص فیدنیر إلى أنھا كانت زنزانة منفردة أیًضا. قال 

 انھ كان بإمكإن P50ذلك. قال  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان التلفزیون وغرفة السّجانین بالخارج بالقرب من الزنازین وكیف الحظ 
نافذة صغیرة یمكن من خاللھا رؤیة ما   السّجانین وكانت ھناك  یالمرء سماع  السّجانون  كان  الزنزانة. عندما ال یكون  حدث خارج 

 لمرء أن ینظر من خالل ھذه النافذة ویتواصل مع المعتقلین اآلخرین في الزنزانة المقابلة. كان بإمكان ا ،موجودین

معتقال في زنزانة جماعیة أثناء اعتقالھ في ھذا السجن، بخالف الزنزانة التي اعتقل فیھا مع شخص   P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
في زنزانة جماعیة مع معتقلین آخرین لمدة خمس   قلاعتُ   –فرع الخطیب  كان  الحقًا أنھ    علم  –إنھ في ھذا السجن    P50آخر. قال  

 قل في زنزانة من نوع مختلف.تُ في األیام األربعین المتبقیة، اعوعشرة دقیقة األولى. 

 سألت القاضي كیربر إذا كان لدى أي من األطراف أسئلة بخصوص الرسم التخطیطي. 

أو ما إذا كانت ھناك   P50الخاصة بـ  الترقیمھي طریقة    2ورقم    1شارمر عّما إذا كانت تسمیة الزنازین برقم    محامي المدعینتساءل  
 P50غیر أن  .  2و  1، مثل  رقم الزنزانةوجود أرقام وأنھ تم استدعاء األشخاص من خالل    فترضا إنھ    P50أرقام في الزنازین. قال  

 . 2ثم رقم  1بھذه الطریقة ألنھ كان في البدایة في الزنزانة رقم  تسمیتھامتأكًدا من األرقام؛ یمكن أن یكون سبب لم یكن 

إنھ ال یستطیع تذكر جلسات التحقیق بالضبط ولم یكن قادًرا على الرؤیة. أراد فیدنیر معرفة ما إذا   P50أشار القاضي فیدنیر إلى قول  
إلى مكان آخر، ربما   اقتیاده الزنازین أو إذا تم    ذي توجد بھال  قد جرت في نفس المكان  جلسات التحقیقیتذكر ما إذا كانت    P50كان  
ھناك ساللم.  تكان نفس المبنى. لم یستطع أن یتذكر ما إذا كان  أنھ  –لم یكن متأكًدا  لكنھ –إنھ یفترض  P50الطابق العلوي. قال  إلى

معصوب العینین ویركز على األسئلة، وال شيء غیر    المرءأنھ كان في حالة صدمة وبالتالي ال یستطیع التذكر. كان    P50أضاف  
 ذلك. 

یوًما في زنزانة   25إنھ كان في الزنزانة األولى لمدة خمسة أیام ثم    P50تدّخل محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ ربما فاتھ شيء ما: قال  
وما إذا كان بإمكانھ إظھار    P50أخرى، لكنھ قال بعد ذلك إنھ اعتقل لمدة أربعین یوًما في المجموع. سأل بوكر عن مدة اعتقال  

أنھ اعتقل في فرع الخطیب لمدة أربعین یوًما في المجموع: خمسة أیام في   P50الزنازین مرة أخرى على الرسم التخطیطي. أوضح 
 .یوًما في الزنزانة "في الجزء العلوي" [من المخطط الذي رسمھ] وحوالي عشرة أیام في زنزانة على الیسار 25، و1الزنزانة رقم 

إن مواضیع    P50. قال  P50االستمرار في تقدیم نظرة عامة، وسألتھ عّما حدث بعد التحقیق مع    P50طلبت القاضي كیربر من  
كان قد تعرض خالل    عاًما، ُسئل عّما إذا  36التحقیق كانت أحیانًا غریبة بعض الشيء: ُسئل عن عمره، وعندما قال إنھ یبلغ من العمر  

ال، ُسئل عن أسباب الثورة. [كان    P50عندما قال  والمخابرات، أو الحكومة.  أجھزة    وأالشرطة    أحد عناصر  من قبل  عاًما العتداء  36
أن    P50على المترجم أن یفكر قلیًال قبل أن یترجم الجملة التالیة. تم تأكید دقة الترجمة من قبل المترجمین الفوریین اآلخرین] قیل لـ

ظھر طریقة مختلفة في التفكیر  أللمحكمة إن ھذا    P50. قال  تكون من باب المعروف (الجمیل)ن  أحًدا یجب أ   حقیقة أن الدولة لم تؤذِ 
 القانون. لن یكفي ببساطة عدم إلحاق األذى بالناس.  تحكمھا سیادةبین النظام والشعب المطالب بالحریة والدیمقراطیة وإقامة دولة 

رة بدأت بسبب ھذه العقلیة ولن یتوقف الناس حتى یصلوا إلى ھدفھم. فإن ھذا یفسر الكثیر مما حدث في سوریا: فالثو   P50بحسب  
شیر إلى االختالف في العقلیة. وأوضح للمحكمة أن  ت ن إنھ كانت ھناك أقوال أخرى [من قبل المحقق في الفرع] من شأنھا أ P50قال 

قل  " للمقارنة بین الغرفة التي اعتُ 19. تم استخدام الرقم "]الجحیم/[في إشارة إلى جھنم  "علیھا تسعة عشرھناك آیة في القرآن تقول "
 بمعاقبة المجرمین. من المالئكة [َخَزنة جھنم]. تم تكلیف تسعة عشر الجحیم/جھنمو P50فیھا 

ن یشیر أیًضا إلى الكفار. فأّكد  عّما إذا كا  P50استخدم أیًضا مصطلح "كفار" الذي لم یُترجم وسألت    P50الحظت القاضي كیربر أن  
P50 .ذلك 

، P50". وبحسب  19في بیان أن المحقق الذي أشار إلى القرآن أشار إلى أجھزة المخابرات عند الحدیث عن الرقم "  P50مضى  
 على السكان المدنیین والبشریة جمعاء. اعتداءكانت ھذه اإلشارة بمثابة 

، وشارك في األنشطة الالمنھجیة.  م الفعالیات، ونظّ لبةالمحكمة أنھ درس الطب البشري، وكان عضًوا نشًطا في اتحاد الط P50أخبر 
، لكن عن ھذه المسائل  P50أراد مساعدة الطالب على مواصلة دراستھم في الخارج، ال سیما في الوالیات المتحدة. سأل المحققون  

الطالب على السفر    P50. أراد المحقق أن یعرف لماذا ساعد  ذلك التحقیق   بل أحد عشر عاًما من، حدثت ھذه األنشطة ق P50وفقًا لـ
للمحكمة إنھ من المضحك أن بشار األسد  P50إلى الوالیات المتحدة ووصفھ بالخائن ألنھ شجع الطالب على السفر إلى الخارج. قال 

الخارج وحتى الزواج من ا  ُسمح لھ بالدراسة في  لم یُسمح للطالب اآلخرین بالدراسة في    لجنسیة البریطانیة، في حینامرأة تحمل 
 تقدیم ھذه األمثلة إلظھار عقلیة النظام.  P50الخارج. أراد 

إنھ سیصف أوًال    P50في مكان آخر أیًضا. قال    P50عّما حدث بعد ذلك، قائلة إنھا إذا لم تكن مخطئة، فقد اعتُقل    P50سألت كیربر  
 ].251ما حدث في [الفرع 
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في الوقت الحالي تخّطي التفاصیل حول ما حدث في المعتقل وأن یصف ظروف االعتقال العامة، وكیف   P50قالت كیربر إن بإمكان  
  خسر أنھ في بعض األحیان كان الطعام جیًدا وأحیانًا لم یكن كذلك.    P50كانت الزنزانة، وكیف عومل. فیما یتعلق بالطعام، أوضح  

الوزن ھو أفضل شيء یمكن  خسارةذات مرة أن   P50. أخبر المحقق  بنطالھ مناسبًا واضطر إلى ربطھ، لذا لم یعد  من وزنھ  كلغ  20
كیف    P50وصف    .الزنزانة المنفردةللمحكمة إن المعاناة الفعلیة كانت نفسیة عندما كان في  قال    P50  غیر أن .  P50أن یحدث لـ 

أیًضا    P50ن الزنزانة المنفردة ومعاقبتھ. لقد أراد فقط أن یشعر بأنھ حي. فّكر  خطرت لھ فكرة التسبب في مشاكل لمجرد الخروج م
ذ" في أیلول/سبتمبر  إنھ "أُخِ   P50األمور. قال  ما ستؤول إلیھ  و  ا تالیً یعرف ماذا سیحدث    ھ] ألنھ لم یكنفي االنتحار [إذا استمر اعتقال

المعلومات]  أكثر برودة وطلب مالبس إضافیة  و.  آخر  وقمیًصا  عندما كان یرتدي قمیصا نصف كم  [ُحِجبت  الجو  بعد شھر أصبح 
المالبس.   اعتقالھ ویستخدموه في شراء  بحوزتھ عند  كان  الذي  المال  یأخذوا  أن  [السّجانین]  اقترح على  أنھ  رفض  فومختلفة. حتى 

 .ذلك السّجانون

 P50ذ". فأّكد  سبتمبر [ُحِجبت المعلومات] عندما قال إنھ "أُخِ یعني أنھ تم اعتقالھ في أیلول/  P50سأل القاضي فیدنیر عّما إذا كان  
أنھ بحاجة إلى الكثیر من الماء وأنھ    ضابط التحقیق . وأضاف أنھ أخبر  2011إنھ كان في عام    P50قال  فذلك. سأل فیدنیر عن العام.  

 حصل على الماء.

 P50أن یسمعھ من زنزانتھ. قال    P50عرف ما الذي استطاع  قالت كیربر إن القضاة سیطرحون اآلن بعض األسئلة. أرادت أوًال أن ت 
، كانت ھناك غرفة أخرى  1أنھ عندما كان في الزنزانة رقم    P50ض للضرب، وكان قادًرا على سماع ذلك. وصف  إن شخًصا ما تعرّ 
التحقیق، غرفة  ب شخص ما لكن السّجانین لم یرغبوا في اصطحابھ إلى  یُعاقَ كان یجب أن  . عندما  ذھب منھا إلى الخارجیمكن للمرء أن ی

 ذلك.  سماع P50 وكان باستطاعةفي ھذه الغرفة األخرى. یعاقَب ھذا الشخص كان 

إنھ لم یسمع ھذه    P50قادًرا أیًضا على سماع ضوضاء الشوارع أو صوت األذان أو المشاة. قال    P50سألت كیربر عّما إذا كان  
 ناء وجوده في فرع الخطیب.األصوات أث

رؤیتھ داخل زنزانتھ، وما إذا كان ھناك ضوء، وإذا كان األمر كذلك، فمن أین    P50أرادت كیربر أن تعرف ما الذي كان بإمكان  
ل  في الزنازین الخارجیة أكثر من الزنازین الداخلیة. لم یتذكر ما إذا كان ھناك ضوء داخ   ضوءمن ال  ا قدرً أن ھناك    P50أتى. أوضح  

ذلك أن ھناك نافذة  . ووصف كعتم، كانت الزنازین الداخلیة أP50زنزانتھ، لكنھ افترض أن ضوء الردھة كان یضيء زنزانتھ. وفقًا لـ
سم. كان الضوء   5حوالي األرض یرتفع عن ن الباب كاغلق أحیانًا. كما فتح أحیانًا، وتُ سم. كانت ھذه النافذة تُ  30x50 صغیرة بقیاس

 عبر ھذه الفجوة أیًضا.  یمر

 إنھ كان من الحدید...  P50من الحدید. قال من الخشب أم  امصنوعً  سألت كیربر عّما إذا كان الباب

أنھ في النھایة،   P50كان على وشك أن یقول شیئًا وطلبت منھ االستمرار. أوضح  P50أرادت كیربر طرح سؤال لكنھا الحظت أن 
ذات  وإنھ الحظ وجود صوتین.    P50. قال  P50مع    اا تحقیقً یتحقیق أجر  اقرأھا. كان ھناك ضباطكان علیھ أن یبصم على أوراق لم ی 

یرد أن یراه    ولم  إن الشخص وقف خلفھ قلیًال   P50معصوب العینین. قال    P50عندما لم یكن    P50نحو    الشخص  مرة جاء "ھذا"
P50 .غیر أن P50  باعتباره الشخص الذي كان في عیادتھ.ف علیھ الشخص والتعرّ ذلك من رؤیة تمّكن 

یمكنھ مغادرة تفید بأنھ  ھناك معلومات    ھ كانتإن  P50على توقیع األوراق. قال    P50أرادت كیربر معرفة ما حدث بعد أن أجبَِر  
  P50. وصف  عائلتھأنھ سیطلق سراحھ وسیكون قادًرا على االحتفال مع    P50الفرع. كان ذلك قبل عید األضحى مباشرة. افترض  

 P50[المعتقلین] ونقلھم. وبدًال من إطالق سراحھم، تم نقلھم مباشرة إلى أمن الدولة حیث تم تفتیشھم والتحقیق معھم. قال   جمعأنھ تم 
. بغض النظر  وّجھ إلیھم التّھمتلو اآلخر و  اإنھ كان علیھ أن یسلم كل مالبسھ باستثناء سروالھ الداخلي. كان ھناك محقق نادى شخصً 

ضوا جمیعًا للضرب.  جمیعًا بنفس الشيء وتعرّ   اتُھمواخرین  اآلمعتقلین  الإنھ و  P50قال    للضرب والسخریة.  المرءض  ابة، تعرّ عن اإلج
إن ھذا ھو    P50إلى زنازینھم. قال    اقتیادھم، تلقى المحقق إشعاًرا من رئیسھ بالتوقف عن ضرب األشخاص وP50عندما جاء دور  

  ي للمحكمة إن كل ھذا حدث في وقت قریب من عید األضحى. تم تقیید یدیھ خلف ظھره وبق  P51ضھ للضرب. قال  سبب عدم تعرّ 
 م في كتفھ عندما یتذكر ھذا الوقت. إن ھذه كانت أسوأ ساعات حیاتھ، وما زال یشعر باألل  P50ساعة. قال  24ھناك لمدة 

أنھ كان   P50الطعام. تذكر  وقت  أیدي المعتقلین    لتقدیر الوقت. كان یتم فك القیود عن  أنھ استطاع سماع صوت األذان  P50أضاف  
إنھ اضطر ھو نفسھ إلى    P50ھناك طفل، صبي، في نفس الزنزانة. لم تكن یداه مقیدتین فحسب، بل كان جسده مقیًدا بالسالسل. قال  

 زنازین مختلفة ووصول خمسین معتقًال جدیًدا.  علىالمعتقلین  توزیعساعة قبل  24البقاء في ھذه الزنزانة لمدة 

ضیقة الزنزانة  إذا كان مستلقیًا على جانبھ أو ظھره. كانت  إال  لمرء أن ینام  لم یكن بوسع اكان ھناك مرحاض داخل [الزنزانة الجدیدة] و
إنھ اضطر ھو ورفاقھ من    P50ل  ض للضرب أثناء التحقیق. قاللتحقیق من ھذه الزنزانة مرة أو مرتین. لم یتعرّ   P50ذ  ا. تم أخِ جدً 

. تم  المناوبات/الوردیاتبسبب تغییر  غیر أن ذلك تأجلالسجناء إلى البقاء ھناك لمدة خمسة عشر یوًما قبل أن یتقرر إطالق سراحھم. 
. لذلك نُقلوا إلى زنزانة أخرى حیث اضطروا للمكوث فیھا لمدة  ینوآخر P50اإلفراج عن بعض المعتقلین، ولكن لم یتم اإلفراج عن  

أن إطالق سراحھ كان مقرًرا مبدئیًا یوم الخمیس. ثم اضطر إلى البقاء یوم الجمعة أیًضا ألنھ كان یوم عطلة. تم  P50یومین. أوضح 
 إطالق سراحھ في نھایة المطاف یوم السبت. 
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ریة حیث أتیحت لھ الفرصة لشراء شطائر وتناول الطعام. كان بالطبع مكانًا مختلفًا  المحكمة أنھ نُقل إلى محكمة عسك  P50أخبر  
إنھ   P50. قال  كلھا  خلع مالبسھ  مرة أخرى  تعیّن علیھمن قبل. ثم اقتید إلى سجن عسكري حیث  فیھ  كان    الذيوأفضل من "الجحیم"  

. كان یعرف فقط كیف كان شكل "زمالئھ". یبدویكن یعرف كیف كان    كان موقفًا غریبًا ألنھ قبل ذلك لم یكن یستطیع النظر في المرآة. لم
، عندما نظر في المرآة ورأى انعكاس صورتھإنھ كان غریبًا جًدا ألنھ    P50كانت ھناك مرآة صغیرة جدا داخل السجن العسكري. قال  

 ادیة في قصر العدل. علیھ أن یمكث في ھذا السجن لیوم واحد قبل أن یُعرض على محكمة عتعیّن لم یعرف نفسھ. 

أن    P50إنھ أنكر في المحكمة "بالطبع" كل شيء وأخبر القضاة أن جمیع أقوالھ واعترافاتھ انتُزعت تحت التعذیب. أوضح    P50قال  
بالنسبة  إلى ذلك.  المخدرات، وما  للمجرمین الخطرین وتجار  إلى عدرا، وھو سجن معروف  نُقل  المحكمة.  تنتھ في ھذه  لم  رحلتھ 

إنھ اضطر إلى قضاء    P50ورفاقھ المعتقلین، كان الذھاب إلى ھناك بمثابة حلم للھرب من الجحیم الذي كانوا فیھ من قبل. قال    P50لـ
عدرا "رھن التحقیق" قبل أن یتم نقلھ إلى سجن عادي حیث كان علیھ البقاء لمدة خمسة عشر یوًما. كان سجنًا  یوم واحد فقط في سجن

إنھ ذات مرة أثناء اعتقالھ في ھذا السجن، كان ھناك  P50. قال ا عادیًا حیث یمكن للمرء تقدیم طلبات لمعرفة التھم الموجھة إلیھ خطیً 
على   P50بعد خمسة عشر یوًما. في یوم اإلفراج عنھ، حصل    P50. ثم أُطلق سراح  P50شخص من "األمن" ألخذ معلومات من  

على    حصل  P50ختم واحد [على یده]. أخبر المحكمة أنھ إذا حصل شخص ما على ختمین في یده، فسیتم نقلھ إلى سجن آخر، لكن  
بأنھ قد یتم القبض علیھ مرة أخرى،  تفید  مات  معلو  وردتھعندما  و ختم واحد وتم إطالق سراحھ. مكث في سوریا خمسة أیام أخرى.  

[ُحِجبت المعلومات] بمساعدة أقاربھ، اكتشف ما إذا كان اسمھ مدرًجا في إحدى القوائم على الحدود. في  وقرر أن ینام في أماكن مختلفة.  
 إلى األردن.  P50، ذھب 2011كانون األول/دیسمبر 

كیف عرف أنھ تم اعتقالھ أوًال في فرع الخطیب ثم في    P50. وسألت  االستراحة  قائلة إن لدیھا سؤاًال آخر قبل  P50شكرت كیربر  
لم    P50المعتقلین] كانوا یعرفون أنھ الخطیب، لكن    أن "الشباب" [رفاقھ  P51المخابرات العامة. بخصوص الخطیب، أوضح  إدارة  

 . ذلك  عرف كیف عرفوای

 المعتقلین.رفاقھ إنھ كان یقصد  P50عندما قال "الشباب". قال  P50سألت كیربر عمن أشار 

أنھ عندما كان   P50في زنزانة منفردة. أوضح  من التواصل معھم ألنھ أخبر المحكمة أنھ كان معتقًال  P50ن سألت كیربر كیف تمكّ 
زین األخرى. كانت الزنازین الموجودة  المعتقلون متأكدین من عدم وجود سّجان حولھم، كانوا یتواصلون مع بعضھم البعض في الزنا

الزنزانة كبیرة نسبیًا، وإذا نظر المرء إلى الجانب، یمكنھ رؤیة الردھة   على الجانب األیسر كلھا في صف واحد. كانت نافذة باب 
 بأكملھا. إذا جاء [أحد السّجانین]، فإنھم یعطون بعضھم البعض إشارات.

 دقیقة كانت زنزانة جماعیة. 15إن الزنزانة التي قضى فیھا أول  P50جماعیة أیًضا. قال سألت كیربر عّما إذا كانت ھناك زنازین 

  یتبع إدارة كیف عرف أن السجن الثاني الذي اعتقل فیھ كان    P50استنتجت كیربر أنھ كانت ھناك زنازین جماعیة. ومضت لتسأل  
یعرف كان  أنھ    P50لھ ولزمالئھ المعتقلین. أضاف  بالنسبة  إنھ ال یستطیع التذكر، لكن األمر كان واضًحا    P50المخابرات العامة. قال  

 صغیرة.  وكل شخص لدیھ معلومة الجمیع ھناك، حوالي خمسین شخًصا،

 دقیقة. 15نظًرا لعدم وجود أسئلة عاجلة، أعلنت القاضي كیربر استراحة لمدة 

*** 

 دقیقة]  20[استراحة لمدة 

*** 

 .P50وزعت القاضي كیربر على األطراف نسًخا من المخطط الذي رسمھ  

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

كان معتقًال بشكل أساسي في زنزانة   P50إلى أن  اعن الظروف العامة في "ھذا الفرع" [الخطیب]، مشیرً  P50سأل القاضي فیدنیر 
أن یخبر المحكمة من أین أتى ھذا الشخص   P50نزانة المنفردة األولى. طلب من منفردة ولكن كان ھناك شخص مصاب معھ في الز

 ھذا الشخص، سواء أصیب أثناء االعتقال أو قبل ذلك.  أخبره بھإنھ ال یتذكر بالضبط ما  P50ومن أین أصیب بجروحھ. قال 

أخبر المحكمة عن الضوء في الزنازین وسألھ عّما إذا كان قادًرا على معرفة النھار من اللیل، وإذا كان    P50أشار فیدنیر إلى أن  
إنھ یعتقد أنھ لم یكن قادًرا على معرفة اللیل من النھار في الزنزانة األولى حیث كان لمدة   P50ذلك. قال  استطاعاألمر كذلك، فكیف 

من تخمین الوقت    P50تمكن  المطر إلى الزنزانة الثالثة التي كان معتقال فیھا.    تسّربت میاهاء،  الشتفصل  ثالثین یوًما. وافترض أنھ في  
 بناًء على الوجبات التي حصلوا علیھا وحقیقة أنھم حصلوا على الطعام مرتین یومیًا. 

ة أم المرحاض. كانت الذكریات  إنھ ال یتذكر ما إذا كانت من الردھ  P50سأل فیدنیر من أین جاءت میاه المطر إلى الزنزانة. قال  
 بعض الشيء ولم یستطع التذكر بالضبط. مشوشة 
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لمعتقلین استخدام  ا  إنھ كان بإمكان  قائًال ،  ذلك  P50نفى  .  ذلك  استخدام المرحاض متى أراد  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان بإمكان  
 الستخدام المرحاض. المرحاض واحًدا تلو اآلخر، مرتین یومیًا. كانت ھناك أوقات محددة 

قادًرا على االستحمام، وما إذا كانت الزنازین نظیفة   P50أراد فیدنیر معرفة المزید عن حالة النظافة العامة في الفرع، وما إذا كان  
كان مسموًحا  إنھ لم یكن ھناك إمكانیة لھ أن یغتسل لمدة أربعین یوًما. لم یغتسل. ومع ذلك، لم یستطع تحدید ما إذا    P50أو متسخة. قال  

لم  بأنھ  P50فأجاب یستحم.  انت رائحتھ سیئة للغایة ولماذا لملماذا ك P50لھم بذلك أم ال. في یومھ األخیر ھناك، سأل أحد السّجانین 
بما أنھ سیطلق سراحھ    :P50  فأجابلھ بذلك.    كان سیُسمحأنھ إذا أراد االستحمام،    P50. أخبر السّجان  حّماممن وجود    امتأكدً یكن  

 إلى أنھ لم یستحم في فرع الخطیب. P50لى أي حال، فإنھ یفضل االستحمام في المنزل. خلص ع

 موضًحا أن ذلك حدث بعد أربعین یوًما. ذلك،  P50للتو حدث في الخطیب. فأّكد  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان المشھد الذي وصفھ 

إنھا كانت متسخة جًدا. كانت ھناك  P50أراد فیدنیر معرفة المزید عن الحالة العامة في الزنازین وما إذا كانت متسخة أو نظیفة. قال 
 P50، أضاف  الھندامحشرات میتة أو أشیاء من ھذا القبیل. وبخصوص    P50بطانیات على األرض، لكن ھذا كان كل شيء. لم یر  

 ھ.لم یكن من أولویات أن ذلك

إنھ كان بحد أقصى عشر مرات.    P50في الفرع األول. قال    P50سأل فیدنیر عن عدد تقدیري للمرات التي تم فیھا التحقیق مع  
. عندما كانت ھناك معلومات جدیدة أو  انخفضت الوتیرة شیئًا فشیئًایومین. بعد ذلك،  أول  حدثت جلسات التحقیق بشكل متكرر خالل  

 الفرع...عند وصول معتقلین جدد إلى 

ذلك، موضًحا   P50معصوب العینین دائًما في طریقھ إلى جلسات التحقیق وأثناء جلسات التحقیق. فأّكد    P50سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 عودتھ.  إلى حینفیھا من زنزانتھ  اقتیدمنذ اللحظة التي كان علیھ أن یرتدي عصابة على عینیھ أنھ 

 إنھ ال یستطیع التذكر.  P50قد تعّرض للضرب في الطریق [إلى جلسات التحقیق]. قال  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان 

أثناء التحقیق، لم یستطع رؤیة الكثیر أو لم یتمكن من رؤیة أي شيء   P50التي كانت على عیني  بسبب العصابةأنھ إلى فیدنیر   أشار
إنھ لم   P50. قال  التي أصدروھا إمكانھ معرفة عدد األشخاص الموجودین من خالل األصواتعّما إذا كان ب  P50یحدث حولھ. سأل  

أن   P50تتح لھ ھذه الفرصة. الحظ مرة واحدة فقط أن ضابط التحقیق كان یتحدث إلى شخص آخر. كانت محادثة مھمة. لذلك تذكر  
 كن لدیھ أي فكرة. تھناك شخًصا ثانیًا. بخالف ذلك، لم  

وما إذا تم إصدار    اأن یعرف من تلك المحادثة ما إذا كان الشخصان تابعین لبعضھما إداریً   P50فیدنیر معرفة ما إذا كان بإمكان  أراد  
 أسئلة.  لتحضیر اھ لم تكن ھناك أوامر. كان حوارً إن P50أوامر. قال  

إنھ    P50قبل شخص آخر غیر المحقق. قال  ض للضرب من  وما إذا كان قد تعرّ   P50سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك أوامر بضرب  
". لم یستطع أن یتذكر ما إذا كان أحدھم قد طلب وقف  معھ  نفس الشخص الذي "حققالشخص الذي ضربھ ھو    إذا لم تخنھ الذاكرة، كان

 أمامھ مباشرة.  اواقفً الشخص الذي صفعھ كان ع، فِ أو تكثیف الضرب. عندما صُ 

إنھ كانت ھناك   P50قد تعّرض لسوء المعاملة بطرق مختلفة أیًضا، بخالف الضرب والركل. قال    P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 تھدیدات ضد عائلتھ. 

قیل. أوضح   فیدنیر عّما  كانت عامة.    P50سأل  التھدیدات  أیًضا،  كانت  أن  الفرع]  [إلى  استعداد إلحضار عائلتھ  [السلطات] على 
 ر األشكال األخرى من سوء المعاملة الجسدیة. تذكّ  P50ستطع یت مماثلة. لم وعبارا 

ه وما إذا كانت ھناك أي  اعّما إذا كان قادًرا على المشي عندما أصیبت قدم  P50التعذیب وآثاره، سأل فیدنیر    بتداعیاتفیما یتعلق  
ضھ للضرب على قدمیھ انتفختا ولم یتمكن من المشي. بعد أن تعرض للضرب  أنھ بعد تعرّ   P50أخرى لسوء المعاملة. أوضح    تداعیات

. ثم سمع من  إحساسھ باأللمأن القصد ھو زیادة    ذلك وظنّ لم یصّدق    P50  غیر أن.  احتى ال تنتفخ  علیھما على قدمیھ، قیل لھ أن یمشي  
اختفى بعد   لكن الورم  منتفًخا عندما أطلق سراحھ،أن إصبع قدمھ الكبیر كان    P50. أضاف  لو مشى علیھماآخرین أنھ كان من الجید  

 شھرین.

. والكیفیة التي حدث فیھا ذلك ضوا لسوء معاملةإذا كانوا قد تعرّ ما  P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان المعتقلون اآلخرون قد أخبروا 
 ض لصدمات كھربائیة. ع حذاء في فمھ وتعرّ ِض إنھ سمع من معتقل آخر تحدث عن شخص ثالث وُ  P50قال 

أنھ في   P50قد رأى معتقلین آخرین مصابین بخالف الشخص الذي رآه في الزنزانة المنفردة. ذكر    P50سأل فیدنیر عّما إذا كان  
تعرّ  نُِقل رأى شخًصا  عندما  الدولة  فأمن  قدمیھ.  على  مبرح  كان  ض لضرب  الزنزانة،  قدم  P50ي  على رؤیة  الشخص    يقادًرا 

 لمرء أن یسمع الناس وھم یتعرضون للتعذیب.كان بوسع ا. تینالمتورم

 ذلك.  P50الثاني، فرع أمن الدولة. فأّكد  P50خلص فیدنیر إلى أن ھذا حدث في مكان اعتقال 
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أي شيء ھناك. وأضاف أنھ كان   P50في الفرع الذي تعّرف علیھ على أنھ الخطیب. لم یالحظ    P50أراد فیدنیر معرفة ما الحظھ  
 اقتاده .  P50أخبر الشخص من حرستا وتم اقتیاده للتحقیق والتعذیب كما  كان  برفقتھ شخص آخر في الزنزانة األخیرة لمدة سبعة أیام.  

 ضھ للتعذیب عدة مرات. بب تعرّ كان ھذا س أسلحة.ئ فیھ [في الفرع] إلى مكان یخبّ  عناصرال

إنھ ال یعرف بالضبط، لكنھ یعتقد أن الشخص قد تعرض للضرب والتعذیب لعدة    P50سأل فیدنیر ما حدث بالضبط لھذا الشخص. قال  
ین المعتقلأنھ ذات مرة عندما تحدث إلى  إلى    P50أشار  أیام، ثم اعترف في النھایة. [أجرى القاضیان فیدنیر وكیربر محادثة قصیرة.]  

 . إلى الزنزانة  وضربھ وأعاده، جاء شخص وأخذ معتقًال في الزنزانة المقابلة لزنزانتھ

ما إذا كان    P50قد تعّرض لعنف جنسي أو یعرف عن آخرین تعّرضوا لعنف جنسي. لم یتذكر    P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
ق سراحھم  قد الحظ شیئًا من ھذا القبیل أثناء االعتقال. ولكن أثناء عملھ، كان یعمل أیًضا مع ضحایا التعذیب، ال سیما أولئك الذین أطلِ 

اء  الكثیر من المعلومات حول [العنف الجنسي]. لكن ذلك لم یحدث لھ أثن  P50معتقالت. لذلك كان لدى  اللواتي كّن  من السجن والنساء  
 اعتقالھ. 

أن عدًدا قلیًال من النساء تحدثن عن تعّرضھن لالغتصاب.    P50عن مثل ھذه األشیاء خالل عملھ. أوضح    P50سأل فیدنیر عّما سمعھ  
االغتصاب بعیدة المدى تبعات  إنھ أراد أن یشرح للمحكمة    P50غتصاب. قال  تعّرض نساء لالكانت ھناك معلومات ذات مرة عن  

ھناك لمدة    احتُجزواي: كانت امرأة في سیارة مع زوجھا وجارھا وابنھا. قُبض علیھم جمیعًا عند نقطة تفتیش وعلى المجتمع السور
كانت    .P50إحدى مرضى  كانت المرأة  و.  المطاف  ساعتین. انفصل الزوج والجار عن المرأة. تم إطالق سراحھم جمیعًا في نھایة
قد  ]  نقطة التفتیشعند    اعتقلوا العائلة[الرجال الذین    وامكتئبة للغایة وذات میول انتحاریة وتفكر في قتل طفلھا. سألھا زوجھا إذا كان

  أخبرت إن المرأة    P50، لكن زوجھا لم یقتنع. ألنھ كان مع جارھم وانفصل عن زوجتھ، لم یصدقھا. قال  ذلك فعلوا أي شيء لھا. نفت
، لكنھ أرسلھا إلى أخصائي. علم فیما بعد من زمیلتھ أن المرأة تعرضت لالغتصاب على ما یبدو.  أنھا لم یُفعل بھا أي شيءب  زوجھا
المحكمة أنھ أراد فقط توضیح أن ھذه المرأة كانت على استعداد لقتل نفسھا وطفلھا لمجرد أنھا ُسئلت عّما إذا كانت قد    P50أخبر  

 ضت لالغتصاب. تعرّ 

 P50  نفىالخاصة، وسألھ عّما إذا كان قد رأى قتلى في الفرع األول حیث تم اعتقالھ.    P50ر إنھ یرید العودة إلى تجارب  قال فیدنی
 . ذلك

 ذلك. P50قادًرا على رؤیة شخص ما أثناء التحقیق معھ ویمكنھ التعّرف علیھ. فأّكد   P50سأل فیدنیر عّما إذا كان 

ال، مضیفًا أنھ   P50قد تذكر أنھ رأى المدعى علیھ [أنور رسالن] في إحدى ھذه المناسبات. قال  P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 صوتھ. ِمنقادًرا على التعرف على شخص ما  كان

، متسائًال عّما إذا كان من الصحیح أنھ  P50أراد الحصول على نظرة عامة سریعة على الوقت الذي تم خاللھ اعتقال  قال فیدنیر إنھ  
بقي   P50ذلك. سأل فیدنیر عّما إذا كان صحیًحا أن    P50. فأّكد  2011تم إلقاء القبض علیھ في أیلول/سبتمبر [ُحِجبت المعلومات]  

قبل وقت قصیر من عید  نُقل    P50أن  ا إذا كان صحیًحا  مّ عذلك. أراد فیدنیر معرفة    P50فأّكد  في الفرع األول لمدة أربعین یوًما.  
تشرین   10إلى    6عبر اإلنترنت، كان عید األضحى من    اضیانالق   الذي أجراه  لبحثلذلك. قال فیدنیر إنھ وفقًا    P50األضحى. فأّكد  

مرة أخرى.    ذلك   P50فأّكد  عّما إذا كان ھذا اإلطار الزمني صحیًحا من حیث فترات اعتقالھ.    P50. وسأل  2011  ،الثاني/نوفمبر
ذلك. ومضى   P50بعد خمسة عشر یوًما. فأّكد  في إدارة المخابرات العامة  بعد ذلك إلى فرع أمن الدولة    نُقل  P50أشار فیدنیر إلى أن  

ذلك. خلص فیدنیر إلى أنھ في    P50ھناك لیوم آخر. فأّكد    اعتُقل  حیثكریة  كان وقتھا في المحكمة العس  P50أن    إلى  امشیرً فیدنیر  
خمسة عشر یوًما،   تكان  ا، مضیفًا أنھذلك  P50أكد  ففي سجن عدرا لمدة أسبوعین تقریبًا.    P50نھایة فترة اعتقالھ بأكملھا، كان  

كانون    [ُحِجبت المعلومات]في    ذلك حدث  إن   P50ال  في النھایة. ق  P50  إطالق سراح وربما أقل قلیًال. أراد فیدنیر معرفة متى تم  
 .2011األول/دیسمبر 

 استجواب من قبل االّدعاء العام

التحقیق تقریبًا. جلسات  ھا  تقال المّدعي العام كلینجھ إن المدعین العامین لدیھم فقط بضعة أسئلة، بدًءا بسؤال حول المدة التي استغرق
 من ساعة إلى ساعتین في كل مرة.  استغرقت ھاإن P50قال 

حسبما  إنھ P50عّما إذا كان بإمكانھ تحدید عدد تقدیري للمرات التي تعّرض فیھا للضرب أثناء التحقیق معھ. قال  P50سأل كلینجھ 
یقدم معلوماتتعرّ فقد    یذكر المفترض أن  تقریبًا. كان من  كان لدى    ولكن.  في كل جلسة تحقیق  ض للضرب في كل جلسة تحقیق 

 ب.عاقَ ی كان، استحسان المحققین  P50إجابة  تلقإنكارھا. إذا لم  P50بإمكان یكن  لذلك لم  ،امسبقً المحققین المعلومات 

 إنھ تذكر التعّرض لعشرین ضربة متتالیة   P50قد تعّرض للضرب بشكل متقطع أو بدون انقطاع. قال    P50سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 . ذات مرة

 إنھ ال یستطیع التذكر. P50معتقالت في فرع الخطیب. قال نساء قد الحظ وجود  P50ن یعرف ما إذا كان  أراد كلینجھ أ
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عّما إذا كان لدیھ   P50سأل  واعتُقل في زنزانة منفردة طوال فترة اعتقالھ تقریبًا في فرع الخطیب.    P50أشار كلینجھ كذلك إلى أن  
إنھم ربما افترضوا أنھ كان یلعب دوًرا كبیًرا في    P50أي تفسیر لسبب وجوده في الحبس االنفرادي ولیس في زنزانة جماعیة. قال  

  إنھم عادة ما یختارون شخًصا واحًدا یكون  P50األحداث في سوریا. أثناء نقلھ، كان معظم المعتقلین في المجموعة أطباء أیًضا. قال  
  P50. قال P50كانت ھناك أوامر من األعلى بعدم السماح ألي شخص بالتحدث إلى مجموعة  لكنبعد ذلك مدافعًا عن المجموعة. و

"لھم" بالنسبة أن مجموعتھ كانت تلعب دوًرا مھًما  P50مر أال یتحدث أحد مع ھذه المجموعة. لذلك افترض وااألكانت إنھ سیوضح: 
ومجموعتھ من الحصول على  P50زنزانة منفردة. كان تخمینھ أنھم یریدون منع    احتجازه فيسبب    فھم  P50حاول    [قوات األمن].

. كلما  یاتالتنسیقبھناك فكرة واحدة: كان ھناك ما یسمى    ھ كانتأن  P50معلومات من معتقلین آخرین أو نقل المعلومات إلیھم. أوضح  
. إذا كان شخص ما عضًوا في مثل ھذه بالتنسیقیاتفیما یسمى  الفیسبوك  دت مجموعات داخل مدینة ما، كانوا ینظمون أنفسھم على  جِ وُ 

  P50الشخص الذي یحمل سالًحا. وعّد النظام ھؤالء أخطر من حاملي السالح. أخبر  بنفس قدر  تم اعتباره خطیًرا  ی  كان،  المجموعة
، تم إطالق سراح  P50. وبحسب  د حمل السالح. تم إعدامھ في المعتقلفي مظاھرات سلمیة وكان ض  المحكمة أن أحد أصدقائھ شارك

 الجھادیین المعتقلین في بدایة الثورة.

ذلك، حیث   P50قد حصلوا على أي معلومات حول مكان وجوده من السلطات. نفى  P50أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان أفراد عائلة 
 مكان آخر. اعتقدت عائلتھ أنھ في 

حاولت االستفسار عن مكانھ. كانت   العائلةإن أختھ أخبرتھ أن    P50قد استفسرت عنھ. قال    P50  عائلةسأل كلینجھ عّما إذا كانت  
. حاولت أختھ االتصال بھذا الرقم ووبخت  P50أختھ ھي التي تلقت المكالمة من الشخص الذي تظاھر بأنھ مریض وجاء إلى عیادة  

 عند سرد القصة.] P51الشخص. [ضحك 

أن    P50من أماكن أخرى أیًضا. أوضح    یعرف ما إذا كان أقاربھ قد حاولوا الحصول على معلومات  P50سأل كلینجھ عّما إذا كان  
عن منطقة معینة. كانت المخابرات الجویة مسؤولة عن [ُحِجبت المعلومات]. كان الخطیب مسؤوًال عن [ُحِجبت   كل فرع كان مسؤوالً 

 . لدى المخابرات الجویة ألن عیادتھ كانت في [ُحِجبت المعلومات] االمعلومات]. لذلك افترضت عائلتھ أنھ كان محتجزً 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 P50كانت في ضواحي دمشق، وسألھ عّما إذا كانت شمال أو جنوب دمشق. طلب من    P50أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن عیادة  
ُحِجبت  ] في حي [ُحِجبت المعلوماتكانت في [عیادتھ  إن    P50لو أعطاه العنوان. قال    اأن یخبره بمكانھا بالضبط، وسیكون األمر مثالیً 

 المعلومات]. 

إنھ كان یتحدث    P50قال بوكر إنھ بحاجة إلى معالجة ھذه المعلومات ومعرفة ما إذا كان یمكنھ تحدید المنطقة [على الخریطة]. قال  
 . لقد ُدمرت البلدة عن بكرة أبیھا اآلن.2011عن عام 

أن [ُحِجبت    ةأسئلة بینما كان بوكر یبحث عن شيء ما، مضیفأرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان لدى محامي الدفاع فراتسكي أي  
ویمكن لآلخرین  البحثالمعلومات] من دمشق. قال فراتسكي ال، وقال بوكر إنھ ال أحد یجب أن ینتظره؛ كان بحاجة إلى إجراء بعض 

 طرح األسئلة.

 محامي المدعین استجواب من قبل 

، سألتھ عّما إذا كان بإمكانھ شرح أسوأ تبعات  اكان یعمل طبیبً   P50فقط. بما أن    ااحدً و  د. أومیشین إن لدیھا سؤاالً   P50قالت محامیة  
ز معظم  ، فقد عمل مع معتقلین وأشخاص تعرضوا للتعذیب. ركّ اأنھ بصفتھ طبیبً   P50االعتقال على األشخاص في سوریا. أوضح  

المرأة التي   أشار إلىأعمق من التعذیب الجسدي.  آثارھا  نفسیة، وكانت    تبعاتالجسدیة ولكن كانت ھناك أیًضا  التبعات  الناس على  
أسوأ من الرجال. قال  تبعات  ، كان ھذا مثاًال جیًدا لتوضیح أن النساء یعانین من P50ـقلت لمدة ساعتین. وفقًا لا والتي اعتُ ذكرھا سابقً 

P50  بعض النساء الالئي أطلق سراحھن  فیھ  قُتلت  في المجتمع، في الوقت الذي    عّدون أبطاالً یُ كانوا  لھم]  إن الرجال [الذین تم اعتقا
 .منھن نساء أخریات أ أزواج وأقاربتبرّ و. عائالتھن على أیدي

ھن یعشن في ال، وأضاف أنھ عندما تغادر النساء مركز االعتقال، فإن P50عّما إذا كان بحاجة إلى استراحة. قال  P50سألت كیربر 
؛ من قبل أشخاص لیس لدیھم خبرة  وال یمكن تشخیص بعض األشیاءن من اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب.  ییعانحیث  جحیم.  

أنھ   P50التعذیب واالعتقال لھما آثار خطیرة قد تؤدي حتى إلى تغییر شخصیة الناس. أوضح  إن  الخبراء.  یقتصر التشخیص على  
ھؤالء األشخاص    كان،  ینة. بسبب التعذیب الذي تعّرضوا لھ في المعتقلعندما یتم اعتقال األشخاص، فإنھم یكتسبون سمات شخصیة مع

  تماًما عن   امختلفً   ا شخصً كانوا یلقون  لترحیب بأحبائھم،  ل ات واألطفال  األزواج والزوج  خرجمختلفین تماًما عند إطالق سراحھم. عندما  
قد ال تكون مرئیة بشكل التبعات أن ھذه  P50عائالتھم. وأضاف  اعتدوا علىھؤالء األشخاص بل حتى أن ذي قبل.  الذي عرفوه من

 یكون لھا تأثیر على عدة أجیال.قد مباشر للعائالت و

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إلى فرع    P50اقتید إلى مرفق اعتقال من عیادتھ في [ُحِجبت المعلومات]. وسأل    P50أشار بوكر إلى أن   عّما إذا كان قد ذھب 
 ذلك.  P50الخطیب دون توقف على طول الطریق. فأّكد 
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 . أراد أن یقول شیئًا P50المحكمة وأشارت محامیتھ د. أومیشین إلى أن  P50. شكر  ابصفتھ شاھدً  P50ُصِرف 

إنھ كان لدیھ نقطة واحدة كانت   P50باالستمرار. قال    P50، فسوف تسمح لـتكن ھناك إطالة شدیدةقالت القاضي كیربر إنھ إذا لم  
إن   P50  ةمحامی  تأم شھادة شاھد. بعد استشارة قصیرة، قالبمثابة بیان  مھمة جًدا بالنسبة لھ. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا  

P50  محت كیربر لـ . سلدیھ بیانP50    باالستمرار. قالP50    شھادتھ إدالئھ بإن "ھذا الحدث" ترك بصماتھ علیھ، وھو أحد أسباب
اعتقل في معسكر   فرانكل یُدعى نفسي اختصاصي  م  ، قدّ P50وفقًا لـ وفي المحكمة. كان لالعتقال آثار جسدیة ونفسیة شدیدة علیھ.  

العالج   سیما  االعتقال، وال  من  الناجین  عالج  في  كبیرة  مساھمات  الھولوكوست  ثالث سنوات خالل  لمدة  (اعتقال  العالج  بالمعنى 
مماثلة. بتجارب  كمة سیكونان بالتالي بمثابة عالج معنوي لھ ولآلخرین الذین مروا  إن حضوره وشھادتھ في المح  P50قال    .المعنوي)

وأضاف أنھ یأمل في أن یعرف األشخاص الذین عملوا في أجھزة المخابرات والحكومة الفرق بین المعلومات التي یتم الحصول علیھا  
إنھ یرید أن یشكر المحكمة ویأمل أن تكون    P50. قال  لتعذیبتحت امن األشخاص    انتزاعھافي مكان سلمي والمعلومات التي یتم  

باللغة    P50شكرت كیربر  والمحكمة باللغة األلمانیة.    P50المحاكمة درًسا ولن یتعرض الناس للتعذیب في السجون بعد اآلن. شكر  
 العربیة.

 مسائل إداریة

لالنضمام إلى المحاكمة بصفة مدعٍ، قال المدعون العامون إنھ لیس لدیھم اعتراض على ذلك. لم تقدم األطراف    P50فیما یتعلق بطلب  
 األخرى بیانات حول ھذه المسألة.

أیًضا. قال    محامي المدعینالذي كان أطول قلیًال وسیتم تالوة بیان من قبل    ضاةالقالصادر عن  قرار  القالت كیربر إنھا ستتلو اآلن  
 ، شارمر، إن تالوة البیان الصادر عنھ وعن وزمالئھ سیستغرق حوالي عشرین دقیقة. ي المدعینمحام

 دقائق. 10أعلنت كیربر استراحة لمدة 

*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

 [فیما یلي إعادة صیاغة لقرار القضاة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]

 . 2021آب/أغسطس،  19قرار بشأن طلبات المحامَیین بوكر وفراتسكي بتاریخ 

 تم رفض طلب استدعاء [ُحِجبت المعلومات]. 

في نفس الفرع الذي كان یعمل فیھ أنور    اسابق عمل سّجانً أول  ا في تركیا. وھو رقیب  ◌ً الي كان الطلب یتعلق بشاھد مقیم ح  )1
لھم نفوذ في فرع   الرابعة وجماعة "حافظ مخلوف" كان  الفرقةري السوري ورسالن. ویفترض أن یشھد بأن الحرس الجمھو 

وأرسلوا تقاریر عبر حافظ مخلوف إلى رئیس    یومیًا  تحقیق  جلسات  40  القسم  عناصرالخطیب. عالوة على ذلك، أجرى  
المفترض أن یدلي 40  القسم  صالحیاتالفرع [الخطیب]. من المفترض أن یكون لدى الشاھد أیًضا معلومات عن   . من 

ا أن  في ذلك الوقت. وبحسب الطلب، یمكن للشاھد أیضً ذلك الموقف معارض في الشاھد بشھادتھ حول توّجھ أنور رسالن ال
أن المتھم لم یكن بص الطلب لخّ . وی40 القسمبالمقارنة مع حافظ مخلوف وللصالحیات أنور رسالن افتقار یشھد على مدى 
بمجرد  وحاول المساعدة.    وإنما  التي وقعت في فرع الخطیب،تنظیمیة على األحداث المروعة    صالحیاتلھ أي سلطة أو  

 التعذیب وال اإلصابات الممیتة. وال یمكن أن تُسند إلى المتھم تھمةالتأكد من أن عائلتھ في أمان، انشق. 
 عدم وضوح صیاغة الطلب.  )2

التابعین إلدارة   251و 285تشیر األدلة التي تم الحصول علیھا حتى اآلن إلى أن المتھم نفسھ عمل في الفرعین  .أ
 رات العامة السوریة لفترة طویلة.المخاب

كانا یقعان في المقر الرئیسي   285و  251وأن الفرعین    40كان ینتمي إلى القسم    251یشیر الطلب إلى أن الفرع  
 . دارة المخابرات العامةإل

كان یقع في حي الخطیب، والفرع   251غیر أن األدلة التي تم الحصول علیھا حتى اآلن تشیر إلى أن الفرع  
الذي  فرع"  الجسر األبیض. یذكر الطلب أن الشاھد كان یعمل "في نفس  الفي    40القسم  في كفر سوسة و  285

كما أن  .  40أو القسم    ، 285أو  ،  251عمل في الفرع  قد  المتھم. لذلك لیس من الواضح ما إذا كان  عمل فیھ  
الزمني غیر واضح قد  اإلطار  والمتھم  الشاھد  كان  إذا  ما  الواضح  كان، ولیس من  أو  تربطھماالتقیا  عالقة   ت 

 شخصیة.
وعدم وجود إطار زمني محدد، فمن غیر الواضح أیًضا ما إذا    غیر المحدد في السلطة   منصبھعلى الرغم من   .ب

وبالتالي، مكان العمل المزعوم یقع بالقرب من مقر إدارة المخابرات العامة.  ان  كفي الخطیب.  موجوًدا  كان الشاھد  
 فرع الخطیب. ال ینطبق ذلك على 

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
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جلسات التحقیق إجراء  أجروا جلسات تحقیق". غیر أنھ ال یشیر إلى مكان    40یذكر الطلب كذلك أن "ضباط القسم   .ج
تحقیق بشكل عام. كما أن اإلطار الزمني غیر  لاالمزعومة تلك. لذلك ال یمكن للشاھد إال أن یشھد على جلسات  

 واضح.
، یجب على  ة األلمانيالجنائیاإلجراءات من قانون    1) القسم 3(  244وفقًا للمادة   وجود رابطبغض النظر عن االفتقار إلى   )3

تم استدعاؤه من الخارج، في ضوء الجھود التنظیمیة ی المحكمة أیًضا أن تنظر في القیمة اإلثباتیة للتحقیق القضائي مع شاھد  
 . من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني 2القسم ) 5( 244لمادة ا  بموجب، التوقیت المناسبوفي 

 القضائي. ال یُشتَرط استدعاء الشاھد من الخارج للتحقیق  )4
 القیمة اإلثباتیة للشاھد لیست كبیرة.  .أ

i.   أو قد ال تتوافق فترة خدمتھ مع الفترة التي تغطیھا الئحة   285لربما كان الشاھد سّجانًا في الفرع
االتھام في ھذه المحاكمة. كما أنھ لیس من الواضح ما إذا كان بإمكان الشاھد تقدیم معلومات عن الفرع  

والتي من   40ھا القسم  جراالتي أ  جلسات التحقیق فیما یتعلق بو.  40لقسم  إذا كان موظفًا في ا  251
بشھاداتھم التي مفادھا  العدید من الشھود فقد سبق وأن أدلى بشأنھا: بشھادتھ الشاھد  یدليالمفترض أن 

، ونقلھم إلى أشخاص في مبنى القسممعاملة    أن ھذا القسم اعتقل أشخاًصا وحقّق مع أشخاص وأساء
، فال یمكن تحمیلھ المسؤولیة إال عن األفعال التي  قسم التحقیقبما أن المتھم كان رئیس  وفروع أخرى.  

 ارتكبت ھناك. وبالتالي فإن القیمة اإلثباتیة للشاھد منخفضة. 
ii.   على ما عمل  الشاھد    یفید بأنحتى إذا نظر المرء في الطلب الحالي باالقتران مع طلب سابق والذي

الئحة االتھام، فمن غیر المرجح أن یقدم الشاھد تفاصیل  المشمولة في  فترة  الخالل    251دو في الفرع  یب
، وصف جمیع  251فیما یتعلق بالفرع  وعن عملھ ھناك. وبالتالي فإن قیمة الرؤى الجدیدة منخفضة.  

  قل وسجن في بھا مبنیان على األومنطقة واسعة إلى حد ما  عبارة عن  الشھود حتى اآلن المبنى بأنھ  
.  یقتادون السجناء للتحقیق سّجانون یتنقلون بشكل أساسي في القبو حیث توجد الزنازین، أو  ال . كان  القبو

في الفرع،   الصالحیات ، أو  ضباط التحقیقكیف یُفترض أن یقول الشاھد شیئًا عن  إلى  الطلب  لم یتطرق  
الواقعیة للمتھم. لذلك ال یُتوقع أن یتمكن الشاھد من تقدیم أي تصورات   أو الصالحیات  أو التقاریر،

 ال یمكنھ اإلدالء بشھادتھ بشأن إجراءات إداریة لم یشارك فیھا. و تثبّت من صحتھا.یمكن ال
إن االّدعاء بأن بعض الوحدات مارست "السلطة" في فرع الخطیب غیر واضح في حد ذاتھ. وجاء في  

الج الحرس  الرابعة وضباط "حافظ مخلوف"،الطلب أن  إلیھم    نیالذ  مھوري السوري والفرقة  تشیر 
بالقسم   الفرع.  40المحكمة  على  سلطات  مارسوا  قدمتھا ولكن  ،  التي  المعلومات  على  بناًء 
)، والعدید  BNDاأللمانیة (  االتحادیةجھاز المخابرات الخارجیة  و،  ������ ��������

ال یحدد الطلب ون أجھزة المخابرات.  من الخبراء، لم یكن الحرس الجمھوري والفرقة الرابعة جزًءا م
 للشاھد. تلك "السلطة"  تجلّت أیًضا كیف 

[سماع الشاھد] لن یساھم في   یلالدل  اھذإن الحصول على  یقّدم الطلب اّدعاءات إثبات غیر واضحة، و
استنتاجات  وبالتالي فإن تلك مجرد  توضیح الحقائق، ال سیما فیما یتعلق بالوصول المزعوم إلى السلطة.  

اّدعاءات واقعیة. ال تزال طرق التعاون الدقیقة غیر واضحة، [...]. وبالتالي، فإن القیمة اإلثباتیة  ولیست  
 . ظاھرةلشھادة الشاھد غیر 

iii.  ال اآلن  الحرس  حتى  كان  تورمان،  وبحسب  الطلب.  في  المقدمة  االّدعاءات  على  مؤشرات  توجد   
الرابعة قریبین بشكل خاص من   تم رأس  الجمھوري والفرقة  الرئیس.  النظام ومسؤولین عن حمایة 

التابع إلدارة المخابرات العامة فقط فیما یتعلق بقمع المظاھرات    251التعاون بین ھذه الوحدات والفرع  
جھاز ني أو درویش أو  تقاالت ونقل المعتقلین من قبل الجیش. لم تشر تورمان وال إنجلز أو البُ واالع

وأشخاص آخرین فیما یتعلق   251إلى وجود صلة بین الفرع  المخابرات الخارجیة االتحادیة األلمانیة
اآلن ھي أن القسم  النتیجة حتى  إن  أخرى أیًضا. و  أقسامباالعتقاالت، باستثناء االعتقاالت التي نفذتھا  

في الواقع ھو اعتقال منتقدي النظام    40ما فعلھ القسم    إلى حد ما.   251تصرف كجزء من الفرع    40
والناقدین المزعومین وآخرین واالحتفاظ بھم لفترة باإلضافة إلى إجراء تحقیق أولي. ومن ثم تم نقل  

ب. ال تعرف المحكمة أي شھود تم  جمیع الشھود الذین تم القبض علیھم بھذه الطریقة إلى فرع الخطی
، الذي  P21ووصف  .  40في القسم  حقّق معھم  التحقیق معھم في الخطیب من قبل نفس الشخص الذي  

ف بأنھ شخصیة مسیطرة بسبب عالقة القرابة التي ، حافظ مخلو 1989حتى    251عمل في الفرع  
بالفعل، ولم یصف جلسات التحقیق الفعلیة التي لم یُفِصّل كیف كان ھذا واضًحا  غیر أنھ  .  األسدتربطھ ب

. بل وصف أنھ رأى حافظ مخلوف على أنھ الرئیس الفعلي لجھاز  251في الفرع    40ھا القسم  اأجر 
لدیھم  وأن    251دعم الفرع    40ني ودرویش أن القسم  المخابرات العامة. ذكر آخرون مثل إنجلز والبُ 

مخلوف كان شدید القسوة. وأضاف إنجلز أن حافظ مخلوف    اختصاصات محلیة مشتركة. قالوا جمیعًا إن
 أخرى. [...]مخابرات  تواصل بشكل غیر مصرح بھ مع أجھزة 

من غیر المحتمل أن یصف الشاھد أي شيء آخر غیر تصرف حافظ مخلوف بشكل اعتباطي/تعّسفي 
 إلى حد ما. 

https://syriaaccountability.org/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
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أن تتم محاكمة الشاھد بتھمة ارتكاب جرائم ضد  وفقًا لمكتب المدعي العام االتحادي األلماني، من المحتمل جًدا   .ب
قانون الجرائم ضد القانون الدولي). یرى القضاة أیًضا أنھ بناًء على النتائج حتى اآلن من  )  1(  7المادة  اإلنسانیة (

، وكذلك االعتقاالت ھناك وما تتضمن من تعذیب وظروف االعتقال ودور  40القسم  و  251فیما یتعلق بالفرع  
و  السّجانین، اإلنسانیة  ضد  جرائم  ارتكاب  في  اشتباه  ھناك  الشاھد،  موقف  عن  القضائیة فضًال  المالحقة  تبدو 

ع إمكانیة  مرجحة. وبحسب مكتب المدعي العام االتحادي، نظًرا الرتباط الشاھد بأحداث الخطیب، یجب علیھ توقّ 
ى المساعدة القانونیة وفقا طلب للحصول علكان من المفترض صدور  ،  في حال االستدعاءتقدیم طلب تسلیم.  

ب في اتفاقیة االتحاد األوروبي بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة [عملیات التسلیم المراقَ من    12مادة  لل
اتفاقیة االتحاد األوروبي بشأن المساعدة  من  3و 1 وذلك بموجب المادتینحاالت الجرائم التي تستوجب التسلیم] 

من قانون   55ئل الجنائیة. سیحتاج الشاھد إلى إعالمھ على نطاق واسع بحقوقھ، وال سیما المادة  المتبادلة في المسا
األلمانيالجنائیاإلجراءات   في ة  أقوال ضده  أي  استخدام  وبإمكانیة  من  إلى  الشاھد  سیحتاج  .  الجلسات  ،  مزید 

سوف یستخدم حقھ في التزام    وفي المقابل،. لذلك فمن غیر المرجح أن یدلي الشاھد بشھادتھ.  القانونیة  المشورة
 الصمت. 

إن الشاھد موجود حالیًا في تركیا، وھي دولة خارج االتحاد األوروبي. لذلك یجب طلب المساعدة القانونیة رسمیًا   .ج
المتب القانونیة  المساعدة  بشأن  األوروبي  االتحاد  التفاقیة  العملیة وفًقا  تخفیف  یتم  اإلضافي.  وبروتوكولھا  ادلة 

إلى  كھذا  یجب تسلیم طلب  ومن البروتوكول اإلضافي واالتفاقیة بین ألمانیا وتركیا.    4  المادةالقانونیة بموجب  
بناًء على طلب شفوي، أخبرت السفارة األلمانیة القضاة  ووزارة العدل التركیة من قبل السفارة األلمانیة في تركیا.  

تم التعامل معھ على اإلطالق. ھذا إن  مثل ھذا الطلب یستغرق عادةً من أربعة إلى ستة أشھر حتى تتم معالجتھ،  أن  
تأشیرة أوًال. یتم  الحصول على  طلب  النظر في  ھناك المزید من الشكوك المحیطة بوثائق سفر الشاھد ویجب  و

المدعي العام االتحادي أن طلبات المساعدة القانونیة أكد مكتب  وإصدار التأشیرات لالجئین فقط لإلقامة الدائمة.  
م المكتب . قدّ التي سیستغرقھا ذلك الطلب  لمدة الدقیقةال یوجد توّقع لمع تركیا تستغرق عادة الكثیر من الوقت و

القبیل  أمثلة حیث استغرق طلب   إلى أربعة عشر شھًرا لتتم معالجتھ من قبل السلطات  من ھذا  من اثني عشر 
موعًدا إلصدار    2021  ،أیلول/سبتمبر  1إذا عّد القضاة  و.  2019أخرى لم تتم معالجتھا منذ عام  طلبات  و  التركیة

تركیا، سیتعین علیھم حساب ستة أشھر على األقل حتى یصل الشاھد إلى ألمانیا، ومع   منطلب المساعدة القانونیة  
بناًء على اإلجراءات الحالیة في وغیر مؤكد.    نجاح الطلببأن    اعلمً   ،ذلك، قد تؤدي التأخیرات إلى ثمانیة أشھر

، وسیؤدي استدعاء الشاھد  2021األدلة بحلول نھایة أیلول/سبتمبر    الحصول علىالمحكمة، سیتم االنتھاء من  
 المطلوب وسماعھ إلى إطالة أمد المحاكمة بشكل كبیر.

الحقیقة. من المرجح أال یوافق الشاھد على اإلدالء   ستدعاء الشاھد لیس مطلوبًا إلثباتتوصل تقییم شامل إلى أن ا .د
تلك  م معلومات إضافیة ألنھ لیس من الواضح كیف حصل الشاھد على  م معلومات، فلن یقدّ إذا قدّ وبأیة أقوال.  

 الجھود التنظیمیة والزمنیة المطلوبة. بذل متطلب لوال یوجد المعرفة. 
قیمة الشھادة  غیر أن  مطلوب في ضوء الجھود الزمنیة وغیرھا.  ھو أمر  إن محاولة إجراء تحقیق بالصوت والصورة للشاھد   )5

 ستكون محدودة بشكل كبیر بسبب عدم حضور الشاھد في المحكمة وعدم قدرة القضاة على مالحظة ردود أفعالھ. 

 

 بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة.] محامي المدعین[فیما یلي ملخص لبیان 

 .2021آب/أغسطس،  19بتاریخ ر كروكر وشارمر بشأن بیان االّدعاء العام بانز والدكتو محامي المدعینمن صادر بیان 

 االختفاء القسري في الئحة االتھام. إلدراجین، ینبغي تقدیم اإلشعار القانوني عین العامّ خالفًا لتصور المدّ 

باختصار، یرى المدعون العامون أنھ ال یمكن إثبات نیة وضع أشخاص خارج حمایة القانون كجزء من االعتداء المنھجي ضد السكان 
 المدنیین وأن العدید من أركان الجریمة لن یمكن إثباتھا في حالة المتھم أنور رسالن. 

 حمایة القانون  )1
ال یمكن ألحد أن یشك بشكل معقول في أنھ على األقل منذ بدایة الثورة، كانت ھناك نیة لرفع الحمایة القانونیة عن األشخاص.  

الھدف الرئیسي، ولم یكن وضع األشخاص خارج    لم یكنھذا  غیر أن  ".  ، "تم جمع معلومات أیًضاالعامون  المدعونأقّر  كما  
أثر جانبي أو نوًعا من األضرار الجانبیة.   بالنسبة للمتضررین.  إذ تبدو  حمایة القانون مجرد  تُظھر  وھذه النظرة سخیفة 

فیما یتعلق بالفقرة  (النیة)  للقصدتوضیحات المدعین العامین حول ھذه المسألة أیًضا تعریًفا غیر مفھوم من الناحیة القانونیة 
 ) من قانون الجرائم ضد القانون الدولي. 1( 7
أدلى جمیع الشھود بشھادات تفید بأنھم كانوا سیفعلون أي شيء عندما تعرضوا للتعذیب فقط لمنع المزید من التعذیب:  .أ

بأن اإلفراج    االدعاء العامكانوا على استعداد لتقدیم معلومات كاذبة وتوقیع اعترافات كاذبة. ولم یؤكد أي شاھد استنتاج  
 ومات. بل قالوا إن أجھزة المخابرات حاولت إخفاء مصیرھم ومكان وجودھم. عن المعتقلین مرتبط بقیامھم بتقدیم معل

مازن  ذلك. كما أكدتھ لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة. وقال ذلك أیًضا كل من    P16و  P21و  P20قال الشھود  
للمحكمة   مازن درویشو  أنور البُني. باإلضافة إلى ذلك، قال  غارانس لو كینو كریستوفر إنجلزو  أنور البُنيو  درویش

https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/04/inside-the-raslan-trial-eyewitness-declares-90-certainty-that-raslan-beat-him/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/10/inside-the-raslan-trial-gaining-information-by-whatever-means-a-30-year-veteran-of-syrian-intelligence/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
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 اكبیرً تغیًرا    والتكرار  والنوعیةالغایة    في حین شھدت  ،2011في سوریا قبل عام  بالفعل    امطبقً كان  تعذیب  النظام    إن
تم تمكینھ من  وتم استخدام التعذیب بشكل منھجي لتخویف المجتمع، ولیس للحصول على معلومات.  حیث  بعد الثورة.  

  20بتاریخ    الصادرة عن خلیة إدارة األزمة وثیقة  ال  فيأیًضا    ملحوظة  ه النقلة النوعیةھذإن  خالل االختفاء القسري.  
 .2011 ،أبریلنیسان/

ما زالوا معتقلین أو مفقودین أو متوفین. وإن ھذا الجانب موثق جیًدا إن أولئك الذین لم یحالفھم الحظ باإلفراج عنھم  
من قبل المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة. [تم االستشھاد بتقریرین صادرین عن لجنة التحقیق الدولیة في  

 .]2013و 2021آذار/مارس  11
، فإن حقیقة استخدام التعذیب واالعتقال غیر القانوني للحصول على معلومات العامون  على عكس ما یعتقده المدعون .ب

الشخص المختفي. باإلضافة إلى ذلك، ال یشترط االجتھاد القضائي  رفع حمایة القانون عن  أیًضا ال یتعارض مع نیة  
  وإنما،  للجانيھدف النھائي  األلمانیة أن تكون الجریمة ذات الصلة ھي ال  (السوابق القضائیة) لمحكمة العدل االتحادیة

 لھ.ھدف مؤقت  مجّرد  كانت الجریمة ھي    في حال،  لنیة ارتكاب سلوك غیر مشروعتصرف أیًضا وفقًا    یكون قد  أن
 أرادوا أیًضا ترویع المجتمع المدني.المتھمین، عنھا،  النیابةبوفي أن الحكومة السوریة  وك جدیةشكتوجد ال و

استدعاء فاضل عبد الغني ومریم الحالق واالستماع إلیھما    محامو المدعیناحتراًزا ألي شكوك لدى القضاة، طلب   .ج
المدعین[شرح   الشاھدین  محامو  لھذین  یمكن  بشھاداتھم  كیف  على   ااإلدالء  بناًء  في سوریا  القسري  االختفاء  حول 
 .شخصیة والعمل المھني في منظمات غیر حكومیة متخصصة]  تجارب

 أركان الجریمة الظاھرة  )2
رقم  الفقرة  ) 1( 7بخصوص المادة  في المحكمة ھناك العدید من التفسیرات لألركان األخرى ذات الصلة بالجریمة المقبولة 

قانون    7 الدوليمن  القانون  القسري  الجرائم ضد  االختفاء  المطلوب إلدراج  القانوني  اإلشعار  یجب إصدار  ذلك،  . ومع 
 ة في الئحة االتھام.كجریمة ضد اإلنسانی

 عدم تقدیم معلومات صحیحة على الفور عن مكان وجودھم  .أ
 شافي على معلومات كاذبة عن مصیره من قبل موظفي الم  P17أنھ بسبب حصول أقارب شقیق  العامون  رأى المدعون  

المدعین العامین یسیئون فھم أنھ    غیر أنیتحقق.    ركن الجریمة ھذا لمالعسكریة ولیس من قبل المتھم شخصیًا، فإن  
الحاشیة واحد كما ھو مذكور في  جان  حاالت االختفاء القسري بانتظام من قبل أكثر من    تُرتَكبوفقًا للمعاییر الدولیة،  

. یجب أن یكون المتھم الذي یحرم الناس من  ������� ����� (�) (1) 7 ������  من  23رقم  
  العامون   ة إلى ذلك، لم یقر المدعونحقوقھم من نفس مؤسسة الدولة مثل الشخص الذي یقدم معلومات كاذبة. باإلضاف

فیما    251من قبل موظفي الفرع    P17قد تلقیا أول مرة معلومات خاطئة عن وفاة شقیق    P17و  P18بحقیقة أن  
وھذا من شأنھ أن یحقق عنصر    ).P17یتعلق بوفاتھ الطبیعیة المزعومة (قدم آخرون معلومات مختلفة حول وفاة شقیق  

وكان مسؤوًال عن أفعالھم.    251ھم في منصبھ القیادي كان لھ سلطة على موظفي الفرع  الجریمة بالفعل، ألن المت
. وبدًال من ذلك،  P17م أنور رسالن على الفور معلومات صادقة حول مكان وجود شقیق  باإلضافة إلى ذلك، لم یقدّ 

ولكنھ مات،    P17بأن شقیق  قط  فقال للعائلة إن علیھم أخذ الجثة فقط وعدم التسبب في أي مشكلة. لقد أعطى تلمیحات  
حتى الیوم، لم یتم تسلیم أي جثة إلى العائلة وال یزال سبب الوفاة غیر واضح. و.  محددة لم یقدم أي معلومات صادقة  

أنور رسالن مباشرة في    P17رؤیتھ عندما خاطب    أمكنكما    P17كما أنھ من غیر الواضح تماًما ما حدث لشقیق  
 . شقیقھالمحكمة طالبًا منھ تقدیم معلومات عن 

من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص   24المادة ولي. حیث تنص  یجب تفسیر ركن الجریمة ھذا وفقًا للقانون الد
لزم  تُ على حق كل شخص في الحصول على معلومات حول مكان وجود األشخاص المفقودین و  من االختفاء القسري

 P17ال یمكن اعتبار المعلومات التي قدمھا المتھم عن شقیق  ویق فوري وكامل في حاالت االختفاء.  تحقإجراء  الدول ب
قرار بوروندي الصادر عن الدائرة التمھیدیة للمحكمة  أیًضا إلى    محامو المدعینمعلومات فوریة وصحیحة. [أشار  

 .] الجنائیة الدولیة
من قانون الجرائم    7) الفقرة رقم  1(  7یرى المدعون العامون أن الطلبات الصریحة فقط ھي التي وردت في المادة   .ب

عن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي كان من المفترض أن    قصوًراضد القانون الدولي، غیر أن في ھذا  
صیاغة معیار قانون الجرائم ضد القانون الدولي تحقیقًا فقط دون  . تتطلب  معیارال  ھذا   ستند علیھساس الذي یاألیكون  

سلب الحریة أو إلى زمیل جان قام بشترط توجیھ التحقیق إلى  من وبأي طریقة. كما ال یُ   مخاطبةتحدید من یحتاج إلى  
ذلك    واشتراطتحقیق رسمي. من البدیھي أن طلبًا رسمیًا مكتوبًا لن ینجح بشكل واضح،  كما ال یُشترط إجراء  مباشر.  

من ھذا القبیل من شأنھ أن    اشرطً إن  الحكومة على األشخاص الذین یعیشون في سوریا.    فرضھا جھٌل بالتھدیدات التي ت
الحمایة من    یتفادى المعیارجانب  [أشار  ھذا  المدعین.  إلى    محامو  التمھیدیة ار  قرالمرة أخرى  الدائرة  الصادر عن 

على أن أي تحقیق   المعیار والغرض منھ، تنص صیاغة التحقیقاتجریمة ركن للمحكمة الجنائیة الدولیة.] فیما یتعلق ب
الفروع    عم  تواصلتأیًضا أن عائلتھ    P46ذلك في القضیة الحالیة. وصف  الوفاء بتم  ودون استجابة فوریة كاٍف.  

 عند البوابة. تھدئتھم كان یتمالمختلفة ولكن دائًما ما 
 الطابع الفوري/الُمِلح كركن من أركان الجریمة .ج

غرض إبالغ ل "  ُمِلح/بالتفصیل طرقًا مختلفة لتحدید إطار زمني مناسب یوصف بأنھ "فوري  محامو المدعین[أوضح  
توفیر فترة زمنیة واحدة ولكن أیًضا نقطة زمنیة ال   مر علىال یقتصر األنھ  إ  قالوا  حیثعائالت األشخاص الموقوفین.  

فیھا  یُ  فوریًا  أمرعّد  إلى  اُمِلحً /ما  المحامون  أشار  وبذلك،  القضائیة.  الدولیة.]  ل  السوابق  الجنائیة  كلمة  لمحكمة  إن 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
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، مما یعني أنھ ال توجد أسباب واضحة لترك شخص ما ینتظر. [أشار  دون أي تردد یستحق اللومتعني    ُمِلح" /فوري"
عن   صادر  قرار  إلى  ������ ������� ������� ����� ���� المحامون 

ص لمنع خطر ساعة من االختفاء ضروریة بشكل خا   48إلى    24فیھ إن أول    تقال  ������ ��������
لقانون  تراعي امن الدستور األلماني، یجب تفسیر القانون األلماني بطریقة    59+    25  للمادتین  اوفقً التعذیب والقتل.]  

واالعتقال    اإلیقافساعة في حاالت    24الدولي. لذلك، فإن ترك شخص ما ینتظر [للحصول على معلومات] ألكثر من  
عن مكان وجودھم ألكثر من   عائالتھمالجریمة. استمعت المحكمة إلى شھود لم تسمع أركان كاٍف من  ركنیعّد بمثابة 

 .أیًضا إلى أنور رسالنذلك یُنسب وساعة إلى حد كبیر.  48إلى  24ثالثة أیام. لذلك تم تجاوز اإلطار الزمني من 

انون الجرائم ضد القانون الدولي مستوفاة ویجب  من ق  7) الفقرة رقم  1(  7ن أن أركان الجریمة الواردة في المادة  یّ بَ نتیجة لذلك، تَ 
 الموافقة على اإلشعار القانوني [إلدراج حاالت االختفاء القسري كجرائم ضد اإلنسانیة في الئحة االتھام].

 . للتعقیب على ذلكببیان  یدلیاقال المدعي العام كلینجھ إنھ وزمیلتھ لن 

 د. أومیشین إنھا ترید االحتفاظ بالحق في اإلدالء ببیان في وقت الحق. محامیة المّدعینقالت 

 األكادیمي.الذي یغلب علیھ الطابع قال محامي الدفاع بوكر إنھ یرید البقاء بعیًدا عن ھذا النقاش  

جنائیة االتحادیة  وزعت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، نسًخا رقمیة من ملف القضیة على األطراف، وأعلنت أن مكتب الشرطة ال 
 أّكد للقاضیین أن عائلة الشاھد الذي تم استدعاؤه للیوم التالي كانت في خطر. لذلك سیتم إخفاء ھویتھ الشاھد.

 بعد الظھر. 1:17ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 2021أیلول/سبتمبر،  9  -یوم المحاكمة الثالث والتسعون 

وصحفي واحد. ومثّل االّدعاء العام المدعیان العامان كلینجھ وبولتس.   اشخصً   14صباًحا بحضور    9:37بدأت الجلسة في الساعة  
  سماعة رأس لالستماع إلى   في الیوم السابق،  اشاھدً بصفتھ  ، الذي أدلى بشھادتھ  P50حاضرین. أُعطي    محامي المدعینكان جمیع  

 أومیشین. .ھ دتجوار محامیكان یجلس ب، وباللغة العربیة الترجمة الفوریة

سأل محامي الدفاع بوكر متى سیدلي الشاھد مجھول الھویة بشھادتھ في المحكمة. أوضحت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أن الشاھد  
] ُحِجبت المعلومات[  للشاھَدینكنابمان بشھادتھ بشأن استجوابھ    كبیر المفتشین الجنائیین  صباًحا، بعد أن یدلى  11سیدلي بشھادتھ الساعة  

 ]. ُحِجبت المعلوماتو[

 شھادة السید كنابمان 

تم إبالغ كبیر المفتشین الجنائیین كریستیان كنابمان بحقوقھ وواجباتھ كشاھد ونفى وجود أي عالقة تربطھ بالمتھم سواء بالقرابة أو  
 المصاھرة. 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

ثّمة    ةذكرت رئیس قاد  المحكمة كیربر أن  الذي  قالت إن كنابمان  المحكمة.  اإلدالء بشھادتھما في  استجواب  جلسات  شاھدین رفضا 
].  FR19. طلبت منھ أن یخبر المحكمة أوًال عن استجوابھ لـ[الجلساتالشرطة لھذین الشاھدین تم استدعاؤه لإلدالء بشھادتھ حول ھذه  

السلطات الفرنسیة  FR19نائیة االتحادیة في تولوز، فرنسا. أخبر تم استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الج FR19أوضح كنابمان أن 
لعنف شدید. لذلك طلب مكتب المدعي العام االتحادي األلماني    وضحیةً   اشاھدً كان  ، وأنھ  251والفرع    40في القسم    معتقًال كان  أنھ  

  بتاریخ الشاھد  باستجواب  كنابمان وزمیلھ  قام  ثم    من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة االستماع إلى الشاھد كجزء من القضیة الحالیة.
 [ُحِجبت المعلومات] في تولوز [تم تأكید التاریخ بناًء على طلب القاضي فیدنیر].

حضر ذا الصلة. قّدمت القاضي كیربر الرقم  تدّخل محامي الدفاع بوكر، وطلب الرمز ذي الصلة في ملف القضیة ألنھ لم یفتح بعد المَ 
وأضافت أن وصف كنابمان لھذا االستجواب بعینھ سیكون قصیًرا. ومضى كنابمان یشرح أنھ تم استجواب الشاھد في مقر  المرجعي  

ض وأوضح  تولوز.  في  الفرنسیة  الجنائیة  مكتب    ابطاالشرطة  وأبلغ  FR19لـ  تحادیةاالالشرطة  كشاھد  استجوابھ  بحقوقھ  اسبب  ه 
ال یرید أن تصبح شھادتھ علنیة وكان یفضل إخفاء ھویتھ. أخبر كنابمان المحكمة أن كنابمان وزمیلھ أنھ    FR19ثم أخبر    وواجباتھ.
FR19  ل عدم الكشف عن ھویتھ. لذلك أبلغ كنابمان  لى أنھ فضّ إ إشارةالشرطة الفرنسیة قبل ذلك وال توجد لدى أدلى بشھادتھ كان قد
 ة األلماني الذي یمكن لفریق الدفاع والمتھم الوصول إلیھ أیًضا. أن استجوابھ األول سیكون بالفعل جزًءا من ملف القضی   FR19وزمیلھ  

ا منزعجً   FR19، كان  كنابمان. وفقًا لعلنیة  اإلدالء بشھادتھ في محكمة  FR19وأوضحا أیًضا أنھ في حالة المحاكمة، سیتعین على  
إنھ لم یكن على درایة بأن األمور قد تطورت    FR19. أخفى وجھھ بین یدیھ وفكر فیما سمعھ للتو. ثم قال  للغایة وقلقًا من ھذه المعلومة

ما   FR19استراحة. أثناء االستراحة، حاوال أن یشرحا لـ  FR19. أخبر كنابمان المحكمة أنھ وزمیلھ قررا منح  إلى ذلك الحدبالفعل  
كما أبلغ كنابمان مكتب المدعي العام    نیة وأنھ سیتعین علیھ تكرار كل شيء في المحكمة.الذي ستعنیھ شھادتھ بالنسبة لإلجراءات األلما

https://juris.ohchr.org/Search/Details/2141
https://juris.ohchr.org/Search/Details/2141
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، قائًال إن كل ذلك ال  باألمر  FR19  قبلاالتحادي األلماني بالتطورات األخیرة واتصل بالمدعي العام كلینجھ خالل ھذا االستراحة.  
ن إبعاد ھذا الخوف عنھ، اال یستطیع  اإنھم  FR19سوریا. قال كنابمان لـعلى سالمة أفراد عائلتھ في    اقلقً كان  طائل من ورائھ وإنھ  

نھ سیكون  إ  FR19ر كیف یرید المضي قدًما. قال  لیقرّ   FR19ن أن یكون ھو أو عائلتھ في خطر. ترك كنابمان األمر لـ اال یرید  الكنھم
. لذلك اتصل  ذلك  FR19  نفىمن رغبتھ في االستمرار،    بالفعل قد فات األوان على أي حال. عندما سألھ كنابمان عّما إذا كان متأكًدا

أنھ ال یرید اإلدالء بشھادتھ لدى مكتب الشرطة  حینھا    FR19د  أكّ فمرة أخرى.    FR19كنابمان بكلینجھ مرة أخرى وشرح كل شيء لـ
 الجنائیة االتحادیة. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ضد أنور رسالن  المرفوعة  القضیة [حیث أن  :  لمحضر مكتب الشرطة  عبّر عن مخاوفھ بدقة، وفقًا  FR19أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
في المحكمة، فسیخشى   FR19شھادة  تالوة  النظام السوري. إذا تمت  اھتمام  كذلك  أثارت  وإیاد الغریب] أثارت الكثیر من االھتمام، و

. كما ذكر شیئًا عن أفراد منشقین عن المخابرات [السوریة]. وأشار  FR19الجمھور العام یجمعون معلومات حول  بین  وجود جواسیس  
أن   إلى  و  FR19كنابمان  أبًدا.  ینشقوا  لن  المخابرات  أعضاء  أن  الشرطة  مكتب  [أي]    إنماأخبر  ویجمعون  عملھم  سیواصلون 

 إرھابیًا. FR19 یُعدّ تصریحات/إفادات ضد النظام السوري، وبالتالي س

 یربر استجواب من قبل القاضي ك

لـ[ باستجوابھ  المحكمة  القاضي كیربر من كنابمان إخبار  تم استجواب  GER19طلبت  أنھ  برلین    GER19]. أوضح كنابمان  في 
االتحادیة   الجنائیة  الشرطة  مكتب  علم  المعلومات].  [ُحِجبت  وحقوق  من خالل  بشأنھ  بتاریخ  الدستوریة  للحقوق  األوروبي  المركز 

یرافقھ  اإلنسان،   القانوني د  محامیھوكان  قالھ    .وممثلھ  بالفعل ما  البلجیكیة   GER19كروكر. كان مكتب الشرطة یعرف  للشرطة 
أجھزة  الھ من قبل  تم اعتق   اناشطً كان  في البدایة معلومات مستفیضة عن نفسھ، قائًال إنھ    GER19م  ◌ّ طرح أسئلة أكثر دقة. قد  أرادواو

قل في في مظاھرة بدمشق واعتُ   قُبِض علیھ،  2011  ،مارسآذار/  15بدایة الثورة] في  بدایة [الالمخابرات [السوریة] عدة مرات. في  
وأربعین یوًما في كفر سوسة قبل أن یطلق سراحھ   واحد). قضى ستة أیام في فرع الخطیب و285فرع الخطیب وكفر سوسة (الفرع 

مكتب الشرطة مجموعة   یعرض علیھقدم الكثیر من المعلومات عن نفسھ قبل أن    GER19أخبر كنابمان المحكمة أن  في الشارع.  
 صور. 

أنور رسالن في الصورة الثانیة وذكر اسم أنور رسالن. عند سؤالھ عن كیفیة معرفتھ باالسم، على  على الفور    GER19  تعّرف
أنور رسالن كان حاضًرا أثناء  وأن    2011  ،آذار/مارس  15أنھ تم اعتقالھ من قبل إدارة المخابرات العامة في    GER19أوضح  

عندما تم القبض على أنور رسالن، ظھرت صورتھ على  یعرف ھذا الشخص في ذلك الوقت، ولكن    GER19. لم یكن  التحقیق معھ
التحقیق  : تم  التحقیق معھ  وصف مسار  GER19ف على الشخص. أوضح كنابمان أن  م وتعرّ دِ صُ   GER19اإلنترنت وعندما شاھدھا  

وا حاضرین  كان  251، إلى جانب أن موظفین آخرین من الفرع  2011  ،آذار/مارس[ُحِجبت المعلومات]  في    ضابط تحقیقمن قبل    معھ
على أحد السّجانین على   GER19  تعّرفلكنابمان،    فقًا. وھواآلخر على یمین  GER19كان ھناك سّجانان، أحدھما على یسار    أیًضا.

كان  .  GER19]. كان ھناك شخصان آخران یجلسان على أریكة على یسار  4 المحاكمة تقریر ،  12أنھ محمد عبد هللا [انظر الیوم  
 GER19من ثالثین إلى أربعین دقیقة. كان على    التحقیق. استمر  GER19لـبالنسبة    ا اآلخر معروفً لم یكن  أنور رسالن و   اأحدھم

أشخاص. لذلك لم یكن معصوب العینین. كما أخبر ھویة  ف على  إلقاء نظرة على صور ومقاطع فیدیو خاصة بالمظاھرات والتعرّ 
GER19   ّسؤوًال عن كان السّجان الذي تعرف علیھ باسم محمد عبد هللا م  ض للضرب باستمرار من قبل السّجانین.كنابمان أنھ تعر
  بقطر إنھ تعرض للضرب بعصا سوداء    GER19عند كل إجابة ودون أي سبب واضح. قال    بشكل اعتباطيضربھ  حیث  الضرب  

عّما إذا كانت قد صدرت    GER19ض للفلقة. عندما سأل كنابمان  خمسة أو ستة سنتیمترات. وُضرب على ظھره ورأسھ ووجھھ وتعرّ 
ھناك أوامر بوقف الضرب مؤقتًا عندما كان علیھ أن ینظر إلى الشاشة [للتعرف   ھ كانتال، وأضاف أن GER19أوامر بضربھ، قال 

أن یصف األشخاص الموجودین في غرفة التحقیق.    GER19ثم طلب كنابمان من    األشخاص في الصور ومقاطع الفیدیو]. ھویة  على  
سم أنور رسالن واسم أحد السّجانین. وأوضح أیًضا أن الشخصین الجالسین على األریكة، أنور رسالن ورجل آخر،  ا  GER19ذكر 

السّجان التحیة. غیر أن السّجان أّدى التحیة ألنور    یؤدّ ضابط التحقیق، لم    GER19كانا أعلى رتبة ألنھ، في الیوم السابق، عندما رأى  
األریكة على  الثاني  والشخص  كان  رسالن  یرتد  الشخصان.  األریكة  بدلتینعلى  التحقیق  یان  ضابط  وكان  وكان یرتدي  ،  قمیًصا، 

 السّجانون یرتدون الجینز. 

،  GER19قادًرا على تحدید لھجة األشخاص أثناء التحقیق. أخبر كنابمان المحكمة أنھ وفقًا لـ   GER19سألت كیربر عّما إذا كان  
لم    غیر أنھن المرء یالحظ ھذه اللھجة المختلفة بسھولة.  إ  GER19فإن ضابط التحقیق جاء من المنطقة الساحلیة وكان علویًا. قال  

نور كان یتحدث باللھجة الدمشقیة، لكن یمكن للمرء أن یالحظ أنھ لم یكن كنابمان أن أ  GER19یكن متأكًدا بشأن أنور رسالن. أخبر  
 لكنھ لم یكن متأكًدا. ا إسماعیلیً كان أنھ  GER19من السویداء. افترض  كان الرجل الثاني على األریكةمن دمشق في األصل. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

وصف أنھ تم   GER19إن  الذي تم فیھ التحقیق معھ. فأكد كنابمان ذلك، قائًال یتذكر المكان  GER19أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
الفرع لكنھ قال إنھ نُقل إلى فرع في إشارة إلى    254ذكر الرقم    GER19. وأضاف كنابمان أن  251التحقیق معھ في قبو الفرع  

 ریكة مزدوجة. طاولة المكتب أ على یسار  وكان  ا.  ا مربعً مترً   25و  20كبیرة تتراوح مساحتھا بین   غرفةالخطیب. تم التحقیق معھ في  

https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
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 لم یكن  GER19مرؤوس. فقال كنابمان إن    –سأل فیدنیر عن العالقة بین الشخصین على األریكة، إذا كانت ھناك عالقة مشرف  
یخبرنا أن ھذین الشخصین كانا أعلى رتبة من ضابط التحقیق، ألن  تقدیم معلومات حول ھذه المسألة. لم یستطع إال أن  على    قادًرا

من وضع افتراضات    GER19التحیة لھما ولكن لیس لضابط التحقیق في الیوم السابق، وبسبب مالبسھما. لم یتمكن    أّدواالسّجانین  
 حول عالقة األشخاص على األریكة بناًء على محادثاتھم. 

أنور رسالن وذكر بالتفصیل اللھجة التي تحّدث بھا. سأل فیدنیر كنابمان عّما إذا كان أنور    على  GER19أشار فیدنیر إلى تعّرف  
عن ذلك، أوضح أن ضابط التحقیق كان جالًسا أمامھ، خلف    GER19. قال كنابمان إنھ عندما سأل  GER19یتحدث مباشرة إلى  

ابن العاھرة والكذاب. ذات مرة قال  ب  ووصفاه  GER19ا  مكتب. أدلى الشخصان على األریكة بتعلیقات من وقت آلخر وأھانطاولة  
لم یكن قادًرا على تحدید من قال ذلك. خاطب أنور    GER19صحیح" لكن  بشكلب و جات كیف سأریكعلى األریكة " ینشخصأحد ال 

وسألھ عن سبب عدم تمكنھ من التعرف على األشخاص في مقاطع الفیدیو على الرغم من وجوده في  بشكل مباشر  GER19رسالن 
 . التحقیق أن جمیع األشخاص في الغرفة كانوا حاضرین باستمرار أثناء GER19المظاھرة. أضاف 

إن الموظفین    GER19قال  من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة والذي وفقًا لھ    GER19أشار فیدنیر إلى محضر استجواب  
تحدثوا باستمرار مع بعضھم البعض وقالوا تعلیقات مثل "كاذب" و"ابن العاھرة". قال أحد الشخصین على األریكة "سأعلّمك كیف 

 د كنابمان ذلك. تجاوب بشكل صحیح". ثم ازدادت شدة الضرب. فأكّ 

عندما سألھ كیف یمكن أال یكون قادًرا على  مباشرة    GER19أنور   خاطبأشار فیدنیر إلى أن كنابمان سبق وأن أخبر المحكمة كیف 
  أن ھذا ما ورد في المحضر   د فیدنیر األشخاص في مقاطع الفیدیو على الرغم من أنھ كان حاضًرا في المظاھرة. أكّ   التعّرف على ھویة

ن إنھ لم یكن متأكًدا مما إذا كان ذلك في ھذه  قال كنابما  إجابتھ.عن    GER19، وسأل كنابمان عّما إذا كان یتذكر ما أخبره بھ  أیًضا
 المحقق أنھ لم یشارك في المظاھرة وأنھ كان ھناك فقط عن طریق الصدفة.  GER19المناسبة أم في وقت آخر عندما أخبر 

. طلب  فیما یتعلق بموقفھ وسبب اعتقالھ  GER19أكد فیدنیر أن المحضر یقول نفس الشيء. واستمر في سؤال كنابمان عّما ذكره  
خالل بدایة الربیع العربي.  بِحراكھ  كان مرتبًطا    GER19. قال فیدنیر إن سبب اعتقال  یعطیھ طرف الخیطكنابمان من فیدنیر أن  

كان الربیع    ِحراكھكنابمان أن سبب    GER19في التحضیر للمظاھرات. أخبر    وشارككان ناشًطا    GER19أوضح كنابمان أن  
أدت ،  GER19وكانوا مستعدین للتغییر. وفقًا لـ یتغیر  المجتمع  بدأ  ا بدأ المجتمع السوري یفكر في مصیره.  ھالعربي في مصر. عند

 والتجمع وتنظیم المظاھرات.الفیسبوك في المجتمع بأسره وبدأ الناس في تنظیم أنفسھم على إلى ِحراك  حركة مفاجئة

ظاھرات بل كان أحد المنظمین. قال كنابمان ھذا ما كان یتذكره. لم یكن مجرد مشارك في الم  GER19خلص فیدنیر إلى أن مؤتمر  
 من بین آخر ستة أشخاص في ھذه المظاھرة وبقي حتى النھایة. GER19كان 

 GER19في فرع الخطیب. أوضح كنابمان أن    معتقًال كان  لكنابمان حول كیفیة معرفتھ بأنھ    GER19  قالھأراد فیدنیر معرفة ما  
مكان اعتقالھ لسببین. أوًال، أثناء التحقیق معھ في فرع كفر سوسة، قال للمحققین نفس المعلومات التي قالھا    كان قادًرا على معرفة

إلى أنھ اعتقل أول مرة في فرع الخطیب. ثانیًا، بعد إطالق سراحھ، ُطلب منھ أن    GER19للمحققین في فرع الخطیب. لذلك خلص  
 استالمھا. منبالفعل تمكن عندما ذھب إلى ھناك، ویأخذ بطاقة ھویتھ من فرع الخطیب. 

على أنور رسالن في مصفوفة صور، كان لدیھ رد فعل [فوري] وذكر الوضع في القبو.    GER19أشار فیدنیر إلى أنھ عندما تعّرف 
ومع ذلك، لم   لم یكن معصوب العینین،  GER19بالضبط في ھذا الصدد. أوضح كنابمان أن    GER19كنابمان عّما قالھ   سأل فیدنیر

كیف    GER19یستطع النظر حولھ ولم یُسمح لھ إال بالنظر إلى الشاشة. وبخالف ذلك كان سیتعرض للضرب. عندما سأل كنابمان  
تمكن من التعرف على أنور رسالن، قال إنھ تمّكن من إلقاء نظرة حولھ، لكنھ تعّرض للضرب. وأضاف أنھ كان بارًعا جًدا في حفظ 

 الي تمكن من التعرف على أنور رسالن في إحدى الصور. وجوه الناس، وبالت

صورة أنور رسالن عندما تم القبض    GER19قد رأى أنور مرة أخرى. قال كنابمان ال، رأى    GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 علیھ في ألمانیا.

الخاص   االستجواب  محضر  إلى  فیدنیر  بموجبھ  بمكتبأشار  والذي  االتحادیة  الجنائیة  لھ   GER19وّضح    الشرطة  یُسمح  لم  أنھ 
. لم یرھم مرة أخرى  متذكرھ من  مكنتباالستدارة نحو األریكة. ومع ذلك، لمح األشخاص ھناك وألنھ كان یتمتع بذاكرة جیدة للوجوه، 

 . ذلك  د كنابمانأكّ فم. دِ ض على أنور رأى صورتھ على اإلنترنت وتعرف علیھ على الفور وصُ بِ ولكن عندما قُ 

  القبض علیھ وصف  GER19أیًضا عن فرع الخطیب. أوضح كنابمان للمحكمة أنھ طلب من  GER19فیدنیر معرفة ماذا قال أراد 
  ة جمیعھم ستال  وامن قبل قوات األمن في مظاھرة. ثم نُقل إلى فندق حیث تعرض  GER19ض على  بِ واعتقالھ بالترتیب الزمني: قُ 

آخر. ثم اقتیدوا بالسیارة إلى فرع الخطیب. عند وصولھم، أساء إلیھم ما  ن نوع  م(امرأتان وأربعة رجال) للضرب وتعرضوا لعنف  
وَسْیر كاتینة   مكبس ملولبمن بینھا    أشیاء  ضوا للضرب بقوات األمن لمدة خمس إلى عشر دقائق. وتعرّ عناصر  من    15إلى    10بین  

إنھ كان ھناك معتقلون رجال في فرع   GER19تادة. قال  وأضاف كنابمان أن ھذه كانت حفلة االستقبال المع  السیارة [حزام المحرك].
في مواجھة   صف واحدحیث كان علیھم الوقوف في  القبو  الخطیب، لكنھ ال یعرف شیئًا عن النساء. اقتید ھو ومعتقلون آخرون إلى  

 معتقلین الاألخیر. وبینما كان ینتظر، كان یسمع صراخ    GER19الواحد تلو اآلخر. كان  للتحقیق معھم  الحائط. تم اقتیادھم على الفور  
ئل عن سبب  أسئلة وسُ ُطِرحت علیھ  ثم اقتید إلى حجرة حیث أجبر على االستلقاء على األرض وداس أحدھم على وجھھ.    .اآلخرین
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ما أفاق، كان في  ب على رأسھ في البدایة، ففقد الوعي. عندرِ إنھ تعرض لضرب مبرح وضُ   GER19مشاركتھ في المظاھرة. قال  
وقد تم تعذیبھ بالفلقة. قال    یتعلق بعائلتھھذه المرة  كان التحقیق  مرة أخرى في نفس الیوم.    تم التحقیق معھ .  16منفردة رقم  الزنزانة  ال

GER19  ًاإنھ ال یتذكر عدد المرات التي تعرض فیھا للضرب ألنھ في مرحلة ما لم یعد یشعر بأي شيء. كان ینزف وفقد ضرس. 

 تعّرض لسكب ماء بارد علیھ.  GER19. قال كنابمان إن التحقیقسأل فیدنیر كنابمان عن حادثة بالمیاه حدثت بعد 

دائًما من قبل نفس الشخص. كما أنھ كان    GER19أراد فیدنیر معرفة المزید عن ضابط التحقیق. قال كنابمان إنھ كان یتم التحقیق مع  
أنور رسالن    التحقیق من قبل، وكذلك جلسات التحقیق التي تلت ذلك. أوضح كنابمان أن  احاضرً   أنور رسالنعندما كان  نفس الشخص  

في الیوم الثالث، ُطلب منھ التوقیع على أوراق بیضاء. وعندما رفض اقتید إلى حجرة  و.  GER19كان في الیوم الثاني من اعتقال  
التعذیب. لم یكن   حجرةیعتقد أن ضابط التحقیق لم یكن موجوًدا في    ض للتعذیب. قال كنابمان إنھ ال یتذكر بالضبط، لكنھالتعذیب وتعرّ 

 ھناك سوى سّجان. 

بموجبھ أنھ لم یتم التحقیق معھ مرة أخرى من قبل   GER19اقتبس فیدنیر من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي أوضح 
دارة المخابرات العامة. وعندما رفض اقتید إلى حجرة التوقیع على أوراق بیضاء علیھا ترویسة إ  GER19أنور رسالن. كان على  

. كان معصوب العینین. لم یكن ھناك ضابط تحقیق، فقط سّجان. سأل فیدنیر كنابمان صلبة  التعذیب حیث تعرض للفلقة وضرب بأشیاء
بشھادتھ المزعومة.    GER19مواجھة    حوار. تمإلجراء    GER19عّما حدث بعد ذلك. أوضح كنابمان أن ضابط التحقیق استدعى  

 ض للضرب مرة أخرى. لیست الحقیقة، تعرّ  تلكعندما قال إن 

 أن یبصم على أوراق قبل ھذه المحادثة. فأّكد كنابمان ذلك.  GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان على  

فض من الیوم الثالث فصاعًدا قال كنابمان إن التعذیب انخف.  GER19كنابمان عّما یمكن أن یتذكره أیًضا من استجواب   سأل فیدنیر
في   واأنھ ببساطة لم یكن ھناك ما یكفي من الوقت لتعذیب الجمیع بشكل مكثف كما فعل  GER19بینما زاد عدد المعتقلین. افترض  

ف على أربعة أشخاص. أراد  صرخات من معتقلین آخرین، من بینھم أطفال ونساء. تعرّ   GER19األیام الثالثة األولى. كما سمع  
GER19    نقل. في الیوم الخامس اقتید إلى الزنزانة الجماعیة أن یُ طلب  فتناول طعاًما جیًدا.  یالسجائر ویدّخن  إطالق سراحھ و أن یتم

، كان كفر  GER19إلى فرع كفر سوسة. وفقًا لـ   ِقلواونُ   بالسالسل  ولم یتعرض للتعذیب. في الیوم السادس تم تقیید أربعة أشخاص
لدیھ العدید كان  أن ظھره كان یؤلمھ كثیًرا، و  GER19أسوأ بكثیر. عند سؤالھ عن حالتھ البدنیة [في فرع الخطیب]، وصف    ةسوس

أن "ھذا" ال شيء مقارنة    GER19  أضاف  بسبب الفلقة. ومع ذلك،  انه تنزفا، وكانت قدماصداعً كان یعاني  من الجروح الملتھبة، و
 بكفر سوسة.

 قد ذكر وجود التھاب في فمھ. فأّكد كنابمان ذلك. GER19ان سأل فیدنیر عّما إذا ك

أخبره أنھ   GER19ن ذلك، قائًال إد كنابمان أكّ ف. ضرسھبلذلك عالقة بھذا االلتھاب، وما إذا كان  GER19سأل فیدنیر كیف أصیب 
 فقد ضرسھ بعد االستجواب الثاني والتھب الجرح. 

حصل على أقراص دواء مرتین: قرصان في الیوم الخامس وقرص واحد    GER19سأل فیدنیر عن الرعایة الطبیة. قال كنابمان إن 
 في الیوم السادس. 

كان في الحبس االنفرادي لألیام الخمسة    GER19أراد فیدنیر أن یعرف عن الرعایة الطبیة للمعتقلین اآلخرین. أوضح كنابمان أن  
األولى لكنھ كان یسمع صراًخا. عندما كان في الزنزانة الجماعیة، كان یرى آثار التعذیب على المعتقلین اآلخرین، وكذلك الكسور  

 لتعذیب.  أن الناس تعّرضوالمرء أن یرى كان بوسع اإنھ  GER19المفتوحة. قال  

متورمة وإصابات أخرى، لكنھ عّد أن ھذا لیس شیئًا مقارنة   امكسورة وأقدامً   اشاھد عیونًا سوداء وأذرعً   GER19أشار فیدنیر إلى أن  
 . ذلك بكفر سوسة. فأّكد كنابمان

 عن ذلك، قال ال. GER19قد رأى قتلى. قال كنابمان إنھ عندما سأل  GER19أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  

فیما  قد حصلوا على أي معلومات عنھ. أوضح كنابمان أنھ لم یحدث شيء في ھذا الصدد. و  GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان أقارب  
في الردھة، حاول الدفاع عن للتعذیب    GER19  تعّرضفي كفر سوسة: عندما  واقعة  أخبره عن    GER19القتلى، أضاف أن  ب  یتعلق

 بركل شخص ملقى على األرض. قال أحد السّجانین إن ھذا الشخص سیترك ھناك لیموت. بالصدفةقام فنفسھ بالركل. 

من التواصل مع    GER19من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة: كیف تمكن    GER19العام الستجواب الوضع  سأل فیدنیر عن  
، وما إذا كان متردًدا أم منفتًحا. قال كنابمان  ف، وكیف تصرّ GER19المترجم الفوري، ما ھو االنطباع الذي كان لدى كنابمان عن  

 كل شيء على ما یرام في ھذا الصدد. وكان  قادرین على التواصل.    والمترجم الفوري  GER19ما إذا كان  م  قاموا بالتحقق  إنھ كالعادة،

 . فأّكد كنابمان ذلك.GER19سأل فیدنیر عّما إذا تمت إعادة ترجمة محضر االستجواب لـ 

وقّع على المحضر. قال كنابمان إن ذلك كان إجراًء قیاسیًا أن تتم إعادة ترجمة كل شيء للشھود،    GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 وتوقیعھا أیًضا من قبل الشھود.   بخط الیدإجراء التعدیالت ذات الصلة  كان یتمثم یتعین علیھم التوقیع على كل صفحة. 
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عن الوضع في القبو فیما یتعلق بأنور رسالن الذي كان یجلس على أریكة والسّجانین الذین كانوا یؤدون  أراد فیدنیر مرة أخرى التحدث  
یجلس فیھا  غرفة  إلى  زنزانتھ. عندما دخلوا    اقتادوه منھم أیًضا من    GER19التحیة لھ. أوضح كنابمان أن السّجانین الذین عذبوا  

یفعلون ذلك عندما التقوا بضابط التحقیق في  لم یرھم    GER19  غیر أنالتحیة.    وأّدوا  األرض  ضربوا بأقدامھمعلى أریكة،    رجالن
 الیوم السابق. 

 استجواب من قبل المّدعین العامین 

 لدیھمصداقیة أم أنھ كان    اھادئًا وذ  GER19. أراد أن یعرف ما إذا كان  GER19سأل المدعي كلینجھ كنابمان عن انطباعھ عن  
للغایة لتقدیم معلومات حول أنشطتھ كناشط ومعلومات شخصیة  اكان متحفّزً   GER19رغبة معینة في تجریم [أنور]. قال كنابمان إن  

عن دراستھ في [ُحِجبت المعلومات]، حیث أراد أیًضا الحصول على درجة الدكتوراه. كان متحمًسا وسعیًدا بشأن الطقس في برلین. 
من الدردشة معھ أثناء فترات  تمكن  كنابمان    لدرجة أنعالیة. كانت لغتھ اإلنجلیزیة جیدة جًدا    GER19بشكل عام، كانت معنویات  

غرًضا لإلدالء بشھادتھ وأراد المساعدة  أن ھناك  ، لكنھ رأى  لألمر  على اإلطالق. لم یكن متحمًسا  امتوترً   GER19یكن  الراحة. لم  
 في الكشف عن جریمة.

على أنور رسالن أمًرا ذا مصداقیة. فقال كنابمان إنھ لیس لدیھ شك في ذلك أثناء  بالتعّرف    GER19  امقیسأل كلینجھ عّما إذا كان  
ھذه  حد عن  ولم یَ ف على الوجھ وبدا مصدوًما حقًا.  مقتنعًا تماًما أنھ تعرّ   GER19، كان  ا إذا كان یعرفھئل عمّ االستجواب. عندما سُ 

ولم یضف أي إضافات [لقصتھ]. خلص كنابمان إلى أنھ ال یرى أي سبب للشك    امقتنعً ولكنھ كان    القصة طوال الوقت. لم یكن متوتًرا 
 أنور رسالن.على  GER19 تعّرففي 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

م معلومات محددة حول المكان الذي تعّرض فیھ للضرب بالضبط. فقال كنابمان قد قدّ   GER19سأل محامي الدفاع بوكر عّما إذا كان  
 GER19للضرب على وجھھ وأماكن أخرى. لم یتمكن    GER19ض  األول، تعرّ التحقیق  فعل ذلك على أجزاء. في    GER19إن  

 . اكان اعتباطیً  الضربأن من تذكر كل إصابة، لكنھ وصف 

على أنھ محمد   GER19ف علیھ  عھ من قبل أنور رسالن. أوضح كنابمان أن السّجان الذي تعرّ قال بوكر إنھ كان یشیر إلى التحقیق م
من معرفة ما إذا   GER19على رأسھ ووجھھ. لم یتمكن    GER19ضربھ على ظھره بعصا سوداء واستخدم یدیھ العاریتین لضرب  

 رب على قدمیھ باستخدام عصا. ة وضُ ض للتعذیب بالفلقأو بقبضة الید. كما تعرّ  مبسوطةض للضرب بید كان قد تعرّ 

بشكل عفوي على شخص بناًء على صورة شاھدھا على اإلنترنت، طلب منھ كنابمان أن   GER19أشار بوكر أنھ عندما تعرف  
 GER19إنھ لم یطلب من    یصف جمیع األشخاص الذین كانوا حاضرین في التحقیق، باستثناء شخص واحد. فأكد كنابمان ذلك، قائًال 

 أن یصف الشخص الذي تعّرف علیھ بأنھ أنور رسالن. 

كان قد رأى صورتھ على اإلنترنت وكان كنابمان مھتًما بمن كان حاضًرا في ھذا    GER19قال كنابمان إن  أراد بوكر معرفة السبب.  
 التحقیق. 

لـ  السماح  المحكمة، قرأ محضر   GER19سأل بوكر كنابمان عن أسباب عدم  أمام  فقال كنابمان، استعداًدا لشھادتھ  أنور.  بوصف 
بوصف أنور. ولكن عندما یكون الشھود قد رأوا بالفعل    GER19عدم السماح لـاالستجواب مرة أخرى. لم یكن ھناك قرار صریح ب

شخًصا ما على اإلنترنت، سیمتنع المرء عن وصف ھذا الشخص ألن ذكریات التجارب الخاصة والصورة على اإلنترنت ستختلط،  
 وبالتالي فإن الوصف لن یكون ذا صلة.

 سؤالھ التالي. قال بوكر إنھ احتاج إلى دقیقتین إضافیتین لطرح 

قد أخبره كیف یعرف ھذا   GER19ذكر اسم أحد السّجانین وسأل كنابمان عّما إذا كان    GER19أشار محامي الدفاع فراتسكي أن  
فإن السجانین    تھ وخبرة زمالئھخبر  أوضح كنابمان أنھ من بابعنھ.    GER19لم یخبره ولم یسأل    GER19االسم. فقال كنابمان إن  

االسم ھي  "  فالن  "أبوفیھا الكنیة    تلم تكن ھناك حالة واحدة كان و.  االسم الحقیقي  والتي لیست  "،فالن  "أبو  نیتھمینادون بكعادة ما  
 الفعلي ألحد السّجانین.

 ُصِرف كنابمان بصفتھ شاھًدا. 

 مسائل إداریة

للشاھد الذي قرر عدم  ة  طالشرأجزاء من محضر استجواب مكتب    تالوةقالت رئیسة المحكمة كیربر إن القضاة كانوا یفكرون في  
بیان. أرادت    تالوة قالت إنھا ترید    نأومیشی  .د  المّدعین  ةلن یتم في ھذا الیوم بالذات ألن محامیغیر أن ذلك  ].  FR19اإلدالء بشھادتھ [

 11أومیشین في ضوء االستراحة قبل أن یدلي الشاھد التالي بشھادتھ في الساعة    .بیان دتالوة  ستغرقھا  ت كیربر معرفة المدة التي س
 صباًحا. 
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  [ذكر بوكر االسم الكامل] عندما كانت تتحدث عن تالوة أجزاء   FR19أراد محامي الدفاع بوكر معرفة ما إذا كانت كیربر تشیر إلى 
 من المحضر. فأّكدت كیربر ذلك، مضیفة أنھا لم ترد تكرار االسم في المحكمة.

 عیا] لم یتم البت فیھا بعد. مدّ بصفتھ إلى المحاكمة  P50انضمام  عي [قبول المدّ مسألة طلبت د. أومیشین استراحة أطول ألن 

 أعلنت القاضي كیربر استراحة لمدة ثالثین دقیقة.

*** 

 دقیقة]  35[استراحة لمدة 

*** 

 [غادر محامیا المدعین رایجر ومحمد]

بھ. وكان برفقتھ محامیھ    ةالخاص  19-كمامة كوفید] قاعة المحكمة مرتدیًا نظارات ولحیة مستعارة باإلضافة إلى  P51دخل الشاھد [
 الجنائیة. الشرطةمكتب من  ینطابالسید أوبست وض

القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ لن یتم الكشف .  Z203052_07_06  [P51]عن ھویة الشاھد وسیشار إلیھ برمز    أوضحت 
وأشارت إلى أنھ كان قادًرا على التواصل باللغة األلمانیة وأخبرتھ أنھ یمكنھ استشارة المترجمین الفوریین في أي وقت أو التحول إلى  

. أكد مكتب الشرطة الجنائیة P51لـالوضع األمني  قّدم بیانًا بشأن  أوبست    P51اللغة العربیة. وأشارت كیربر كذلك إلى أن محامي  
طلبًا   P51  محاميأوبست  م  أقارب یعیشون في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة في سوریا. قدّ   P51االتحادیة للقضاة أن لدى  

اإلجراءات من قانون    1لقسم  ) ا3(  68غیر ملزم بتقدیم معلومات تتعلق بھویتھ وفقًا للمادة    P51إلخفاء ھویة موكلھ. قررت كیربر أن  
أیًضا بتغطیة وجھھ   P51أثاروا مخاوف أمنیة وأنھ ُسمح لـسبق وأن  . وأضافت أن العدید من الشھود اآلخرین قد  ة األلمانيالجنائی
 جزئیًا. 

 P51شھادة 

، أبلغت  P51عّما إذا كان بإمكانھ إعطاء بعض المعلومات عن عمره ومھنتھ. قبل تمریر السؤال إلى    P51سألت القاضي كیربر  
الشاھد وجود أي عالقة تربطھ بالمتھم سواء  . ونفى  مشفىإنھ طبیب وعمل في    P51بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. قال    P51كیربر  

 أو المصاھرة.  قرابةبال

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

طلبت  وجوب مرتین من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بخصوص فرع الخطیب في دمشق.  استُ   P51قاضي كیربر إن  قالت ال
كان یعمل في مشفى الھالل األحمر القریب من فرع الخطیب، بضعة أعوام  أنھ قبل    P51أن یصف كیف حدث ذلك. أوضح    P51من  

 خمسین متًرا من الفرع.إلى على بعد ثالثین 

 ذلك. P51. فأّكد لبعضھا مجاورة سألت كیربر عّما إذا كانت المباني ھي مبانٍ 

  تنطلق  2011ورة في عام كیف كانت المظاھرات في بدایة الث P51أرادت كیربر معرفة المزید عن العالقة بین المؤسستین. وصف 
 بشكل أساسي في أیام الجمعة. ُطلب منھ ھو وزمالؤه معالجة المعتقلین في الفرع الذین تم اعتقالھم خالل ھذه المرحلة األولى.

أنھ عادة ما یأتي شخص ما [من الفرع] ویطلب من طبیب أو طبیبین   P51وكیف بدى المكان. أوضح    P51سألت كیربر عّما الحظھ  
تبعًا   حیث كانوا سیواجھون مشاكل في حال الرفض.إنھ لم یكن أمام [األطباء] خیار سوى اتباع [األمر].    P51إلى الفرع. قال  الذھاب  
 وصف المبنى للشرطة.سبق وأن إنھ  P51[إلى الفرع]. قال  یذھبون ألطباء والقائمون على الرعایة كان اللحالة، 

تكرار كل  P51في ملف القضیة. ومع ذلك، كان على    كانا  P51لـب الشرطة  ااستجو   جلستي  يحضرأوضحت القاضي كیربر أن مَ 
لیوضح أن المدخل الرئیسي للفرع یقع عند مفترق طرق مقابل المشفى. یسمى الفرع   P51  مضىتلك [المعلومات] في المحكمة.  

. في المبنى الثاني أو الثالث على الجانب  ینھمأمن كان على المرء أن یمر من ب  بالخطیب نسبة للحي الذي یقع فیھ. كان ھناك حراس
أنھ   P51حتجز فیھ المعتقلون. أضاف  ساللم تؤدي إلى القبو الذي كان یُ كانت ھناك  م ھاتفھ المحمول.  األیمن، كان على المرء أن یسلّ 

أنھ كان ھناك   P51أوضح    خمة.فُتحت بوابة ضو. صاح أحدھم قائًال إن األطباء قد وصلوا،  طابق القبو  كان علیھ دائًما النزول إلى
حدث قبل عشرة أو أحد عشر عاما، كانت الزنازین في الجانب    ذلك  أن  آخذین في االعتبارعدة مناطق. وأضاف أنھ حسبما یتذكر،  

اقتید ، اعتماًدا على المكان الذي  P51أن یذھب إلیھ توجب المكان الذي  كان. ھذا بفناءكان ھناك مطبخ محاط  ،على الیسارواألیمن. 
المرحلة األولى. كما تعرضوا  والمعتقل   إلیھ ن [الفناء األیسر أو األیمن]. لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من المعتقلین الجرحى خالل 

لتحدث معھم ولكن وزمالئھ با  P51واحًدا تلو اآلخر وُسمح لـاستدعاء المعتقلین وزمالئھ. ثم تم   P51للضرب باألشیاء واألیدي أمام 
لجرح  ض شخص ما  أنھ إذا تعرّ   P51وزمالئھ. أضاف    P51لم یُسمح للمعتقلین بالتحدث إلى  ولم یُسمح لھم بطرح أسئلة علیھم.  

. عادة، كان على في المشفىأو وضع الضمادات. كانت ھناك أربع حاالت تتطلب عالًجا    خیاطة الجرحیُسمح لھ بكان  ،  ایتطلب غرزً 
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P51  تصویر  لحاالت على أوراق، على سبیل المثال تفصیل األورام الدمویة أو ما إذا كان الكسر بحاجة إلى  لوصف  ابة  كتھ  ئوزمال
قبل  العظام، لذلك كان على المرضى الذین یحتاجون إلى عالج من    لتجبیریحتو على قسم    شفى لمإن الم  P51سینیة. قال  الشعة  باأل

 جراح عظام الذھاب إلى مكان آخر.

إنھ لم یتم إبالغھ بذلك. لم یكن ذلك معروفًا    P51سألت كیربر عّما إذا كان ھؤالء المرضى قد تم نقلھم بالفعل إلى مكان آخر. قال  
 بالنسبة لھ.

، لكنھ لم یتمكن 2011إنھ ذھب إلى ھناك بدًءا من نیسان/أبریل    P51لفرع أول مرة. قال  ا  P51أرادت كیربر أن تعرف متى زار  
 من إعطاء تاریخ محدد. 

 ذلك. P51. فأّكد 2011خلصت كیربر إلى أن الزیارة األولى تمت في نیسان/أبریل 

أنھ كان من   P51بذلك. أوضح    قصدهھ عّما  تإن المعتقلین في البدایة "كانوا یبدون بحالة جیدة"، وسأل  P51أشارت كیربر إلى قول  
 أسوأ. كانوا مجرد جلد وعظم.بحالة ا وكلما طالت مدة بقائھم في زنازینھم، بدوكسور. ب یصابواالطبیعي أن یتعرض الناس للضرب و

 إنھ ال یستطیع اإلجابة. P51 متى ذھب إلى الفرع آخر مرة. قال P51سألت كیربر 

عّما إذا كان ال یزال یعمل في   P51  توسأل  2012كانت حتى أیلول/سبتمبر  الئحة اإلدانة  أن فترة    مضیفة  ،السنةسألت كیربر عن  
 واضطر للذھاب إلى الفرع خالل ھذه الفترة.   2012و  2011أنھ كان یعمل في المشفى في عامي    P51د  أكّ ف المشفى في ذلك الوقت.  

"بشكل مثیر لإلعجاب" بتقدیم وصف لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بشأن قدرتھ على معرفة   P51أشارت كیربر إلى كیفیة قیام  
المالبس وحدھا ھي  كن  ت  ھا لمإن  P51یل المثال بناًء على مالبسھم. قال  ، على سبةلیفي الفرع لفترة طوقد مكثوا  ما إذا كان المعتقلون  

الفرع لبضع إلى    حضر شخص٪ من الناس یرتدون مالبس داخلیة فقط. إذا  95- 90  حیث كان  .التي تدل على طول فترة االحتجاز
للغایة، ومع ذلك، في   اكان مزدحمً كان  ألن الم  یومین،ولكن یختلف األمر بعد  داخلیة ال تزال بیضاء.  ال   ھساعات فقط، كانت مالبس

، كان الناس یتمتعون بوزن طبیعي في بدایة اعتقالھم، لكنھم بالكاد حصلوا على الطعام أو  P51لـوفقًا  البدایة كانت حالة الناس جیدة.  
 معرفة ما إذا كان ھذا الشخص جدیًدا أم ال.كان بوسعھ الماء. لم یستطع تحدید المدة التي قضاھا شخص ما في الفرع، لكن 

اإلضاءة لم تكن    إن  P51خرى. قال  ھ األ ینیھ وحواسعّما الحظھ بع  P51أرادت كیربر أن تعرف كیف كان شكل السجن، وسألت  
، بالرغم من وجود مصابیح. لم  المكان مظلًمان. كان  یزا ، على األقل لیس على الجانب األیمن حیث توجد منطقة الزنساطعة في المكان

مكان لم یكن سوى  ھذا  غیر أن  وأماكن أخرى.    في المطبخ  كماعلى الجانب األیسر،    ت اإلضاءة أفضل. كاناجدً   تكن المصابیح ساطعة
رائحة    تتختلف باختالف الطقس. كان األمر مروًعا في الصیف وكانكانت  إن الرائحة    P51فرز األشخاص. قال    مكاناالستقبال و

 .مقارنة برائحة المكان عطربمثابة البراز 

 P51ن األمراض التي عانى منھا الناس عادةً. [استشار  ، سألت عP51سألت كیربر عّما عاناه الناس أكثر شيء. بناًء على طلب  
نتیجة الضرب بأشیاء. وكثیًرا ما كان المعتقلون الجدد ینزفون    P51سریعًا محامیھ] أوضح   أن كل شخص تقریبًا أصیب بجروح 

  P51لمرء أیًضا أن یرى األشخاص الذین تعرضوا للضرب في الطریق لرؤیة  ا   كان بوسع.  التقییدمن جراء أنماط  وكانت أیدیھم تتبلل  
 وزمالئھ. كان لدى البعض أورام دمویة ناجمة عن عظامھم.

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

 أن یصف لشخص عادي كیف   P51طبیب، فیمكنھ إبداء رأي خبیر حول حالة المعتقلین في الفرع. طلب من    P51قال فیدنیر بما أن  
إن األورام الدمویة تحدث فقط [إذا لم یكن ھناك كسر   P51یمكن أن تتسبب العظام والعظام الظاھرة تحت الجلد بإصابات مختلفة. قال  

ذلك في بعض األحیان.  من  كن  متیلكنھ لم  ومن خیاطتھا أحیانًا،    P51، تمكن  نسجةمفتوح]. لكن كان لدى المعتقلین أیًضا جروح في األ
، في جسمھ  دھون  الشخصناتجة عن التعذیب أو الضرب فحسب، بل كانت ناجمة عن الجلوس أیًضا. إذا لم یكن لدى    لم تكن اإلصابات

 تضغط عظامھ على الجلد. 

 2ذلك. P51یتحدث عن التقرحات المفتوحة. فأّكد  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 ذلك. P51قد شاھد كسوًرا في العظام. فأّكد  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

ات خالل  مرة أخرى، مضیفًا أنھ ال یمكنھم عالج االلتھابذلك  P51د أكّ ف. ھد أیًضا التھاباتقد شا P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
عرف  یلم    P51مالحظات، لكن    بدًال من ذلك، ُطلب منھم كتابةو . ُسمح لھم بإجراء فحص واحد دون إعطاء الدواء.  المراحل المتأخرة

 . نُفِّذتما إذا كانت التعلیمات الواردة في المالحظات قد 

 

یتحدث فقط عن األورام الدمویة التي تسببھا العظام، أو عن األورام    P51مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یكن من الواضح تماًما ما إذا كان  2
   الدمویة التي تسببھا العظام والتقرحات المفتوحة.
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  P51نعم. سأل فیدنیر كم مرة. قال    P51قال  ف ، مثل الضمادات.  [تم تقدیمھ]  عالج طبيآثار    أىرقد  عّما إذا كان    P51سأل فیدنیر  
بعض األشخاص    حصولسببًا واضًحا ل   P51. لم یر  تكن لدیھم ضماداتإن الناس كان لدیھم أحیانًا ضمادات، لكن في معظم األحیان لم  

 البعض اآلخر.  حصل علیھفي حین لم یالعالج على 

التي كانت تھدد الحیاة في بعض األحیان. سأل    P51لّخص فیدنیر أن   عّما كان    P51شھد وضع اإلصابات وخطورة اإلصابات 
 سیموتون.كانوا  إن بعض الناس  P51عالج طبي. قال على ھؤالء األشخاص  حصللم ی لوسیحدث 

أنھ مع وجود جروح مفتوحة وُحمى یمكن للمرء أن یفترض  P51سأل فیدنیر عن السبب الذي كان سیؤدي إلى الوفاة تحدیًدا. أوضح 
تلقّي عالج  ] ستؤدي إلى التھاب شدید یسبب تعفن الدم. ال یمكن للمرء أن ینجو من تعفن الدم دون  اركت دون عالج، فإن [حالتھأنھ إذا تُ 

 المشفى. ب

ذلك، قائًال إنھ ال یتذكر ما إذا كانوا في المرحلة    P51قد رأى أشخاًصا من ھذا القبیل من قبل. فأّكد    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 األخیرة، لكنھم كانوا في حالة سیئة للغایة.

د  أكّ فأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك أمراض تُركت دون عالج مثل أمراض القلب أو الكلى التي تتطلب رعایة طبیة عاجلة.  
P51    یعانون من أمراض مزمنة مثل  كانوا  عاًما    80و  70أن المعتقلین المسنین على وجھ الخصوص الذین تتراوح أعمارھم بین

 أن لدیھ تخمینًا قویًا أن ھؤالء األشخاص لم یتلقوا أي عالج طبي. P51السكري أو ارتفاع ضغط الدم. أضاف 

ال، مضیفًا أنھ لم    P51قادًرا على اكتشاف ذلك من خالل المحادثات. فقال  قد خّمن ذلك أم أنھ كان    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 یُسمح لھم بطرح أسئلة محددة. 

إنھ ُسمح لھم بطرح أسئلة طبیة، على سبیل المثال إذا كان    P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا لم یُسمح لھم حتى بطرح أسئلة طبیة. قال  
 نة أخرى. لكن لم یُسمح لھم بالسؤال عّما إذا كانوا قد تلقوا العالج. شخص ما مصابًا بمرض السكري أو بأمراض مزم

 ذلك.  P51بسؤال المعتقلین عن األمراض. فأّكد  P51خلص فیدنیر إلى أنھ كان یُسمح لـ 

  قُّصر ھناك  ھ كانإن P51محامیھ]. قال  P51كبار السن وسألھ عن الفئة العمریة للمعتقلین. [استشار ذََكر   P51 أنأشار فیدنیر إلى 
عاًما. تم القبض علیھ مع والده في مظاھرة. كان الصبي یعاني من ورم دموي    15أو    14صبیًا یبلغ من العمر  بنفسھ  رأى    حیثأیًضا.  

 "بسائل". كان على المرء أن یقوم بإجراء تصویر مقطعي   املیئً الورم    رؤیتھ من قبل. كان  P51كبیر على رأسھ، وھو شيء لم یسبق لـ
)CT(  أو تصویر بالرنین المغناطیسي  )MRI(  لكن ،P51  وأضاف أن الفئة العمریة فعل ذلك أم ال  ا كان قد تملم یستطع معرفة ما إذ .

 أیًضا من ھم في سن الثمانین. تشمل

 محامیھ] إن  ةاستشاربعد  [  P51  قال  .تھاأو في نھایالفترة  في بدایة  ذلك  كان    ھلأراد فیدنیر أن یعرف متى وقع الحادث مع الصبي،  
من األطباء في    عدد أكبریتذكر ألنھ خالل المرحلة األولى كان ھناك  استطاع أن  إنھ    P51. قال  2011بالتأكید في عام    ذلك حدث

 الفرع.

 اإنھ  P51الفئة العمریة للمعتقلین. قال    بلغتقال فیدنیر إنھ أراد التحدث عن المراحل المختلفة بعد لحظة، لكنھ أراد أوًال أن یعرف كم  
 مانین عاًما.أكثر من ث تكان

 إنھ لم یعالج نساء.  P51قد عالج معتقالت أیًضا. قال  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 في الفرع ولكن في المشفى.  ھ لم یعالجھنإن P51. قال من عالجھن سأل فیدنیر

من    قدمن  لم یعالج النساء المعتقالت في الفرع، وسألھ عّما إذا كانت النساء اللواتي عالجھن في المشفى  P51خلص فیدنیر إلى أن  
 ذلك.  P51الفرع. فأّكد 

  2011ذكر أن المرحلة األولى بدأت في    P51بدقة. وأشار إلى أن    2011قال فیدنیر إنھ یرید اآلن تحدید اإلطار الزمني الذي یبدأ في  
أنھ خالل األشھر األولى، كانت المظاھرات تحدث    P51بذلك وكیف كانت مختلفة عن المراحل الالحقة. أوضح  قصده  وسألھ عّما  

[استشار  تعتقل  قوات األمن  كانت  .  الجمعة  بشكل أساسي بعد صالة الحكومة.  الجملة    P51معارضي  الفوري بخصوص  المترجم 
 شرطة عادیة. لم تكن قوات الشرطة قوات  غیر أنقامت الشرطة بتفریق المظاھرات.  .التالیة]

إنھ كما سبق وأن ذكر، بعد بضعة أسابیع، تم تطویر   P51بـ[المتظاھرین] في فرع الخطیب. قال  P51سأل فیدنیر عن كیفیة اتصال 
حقیبة   كانوا یأخذون[موظفي فرع الخطیب] سیتصلون، ف  مناوبات خاصة لألطباء والقائمین على الرعایة. علم الجمیع في المشفى أن

 إلى الفرع.یتم اصطحابھم بھا مواد طبیة و

یتم  كان  إنھ عادة ما    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان األشخاص من الفرع عادة ما یتصلون بالمشافي أو یأتون ویختارون األطباء. قال  
 تصل قبل ذلك.كان رجل یواختیارھم 
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، وسأل فیدنیر عّما إذا كان یشیر فقط  االعدد كان متباینً إن    P51أراد فیدنیر معرفة عدد األشخاص الذین كانوا یذھبون إلى الفرع. قال 
 إلى األطباء أو جمیع العاملین في المجال الطبي. 

 اقم طبي. أنھ في بعض األحیان كان ھناك العدید من األطباء برفقة ط P51سأل فیدنیر عن األطباء. أوضح 

 ذلك. P51سأل فیدنیر عّما إذا كان الطاقم الطبي مؤلفا من مقدمي الرعایة. فأّكد  

شھرین كانوا عادة ثالثة أو  أول  إنھ خالل    P51عدد األطباء ومقّدمي الرعایة الذین ذھبوا إلى الفرع. قال  أراد فیدنیر معرفة متوسط  
 الرعایة. أربعة أطباء وثالثة أو أربعة من مقدمي 

 ذلك.  P51سأل فیدنیر عّما إذا كانوا جمیعًا من الذكور. فأّكد 

أن [الممرضات] كان یُطلب منھن في كثیر من   امضیفً   ال،  P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك ممرضات ذھبن إلى الفرع. قال 
 األحیان الذھاب. 

یذھبون عادة إلى  كانوا  فقط خالل المرحلة األولى أو كم مرة في األسبوع  وزمالؤه یذھبون أیام الجمعة    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 ذھبوا أیًضا خالل األسبوع.  ولكنھم. رئیسيأیام الجمعة بشكل في أیام الجمعة فحسب، بل  ایذھبو ھم لمإن P51قال فالفرع. 

أنھ كان في المشفى كل   P51سأل فیدنیر عّما إذا كانوا قد ذھبوا مرتین أو ثالث مرات خالل األسبوع خالل المرحلة األولى. أوضح 
 یوم، باستثناء عندما كان في إجازة. لم یستطع تحدید عدد المرات التي ذھب فیھا زمالؤه إلى الفرع. 

عمن التقى بھ في الفرع، وعدد    P51سأل  و ولى في الخطیب والمظاھرات.  ربط بین المرحلة األ  P51أشار فیدنیر كذلك إلى أن  
إنھ كان ھناك تباین   P51حالة األشخاص. قال    كیف كانت، وP51األشخاص الذین تعرضوا للتعذیب، وعدد األشخاص الذین شاھدھم  

وزمالؤه واقفین. ثم تم    P51رض بینما كان ھذه العوامل]. في معظم األحیان، كان المعتقلون ینتظرون في الفناء. جلسوا على األفي  [
 استدعاء المعتقلین الواحد تلو اآلخر.

، أو من ةواحد خانة  من  ھل كان العدد  تقدیًرا تقریبیًا (  P51عادة ھناك، وطلب من    اسأل فیدنیر عن عدد األشخاص الذین تجمعو
إنھ كان ھناك عادة من ثالثین إلى أربعین شخًصا، أحیانًا أقل، وأحیانًا أكثر. كان ھذا أیًضا عدد   P51، أو أكثر من مائة). قال خانتین

 وزمالؤه. قد ال یكون البعض مصابًا ولكن كان ھناك عادةً ما بین ثالثین إلى أربعین شخًصا.  P51األشخاص الذین عالجھم 

إنھم كانوا یبقون حتى ینتھوا من العمل، ربما   P51عادةً في الفرع. قال  وزمالؤه یقضونھا    P51أراد فیدنیر معرفة المدة التي كان  
 ساعتین.

أنھ    اذلك، موضحً   P51د  أكّ فالمرحلة األولى.   P51  شّخص، أو كیف  بجروح جدیدةسأل فیدنیر عّما إذا كان ھناك أشخاص مصابون  
 موجوًدا كل یوم جمعة.لم یكن  P51غیر أن ، ین جدًدامعتقلیعالجون خالل المرحلة األولى عادة ما كانوا 

لن یجیب على    P51محامیھ الذي أخبر المحكمة أن    P51موجوًدا فیھا ھناك. استشار    P51سأل فیدنیر عن عدد مرات التي كان  
 أنھ كان ھناك أكثر من مرة. P51ھذا السؤال ألنھ سیؤدي إلى استنتاجات بشأن ھویتھ. أضاف 

في   موجوًداكان  غیر أنھ  جازاتھ.  إومناوباتھ  ھذا یعتمد على  كان  ال،    P51موجوًدا بانتظام. قال    P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 كثیر من األحیان.

 محامیھ الذي طلب استراحة قصیرة.  P51سأل فیدنیر إلى متى استمرت المرحلة األولى. استشار 

 دقیقة.  60أمرت القاضي كیربر باستراحة غداء لمدة 

*** 

 دقیقة]  65[استراحة لمدة 

*** 

 [غادر بعض الحاضرین من الجمھور.] 

إلى    P51حدد المرحلة األولى على أنھا الفترة الزمنیة التي عالج فیھا المعتقلین الجدد. وسأل  P51أشار القاضي فیدنیر أوًال إلى أن 
  ت جابة بالقول إن المرحلة األولى كانت عندما حدثبدأ باإل  P51أن یقول شیئًا ما، لكن   P51متى استمرت ھذه المرحلة. أراد محامي  

لم    P51المظاھرات] بعد شھرین لكن    وتیرة[  ت. انخفضقُبِض علیھمالعدید من األشخاص وفیھا  المظاھرات كل یوم جمعة وشارك  
 محدد.  إعطاء تاریخیتمكن من 
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ذلك، قائًال إنھ    P51. فأّكد  2011قال فیدنیر إنھ لم یكن یسأل عن تاریخ محدد ولكنھ أراد أن یعرف ما إذا كان ھذا قد حدث في عام  
 بعد أربعة إلى ستة أشھر، انخفضت وتیرة المظاھرات ألسباب مختلفة. 

صابات  اإلفیدنیر كذلك أن یعرف كیف تغیرت  .] أراد  اسریعً   محامیھ  P51استشار  نتیجة لذلك. [  P51سأل فیدنیر كیف تغیر عمل  
موظف من  كان  إلى الفرع. بعد ذلك،  یذھبون  أربعة أو خمسة من زمالئھ  ، كان  أنھ في البدایة  P51ن. وصف  والمعتقلالتي عانى منھا  

یكن ھناك سوى  أخذ من كان في غرفة الطوارئ. لم یكن ھناك معتقلون جدد أو لم  كان یإلى طبیب و  نحتاجویعندما  یحضر  الفرع  
 عدد قلیل منھم وكان معظمھم یعانون من إصابات قدیمة وأشیاء من ھذا القبیل. 

المعتقلون الذین  لم یكن . القدامىن من المرضى: المرضى الجدد واھناك فئت ھ كانأخبر الشرطة األلمانیة أن  P51إلى أن   فیدنیر أشار
، مضیفًا أنھ لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من ذلك  P51د  أكّ فتبدو جیدة.  تزال  ال  مالبسھم  كانت  وصلوا حدیثًا في حالة سیئة للغایة، و

 .في الفرع ثالثة أو أربعة أسابیع مضوا أالجدیدة كل یوم جمعة وأن العدید من المعتقلین  حاالت التوقیف

وزمالؤه عادةً خالل    P51معرفة عدد األشخاص الموجودین ھناك عادةً، ومكان وجودھم، وعدد المرضى الذین عالجھم    أراد فیدنیر
التجاه یمینًا ا  كان علیھمبوابة ضخمة. ثم    كان یتم فتحللنزول إلى الطابق السفلي حیث    نضطروكانوا یإنھم    P51المرحلة الثانیة. قال  
 سعال أو حمى أو إسھال.من  آخرون  في حین عانى  ،  مصابانأو  كان یوجد مصاب  بوابة أخرى.  م فتح  كان یتحیث    إلى منطقة الزنازین

إنھم عولجوا أمام باب [الزنزانة]. لم یجرؤ    ذلك، قائًال   P51قد عالج أشخاًصا داخل زنازینھم. نفى    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 على النظر داخل الزنازین. 

[المعتقلون] كانوا  أسوأ.  المعتقل    ، كانت حالةعتقالاالإنھ كلما طالت مدة    P51أراد فیدنیر معرفة المزید عن الحالة العامة للمعتقلین. قال  
الحركة بشكل   ایستطیعو  ولم  لد وعظمجِ   عبارة عن  بالبراز والبول. كان الناس  ألنھا كانت مغطاة  ھا فظیعةنالوأ  ةداخلی  یرتدون سراویل

 صحیح.

إنھ ال یستطیع    P51بنقل األشخاص إلى المشفى أم أنھ تعّرف على أحد المعتقلین في المشفى. قال    P51سأل فیدنیر ما إذا كان یُسمح لـ
عھم وكان ذلك بكل بساطة بسبب الطریق الذي كان علیھم السیر فیھ  . لم یُسمح لھم بأخذ أي شخص مفقط  لتقاریراكتب  كان یالتذكر؛  

 . فقط بین الفرع والمشفى. تم نقل الناس بالسیارة

یتذكر    یستطیع أن  ھ لمإن  P51المترجم ومحامیھ.] قال    P51عّما إذا كان یتذكر حاالت نقل إلى المشفى. [استشار    P51  سأل فیدنیر
 . لذلك لم یستطع تحدید ما إذا كان أحدھم قد نُقل الحقًا إلى المشفى. امعتمً كان  كیف كان شكل الناس بالضبط ألن المكان

فیھا ل  قِ نُ التي  حاالت  الكان مھتًما بوإنما  شخصیًا في الفرع.    P51أوضح فیدنیر أنھ لم یكن مھتًما بشكل خاص بالمعتقلین الذین عالجھم  
 حدثت بالتأكید.  حاالت النقل تلكأن  P51د أكّ فالفرع إلى المشفى بشكل عام. ن من معتقلو

 . ذلك P51 نفىعّما إذا كان قد رأى قتلى في الفرع.  P51سأل فیدنیر 

إلى    P51قد الحظ وجود حاالت في المشفى توفي فیھا أشخاص قدموا من فرع الخطیب. أشار    P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
الوقت  جثتین أو ثالث جثث. كان    نتحمال  اكانتإلى المشفى.    "بیك اب"أنھ أبلغ الشرطة األلمانیة بالفعل عن حادثة وصلت فیھا سیارة و

 خاص. بتأكید وفاة ھؤالء األش P51ر . أُمِ والظالم حالًكا لیًال 

 ذلك.  P51قد أّكد وفاتھم. فأّكد  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

على تحدید السبب الدقیق للوفاة.   اقادرً لم یكن أنھ   P51من تأكید وفاة ھؤالء األشخاص. أوضح  P51أراد فیدنیر معرفة كیف تمكن 
، كانت رائحة الجثث كریھة  P51. وفقًا لـموعد الوفاةللغایة. لم یستطع تحدید    ة سیئة وھزیلین[المعتقلون] عموًما في حال  واكانولكن  

 أسوأ. كانت  رائحة الجثث غیر أن  جمیع المعتقلین األحیاء. كما كانت رائحة 

أنھ یمكن للمرء أن یقول إن المشفى الذي كان    P51أن ینسب ھذه الجثث إلى فرع الخطیب. أوضح    P51سأل فیدنیر كیف استطاع  
إلى فرع الخطیب. كانوا یأتون بانتظام إلى المشفى،    داخل السیارتین ینتموناألشخاص  كان  ینتمي إلى ھذا الفرع. كما  كان  یعمل فیھ  
"، موضًحا أن ھذه  فالن  أبو"   یخاطبونھم باسم الكنیةكانوا  ه  ءأنھ وزمال  P51ینتمون إلى الفرع. وأضاف  كانوا  أنھم    P51لذلك علم  

 ھم الحقیقیة.ال تعرف أسماءالناس إذا كنت  ت طریقة شائعة لمخاطبةناك

كان دائًما نفس األشخاص الذین یبلغ عددھم عشرة إلى    مأنھ  P51موظفي الفرع. أوضح  على    ف عرّ ت  P51خلص فیدنیر إلى أن  
أنھم    اكان معروفً الفرع.    قبوأیًضا في    نعملوكانوا یخمسة عشر شخًصا من الفرع الذین یأتون إلى المشفى إلحضار أطباء والذین  

المشفى والفرع یقعان في   أن  P51الفرع. وأضاف    أشخاص منقدموا من فرع الخطیب ألنھ مقابل المشفى ولم یأت إلى المشفى إال  
یدیھ لوصف موقع الشارع والمباني التابعة   P51[استخدم    السیارات القادمة إلى المشفى.تفتیش  تم إیقاف ووكان ی.  المربع السكنينفس  

سي.  ، كان ھناك حاجز طریق مصنوع من الخرسانة ونقطة تفتیش في الشارع الرئیP51لـ  اوفقً للمشفى والفرع على الطاولة أمامھ.]  
للوصول إلى الشارع ذي االتجاه الواحد خلفھ. ُسمح لألشخاص القادمین    یجتازھالم تكن تابعة لفرع الخطیب، ولكن كان على المرء أن  
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أنھ في معظم األوقات كانت ھناك نقطة تفتیش إضافیة من فرع الخطیب   P51من االتجاه المعاكس بالذھاب إلى المشفى. وأضاف  
 أیًضا.

 ذلك.  P51خلص فیدنیر إلى أنھ كان یتم فلترة األشخاص القادمین من الخارج بناًء على ذلك. فأّكد 

ما إذا كان علیھ إصدار    الغرض من عملھ:  عن رأیھ في  P51  والجثث، سأل فیدنیر  الشاحنة الصغیرةالبیك اب/  فیما یتعلق بواقعة
لدیھ معلومات شخصیة عن المتوفى. كان علیھ فقط    إصدار شھادة ألنھ لم تكن  ھ لم یكن بإمكانھإن  P51شھادة وفاة أو أخذ الجثث. قال  

 كان علیھم كتابة أي   ولكن فیما یتعلق بالمعتقلین،أن كل مریض عولج في المشفى لھ ملفھ الخاص.    P51أوضح  وأن یؤكد وفاتھم.  
 . غیر صحیحةأي تاریخ میالد. لذلك استندت الملفات إلى بیانات كانوا یكتبون السّجانون بالسن وبعد أن یخبرھم  . فحسب اسم

ذلك، وقال إنھ كان علیھم فقط أن یقولوا   P51أن یكتب شیئًا ما عندما ُعرضت علیھ الجثث. نفى  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان على 
 إن [المعتقلین] قد توفوا ثم كانت [الجثث] تُنقل إلى مكان آخر. 

إنھ   P51قال  ف.  ھذاأبلغ الشرطة بسبق وأن    P51محامیھ]. قال فیدنیر إن    P51أراد فیدنیر أن یعرف متى وقع ھذا الحادث. [استشار  
 .2012كان بالتأكید قبل منتصف عام 

نھ إ،  الشاحنة الصغیرةبموجبھ، عندما ُسئل عن تاریخ واقعة    P51یدنیر إلى محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي قال  أشار ف
 ذلك. P51. فأّكد 2012وحزیران/یونیو  2011ال یستطیع أن یحدد بالضبط ولكن في وقت ما بین ربیع 

إنھ سبق وأن    P51أراد فیدنیر معرفة المزید عن حالة الجثث، وما إذا كانت قد ظھرت علیھا إصابات وكیف كانت حالتھا العامة. قال  
 . محددةإصابات وجود للغایة لكنھ لم یتذكر  ةنحیف تفي حالة سیئة وبائسة. كان كانت وصف أنھا

 إنھا كانت في مالبس داخلیة وال شيء آخر.  P51سأل فیدنیر عّما إذا كانت الجثث ترتدي مالبس. قال 

ذلك. وأضاف أنھ كان بوسعھ  P51أبلغ الشرطة نفس [المعلومات]: عندما ُسئل عن وجود عالمات تعذیب، فأّكد  P51أكد فیدنیر أن 
 ذلك.  P51أن یرى كدمات وأنھا كانت ھزیلة. فأّكد 

إنھ ال یعرف ولكن قیل لھ إنھا كانت تُنقل إلى   P51. وأراد أن یعرف ما حدث لھا. قال  P51لدى    أشار فیدنیر إلى أن الجثث لم تبقَ 
 نجھا [مقبرة نجھا]. 

تم تخزین الجثث من الفرع في المشفى، على سبیل المثال في المشرحة. أوضح  یسأل فیدنیر أنھ بصرف النظر عن ذلك، ھل كان  
P51  لكن جثث لفترة قصیرة. وفقًا للتقالید اإلسالمیة، یجب دفن الناس بسرعة. وأن كل مشفى بھا غرفة تبرید حیث یمكن تخزین ال  

 كل شيء. عائلةرتب التبضع ساعات حتى لإذا مات شخص ما في اللیل، یتم تخزین الجثة في غرفة التبرید أو 

تاء لم یكن ھناك رائحة إن ھذا ھو الحال بشكل عام. في الش P51. قال 2012أو  2011یتحدث عن  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 
توضع عادة في كانت  أن الجثث    P51. أوضح  یشمون رائحتھا  لمشفىلوالجیران اآلخرون    P51في مرحلة ما، بدأ    لكنللجثث. و

جًدا وال توجد مساحة    حاًرامشرحة المشفى أربعة إلى ستة من ھذه األدراج. في الصیف عندما یكون الجو  كانت في  أدراج التبرید.  
 ، كانت الصیدلیة والمختبر والمطبخ وكافتیریا موظفي المشفى تقع في P51لمرء أن یشم رائحة الجثث. وفقًا لـا  كان بإمكانكافیة،  

منحدر التحمیل. إذا سلك أحدھم ھذا الطریق، كان  ب  امرورً المبنى،    بو أو یمشي حول الق  إلى. یمكن للمرء إما أن یأخذ المصعد  القبو
في  ستقبال  قسم االیتم االحتفاظ بمفتاح ھذه الغرفة في  وعادة ما كان  نتنة.    الرائحة كانت  إن  P51عبر المشرحة. قال    مرّ علیھ أن ی
بسبب عدم   قریبھمطلب منھم أخذ جثة الاستدعاء العائالت على الفور وتم حیث كان یمفتاح. لم یكن فیھ  كان ھناك وقت  لكنالمشفى. و

 مكان في المشرحة المبردة.  توفر

إنھ تم إخباره وزمالئھ أن مفتاح غرفة التبرید   P51عن سبب ذلك. قال  P51خلص فیدنیر إلى أن غرفة التبرید كانت مكتظة وسأل 
أنھ ال یستطیع تحدید ما إذا كانت الغرفة مكتظة كل یوم   P51الغرفة. وأضاف فرع الخطیب. لم یعد بإمكان المشفى استخدام  فيكان 

 .نتنة رائحتھ لكن في الصیف غالبًا ما كانت تنبعث في الشتاء، مھًما عدد الجثث المخزنة ھناك. لم یكن األمرأو كم كان 

من الجثث وأن المفتاح خالل ھذا الوقت كان في فرع الخطیب. سأل   رائحة العدید أن یشم   خلص فیدنیر إلى أنھ كان بوسع المرء فعًال 
 إذا كانت ھناك مؤشرات أخرى على نقل الجثث من الفرع إلى المشفى.  P51فیدنیر 

 : ماذا كان السؤال. P51قال للتو "قیل لنا إن المفتاح كان في الفرع". فسأل  P51تدّخل محامي الدفاع بوكر قائًال إن  

عّما إذا كان قد   P51ربط بین المفتاح وفرع الخطیب ألنھ قیل لھ أن المفتاح كان في الفرع. سأل فیدنیر  P51یر إن قال القاضي فیدن
لكن كانت ھناك شائعات  و. لم یتم إخباره.  ذلك  P51  نفىالنقل.    حاالتالحظ ذلك في مناسبات أخرى أیًضا، أو إذا أخبره أحدھم عن  

 للفرع. اتابعً  كانولم یطرح أحد أسئلة ألن المشفى 

 المترجم.  P51شرح ما یعنیھ بعبارة "تابعًا". استشار  P51طلب فیدنیر من 
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كان  المشفى    إنقال للتو "  P51. غیر أن  P51تدّخل محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ یواجھ مشكلة منذ فترة ولكنھ لم یرد اإلساءة إلى  
أخرى. لن یكون ذلك بسبب عملھ ولكن بسبب مسألة تنظیمیة أقوال بأنھ غیر ملزم باإلدالء بأي   P51للفرع". لذلك ینبغي إبالغ  اتابعً 

 ھرمي. قال بوكر إن ھذا سیكون أیًضا جانبًا مھًما في بیانھ الختامي. التسلسل الو

أنھ كان    P51. لم یذكر  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  55بالمادة    P51قال المدعي العام كلینجھ إنھ ال یرى ضرورة إلبالغ  
 .P51ضد    یةكاف  شبھةیكن ھناك    لم  ،2019في حزیران/یونیو    محكمة العدل االتحادیةیعمل في فرع الخطیب. وفقًا لما توصلت إلیھ  

 وطلب محامیھ استراحة قصیرة.  ،المترجم P51ترى أي ضرورة في ھذا الصدد. استشار  كیربر إنھا القالت القاضي 

*** 

 دقائق] 5[استراحة لمدة 

*** 

لتعبیر عن بعض التفاصیل اجید جًدا، إال أنھ یمكنھ  بشكل  لمانیة  تحدث األأوبست أنھ على الرغم من أن موكلھ ی  P51أوضح محامي  
أن فرع كل ما في األمر ھو  .  ستراحةرة االمع موكلھ خالل فت  بمراجعة الھیكل التنظیمي واالختصاصات . لقد قام للتو  فقط  بلغتھ األم
أن  إلى أوبست خلص المشفى، كان الجمیع في خدمتھ.  إلىضابط أمن من الفرع  حضرینقل المرضى إلى المشفى. كلما كان الخطیب 

 .P51التي قّدمھا وصاف األھذه ھي الطریقة التي یجب أن تُفھم بھا 

 ذلك.  P51إذا كان ھذا صحیًحا. فأّكد  P51سألت القاضي كیربر 

للشرطة أثناء استجوابھ أنھ فیما یتعلق بالعالقة بین المشفى والفرع، فإن كل فرع من فروع    P51أشار فیدنیر إلى الشرح الذي قّدمھ  
مشفى الھالل األحمر]    حراس األمن [القادمون من فرع الخطیب إلى وكان  المخابرات لدیھ مشفى خاص بھ وكانوا یأخذون معتقلیھم إلیھ.  

المحكمة أنھ یوجد في سوریا العدید من الفروع مثل الخطیب، على سبیل المثال فرع فلسطین. لن یأخذ    P51. أخبر  اھم نفسھم دائمً 
دائًما نفس األشخاص الخمسة عشر من  یحضر إلى المشفى  ، كان  P51ألنھ لم یكن قریبًا. وفقًا لـ  P51ھذا الفرع معتقلیھ إلى مشفى  

 رع الخطیب. ف

عّما إذا كان یتذكر حاالت معینة لمعتقلین من الفرع تم عالجھم في المشفى، على سبیل   مواصلة وصفھ وسألھ  P51طلب فیدنیر من  
في المشفى. لقد عالج ذات مرة امرأة شابة تبلغ من    إنمافیما یتعلق بالنساء لم یعالجھن في فرع الخطیب و إنھ   P51  قال  المثال ناشطة.
 عاًما. كانت ناشطة. 20العمر حوالي 

 ذلك.  P51سألھ فیدنیر إن كانت حضرت من فرع الخطیب. فأّكد 

إلى أنھا على األرجح كانت مصابة بفشل كلوي   P51عرف ما اإلصابات أو المرض الذي كانت تعاني منھ. أشار  یأراد فیدنیر أن  
 .المشفىقسم الباطني في نقلھا إلى  حاد. تم

أنھ قیل    P51. وأضاف  ھ كان ھناك مسیحيأن  P51أن یتذكره أیًضا. فأّكد    P51سأل فیدنیر عن ناشط مسیحي وما الذي كان بوسع  
ل إلى المشفى  قِ للمظاھرات. عندما نُ التقط مقاطع فیدیو وصوًرا  كان قد  یتذكر بالضبط.  یستطع أن    لكنھ لم  لھ إن الناشط نُقل إلى المشفى،

 .اكان متوفیً 

 إنھ لم یستطع التذكر جیًدا. P51توفي في المشفى. قال  مأ امتوفیً وصل   قدسأل فیدنیر ما إذا كان الشخص 

األخرى حدثت الواقعة  و  2011الناشطة حدثت بالتأكید في عام    واقعة إن    P51أراد فیدنیر معرفة التاریخ التقریبي لھاتین الحالتین. قال  
 مع الرجل أیًضا خالل األشھر األولى.

  P51. تساءل  2012تقدیر عدد األشخاص الذین عالجھم في فرع الخطیب من "البدایة" حتى أیلول/سبتمبر    P51طلب فیدنیر من  
.  ھمأثناء عالجحاضًرا    P51  كانبنفسھ أو عدد األشخاص الذین    P51عّما إذا كان فیدنیر یشیر إلى عدد األشخاص الذین عالجھم  

إنھ ال یمكنھ تقدیم   P51. قال  ھما أثناء عالجضرً احكان  وعدد الذین    P51عالجھم  د أن یعرف عدد المعتقلین الذین  ارأقال فیدنیر إنھ  
مئات على األقل لكنھ لم یستطع تحدید ما إذا كانوا  البإنھم كانوا    P51آلالف. قال  بالمئات أو بارقم دقیق. سأل فیدنیر عّما إذا كانوا  

 باآلالف.

 في [حي] الخطیب. بشكل قُطري مقابل المشفى یقع إنھ كان  P51. قال  الَمخبَرعن  P51سأل فیدنیر 

إنھ من المعروف على نطاق واسع    P51أنھ َمخبَر الخطیب وما إذا كانت ھناك عالمة. قال    P51سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 ] في سوریا. خبَر. إنھ أكبر [مَ بشكل قُطري لمشفىا یقع مقابلأن الَمخبَر كان 

 ذلك.  P51خلصت كیربر إلى أن الَمخبَر كان موجوًدا وكان معروفًا. فأّكد  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0270
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
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 استجواب من قبل االّدعاء العام

كیف حدث ذلك، وما إذا كان المرضى   P51فیما یتعلق بالمصابین الذین حضروا إلى المشفى [من الفرع]، سأل المدعي العام كلینجھ 
  د كلینجھ أكّ ف وزمالؤه.    P51  الجھمعّما إذا كان كلینجھ یشیر إلى األشخاص الذین ع  P51خاضعین للحراسة وكیف عولجوا. سأل  

واستندت    ینقیدم  كانواسیارة ألنھم لم یتمكنوا من المشي. كانوا وحدھم في غرفة ویرافقھم دائًما سّجان.  أنھم نُقلوا بال   P51. وصف  ذلك
أنھ على الرغم من السماح باألسئلة الطبیة، ال یمكن للمرء أن یقول إن ھؤالء األشخاص    P51. أوضح  غیر حقیقیة  ملفاتھم إلى معلومات

 بیعي أن یتعرضوا لإلھانة من قبل السّجانین.تلقوا العالج الطبي المناسب. كان من الط

 خاص.   علمھ أنھ لم یكن ھناك قسم، قائًال على حدّ ذلك P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان ھناك قسم خاص بھؤالء األشخاص. نفى 

أنھ تعرض   قصدعّما إذا كان كلینجھ    P51أشار كلینجھ إلى أنھ كانت ھناك إھانات مستمرة من السّجانین الذین رافقوا المرضى. سأل  
 ]. بالسریرإنھم تعرضوا لإلھانة باستمرار، حتى عندما تم تقییدھم [ P51لإلھانة. قال كلینجھ إنھ كان یتحدث عن المرضى. قال 

 إن المعتقلین كانوا مقیدین بالسریر من أیدیھم أو أقدامھم.  P51الذي كانوا مقیدین بھ. قال  أراد كلینجھ أن یعرف ما

 ذلك. P51سأل كلینجھ إذا كان لدى كل شخص سریره الخاص. فأّكد 

المعتقلین في المشفى. قال  ولم یتمكن من رؤیة حالة المعتقلین في قبو الفرع.    P51أشار كلینجھ إلى أن   إن    P51سأل عن حالة 
ولكن أیًضا من المصابین بالتھاب رئوي أو إسھال. وكلما بجروح فحسب  من المصابین  یكونوا    لم  المعتقلین الذین جاءوا إلى المشفى

 . أیًضا جروح مفتوحة وكدمات وكانوا یعانون منطالت مدة اعتقالھم، كانت حالتھم أسوأ. 

 یختلف من مریض آلخر، حسب...  األمر إن P51سأل كلینجھ عن المدة التي قضاھا [المعتقلون] عادة في المشفى. قال 

مختلفة. لذلك لم  أقسام  إنھم كانوا في    P51؛ إذا كانت طویلة أو قصیرة نوًعا ما. قال  أن یقّدر المدة  P51[قاطعھ] كلینجھ وطلب من  
 . تحدید المدةیستطع 

إنھم تعرضوا لإلھانة، وكان ذلك أمًرا    P51. قال  P51ا إذا كان المرضى قد تعرضوا لإلھانة وسوء المعاملة أمام  سأل كلینجھ عمّ 
 طبیعیًا. وأضاف أن السّجانین لم یتمكنوا من التحدث بنبرة طبیعیة.

صل إلى  كان ی. وأضاف أنھ عندما  إن األشخاص كانوا یُدفَعون  P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان ھناك سوء معاملة في المشفى. قال  
 البوابة.  نفتحویویصرخون السّجانون كان الفرع 

لم یستطع تحدید ما إذا   P51إنھ كان ھناك شخص ما ولكن   P51سأل كلینجھ عّما إذا كان ھناك طبیب موظف في الفرع أیًضا. قال 
وزمالؤه مھذبین دائًما، كان ھذا   P51: فبینما كان  الفرقیالحظون  كانوا  الناس    غیر أنكان موظفًا عسكریًا (شرطة) أو موظفًا مدنیًا.  

 باستمرار. ویشتم الشخص یصرخ 

ھان الناس وصفعھم على وجوھھم "وأشیاء  إن [الطبیب] أ P51سأل كلینجھ إذا كان ھذا الطبیب قد أساء معاملة الناس في الفرع. قال 
 من ھذا القبیل". 

إنھ لم یكن على درایة   P51استنتاجات بشأن أسالیب التعذیب. قال للتوصل إلى  أراد كلینجھ معرفة ما إذا كانت أنماط اإلصابات كافیة  
ما.  أداة  استخدام  عن  وأنھا نجمت    بد  ال  ةكبیربأسالیب التعذیب، لكن كانت ھناك إصابات ال یمكن أن تسببھا الید. كانت ھناك كدمات  

 . اي تسببت فیھتال لم یتمكن من تحدید األداة P51غیر أن 

 المترجم وأخبر المحكمة أنھ كان یعّدھا أوراما دمویة. P51خلص كلینجھ إلى أن الناس أصیبوا بكدمات. استشار 

 ذلك.  P51سأل كلینجھ عّما إذا كان الناس قد أصیبوا بنزیف و[جروح] مفتوحة في أقدامھم. فأّكد 

بعض    لدى  أنھ شاھد مثل ھذه الجروح   P51سأل كلینجھ عّما إذا كانوا قد أصیبوا أیًضا بجروح في معاصمھم بسبب الّشْبح. فأّكد  
 .لّشْبحتعّرضھم ل المعتقلین لكنھ لم یستطع تحدید ما إذا كان ذلك بسبب

 ذلك.  P51أراد كلینجھ كذلك معرفة ما إذا كانت آثار التقیید/التثبیت قد ظھرت على الناس. فأّكد 

إنھ   P51سوًءا مع ھذه المراحل. قال    تزداد ا، خلص كلینجھ إلى أن حالة المعتقلین  P51فیما یتعلق بالمراحل المختلفة التي ذكرھا  
 مرتین. نفس الشخصال یستطیع قول ذلك على ھذا النحو ألنھ لم یر 

إنھ لم   P51خلص كلینجھ إلى أن الحالة العامة [للمعتقلین] تزداد سوًءا. [كان ھناك التباس في الترجمة من األلمانیة إلى العربیة] قال  
قد الحظ    P51أخبر كلینجھ أنھ نسي السؤال وطلب منھ طرح السؤال مرة أخرى. أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  ویفھم كل كلمة.  
 إنھ ال یستطیع القول.  P51عنف جنسي. قال وجود مؤشرات عن 

 ذلك. P51سأل كلینجھ إذا كانت ھناك ممرضات للمعتقالت في الخطیب. فأّكد 
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إنھ، كما سبق وأن قال للمحكمة، ال یعرف بالضبط ولكن قیل لھ    P51جثث في فرع الخطیب. قال  وجود  ن یعرف عن  أراد كلینجھ أ
 تلك الجثث نُقلت إلى [مقبرة] نجھا.  نإ –ن صحیًحا على األرجح اك إن ذلكو –

إنھ لم یكن مشفى حرستا فحسب، بل كان ھناك أیًضا مشفى   P51عن عالقة فرع الخطیب بمشفى حرستا. قال    P51سأل كلینجھ  
محفوفًا بالمخاطر    ینالمشفی  السریع. لذلك كان الطریق إلى ھذین  ، وكما تعلم المحكمة على األرجح، تم إغالق الطریقلكنتشرین. و

 لطریق. ألن الحكومة لم تكن تسیطر على مناطق معینة وبالتالي لم یكن بوسعھا المرور بأجزاء من ھذا ا

إنھ ال یمكنھ قول أي شيء   P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان المعتقلون المصابون من فرع الخطیب قد نُقلوا إلى مشفى حرستا. قال  
 عن ذلك. لم یكن یعرف. 

أنور إنھ كان  P51في سوریا. قال  P51یعرف من كان رئیس التحقیق في الخطیب عندما كان  P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
 رسالن. 

الحقًا [بعد أن ذلك حدث إنھ لم یكن بوسعھ تحدید التاریخ [لوقت علمھ بھذه المعلومات] ولكن  P51سأل كلینجھ كیف عرف ذلك. قال 
 اضطر إلى الذھاب إلى الفرع]. عندما انشق أنور كان الناس یتحدثون عن انشقاقھ. 

إنھ لسوء الحظ ال یستطیع التذكر بالضبط لكنھ افترض    P51سأل كلینجھ عّما إذا كان یعلم بأمر أنور قبل أو بعد انشقاق [أنور]. قال  
 أن االسم كان "معروفًا لنا". 

ال كلینجھ إنھ یرید  ما الذي یشیر إلیھ كلینجھ بالضبط. ق  P51أراد كلینجھ أن یعرف ما إذا كان الناس قد قالوا شیئًا عنھ [أنور]. سأل  
سؤاًال أكثر دقة:    طرحمعرفة ما إذا كان الناس قالوا إن أنور كان لطیفًا أم قاسیًا. تدخل محامي الدفاع بوكر قائًال إن على كلینجھ أن ی

ن شخصیتھ تحقیق وعالرئیس  بصفتھ عن أنور رسالن    تحدثوا. حدد كلینجھ أنھ یرید معرفة ما إذا كان الناس  ذلك الناس  قالمتى وأین  
 ھم معروفة. كانت أسماؤ ، لم یتحدث الناس عن كبار الضباط. ومع ذلك،ذلك P51 نفىال یزال في سوریا.  P51عندما كان 

وزمالؤه یخضعون للمراقبة عندما كانوا یفحصون ویعالجون المرضى في الفرع.   P51أرادت المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كان  
 كوا بمفردھم أبًدا. بالطبع إنھم لم یتر P51قال 

إنھ [لم یُسمح لھ بتقدیم العالج]. لم یُسمح لھ   P51سألت بولتس عّما إذا كان ھؤالء األشخاص قد تدخلوا أیًضا في الرعایة الطبیة. قال 
 إال بقول ما یحتاجھ الشخص، مثل الضمادات أو األدویة. لكن لم یُسمح لھ بتقدیم أي شيء بشكل مباشر. 

ال تحدید ما حدث [من حیث العالج] أو ما إذا كان القرار النھائي بید أحد موظفي الفرع. ق  P51تساءلت بولتس عّما إذا كان بإمكان  
P51  .إنھ ال یمكنھ تقدیم معلومات عن ذلك 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

عن    P51والجثث والناشطة بترتیب زمني. سأل    الشاحنة الصغیرةن من المھم بالنسبة لھ ربط واقعة  اقال محامي الدفاع بوكر إنھ ك
 إنھ ال یستطیع القول.  P51أوًال. قال   وقعالحدث الذي 

عّما إذا كان قد رأى أطفاًال ونساء في فرع    P51مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي أشار إلى سؤال  أشار بوكر إلى محضر  
عاًما وتذكر أن امرأة نُقلت إلى المشفى من فرع   13مكتب الشرطة أنھ رأى طفًال یبلغ من العمر  سؤال  على    P51فأجاب  الخطیب.  

، كانت في وحدة العنایة المركزة، وحدث  P51قال إنھ ال یستطیع تذكر اسمھا. وبحسب    P51الخطیب. كانت ناشطة مشھورة، لكن  
 .2012ذلك قبل تشرین الثاني/نوفمبر 

 إذا كان التاریخ الذي قّدمھ لمكتب الشرطة أو التاریخ الذي قّدمھ للتو في المحكمة أكثر دقة. P51سأل بوكر 

والیوم في المحكمة   2012كتب الشرطة أن ذلك حدث قبل تشرین الثاني/نوفمبر  قائًال إن موكلھ أخبر م  P51  تدخل أوبست، محامي
لم تكن ھناك حاجة  التاریخ األول الذي قدمھ. ولذلك  أبكر من  التاریخ األخیر  كان  .  2012قال إنھ حدث في شباط/فبرایر أو آذار/مارس  

 .P51 محامي، وفقًا للطرح ھذا السؤال

 ھذا السؤال. عن أجاب سبق وأن  P51إن  P51. قال محامي 2012سأل بوكر عّما إذا كان ذلك قد حدث قبل تشرین الثاني/نوفمبر 

فقط تأكید الوفاة شفھیًا ولم یكن علیھ   P51ُطِلب من  سأل بوكر عّما إذا كان من الصحیح أنھ خالل واقعة الشاحنة الصغیرة والجثث،  
 ذلك. P51ّكد تأكید الوفاة كتابةً. فأ

إلصدار شھادة وفاة، كان سیحتاج  لكن  لفترة وجیزة. و   ذلك، قائّال إنھ فحصھا  P51د  أكّ فقد فحص الجثث.    P51سأل بوكر عّما إذا كان  
 یحصل علیھا أبًدا. ما كان ل، والشخصیة ھویةالإلى بطاقات  

 ذلك مرة أخرى.  P51فحص الجثث. فأّكد  P51أشار بوكر إلى أن 
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إنھ كان قادًرا على تأكید وفاة  فیھ    P51مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة والذي قال  من قبل    P51استجواب  أشار بوكر إلى محضر  
  ن ا إنھ ك  P51[إذا كان فحص الجثث أم ال]. [بعد استشارة محامیھ لفترة وجیزة] قال    P51ھؤالء األشخاص دون فحصھم. سأل بوكر  

ى حالتھم قبل الفحص والحظ للغایة. رأ   ةسیئفي حالة  یبدون  كانوا  لمجرد أنھم    قد توفواؤالء األشخاص  لمرء أن یقول إن ھا  بإمكان
 یتحركون.  أنھم لم یكونوا

النظر في الشاحنة الصغیرة أو ما   P51أراد بوكر أن یتخیل ھذا الموقف: سأل عن مكان الشاحنة الصغیرة وما إذا كان قد تعیّن على 
 إنھ ال یمكن ألحد أن یتخیل مثل ھذه األشیاء دون أن یختبرھا بنفسھ.  P51إذا تم إخراج الجثث من الشاحنة الصغیرة. قال 

عّما حدث بعد أن تم استدعاء   P51بع ھو الحال، ومع ذلك فقد أراد الحصول على صورة للوضع. سأل  أكد بوكر أن ھذا سیكون بالط
P51    [من قبل موظفي الفرع الذین حملوا الجثث]. قالP51   إن الشاحنة توقفت عند المدخل الرئیسي [للمشفى]. كانت ھناك سیارة

 . إذا كان األشخاص قد توفوایرى ما أتي لیأن  P51ُطِلب من أو سیارتان من نفس النوع و

 ذلك.  P51الخروج. فأّكد  P51سأل بوكر عّما إذا كان قد تعیّن على 

 إلى محامیھ. قال بوكر إنھ لیس لدیھ أسئلة أخرى.  P51بینما طلب بوكر لحظة قصیرة، تحدث 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

استجوابھ من قبل مكتب الشرطة  فیھما  تم  اللتین  في ھذا الصدد. وأشار إلى أنھ في المرتین  قال القاضي فیدنیر إن لدیھ سؤاًال أیًضا  
تحدید  من    تمكنی  نبض ولمیكن ھناك    إنھ لملمكتب الشرطة    P51د وفاة ھؤالء األشخاص. قال كیف أكّ   P51الجنائیة االتحادیة، ُسئل  

فحصھم، لكنھ فعل  إلى  یحتاج    لم یكنلذلك السبب  أنھ  مكتب الشرطة  ل  P51نبضات القلب. بدا أن األشخاص قد ماتوا بالفعل وأوضح  
 فیدنیر.  الذي قصدهما  P51أیًضا مكتب الشرطة أنھ یتذكر الرائحة الكریھة. في المحكمة، لم یعرف  P51ذلك. أخبر   رغم

إذا كان  P51سأل و. الشرطة عنھا مكتب، والتي استجوبھ الصغیرة [الجثث] في الشاحنةوفاة قال فیدنیر إنھ كان یتحدث عن قرارات 
بدوا وكأنھم    نبض وأن األشخاص  إنھ لم یكن ھناكإلى أنھ قال لمكتب الشرطة    P51یتذكر ما قالھ لمكتب الشرطة حول ذلك. أشار  

 .في حالة سیئة للغایةذوي بشرة عادیة. باختصار: لقد بدوا   طبیعیین. لم یكونوا أشخاًصا توفوا

 المّدعین استجواب من قبل أحد 

 .P51مدعیًا وبالتالي ُسمح لھ باستجواب  إلى المحاكمة بصفتھ  P50انضمام أعلنت القاضي كیربر أنھ تم قبول 

"فََصل". قد  عّما إذا كان قد واجھ حاالت یكون فیھا الشخص    P51"فََصل". سأل    قد  إنھ في حاالت كثیرة یكون المعتقل  P50قال  
 "فََصل".قد كیف یكون المرء  P51وسأل 

بعبارة "فََصل".   P50لھ أن یكرر سؤالھ ببطء. تدّخلت القاضي كیربر قائلة إنھ من غیر الواضح ما كان یقصده    P50قال محامي  
ل  في تكرار سؤالھ عندما تدخ  P50استخدم كلمة "فََصل" التي لم یعرفوا معناھا. بدأ    P50أوضح المترجمون الفوریون للمحكمة أن  

 كان یتحدث بصوت عاٍل جًدا.  P50محامي الدفاع بوكر قائًال إن 

إنھ سیكرر سؤالھ ببطء وھدوء: غالبًا ما كان یحدث أن بعض المعتقلین السوریین فقدوا عقولھم ولم یعودوا قادرین على    P50قال  
ا بالنسبة لمعتقلین  ". كان ھذا معروفً فََصل"باستخدام كلمة  ذلك  إلى  المرء    یتصرفون بشكل غریب. قد یشیرالتحكم بالموقف وكانوا  

 ومعتقلین سابقین. 

تدّخل محامي الدفاع بوكر، قائًال إنھ اعترض على العبارة. قالت رئیسة المحكمة كیربر إنھ ال یوجد سبب لالعتراض حتى اآلن، ألن 
P50    كان یقدم فقط توضیًحا لسؤالھ. تابعP50    سؤالھ وسألP51  ا كان قد رأى مثل ھذه الحاالت مع معتقلین أو حاالت نفسیة عّما إذ

یر مثل   ھ لمإن P51حواسھ تحت الضغط. قال فقد ما  اشخصً أن " تعني الجنون وفََصلإنھ فھم اآلن السؤال: كلمة " P51أخرى. قال 
مكتئبین ألنھم لم یعرفوا ماذا سیحدث بعد    ا. كانوا جمیعًایر أي معتقل سعیدً   ، أوضح أنھ لمھذه الحاالت. وعن الوضع النفسي للمعتقلین

 ذلك. 

 استجواب من قبل محامي المدعین 

. قال  توفيسألت محامیة المدعین د. أومیشین عّما إذا كان المرء بحاجة إلى شھادة في الطب الشرعي لتحدید ما إذا كان شخص ما قد 
P51  ُلكل طبیب أن یفعل ذلك.  سَمحال، ی 

ذلك بین    تضییق اإلطار الزمني الذي حدثت فیھ واقعة الشاحنة الصغیرة. أراد أن یعرف متى حدث  P51طلب دكتور كروكر من  
  P51قال  سبق وأن  ،  لبوكراعترض على ھذا السؤال. وفقًا  و. تدخل محامي الدفاع بوكر،  2012وحزیران/یونیو    2011مطلع عام  

، 2011قبل نھایة عام    إن الواقعة مع المرأة حدثت  قائًال   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةلدى  التي أدلى بھا    قوالإنھ ال یتذكر وأكد األ
أراد  غیر أنھ  .  P51مھا القاضي فیدنیر إلى محضر استجواب  أكد اإلشارة التي قدّ   P51إن  كروكر  . قال الدكتور  2012عام    مطلع

 . 2012قبل تشرین الثاني/نوفمبر  اتحدیدً تلك الواقعة  حدثتأن یعرف بدقة أكبر متى 
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المرأة في وحدة العنایة    حادثةتحدث أیًضا عن    P51نظًرا ألن    لم تكن ھناك حاجة لھقال بوكر إنھ اعترض على ھذا السؤال ألنھ  
 . اأیضً ناقًصا السؤال كان المركزة. وفقًا لبوكر، 

أن یطرح  المرء    علىإنھ نظًرا ألن ھذه كانت محاكمة وفقًا لإلجراءات الجنائیة األلمانیة،    ةالمحكمة، قائل  ةلت القاضي كیربر، رئیستدخّ 
فیما یتعلق ببدایة إطار زمني قابل للتطبیق. طلب محامي الدفاع  الصغیرة  الشاحنة  واقعة تضییق نطاق  P51: یُطلب من امحددً  سؤاالً 

 . اذ قرار بشأن مقبولیة ھذا السؤالبوكر اتخ

*** 

 دقائق]  10حة لمدة [استرا 

*** 

نظًرا لعدم وجود بیانات، تلت القاضي واعتذرت القاضي كیربر عن نسیانھا طلب بیانات من أطراف أخرى حول ھذا الموضوع.  
 كیربر القرار التالي:

 المحكمة.][ما یلي ھو إعادة صیاغة للقرار المذكور أعاله بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في 

ال توجد    حدوث ھذه الواقعة.تاریخ    نطاق، فیما یتعلق بواقعة الشاحنة الصغیرة، قادًرا على تضییق  P51السؤال عّما إذا كان  ب  یُسَمح
 السؤال. ھذا قیود على 

عّما إذا كان قادًرا على تضییق نطاق وقت حدوث واقعة الشاحنة الصغیرة واألشخاص المتوفین بشكل أكثر دقة   P51سأل د. كروكر  
معلومات عن ھذا موضوع.   P51مع موكلھ خالل فترة االستراحة ولن یقدم    المسألةإنھ ناقش    P51. قال محامي  2011من ربیع  

 أنھ لن یقدم معلومات.  P51فأّكد 

، شارمر، إن لدیھ سؤاًال آخر یتعلق بموقف الشاحنة الصغیرة. أراد أن یعرف ما إذا كانت الواقعة قد حدثت قبل  قال محامي المدعین
بعد استدعاء   إنھ    P51فرع الخطیب ألول مرة. أضاف شارمر أن  إلى    P51أو  أبریل نیسان/الفرع أول مرة في    زارقال سابقًا 

الصغیرة  الشاحنة    واقعةقال شارمر إنھ یرید معرفة ما إذا كانت  ف.  یتحدث عنھ  شارمركان  عن اإلطار الزمني الذي    P51. سأل  2011
 بعد ذلك.  تحدث اإنھ P51قال ف. 2011أبریل نیسان/إلى فرع الخطیب ألول مرة في  P51والجثث قد حدثت قبل أو بعد ذھاب 

 . ابصفتھ شاھدً  P51ُصِرف 

الصغیرة  [الشاحنة  واقعة  المحكمة سابقًا أن    P51بانز إنھ یرید اإلدالء ببیان بشأن االعتراض على السؤال. أبلغ  قال محامي المدعین  
، وھو اإلطار الزمني الذي ذكره للشرطة. قال محامي  2012أي قبل تشرین الثاني/نوفمبر    2012قبل حزیران/یونیو    حدثتوالجثث]  

P51  اني/نوفمبر. ولذلك كان االعتراض على السؤال غیر مفھوم لبانز. قبل تشرین الث یأتيأن حزیران/یونیو 

 محامي المّدعینعي وبیانات المدّ 

ا اآلن في المحكمة. قالت كیربر إنھا تفضل  مسیتلوانھو  بیانینأومیشین أعدا    .عین دالمدّ   ةومحامی  P50قالت رئیسة المحكمة كیربر إن  
أراد اإلدالء ببیانین. ولذلك    P50أومیشین أن    .د  ت. أوضحیناسبھاأومیشین عّما إذا كان ھذا األمر    .بیانھ أوًال وسألت د  P50م  أن یقدّ 

الحضور إلى منصة   P50. طلبت القاضي كیربر من  P50لـبیانھا، ثم البیان الثاني  ذلك  یلي  وبیانھ األول،    P50م  اقترحت أن یقدّ 
 التباس في الترجمة.أي بجانب مترجم المحكمة لتجنب الشھود حتى یتمكن من الجلوس 

 إنھ سیحاول التحدث ببطء وھدوء حتى یتمكن المترجم من المتابعة، ویتمكن الجمیع من سماعھ جیًدا.  P50قال 

 ، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة.] P50[فیما یلي إعادة صیاغة للبیان الذي قّدمھ 

أخذ المعتقلین، كما ال یعرف إلى أین یتم  أحد  من قبل النظام شیئین: االختفاء والتعذیب. ال یعرف  تعني حاالت التوقیف  في سوریا،  
في بعض الحاالت النادرة. ال یعرف المرء إال إذا تم استدعاؤه للمثول أمام فرع مخابرات وال یعود من    إالن أنفسھم [مكانھم]  المعتقلو

 عض الجوانب األخرى:ھناك. ھناك ب

[...] وسألت   )1 الخطیب  فرع  في  الشخص  نفس  أنكر كل شيء. رأیت  اعتقلني،  الذي  الشخص  إلى  تحدثت زوجتي  عندما 
 اآلخرین عنھ عندما كنت في زنزانتي. تحدثت مع آخرین عبر النافذة في باب الزنزانة. 

 55المخابرات الجویة. لم یتلقوا معلومات إال بعد  لدى امحتجزً  كنت . افترضوا أننيكنتلم تكن عائلتي بأكملھا تعرف أین  )2
 یوًما، عندما كنت في المحكمة المدنیة وتمكنت من االتصال بھم ألن شخًصا ما أعطاني ھاتفھ المحمول. 

یعتقل النظام األشخاص الذین یحضرون [عند أحد الفروع للسؤال عن أقاربھم]. لذلك من الخطیر جًدا طرح األسئلة. قیلت  )3
حول امرأة تدعى [ُحِجبت المعلومات]. أراد  أحداث القصة  صة یمكن للمرء أن یقرأ عنھا أیًضا على اإلنترنت: تدور  لي ق

 وغرق. ثم أرادت الحصول على جواز سفر ألنھا حامل. كانت برفقتھا اثنتان من البلد  لى زوجھا. ھرب  الوصول إالنظام  
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القبض علیھن تم  توأمین  قلا. واعتُ جمیعً   من شقیقات زوجھا.  لفترة طویلة وأنجبت  المرأة  المعتقل ت    أطلق سراحھا و.  في 
 . الحقًا

. قال  P50. سألت القاضي كیربر بوكر لماذا اضطر إلى مقاطعة  P50تدّخل محامي المدعین بوكر، قائًال إنھ اضطر إلى مقاطعة  
السابقة.    P50بوكر إنھ كان مرتبًكا بشأن ما كان یحدث بالضبط. إذا كان ھذا استجوابًا ألحد الشھود، فسیكون متكرًرا في ضوء شھادة  

ھذا  من    258  فقد یتعارض مع المادة   ،ة األلمانيالجنائیاإلجراءات  من قانون    257إذا كان ھذا بیانًا بشأن أدلة معینة وفقًا للمادة  أما  
الجوانب التي تمت تغطیتھا بالفعل في بیانات سابقة    لكن یجب أال یتضمن البیان الختامي، وختامیةقانون [الحق في اإلدالء ببیانات  ال

أومیشین عّما إذا كانت تعرف المزید عن طول بیان    .د  تقالت القاضي كیربر إن ھذا كان اعتراًضا معقوًال وسأل   ].يمدعالمن قبل  
. إذا كانت لدیھ  أقاویل متناقلةالثالثة مجرد    ةنقطال، وكانت  تضمن بعض التكرار  P50بر كذلك إلى أن بیان  موكلھا. وأشارت كیر

أومیشین إنھا   .شات. قالت دا ، وإال فستكون ھناك حاجة إلى مزید من النقفستسمح لھ بإنھاء البیان  جملتان أو ثالث جمل أخرى فقط،
تمت إعادة جدولتھ بناًء على طلب كیربر. سمحت    لكنآسفة لمقاطعة موكلھا. تم التخطیط في الواقع لتالوة ھذا البیان بعد بیانھا. و

 باالستمرار.  P50القاضي كیربر لـ

 تم اإلفراج عن المرأة في عملیة تبادل ألعضاء من الجیش السوري الحر. 

لم تفعل الشابات  ور عن المعتقلین لدى النظام. كان ذلك یتم فقط من قبل نساء كبیرات في السن. لم یكن ھناك أي ذََكر استفس )4
أحد أي  یفعل    لدي الذي اختفى قبل سبع سنوات. لمعن وابالسؤال  على سبیل المثال    قامت والدتيذلك خوًفا من االعتقال.  

 . النظام السوريلالستفسار من  رجلرجل. لذلك لم یذھب  والدةشيء ل
یتم دفع مبالغ كبیرة من المال للحصول على بعض المعلومات  حیث  وسیلة لتمویل موظفیھ.  كیستخدم النظام االختفاء القسري   )5

 عن أحبائھم. 

 [غادر محامیا المدعین د. كروكر وشارمر.]

قانونیة طلبھا   مذكرة  بشأن  العام  المدعي  بیان  بیانًا حول  أومیشین  د.  المدعین  والدكتور كروكر  تلت محامیة  بانز  المّدعین  محامو 
 وشارمر. 

البیان بالشكل    على تدوین المالحظات وإعادة صیاغة[نظًرا لطول وسرعة التالوة وكمیة التفاصیل، لم یكن مراقب المحاكمة قادًرا  
 لبیان.] لالمناسب. فیما یلي ملخص  

  7  مادةوفقًا للإلى الئحة االتھام  حاالت االختفاء القسري    إضافةأشارت د. أومیشین أنھا نیابة عن موكلیھا تؤكد على  
إنھ في سیاق  من    7رقم  الفقرة  )  1( الدولي. وقالت  القانون  الجرائم ضد  النطاق على   نھجيم  اعتداءقانون  وواسع 

. ومضت لتصف أن كال  عنھم  حمایة القانون   رفعض أشخاص لالختفاء القسري بھدف  السكان المدنیین في سوریا، تعرّ 
منھجیًا وواسع النطاق ضد السكان المدنیین خالل اعتداًء  ومحامي المدعین اتفقوا على أن ھناك  العامین  من المدعین  

على أنھ تم اعتقال أشخاص وحرمانھم من حریتھم من قبل الدولة السوریة    . كما اتفقواحة االتھامالئالتي تغطیھا  فترة  ال
بصفتھا  تقدیم المعلومات  ل  الطابع الفوري/الُمِلح)  1ومیشین، كانت ھناك خالفات بشأن: (ألوفقًا  ولكن،  .  مؤسساتھاو

للمتھم، (   التبعاتو)  2(  لجریمة،ا  من أركان  اموضوعیً   اركنً  یة عن أشخاص  حمایة القانونلرفع ال النیة  و)  3الفردیة 
 لجریمة.ا من أركان غیر موضوعي اركنً  بصفتھا

الثالثة الجوانب  أومیشین  د.  التفصیل  أوضحت  من  قبلالتفسیر    منتقدة  ،بمزید  من  للقانون  العام    االدعاء  المقیّد 
ام روما األساسي، واتفاقیة مناھضة االختفاء القسري، والقواعد  واالختالفات بین قانون الجرائم ضد القانون الدولي ونظ

إلى أن  و .  اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي قانون الجرائم ضد  من    )أ(   7  الفقرة رقم)  1(  7  المادةخلصت 
 . قید النظر  في القضیةتنطبقان  قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من  (ب)    7  الفقرة رقم)  1(  7  المادةالقانون الدولي و

ل محامي الدفاع بوكر، قائًال إنھ على الرغم  شكرت القاضي كیربر د. أومیشین وسألت عّما إذا كان موكلھا یرید اإلدالء ببیان آخر. تدخّ 
بیان وفقًا  أي،  الحالیة (  سیدلي ببیان حول المسألة  P50من إدراكھ لحقوق المدعین، إال أنھ یود الحصول على توضیح حول ما إذا كان  

) أو بیانًا عاًما. قال بوكر إنھ سیعترض على ھذا األخیر. بناًء على طلب القاضي  اإلجراءات الجنائیة األلمانيمن قانون    257للمادة  
ھد. لذلك كان علیھا أن تعترف  اشھادة ش أو    بیانھاكیربر، أوضحت د. أومیشین أنھ لن تكون ھناك صلة مباشرة بین البیان المقصود و

. بعد التحدث  قانون اإلجراءات الجنائیة األلمانيمن    257كن ینوي اإلدالء بإعالن وفقًا للمادة  یلم    P50بأن الدفاع كان على حق وأن  
اضي كیربر بوكر عّما إذا  . سألت القدلي ببیانھ كجزء من بیانھ الختاميیمكن أن ی  P50د. أومیشین إن    تلفترة وجیزة مع موكلھا، قال

]. أجاب بوكر أنھ سیتم اإلدالء  P50[لالستماع إلى بیان  من وقتھ  خمس دقائق    إعطاءكان األمر عاجًال بالنسبة لھ أو إذا كان بإمكانھ  
محامي دفاع. قالت   لكنھ ال یزال یتصرف بصفتھ  ،P50ببیانات عشوائیة في ھذه المحاكمة. قال إنھ یحترم معظم الشھود، وال سیما  

القاضي كیربر إنھ نظًرا ألن ھذه كانت محاكمة تستند إلى اإلجراءات الجنائیة األلمانیة، فلم یكن لدیھا سبب لمعارضة بوكر وال یزال 
 .الء ببیانھ كجزء من بیانھ الختامياإلد P50بإمكان 

 طلبات یجب تقدیمھا وتالوتھا في المحكمة. قال محامي الدفاع بوكر إن فریق الدفاع لدیھ
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 [فیما یلي إعادة صیاغة لطلبات الدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]

 . افي [ُحِجبت المعلومات]، ألمانیا، بصفتھ شاھدً  االمقیم حالیً  ،]PW1طلب استدعاء واالستماع إلى [

وساعدھا. سیتمكن   P32وفي مظاھرات في [ُحِجبت المعلومات]. وھو صھر    2012و  2011في أنشطة المعارضة في    PW1شارك  
PW1    من الشھادة بأن المتھم لم یستخدم العنف ضدP32    یمكنھ أیًضا اإلدالء بشھادتھ حول مرض  اتھاقشقیأو ضد .P32    النفسي

 وعائلتھا.  P32. سوف یكشف استجوابھ عّما حدث لـفي وقت أبكرالمحكمة أو وما إذا كان قد حدث قبل فترة وجیزة من شھادتھا في 

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة كل ما PW1  یجعل من الضروري االستماع إلى  2021تموز/یولیو،    21إن القرار الصادر في  
نیًا. حاول أنور  محدودة للغایة بسبب كونھ سُ كانت  حدث في فرع الخطیب تقریبًا. غیر أن سلطتھ في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة  

 في الفرع.  وف والعلویون ھم من یملكون الصالحیاتوحافظ مخل 40مساعدة معتقلین وانشق. كان القسم  

وشقیقتیھا ونأى بنفسھ بوضوح عن ھذا العنف. لذلك ال یمكن أن تُنسب   P32أن المتھم لم یستخدم العنف ضد    PW1یمكن أن یوضح  
 ھذا العنف. في ارتكاب لم یساعد ویملك سلطة إصدار األوامر وال سلطة تنظیمیة. یكن  الذي لم أعمال التعذیب ھذه إلى أنور رسالن

 

 ]، المقیم حالیًا في [ُحِجبت المعلومات]، بصفتھ شاھًدا. PW2سماع [طلب استدعاء و

. وقام المتھم بإجراء الترتیبات الالزمة إلطالق سراحھ  2011طیاًرا وبعد ذلك صحفیًا. ألِقَي القبض علیھ في مظاھرة عام    PW2عمل  
قراءة  كان المتھم مھتًما ب  إنما. ویھأو یوافق عل  ھأو یمارسبالعنف  أن المتھم لم یأمر  بشھادة مفادھا    PW2  دليمن زنزانتھ. یمكن أن ی
المعلومات].  بتلك  [  PW2بإخبار    المتھمُ   قام  حیثمن تأكید ذلك    PW2رار االعتقاالت واسعة النطاق. سیتمكن  الروایات وعارض استم

وأنور   PW2أنور. كان ھذا عندما تحدث التي قام بھا معارضة الكجزء من أنشطة  2013بأنور رسالن في نھایة عام  PW2التقى 
 الئحة االتھام.التي تغطیھا فترة  ال عن أنشطة أنور خالل 

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة كل ما PW2یجعل من الضروري االستماع إلى    2021تموز/یولیو،    21إن القرار الصادر في  
ر  حدث في فرع الخطیب تقریبًا. غیر أن سلطتھ في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة كانت محدودة للغایة بسبب كونھ ُسنیًا. حاول أنو

 وحافظ مخلوف والعلویون ھم من یملكون الصالحیات في الفرع.  40مساعدة معتقلین وانشق. كان القسم  

بما أن  و. في الخارجالعقبات التي تحول دون إمكانیة الوصول المطلوب إلى الشھود الذین یعیشون تذلیل  یجب لغرض ھذه المحاكمة، 
في تحدید الحقیقة فیما یتعلق أكبر    اجھودً المحكمة    یجب أن تبذلومعترف بھا دولیًا،  بت في الخارج  كِ ھذه المحاكمة تتناول أفعاًال ارتُ 

 االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي.  أخرى منأشكاالً إن  بھؤالء الشھود. 

 

 ]، المقیم حالیًا في [ُحِجبت المعلومات]، بصفتھ شاھًدا. PW3طلب استدعاء واالستماع إلى [

مرة.   12قل  لى المعارضة واعتُ ا في إدارة المخابرات العامة. انضم إعلى درجة علمیة في العلوم السیاسیة وعمل ضابطً   PW3حصل  
معارضة تعاطف مع ال  یعرف موقف المتھم وأن المتھم  PW3  كان  فیما یتعلق بإطالق سراحھ وانشقاقھ.  PW3  بمساعدة  المتھموقام  

 مع الدكتور كمال اللبواني والتقى ریاض سیف في اسطنبول.  PW3ساعد معتقلین. عمل و

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة كل ما PW3یجعل من الضروري االستماع إلى    2021تموز/یولیو،    21إن القرار الصادر في  
بسبب كونھ ُسنیًا. حاول أنور    حدث في فرع الخطیب تقریبًا. غیر أن سلطتھ في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة كانت محدودة للغایة

 وحافظ مخلوف والعلویون ھم من یملكون الصالحیات في الفرع.  40مساعدة معتقلین وانشق. كان القسم  

لغرض ھذه المحاكمة، یجب تذلیل العقبات التي تحول دون إمكانیة الوصول المطلوب إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج. وبما أن  
أكبر في تحدید الحقیقة فیما یتعلق   اأفعاًال ارتُِكبت في الخارج ومعترف بھا دولیًا، یجب أن تبذل المحكمة جھودً ھذه المحاكمة تتناول  

 بھؤالء الشھود. إن أشكاًال أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي.

لقطة شاشة من خرائط جوجل في المحكمة إلظھار الطریق من فرع معاینة  مھ. طلب  قدّ ی  آخر كي  نًابیاقال محامي الدفاع بوكر إن لدیھ  
إلى داریا. بحسب خرائط جوجل،   لكن  ثالثین دقیقة بالسیارة للذھاب من داریا إلى فرع الخطیب. ویحتاج إلى  المرء    كانالخطیب 

إلى الخطیب استغرقت عشر دقائق.  عیادتھ  من    الرحلةإن    P50ستغرق سوى عشر دقائق. قال  ت  م ل  المسافة من داریا إلى كفر سوسة
 لكن من المرجح أنھ تم اقتیاده إلى كفر سوسة. 

على استعداد لالستجواب من قبل    FR19لدى الشرطة الفرنسیة. لم یكن    FR19قال بوكر إنھ اعترض على تالوة محضر استجواب  
كبیر المفتشین حادیة أو في المحكمة بسبب وجود خطر أمني مزعوم. تم تأكید ھذا الظرف أیًضا من قبل  مكتب الشرطة الجنائیة االت

حضر]  [إذا تمت تالوة المَ   الطابع الفوري/الُمِلحتم انتھاك مبدأ  سی.  في السابقمن قبل الشرطة الفرنسیة    FR19كنابمان. تم استجواب  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
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ال   ولكنكإجراء إضافي.  االستجواب تالوة َمحاضرأدلة من خالل الحصول على حیث یمكن استدعاء ضابط التحقیق الفرنسي. یمكن 
 . سیكون ھذا غیر مقبول. یمكن أن یكون بدیًال 

أومیشین وبانز بالحق في اإلدالء ببیانات بشأن طلبات الدفاع. قال بوكر إن الدفاع لن   احتفظ المدعي العام كلینجھ ومحامیا المّدعین
 د. أومیشین السابق. بیانا بشأن م بیانً یقدّ 

سألت د. أومیشین عّما إذا كان بإمكان موكلھا الحصول على ترجمة عربیة لطلب الدفاع [لفحص لقطة شاشة خرائط جوجل]. رفضت  
 ت د. أومیشین إنھا في ھذه الحالة ستطلب ذلك [رسمیًا]. القاضي كیربر ذلك. قال 

 

 بعد الظھر.  12:37ُرفِعت الجلسة الساعة 

 بمبنى المحكمة اإلقلیمیة. 128 قاعةصباًحا في ال 9:30أیلول/سبتمبر، الساعة  29ستُستأنف المحاكمة في 
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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  47التقریر 
 2021أیلول/سبتمبر،  30و  29تواریخ الجلسات: 

 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

من محاكمة أنور    95و  94الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصیل الیومین    47یسرد تقریر مراقبة المحاكمة رقم  
إلى ضابٍط من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حول    المحكمة أن تستمع مجدداً   تعیّن على  ،رسالن في كوبلنتس. في الیوم األول

  الدفاع.محامي  استجواب شاھٍد رفض اإلدالء بشھادتھ في المحكمة. كما تعاملت المحكمة مع مسائل إداریة متعلقة بطلبات صادرة عن  
االتساق في شھادتھ أمام  بشأن أوجھ عدم    P46وفي الیوم الثاني، استمعت المحكمة إلى ضابط الشرطة الذي سبق لھ أن أستجوب  

جتماعات مع رسالن بعد مغادرة األخیر  افي الخطیب، وعقد عدة  اعتقالھ  المحكمة. كما أدلى طیار عسكري سوري سابق بشھادتھ عن  
 اقرأ المزید ھنا.  لسوریا. 

 الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021أیلول/سبتمبر،  29 –والتسعون الیوم الرابع 

بشھادتھ حول استجواب شاھٍد رفض اإلدالء بشھادتھ في  األلمانیة  أدلى كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج من الشرطة الجنائیة االتحادیة  
. وتعاملت  األلمانیة استُجوب أوًال من قبل الشرطة السویدیة قبل استجوابھ من قبل الشرطة الجنائیة االتحادیةكان الشاھد قد المحكمة. و

ة كذلك مع مسائل إداریة متعلقة بطلبات الدفاع السابقة ألخذ أدلة إضافیة، وھي عبارة عن ثالثة شھود وصورة من خرائط  المحكم
 جوجل. 

 2021أیلول/سبتمبر،  30 – والتسعون الیوم الخامس  

الجنائیین شمی المحققین  الجنائیة  مكتب  من    ،تأدلى رئیس  برلین،  اإلقلیمي  الشرطة  استجوابھلوالیة  . ووفقاً  P46لـ  بشھادتھ حول 
للمحكمة    P46للشرطة إن أول مرة رأى صورة أنور وسمع اسمھ كانت عندما كان مع البنّي. وفي المقابل، قال    P46ت، قال  لشمی 

 نھ رأى صورة أنور في وسائل اإلعالم قبل أن یلتقي البنّي.إإنھ لم یتحدث مع البنّي عن المتھم و 
 

بأنور الذي أجرى معھ  ، وھو  P52أدلى   طیار وصحفي سوري سابق، بشھادتھ حول اعتقالھ في فرع الخطیب حیث التقى أیضاً 
محادثة ودیة. كما التقى االثنان عدة مرات بعد انشقاق أنور وأجریا محادثة حول شعور أنور بأنھ مراقب من قبل المخابرات السوریة  

 في برلین. 
 

إلى التحقیق    للولوج   . ورفض القضاة طلب الدفاع السابق دفاع الستدعاء شاھدین إضافیینواستمعت المحكمة كذلك إلى طلبات ال 
 الھیكلي لمكتب المدعي العام االتحادي حول النزاع السوري. 
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 2021أیلول/سبتمبر،  29 – الیوم الرابع والتسعون للمحاكمة 

.  بولتس و  ھكلینج  العامان  المدعیان  العام   ل االدعاء◌ّ وصحفیین اثنین. ومث   أشخاص صباحاً بحضور أربعة    9:30بدأت الجلسة الساعة  
 . كان ھناك مترجم واحد فقط في المحكمة. مكان محامي المّدعي شارمر  المحامي د. ستولبینما حضر  عي بانز  محامي المدّ   یحضرلم  

 ئیین دویسنج شھادة كبیر المفتشین الجنا

 أبلغت القاضي كیربر كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

] وطلبت منھ أن یصف لماذا وكیف تم استجواب  SE5عن استجوابھ لـ[  المحكمة  خبری لأوضحت القاضي كیربر أنھ تم استدعاء دویسنج  
SE5 ُبِلغ عن وجود  . أوضح دویسنج أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أSE5    من قبل الشرطة السویدیة. وبالتالي، صدر

من    SE5استجواب  . تم  SE5إلى الشاھد باسم  اقتصرت على اإلشارة  أمر تحقیق من االتحاد األوروبي إلى الشرطة السویدیة التي  
ھذا االستجواب إلى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    محضر. تم إرسال  2018سبتمبر  أیلول/أغسطس أو  آب/ قبل الشرطة السویدیة في  

. أراد مكتب الشرطة الجنائیة  251في الفرع  كان معتقالً  كان [ُحِجبت المعلومات] وأنھ    SE5بالتفصیل أن    المحضربألمانیا. ذكر  
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا تصل ب اكن المحامي الدكتور كروكر  االتحادیة بألمانیا أوالً استجواب الشاھد في ستوكھولم، ل

. قال  2018  ،أكتوبرتشرین األول/  31ن على استعداد للمجيء إلى ألمانیا، لذلك تم استجوابھ في برلین في  اك  SE5وأخبرھم أن  
 ستجواب مع زمیلھ كنابمان ومترجم. دویسنج إنھ أجرى اال

كان قادراً    SE5، قائالً إنھ تأكد أوالً من أن  ذلك  بحقوقھ وواجباتھ. أكد دویسنج  SE5سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تم إبالغ  
 موضوع القضیة وأبلغھ بحقوقھ وواجباتھ.  SE5على التواصل بشكل جید مع المترجم الفوري، ثم شرح لـ

. أوضح دویسنج  SE5إن المحكمة سیكون لھا اھتمام خاص بمحتوى االستجواب وطلبت من دویسنج أن یصف ما قالھ لھ    قالت كیربر
ولد في [ُحِجبت المعلومات] لكنھ نشأ في [ُحِجبت المعلومات] حیث تخّرج من المدرسة الثانویة. ثم درس [ُحِجبت المعلومات]    SE5أن  

 وأجرى مزیداً من التدریب في [ُحِجبت المعلومات]. 

  SE5، كان  1987عام    . مضى دویسنج یشرح أنھ ابتداًء منSE5قائلة إن المحكمة ستكون أكثر اھتماماً بما شھده    تدّخلت كیربر
فصاعداً، نّظم وشارك في مظاھرات في دمشق    2011بدءاً من عام  و.  2011ناشطاً سیاسیاً وكان معتقالً بالفعل لعدة أیام قبل عام  

ودوما. لذلك ظھر اسمھ في قائمة المطلوبین وفي [ُحِجبت المعلومات] تم اعتقالھ في مكان عملھ [ُحِجبت المعلومات] من قبل األمن  
أخبره أنھ على الرغم من أنھ كان معصوب العینین أثناء مسیر    SE5ر دویسنج أن  ذكّ ت نُقل بالحافلة إلى فرع الخطیب.  ولسیاسي.  ا

الجنائیة  مكتب الشرطة    SE5الحافلة، إال أنھ كان قادراً على معرفة إلى أین ھم ذاھبون ألنھ كان یعرف المنطقة جیداً. كما أخبر  
كان معتقالً في الفرع    SE5، قال دویسنج للمحكمة أن  SE5  اعتقال ضرب في الحافلة. فیما یتعلق بفترات  ض للاالتحادیة أنھ تعرّ 

.  2011  [ُحِجبت المعلومات] واستمر في نشاطھ السیاسي بعد اإلفراج عنھ في    2011في [ُحِجبت المعلومات]    285والفرع    251
ق سراحھ في بدایة  سجن عدرا. أطلِ في  وكذلك    285و  251ل في الفرعین  قِ عتُ ا] وُحِجبت المعلوماتل مرة أخرى في [ قِ عتُ الذلك  

 [ُحِجبت المعلومات]. 

طلع [ُحِجبت المعلومات] في ضوء  في مَ   SE5تدّخلت القاضي كیربر، متسائلة عّما إذا كان من الممكن أن یكون قد تم إطالق سراح  
ً دویسنج    واصلقل لمدة عام واحد.  اعتُ   SE5، مضیفاً أن  ذلك  د دویسنج أكّ فما ُكِتب في المحضر.     SE5كیف ُعرضت على    واصفا

. أضاف دویسنج في المحكمة أن ھذا الشخص لم یكن أنور  3ف فیھا على الشخص الموجود في الصورة رقم  صور تعرّ   مجموعة
ور رسالن. ثم قال  ، لذلك سألھ دویسنج عن اسم أن 3اسم الشخص الموجود في الصورة رقم    SE5. لم یذكر  یشبھھ رسالن ولكنھ رجل  

SE5  .ذكر    إنھ أثناء اعتقالھ األول، سمع اسم [أنور رسالن] في محادثات بین زمالئھ المعتقلینSE5    فقط اللقب [اسم العائلة] وقال
، فإن ھذا الشخص [أنور] كان  SE5إنھ لم یسمع االسم في حوارات مباشرة ولكنھ سمعھ في محادثات بین زمالئھ المعتقلین. وبحسب 

ھذا المعتقل إلى أنور  یُؤَخذ  في الزنزانة یأملون أال    نبقوی أولئك الذین    كان،  ون للتحقیقن آخر ومعتقل  كان یؤَخذتحقیق. عندما    ضابط
بعزو ھذا األمر إلى آخرین  على الفور    قام  SE5في التعذیب. أوضح دویسنج أن    بشكل فعليشارك  ن ی كاو  بال رحمةالذي كان وحشاً  

االسم أثناء    SE5لم یسمع    من خالل توضیح أنھ لم یتم إخباره بذلك بشكل مباشر، ولكن سمعھ في المحادثات بین زمالئھ المعتقلین.
عالم عن  أنھ سمع اسم أنور فیما یتعلق بتقاریر وسائل اإل  SE5اعتقالھ الثاني. قال دویسنج إنھ خالل فترة االستجواب الالحقة، ذكر  

عّما إذا كان قادراً على قول شيء بخصوص الزي الرسمي الذي ارتداه    SE5شخص انشق وانضم إلى المعارضة. سأل دویسنج أیضاً  
أن ضابط التحقیق األول كان یرتدي بدلة ریاضة ولیس زیاً رسمیاً. قال إنھ تمكن من رؤیة ذلك    SE5الموظفون في الفرع. فأجاب  

 . الریاضةن من رؤیة بدلة عینیھ. كان ضابط التحقیق یقف خلفھ لكنھ تمكّ یالً عن قل  ةعصب العندما تحركت 

أوالً موقع الفرع، مشیراً إلى شارع بغداد    SE5. وصف  251رسم مخطط توضیحي للفرع    SE5ذكر دویسنج كذلك أنھ طلب من  
للجزء الخارجي والداخلي للفرع. وفقاً  مخطط توضیحي  برسم    SE5وشارع حلب وحدیقة السمكة ومشفى الھالل األحمر. ثم قام  

یتم احتجاز  ادیة فقط. لم  انفرتحت األرض. في الطابق الثالث تحت األرض كانت ھناك زنازین    طوابقلفرع ثالثة  في ا، كان  SE5لـ



International Research and 
Documentation Center  

3 
 

SE5  انفرادیة    الثاني تحت األرض. في الطابق األول تحت األرض كانت ھناك زنازین  طابقأبداً، كان فقط في ال  في تلك الزنازین
زنزانة جماعیة، لكنھ لم یكن قادراً على   20إنھ كان ھناك حوالي  SE5قال  مكان لالستحمام. ، ومطبخ وسجانینوجماعیة، ومنطقة لل

لدو ال  SE5سنج، وصف  ی تقدیر عدد الزنازین االنفرادیة. وفقاً  الشبیحة    عناصر ":  للمحظوظیناألول تحت األرض كان "  طابقأن 
لمرء أن یرى السماء. وفقاً  ا  كان بإمكانأو أولئك الذین كانوا على وشك اإلفراج عنھم. كان الطعام ھناك أفضل و  الموصومین بالعار 

 . صدر الوحید للضوء ھناك ھو الضوء االصطناعيالم، كان من المستحیل رؤیة السماء من الطابق الثاني تحت األرض. كان  SE5لـ

لضباط التحقیق.  إداریاً  كانوا تابعین    سجانینالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن ال  كتبلم  SE5فیما یتعلق بالتسلسل الھرمي، قال  
 .سجانیناط التحقیق كانوا قساة للغایة مع ال "سیدي" وأن ضّب   بلقبخاطبوا ضباط التحقیق  سجانیناستطاع أن یقول ذلك من واقع أن ال 

  50فیھا حوالي كان  متار وأ  4x6 أن الزنزانة الجماعیة التي اعتقل فیھا كانت حوالي  SE5فیما یتعلق بحالة االعتقال العامة، وصف 
، كان الطعام جیداً  SE5فوق المرحاض. وفقاً لـ في مكان متوسط االرتفاعینام  كان  ، بل إن بعضھم  علیھم النوم بالتناوبمعتقالً. كان  
 عادة لمدة أربعین یوماً ویتناولون الطعام مرتین یومیاً. عتقلونألول. كان الناس یُ أثناء اعتقالھ ا

الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ تم التحقیق معھ ثالث مرات خالل اعتقالھ األول. تم    لمكتب  SE5فیما یتعلق بالتحقیقات، قال  
قال في البدایة إنھ لم یتعرض للعنف أثناء التحقیق    SE5أن  إلى  دویسنج    أشار .  285في الفرع  التحقیق معھ مرتین في الخطیب ومرة  

أنھ على الرغم من أن لدیھم   SE5ھ إلى التحقیق األول. قال ضابط التحقیق لـولكنھ تلقى "ضربات خفیفة" من أحد السجانین في طریق
قال   حسابھ على الفیسبوك وأنشطتھ كجزء من المعارضة.  بشأن  SE5التحقیق مع    تم   – آراء مختلفة، إال أنھ "سیحاول إیجاد طریقة"  

ب قیام ضابط التحقیق بإجراء مكالمات ھاتفیة. خالل  ، بسب SE5نھ كان ھناك على ما یبدو استراحة أثناء التحقیق األول لـإدویسنج  
االنتظار في الردھة حیث تعرض للضرب واإلھانة من قبل السجانین المارین. أضاف دویسنج أن   SE5ھذه االستراحة، كان على  

الجنائیة االتحادیة  مكتب الشرطة ل SE5كان مماثالً. كان مرتبطاً من حیث الموضوع بالتحقیق األول ووصف  SE5التحقیق الثاني لـ
دفعھ أثناء التحقیق. ولم یتعرض للضرب وھو في طریقھ    إن السّجان  SE5نفسیة". قال    بی عبألمانیا أن ضابط التحقیق "لعب أال 

أخبر الشرطة السویدیة في البدایة أنھ لم یتعرض للتعذیب، لكنھ أوضح    SE5. قال دویسنج إن  وإنما أثناء فترات االستراحة  للتحقیق
 الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھ ببساطة لم یعتبر الضرب بمثابة تعذیب.  لمكتببعد ذلك 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

إلى غرفة    اقتید فیھ أخبره عن موقف    SE5دویسنج أن  ب نفسیة". أوضح  ی ع"أال  قولھ ب   SE5  قصد  عّما   سأل القاضي فیدنیر دویسنج
ً إن  قال SE5. كان ضابط التحقیق ودوداً إلى حد ما لكن وُضِرب من قبل السّجان  التحقیق . أوضح دویسنج كذلك أنھ  ذلك كان مفبركا

كان  ن على مدار الساعة.  من الطبیعي سماع صراخ التعذیب في الزنازی كان  أنھ    SE5فیما یتعلق بوضع زمالئھ المعتقلین، أخبره  
الصراخ  أصوات  یسمع  أن  المرء  من    بإمكان  األمامي  الجزء  إلى  للذھاب  ویضطر  للتحقیق  یُستدعى  عندما  الخصوص  وجھ  على 

بالقرب من الباب داخل    وبالتالي كان بإمكان المرء سماعھم عندما یكونأمام الزنزانة،  یُعذَّبون  الناس  كان  الزنزانة، بالقرب من الباب.  
یتدلى من معصمیھ من السقف.  ورأى معتقالً مشبوحاً حیث كان    الفلقة   اً على التعذیب باستخدام ھداشكان  كذلك إنھ    SE5لزنزانة. قال  ا

ً   SE5وكان یرتدي سرواالً داخلیاً فقط. سمع    ا وُمزَرق  اجسده ُمخَضرّ ھذا المعتقل فیما بعد عندما كان    شاھد أنھ    SE5وأضاف     أیضا
ً  اً صعقات كھربائیة وشھد ضرب صوت   بخرطوم أخضر.  عشوائیا

أنھ عندما دفعھ أحد السجانین،   SE5أشار فیدنیر إلى محضر استجواب مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والذي بموجبھ وصف  
د  وشأنھ ألنھم سیكونون أصدقاء وبالتأكید سیجدون طریقة للتعاون. أكّ   SE5  أن یدعان ب أخبر ضابط التحقیق الذي كان حاضراً السجّ 

 أخبره بذلك.  SE5دویسنج أن 

ھ عندما  قد رأى الّشْبح أم أن آخرین أخبروه عنھ. أوضح دویسنج أن  SE5فیما یتعلق بأسالیب التعذیب، أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
قد شاھده بنفسھ    SE5، لكن دویسنج لم یكن متأكداً مما إذا كان  ھذا األسلوب  SE5المعتقلین، ذكر    SE5  كانوا یتحدثون عن زمالء 

 أو سمع عنھ. 

بألمانیا، ُسئل    لمحضرقال فیدنیر إنھ وفقاً   بأنھ شاھد الضرب  أسالیب  عن    SE5مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  التعذیب وأجاب 
 ذلك.  د دویسنجأكّ فح. بْ بالخرطوم األخضر والشّ 

أوضح لمكتب الشرطة الجنائیة    SE5من أن یشھد ذلك، وكیف تمكن من أن یراه. قال دویسنج إن    SE5سأل فیدنیر كیف تمكن  
، االتحادیة بألمانیا أن المعتقلین لم یكونوا معصوبي األعین عندما كانوا داخل الزنازین. ُعصبت أعینھم فقط عندما كانوا خارج الزنازین

تم استدعاء أسمائھم ألخذھم للتحقیق، كان علیھم الذھاب إلى المنطقة األمامیة  كان ی التحقیق. عندما  جلسات  م إلى  ال سیما في طریقھ
 مشاھدة ما كان یحدث أمام الزنزانة. كان بإمكانھم حیث 

قد التقى بمعتقلین جرحى.    SE5أكد فیدنیر أن محضر االستجواب ینص على نفس الشيء. واستمر في سؤال دویسنج عّما إذا كان  
وصف أنھ التقى مرة أخرى بالمعتقل الذي رآه من قبل عندما تعّرض للّشْبح. سأل المعتقل السّجان عن سبب    SE5ذكر دویسنج أن  

 اصطدم رأسھ بالحائط وبدأ ینزف. فعلى رأسھ  ضربھ السّجانتعذیبھ ف
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أخبره أن السّجانین دخلوا الزنزانة لصب الماء على    SE5سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك اعتداءات داخل الزنزانة. قال دویسنج إن  
 ج الزنازین. كانت تُستخدم بشكل رئیسي خار  الفلقة المعتقلین. كما قام السجانون بضرب األشخاص بشكل عشوائي داخل الزنزانة. لكن  

  د دویسنجأكّ ف.  عشوائي قال إن المعتقلین ُغمروا بالماء وُضربوا بشكل    SE5أشار فیدنیر إلى محضر مكتب الشرطة الذي جاء فیھ أن  
 . ذلك

أي شيء من    SE5. وفقاً لدویسنج، لم یشھد  حدیثا قد شاھد جثثاً وموتى وأشخاصاً متوفین  SE5أراد فیدنیر كذلك معرفة ما إذا كان 
 ھذا القبیل أثناء اعتقالھ األول في فرع الخطیب. 

وسأل دویسنج عن   2011ألول مرة في [ُحِجبت المعلومات]   SE5، ذكر فیدنیر أنھ تم القبض على SE5فیما یتعلق بفترات اعتقال 
ً   55إلى    45یوماً. أمضى من    60لما مجموعھ    اعتُِقل   SE5. قال دویسنج إن  SE5مدة اعتقال   في فرع الخطیب قبل نقلھ إلى    یوما

 ل حوالي عشرة أیام، ثم نُقل إلى سجن عدرا. قِ حیث اعتُ   285الفرع 

یوماً في فرع الخطیب، ثم من عشرة    45-35أنھ تم اعتقالھ لمدة    SE5أشار فیدنیر إلى محضر مكتب الشرطة الذي أوضح بموجبھ  
. قال دویسنج  SE5  كیف تم إطالق سراح وتم نقلھ إلى سجن عدرا بعد ذلك. أراد فیدنیر معرفة    285إلى اثني عشر یوماً في الفرع  

رضة مرة أخرى.  بأنھ لن یشارك أبداً في مظاھرة أو یقوم بأنشطة معا  تعّھداً ع  نُقل إلى محكمة في دوما حیث كان علیھ أن یوقّ   SE5إن  
 ق سراحھ بعد ذلك. أطلِ 

 وصفھا بأنھا مجرد إجراء شكلي.  SE5سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك محاكمة وُحكم. نفى دویسنج ذلك، مشیراً إلى أن 

سأل  ].  ُحِجبت المعلومات] حتى [ُحِجبت المعلومات [  أواخر والذي استمر من    SE5أراد فیدنیر معرفة المزید عن االعتقال الثاني لـ
اعتقل في فرع الخطیب لمدة    SE5في فرع الخطیب خالل ھذا الوقت. أوضح دویسنج أن    SE5دویسنج عن الفترات التي قضاھا  

إنھ نُقل إلى سجن    SE5. قال دویسنج إنھ إذا تذكر بشكل صحیح، قال  285تم نقلھ ذھاباً وإیاباً إلى الفرع  لكن  نصف عام تقریباً. و
"نزھة  بمثابة  األول كان  أن االعتقال  ، كان اعتقالھ الثاني أسوأ من األول وSE5دویسنج أنھ وفقاً لـعدرا بعد خمسة أشھر. أضاف  
 لطیفة" مقارنة باالعتقال الثاني. 

  SE5في مكان آخر قبل نقلھ إلى الخطیب. قال دویسنج إن  SE5] قد تم اعتقال SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان [في االعتقال الثاني لـ
بقیادة    40في القسم    في البدایةأخبره أنھ تعرض للخداع وبقي    SE5لعدة أیام. تذكر دویسنج أن    40تم اعتقالھ ألول مرة في القسم  

 حافظ مخلوف قبل نقلھ إلى فرع الخطیب. 

نُقل إلى محكمة أثناء اعتقالھ    SE5ة في اعتقالھ الثاني. أشار دویسنج إلى أن  أمام محكممثل  قد    SE5أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
بدعم    تتھمھالئحة االتھام    شيء یشبھ ل إلى محكمة عسكریة في المزة حیث تمت تالوة  قِ في سجن عدرا، نُ   SE5الثاني. عندما كان  

كدلیل رئیسي في الئحة االتھام ھذه،  فالشة تخزین    ر قرص مضغوط أو كِ انزعج عندما تم ذُ   SE5وتمویل إرھابیین. قال دویسنج إن 
لشبیحة. كانت ھذه  ھایة ألن زوجتھ دفعت رشاوى لفي الن   SE5. قال دویسنج إنھ تم إطالق سراح  SE5وفقاً لـمحض افتراء    األنھ

 من مغادرة سوریا. المطاف من قائمة حظر السفر حتى یتمكن في نھایة  SE5اسم حذف الرشاوى أیضاً السبب وراء 

تحدث بشكل مكثف عن أنشطتھ التي بدأت في    SE5عضواً مھماً في المعارضة. أشار دویسنج إلى أن    SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان  
حت   SE5  . أخبر 1987عام   یعمل سراً  أنھ كان  بألمانیا  الجنائیة االتحادیة  الشرطة  [ُحِجبت    2000ى عام  مكتب  إلى  عندما انضم 

على الفور من قبل األمن السیاسي ولكن تم إطالق سراحھ بفضل    SE5المعلومات]. وعندما تم حظر [ُحِجبت المعلومات]، قُبِض على  
سمھ كان  لمكتب الشرطة أن ا  SE5في تنظیم مظاھرات والمشاركة فیھا. قال    SE5منظمات حقوق اإلنسان. وبعد بدایة النزاع، بدأ  
 بالتالي في المرتبة الثالثة على قائمة المطلوبین.

وصف كیف تم    SE5. ذكر دویسنج أن  251في الفرع    SE5أراد فیدنیر معرفة المزید عن موضوع التحقیقات التي أجریت مع  
إنھ لم یكن یعرف ھذا الشخص في ذلك الوقت ولكنھ اكتشف الصلة بعد ذلك. أوضح    SE5استدعاؤه إلى مكتب توفیق یونس. قال  

مصطلحاً خاطئاً في ھذا السیاق، ومع    "التجنید"أنھ یجب علیھ التعاون "إلیجاد طریقة". قال دویسنج ربما یكون    SE5توفیق یونس لـ
 والتأثیر على المعارضة. بالعمل لصالح الحكومة   SE5، حاول توفیق یونس إقناع SE5ذلك، وفقاً لـ

في ھذا    SE5الحقاً من تحدید ھویة الشخص بأنھ توفیق یونس. قال دویسنج أنھ ال یستطیع تذكر ما قالھ    SE5سأل فیدنیر كیف تمكن  
 الصدد. 

ً إنھ  قال فیدنیر   لك. ف علیھ. فأّكد دویسنج ذلتوفیق یونس وتعرّ  إنھ رأى فیما بعد صوراً  SE5 قال   مكتب الشرطة لمحضر وفقا

إنھ كان مكتباً كبیراً بھ طاولة خشبیة،    SE5مكتب توفیق یونس. أشار دویسنج إلى قول    SE5أراد فیدنیر أن یعرف كیف وصف  
 وصورة بشار األسد، وعلمان سوریان.

)  المحضر  كانت ھناك صورة لألسد (لم یذكر االسم األول في  SE5أشار فیدنیر مرة أخرى إلى محضر مكتب الشرطة، قائالً إنھ وفقاً لـ
 مرة أخرى.  ذلكدویسنج فأّكد  وتلفزیون كبیر.  ،كان ھناك وعاء بھ فواكھوالیسار والیمین.  علىمعلقة في المكتب مع العلم السوري  
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  SE5عن ذلك. فأخبره    SE5نج إنھ سأل  سأل فیدنیر عّما إذا كان المكتب في نفس المبنى أو في مبنى مختلف عن الزنازین. قال دویس
ما إذا كان ھو نفس المبنى أو أي    SE5أن المكتب كان بعیداً عن الزنازین ألن المرء ال یستطیع سماع أي صراخ ھناك. لم یعرف  

 طابق كان. 

لمسافة جیداً ألنھ كان  إنھ اقتید إلى الطابق العلوي ولكن لم یتمكن من تقدیر ا  SE5أشار فیدنیر إلى محضر مكتب الشرطة حیث قال  
. فأّكد دویسنج  على وجھ التحدید یعرف الزنازین لكنھ لم یكنمعصوب العینین. افترض أن المكتب كان في نفس المبنى الذي توجد بھ 

 ذلك. 

تعذیب أخرى    أسالیب ذكر  قد    SE5، وسأل دویسنج عّما إذا كان  حبْ شّ ال و  الفلقةأخبر مكتب الشرطة عن    SE5أن  إلى  فیدنیر    أشار
إنھ سمع    SE5بخرطوم بالستیكي أخضر وكابالت. قال  العشوائي  أخبره عن الضرب    SE5أیضاً. قال دویسنج إن   صوت  أیضاً 

 صدمات كھربائیة. 

وصف لمكتب الشرطة أنھ نُقل أوالً    SE5  إلى الفرع لدى اعتقالھ األول. قال دویسنج إن  SE5أراد فیدنیر معرفة المزید عن وصول  
  SE5إلى األمن السیاسي في دوما للتعرف على ھاتفھ المحمول. ثم نُقل إلى الخطیب بنفس الحافلة التي استخدمت في اعتقالھ. كان  

الحافلة  من رؤیة أن    SE5قال إنھ تم وضع كیس على رأسھ. ومع ذلك، تمكن    SE5معصوب العینین، وقال دویسنج إنھ یعتقد أن  
تمكن   بالتاليرأسھ،  على  قمیصھ    وضعتم    إنماكانت بھا ستائر ألنھ عندما تم القبض علیھ، لم یكن معصوب العینین بشكل صحیح، و

روا على  ن للضرب واإلھانة من قبل السجانین وأجِب ون آخرومعتقلو  SE5  ، تعّرضمن رؤیة بعض األشیاء. في الطریق إلى الخطیب
 مدح األسد. 

من دوما    الطریقأخبره أن    SE5إلى الفرع. أشار دویسنج إلى أن    SE5تدّخل فیدنیر، وسأل دویسنج عن المدة التي استغرقھا نقل  
  45 اشعر وكأنھ SE5دقیقة ولكن  15ستغرق ت بأنھا طویلة جداً بالنسبة لھ. عادة ما  لكنھ شعر إلى الخطیب كانت قصیرة في العادة،

 دقیقة. 

من الحافلة واضطر إلى النزول إلى الطابق السفلي، تعرض    SE5یسنج االستمرار. قال دویسنج إنھ عندما اقتید  طلب فیدنیر من دو
 للضرب من قبل سّجانین، وھو ما جرت العادة بتسمیتھ "حفلة الترحیب الكالسیكیة". 

. أشار دویسنج إلى أنھ لم یتم إبالغ أحد من قبل السلطات الرسمیة.  SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان قد تم إبالغ أي شخص بمكان وجود  
بإخفاء القلم وعندما تم اإلفراج عن أحد زمالئھ    SE5انین أعطاه قلماً. قام  من إبالغ أقاربھ ألن أحد السجّ   SE5وفقاً لدویسنج، تمكن  

الجینز الخاص بالمعتقل الذي كان على وشك اإلفراج عنھ. ثم أطلق سراح  بنطال  أسماء المعتقلین اآلخرین داخل    SE5تب  المعتقلین، ك
 ھذا الشخص وتمكن من االتصال ببعض األقارب. 

  SE5إن    قد قابل أنور شخصیاً. نفى دویسنج ذلك، قائالً   SE5ذكر اسم أنور وسأل دویسنج عّما إذا كان    SE5أشار فیدنیر إلى أن  
 ھذا الشخص قط.  SE5أخبره أنھ یعرف االسم فقط من حوارات المعتقلین اآلخرین. لم یر 

ذكر شیئاً في ھذا    SE5سمع أوصافاً محّددة ألنور من معتقلین آخرین. قال دویسنج إنھ ال یعتقد أن    SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان  
أولئك الذین    ، كان تم استدعاء آخرین للتحقیقكان ی دویسنج أن اسم أنور ورد في سیاق التحقیقات، عندما  أخبر    SE5لكن  الصدد. و 

 ھذا الشخص إلى أنور. یُؤَخذ إنھم یأملون أال یقولون في الزنزانة  نبقوی 

أیضاً التسلسل الھرمي    قد وصف  SE5، أراد فیدنیر أن یعرف من دویسنج ما إذا كان  SE5فیما یتعلق بالتسلسل الھرمي الذي وصفھ  
اقتصر  كانوا أعلى رتبة من أولئك الذین    قاموا بالتعذیب، فإن السجانین الذین  SE5بین السّجانین. فأّكد دویسنج ذلك، قائالً إنھ وفقاً لـ

 .المعتقلین عملھم على مراقبة 

متعاوناً أو متردداً. أشار دویسنج    SE5كان    فیما إذا،  SE5استجواب مكتب الشرطة لـ  لدىأراد فیدنیر معرفة المزید عن الوضع العام  
على استعداد لإلجابة    SE5، كان  طیلة جلسة االستجوابو م معلومات شاملة بشكل خاص عن نفسھ وأنشطتھ السیاسیة.  قدّ   SE5إلى أن  

 ع األسئلة. مباشر على جمی بشكل ، فقد حاول اإلجابة SE5مباشرة على أسئلة محددة. لم یكن ھناك أي لبس من جانب 

أن الشاھد والمترجم یتواصالن  من د أكّ ت ، موضحاً أنھ كالمعتاد، ذلك سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك مشاكل في التواصل. نفى دویسنج
ع في أسفل كل صفحة وأجرى  الذي وقّ  SE5 على مسمعھو الحال. تمت إعادة ترجمة كل شيء كان أن ھذا  SE5أكد وبشكل جید.  

 . أضاف دویسنج أن إعادة الترجمة استغرقت أكثر من ساعة. المحضر واحداً على تصحیحاً 

 مساًء.  6:39مساًء حتى  5:11صباحاً، وتمت إعادة الترجمة من   10أكد فیدنیر، قائالً إنھ وفقاً للمحضر، بدأ االستجواب في الساعة 

 لم یكن لدى االّدعاء العام أیة أسئلة لدویسنج.

 الدفاع  استجواب من قبل محامي 

المفتشین الجنائیین دویسنج حول مدى سھولة   لكبیر SE5قال محامي الدفاع بوكر إن لدیھ بضعة أسئلة فقط. أراد أوالً معرفة ما قالھ 
حیث كان من الصعب    قائماً بحّد ذاتھإن فرع الخطیب كان عالماً    SE5أو صعوبة معرفة أسماء ضباط التحقیق. أشار دویسنج إلى قول  
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نھ ربما  إكذلك    SE5أنھ سمعھ من معتقلین آخرین. قال    SE5كیف سمع اسم أنور، أخبره    SE5  سماء. عندما سأل دویسنجاأل   معرفة 
 ر االسم أثناء تحقیقات أخرى. كِ ذُ 

وفقاً  كانت في الطابق السفلي وأنھ زنازین ، مشیراً إلى حقیقة أن الSE5التي قّدمھا وصاف األر مصداقیة سأل بوكر دویسنج كیف یقدّ 
قال ذلك بالضبط فیما یتعلق باسم    SE5. أوضح دویسنج أن  زنازینمكتب الشرطة أن "كل شيء نسبي" في ال  SE5  ، أخبر محضرلل

 إنھ ال یمكنھ تأكید ما إذا كان االسم صحیحاً ألنھ لم یر ھذا الشخص بنفسھ.  SE5أنور رسالن. قال 

 قال بالتالي إن المرء لن یعرف ماذا كانت الحقیقة من عدمھا. فأّكد دویسنج ذلك.  SE5استنتج بوكر أن 

لم یكن یُجر حواراً    SE5أن شخصاً ما تم التحقیق معھ من قبل أنور رسالن. أوضح دویسنج أن  قد سمع    SE5  كانسأل بوكر عّما إذا  
 ین معتقلین آخرین.مباشراً مع اآلخرین حول أنور. ولم یسمع االسم إال في حوارات جرت ب 

أنھ [الشخص اآلخر] قد تم التحقیق معھ من قبل أنور. نفى دویسنج ذلك. قال    SE5أراد بوكر معرفة ما إذا كان شخص ما قد أخبر  
 تذكر. ی  ستطع أنی  لى ھذا السؤال بأنھ غیر متأكد ولم ع SE5وفقاً للمحضر، أجاب   إنھ، بوكر

  تصّرف . أراد بوكر أن یعرف كیف  251التحقیقین اللذین خضع لھما في الفرع  عن مسار    SE5أشار بوكر إلى أن دویسنج سأل  
في الفرع. قال دویسنج    SE5لـ عتقال األول  االفي التحقیق األول. أوضح دویسنج أن كال التحقیقین حدثا أثناء    SE5ضابط التحقیق مع  

في التحقیق األول أنھ على الرغم من    SE5ضابط التحقیق    . أخبر2012في عام    SE5لـالثاني  عتقال  االلم یتحدثا عن    SE5إنھ و
أثناء فترات الراحة.   إنمالعنف أثناء التحقیق، و SE5یتعّرض سیجدان طریقة/حالً. لم   إال أنھ من المؤكد أنھما اختالف اآلراء بینھما،

 . ھ مر ب ی كل سّجان یضربھ وكان لجدار.  ا  إلى ھ ووجھھذا العنف بأنھ منھجي: كان علیھ االنتظار في الردھة  SE5وصف 

طریق  ال في    لكنباسمھ. و  SE5ول. قال دویسنج إنھ یعتقد أنھ تمت مخاطبة  في التحقیق األ  SE5مخاطبة    تتمبم  أراد بوكر أن یعرف  
ھناك من خالل    لمعتقلینعلى ھویة اأي شخص آخر  تعّرف  المعتقلین إال باألرقام، للتأكد من عدم  مخاطبة  التحقیق، لم یتم  إلى جلسة  

 سماع األسماء. 

أو إذا كان شخصاً آخر. قال دویسنج إنھ یعتقد أنھ كان   SE5سأل بوكر عّما إذا كان ضابط التحقیق ھو نفسھ في التحقیق الثاني مع  
 كان قادراً على التعرف على الصوت.  SE5ھو نفسھ وأن 

أراد بوكر معرفة ما إذا كان محتوى التحقیق الثاني یتبع التحقیق األول وما إذا كان قد تم اإلشارة إلى معلومات من التحقیق األول.  
 أخبر المحكمة بذلك. سبق وأن فأّكد دویسنج ذلك، قائالً إنھ 

ُطِلب منھ    SE5دویسنج إنھ یعتقد أن  . قال  SE5سأل بوكر عّما إذا كانت ھناك أوامر بخصوص العصبة التي ُوِضعت على عیني  
 في التحقیق األول أن یزیل العصبة عن عینیھ، لكن ضابط التحقیق كان یقف خلفھ. 

  في التحقیق الثاني وأن ضابط تحقیق   ھعینی عن  عصبة  الإنھ ُسمح لھ بخلع    SE5قال فیھ  أشار بوكر إلى محضر مكتب الشرطة الذي 
رأى بدلة الریاضة في التحقیق    SE5لم یر بدلة ریاضة. قال دویسنج إن    SE5محضر، فإن  للوفقا  لكن  . وكان یقف خلفھ في ھذه المرة 

 األول. 

قد أجرى ربطاً زمنیاً بین األفعال الجسدیة    SE5وسأل دویسنج عّما إذا كان    SE5أشار بوكر إلى "األالعیب النفسیة" التي ذكرھا  
داخل غرفة التحقیق عندما أخبر ضابط التحقیق السّجان بالتوقف    SE5السّجانین دفع    وما حدث في غرفة التحقیق. قال دویسنج إن أحد

 عن ذلك ألنھم "یرغبون جمیعاً في التعاون". 

سأل بوكر دویسنج ما ھو بالضبط، من الناحیة الموضوعیة، الجزء المتعلق "باألالعیب النفسیة". أشار بوكر إلى الموقف عندما ُطلب  
الراحة التي حصل علیھا أثناء جلسة  إنھ تعرض بعد ذلك للعنف أثناء فترات  قال    SE5  غیر أندام العنف،  من السّجان عدم استخ

وصف الموقف كما ذكره بوكر للتو.    SE5أكد دویسنج أن  فنفسیة".  اللعوبة  األالتحقیق. تساءل بوكر عّما إذا كان ھذا التناقض ھو "
. أوضح دویسنج  مذكوراً في المحضر  تحدیداً سیكون   نفسیة"   عیب"أالاسم  رسة  مماھذه الیطلق على    SE5أضاف دویسنج أن ما جعل  

أیضاً إنھ على الرغم من أن ضابط التحقیق بدا    SE5تعذیب. قال  بمثابة    االعتقالالذي أمضاه في  وقت  ال، كان  SE5كذلك أنھ وفقاً لـ
 فقط.  من باب الخدیعةكان  إال أن ذلك  ودوداً،

. قال دویسنج إنھ سبق وأن أخبر المحكمة أن  في االعتقال  SE5سأل بوكر عّما إذا كان شخص ما قد مات أثناء الفترة التي أمضاھا  
 ھذا لم یحدث. 

بالتعاون والتأثیر على المعارضة.    SE5. قال دویسنج إن یونس أراد إقناع  SE5تدخل القاضي فیدنیر وسأل عّما أراده توفیق یونس من  
 وبالتالي كان لھ تأثیر معین.لفترة طویلة  ي المعارضة فإنھ كان   SE5قال  للمحضر،دنیر أنھ وفقاً أكد فی 

 ن استجواب من قبل محامي المدعی 
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سألت دویسنج عّما  ,ولم تتلّق معلومات عنھ من السلطات الرسمیة.   SE5الدكتورة آنا أومیشین إلى أن عائلة  نأشارت محامیة المدعی 
لذلك. قال دویسنج إن معتقالً أُطلق سراحھ سّرب أسماء معتقلین آخرین خارج السجن، ألن  تأھبا  مكعضو في المعارضة    SE5إذا كان  
SE5  داخل بنطال الجینز لھذا المعتقل.  كتب تلك األسماء 

لذلك بسبب كونھ عضواً في المعارضة.  متأھبا    SE5عرف ما إذا كان  ت أن    تأراد  اھذا بالفعل ولكنھ  ذكردویسنج  أكدت أومیشین أن  
بموجبھ أن عائلتھ قد أُبلغت بمكان وجوده، لكنھ قال إنھ    SE5أنكر  ، والذي  SE5ستجواب الشرطة لـمحضر ا أومیشین إلى    تأشار

،  فأّكد دویسنج إذا كان ھذا ما ُكتب في المحضرمرء أن یفعلھ في ھذه الحالة."  بصفتھ عضواً في المعارضة "كان یعرف ما یمكن لل
 ھذه الطریقة. قد قالھ ب   SE5فسیكون 

 صباحاً.   10:27ُصِرف دویسنج كشاھد في الساعة  

 دقیقة لیأخذ المترجم قسطاً من الراحة.  15أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة استراحة لمدة 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

 مسائل إداریة 

  240المادة ذكر كیربر االسم الدقیق للمعھد] بخصوص ت أعلنت كیربر أن المحكمة تلقت بیان خبیر إضافي من معھد ماكس بالنك [لم 
أن المحكمة ستستمع اآلن    كیربر  ت لیوم المحاكمة، أوضح  التالي[اإلكراه]. فیما یتعلق بالجدول الزمني  من القانون الجنائي األلماني  

ناقش في النھایة  ت و  تعاین وثائقوبعد ذلك ربما    ،أومیشین  ةالدكتور  نالمدعی   ةالعام واآلخر من محامی   االّدعاءإلى بیانین، أحدھما من  
 . الجمھور اإلجراءات اإلضافیة في المحاكمة دون حضور 

إجراء  القاضي كیربر أنھ سیتم    ت قت للتحدث إلى موكلھما. وأكدقال محامي الدفاع بوكر إنھ وزمیلھ سیحتاجان أیضاً إلى بعض الو
 حتى یتمكنوا من الحصول على ثالثین دقیقة.  الالزمة اتترتیب ال

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة لبیان االدعاء العام، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

 ]. PW3؛ 93، الیوم 46محاكمة رقم التقریر  [ 2021أیلول/سبتمبر،  9خ بیان بخصوص طلب الدفاع للحصول على أدلة بتاری 

 

 ] واالستماع لھ كشاھد PW3_93االدعاء العام على استدعاء [ اعتراض

 المبرر:

ً (أوالً) أن أنور رسالن ساعده في إطالق سراحھ [من فرع الخطیب]، (  PW3_93من المفترض أن یؤكد   )1 ) موقف  ثانیا
ً والمؤید للمعارضة، (  الودي  أنور رسالن بالتعذیب، (ثالثا ً ) أن أنور رسالن لم یأمر أبداً    PW3) أن أنور رسالن ورابعا

ً  معاً لصالح المعارضة، (عمال أنور رسالن أو  حضور  رع الخطیب دون  أجروا تحقیقات في ف   40) أن أعضاء القسم  خامسا
 غیره من موظفي الفرع. 

) من  1(  244في غیاب طلب حسب األصول للحصول على أدلة، لن یتم قبول طلب الدفاع. لم یقّدم الدفاع طلباً وفقاً للمادة  )2
 . ة األلمانيالجنائی اإلجراءات قانون 

ألنھ ال یزال من غیر    PW3_93إن الطلب غامض للغایة، بخصوص مساعدة أنور رسالن المزعومة إلطالق سراح   )أ
القبض على   تم  بمسألة ذنب المتھم ألن  وال عالقة لوإطالق سراحھ.    PW3_93الواضح متى وكیف  ھذا االدعاء 

 رى المتھم بارتكابھا. مساعدة شخص ما في حالة واحدة ال تعني أن المتھم لم یرتكب الجرائم األخ
 . مشاھدات فعلیة ولیست   PW3موقف المتھم وتعاطفھ ھو مجرد تقدیرات من قبل  ) ب
جیدة ولم    ة أن أنور رسالن عامل بعض المعتقلین معامل  PW3_93ال یزال من غیر الواضح كیف ینبغي أن یثبت   ) ج

أما  ،  فحسب  بھ  الخاصة   التجربةاإلدالء بشھادتھ حول    PW3في ھذا الصدد. یمكن لـ الرابطیعذبھم. یفتقر الطلب إلى  
حول ما شاھده ھو بنفسھ.    أن یدلي بشھادتھ إالغامضة ألنھ ال یمكنھ    PW3_93ستكون شھادة  ففیما یتعلق باآلخرین،  

مع  عامل  كیف ت نظراً ألنھ لم یرافق أنور رسالن باستمرار، لم یكن بإمكانھ أن یرى كیف تصرف أنور رسالن وو
 ن. اآلخری 

 أنشطة المتھم لصالح المعارضة لیست ذات صلة بمسألة الُجرم.  ) د
التي تم إبرازھا  األدلة  حیث ال تقّدم  .  40الشيء نفسھ بالنسبة للتحقیقات المستقلة التي أجراھا عناصر القسم    طبقین  ) ه

  40القسم    عناصر ھو الحال على اإلطالق. حتى لو أجرى  كان  حتى اآلن أي مؤشرات على أن ھذا    االستماع إلیھاو
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لم یجروا تحقیقات ولم یعذبوا المعتقلین.   251الفرع    عناصر، فھذا ال یمنع أن  251تحقیقات بشكل مستقل في الفرع  
 . 40مثل ھذه التحقیقات من قبل القسم  على    PW3_93كیف شھد    ال یمكن إثبات ھنا أیضاً حیث    ا ویبقى الرابط مفقود

) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ال  2(  244لتحقیق القضائي بحكم المنصب كما ھو منصوص علیھ في المادة  ا )3
) من قانون  5(  244لیس لھا قیمة واضحة لفحص الحقیقة. فیما یتعلق بالمادة    PW3_93ینطبق في ھذه الحالة ألن شھادة  

بعد   أنھ  المرء أن یالحظ  الجنائیة األلماني، یجب على  محاولة استدعاء    90اإلجراءات  إلزامیاً  المحاكمة، لیس  من  یوماً 
لشاھد والنتائج المضافة إلى جلسات  وسماع شھود مقیمین في الخارج. ال یوجد توازن كاف بین الجھود لالستماع إلى ھذا ا

 المحكمة. 

 خرائط جوجل". لالدكتورة آنا أومیشین بیاناً بخصوص طلب الدفاع بمعاینة لقطات شاشة " نمحامیة المدعی  تلت

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة لبیان الدكتورة أومیشین، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

تقریر المحاكمة  [ 2021 ،سبتمبرأیلول/ 9خرائط جوجل، بتاریخ لبشأن طلب الدفاع بمعانیة لقطات شاشة   نمحامیة المدعی بیان 
 ] 93، الیوم 46رقم 

 ، تعترض الموقّعة أدناه على معاینة لقطات شاشة من خرائط جوجل في المحكمة. P50بصفتھا ممثلة لموّكلھا 

 من القانون الجنائي األلماني ال لزوم لھا إلثبات الحقیقة.  3) الفقرة 3(  244وبالمعنى المقصود في المادة األدلة المطلوبة غیر سلیمة  

ان معتقالً في كفر سوسة ولیس في فرع الخطیب. غیر أن الدلیل المطلوب غیر سلیم إذا كان من  ك  P50ینبغي إثبات أن   )1
وقت المعروض في خرائط جوجل بناًء على حالة حركة المرور:  الممكن إثبات الحقیقة من خالل تجربة واقعیة. یختلف ال

  P50دقیقة بالسیارة من مكان اعتقال    24-20صباحاً، حددت خرائط جوجل مسافة    8في الساعة    P50بالنسبة لیوم اعتقال  
ن الدلیل المطلوب  دقیقة بالسیارة. وبالتالي فإ  28-22مساًء من نفس الیوم، تم تحدید مسافة    8إلى فرع الخطیب. في الساعة  

 لیس دلیالً على المدة التي كان ینبغي أن تستغرقھا الرحلة بالسیارة. 

صراحةً أنھ كان في    P50أن الرحلة استغرقت عشر دقائق بالسیارة. ومع ذلك، كان ھذا مجرد تخمین وأشار    P50قّدر  
ات أجھزة المخابرات بحدود السرعة مثل  بشكل أسرع. باإلضافة إلى ذلك، ال تلتزم مركب   حالة صدمة وأن الوقت ربما مرّ 

  جوجلكذلك إنھ لم یكن ھناك توقف في الطریق. ومع ذلك، تحسب خرائط    P50المركبات العادیة. لذلك فھي أسرع. قال  
 الوقت بناًء على الوضع الحالي لحركة المرور والتوقفات الضروریة مثل نقاط التفتیش على سبیل المثال. 

في منطقة مدمرة بشدة في الوقت الحاضر. ال یمكن أن یوفر الحساب المستند إلى    P50یقع المكان الذي تم فیھ القبض على  
 ظروف الیوم معلومات حول المدة التي كان من الممكن أن تستغرقھا الرحلة في ذلك الوقت. 

  P50ضح من شھادة  معقول في إثبات الحقائق. یتّ إن األدلة المطلوبة لیست ضروریة لتحدید الحقیقة ألنھا ال تساھم بشكل   )2
زمالئھ  ه المعتقلین أخبروه بأنھم في فرع الخطیب. عالوة على ذلك، كان معظم  ءأنھ كان معتقالً في فرع الخطیب، ألن زمال

للمكان مشابھة    P50أوصاف  جاءت  فرع الخطیب.  تقع ضمن اختصاص  المعتقلین من حرستا ودوما وھي المنطقة التي  
 ً  انین.لسجّ الخاص باوالتلفزیون  االنفرادیة  لما قالھ شھود آخرون للمحكمة من حیث حجم الزنزانة أیضا

غیر مناسب    القیام بذلك لیس ضروریاً لتحدید الحقیقة و  2021أیلول/سبتمبر،    9بالتالي، فإن معاینة لقطة شاشة من خرائط جوجل من  
 أیضا. 

ن قُدم فقط لتقدیم  ی أومیش بیانمن الواضح أن  كانبوكر إنھ  لأومیشین. قابیان على  اإلدالء ببیان رداً قال محامي الدفاع بوكر إنھ یرید 
ت أومیشین قائلة إنھا ترید الدفاع عن نفسھا ضد مثل ھذه االتھامات. وأدلت بھذا البیان فقط ألن الدفاع اتھم موكلھا  ◌ّ أدلة لصالحھا. ورد

]P50دلیلھالك كان بیانھا یتعلق فقط بمصداقیة موكلھا ولیس بأي حال من األحوال إلثبات ] بتقدیم معلومات متناقضة. ولذ . 

 وافق مترجم المحكمة على طلب القاضي كیربر باالستمرار دون استراحة. 

 . المدعي العام االتحادي األلماني عن القضاة بشأن طلب الدفاع للولوج إلى التحقیق الھیكلي الخاص بمكتبكیربر قراراً صادراً  تلت

 إعادة صیاغة لقرار القضاة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] ھو ما یلي [

 . 2021آب/أغسطس،   26أیلول/سبتمبر و 1محكمة بشأن طلب الدفاع بتاریخ القرار  

 مكتب المدعي العام االتحادي. الخاص بالتحقیق الھیكلي لدى ملف التم رفض طلب الدفاع للوصول إلى  

. في ضوء نطاق الملف،  2021آب/أغسطس،    26یشیر القضاة إلى التعلیل الخاص بھم الذي تم تقدیمھ مسبقاً في قرارھم المؤرخ  
 سیكون الولوج المحدود فقط ذا صلة بالقضیة الحالیة. 

 م لالدعاء بأنھ كان ھناك تأخیر في الكشف عن المحاِضر. ال یوجد أي دع
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  مكتب الشرطة الجنائیة . ثم استجوبھ  [ُحِجبت المعلومات] في    المكتب االتحادي للھجرة والالجئین: تمت مقابلتھ من قبل  P36بخصوص  
مكتب    إلى المحكمة من قبل   االستجواب . نُقلت محاضر  [ُحِجبت المعلومات] و  [ُحِجبت المعلومات]   في   [ُحِجبت المعلومات]   والیة   في

بصفتھ طبیباً إلى المخابرات الجویة. في استجواب الشرطة    يأنھ استُدع  P36ذكر  .  ] [ُحِجبت المعلوماتفي    المدعي العام االتحادي 
باء، والتسلسل الھرمي في  عن تصوراتھ للنزاع السوري، واستخدام الغازات السامة، واالنفجارات، وعمل األط  P36التالي، تحدث  

المعلومات الحساسة.  غیر ذلك من فیما یتعلق بأسماء المرضى و محضر التحقیق  حجب كثیر من المعلومات فيأجھزة المخابرات. تم 
كذلك أنھ كان یعمل في قبو جھاز المخابرات في مبنى مجاور لمشفى الھالل األحمر. ثم سئل عن ھذا بالتحدید وذكر فرع    P36ذكر  

الخطیب ألول مرة. ال یمكن انتقاد إجراءات االستجواب والنقل الفوري للمعلومات. لم یكن ھناك تأخیر واضح وال مؤشرات على أن  
 ت أخرى ذات صلة بالمحاكمة الحالیة. التحقیق الھیكلي یحتوي على معلوما

 قبل إغالق جلسة المحاكمة للیوم، شكرت القاضي كیربر مترجم المحكمة. 

 صباحاً.  11:10ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 2021أیلول/سبتمبر،  30 –الیوم الخامس والتسعون للمحاكمة  

سوى مترجم واحد.    ن. كما في الیوم السابق، لم یحضر اثنی صباحاً بحضور ثالثة أشخاص وصحفیین    9:30بدأت الجلسة في الساعة  
 عي شارمر. المدّ مكان محامي ل االدعاء العام المدعیان العامان كلینجھ وبولتس. حضر الدكتور ستول ومثّ 

 شمیت السید  ةشھاد

أي عالقة  والیة برلین بحقوقھ وواجباتھ كشاھد ونفى  في  من مكتب الشرطة الجنائیة    تم إبالغ كبیر المفتشین الجنائیین بیورن شمیت
 . تربطھ بالمتھم سواء عن طریق الدم أو الزواج 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

استجواب    سار. أرادت أن تعرف كیف  P46المحكمة شمیت أن ھناك بعض التناقضات بین شھادات    ة القاضي كیربر رئیس  ت أخبر
، وكیف تمكنوا من التواصل. أوضح شمیت أن موعد استجواب  P46، وكیف تمت إعادة الترجمة، وكیف تصرف  P46شمیت لـ

P46    تم الترتیب لھ مع محاميP46    اب. كان ھناك مترجم للغة العربیة. ومع ذلك،  الذي كان حاضراً أثناء االستجوستول  الدكتور
جید جداً بالفعل.  یتحدث األلمانیة بشكل   P46كان في البدایة إنھ یتحدث األلمانیة جیداً وال یحتاج إلى مترجم. وفقاً لشمیت،   P46قال 

ً  9:30بحقوقھ وواجباتھ وبدأ االستجواب حوالي الساعة  P46أبلغ شمیت   مساًء.  4:30ى الساعة حت  . استمر االستجواب صباحا

. أوضح شمیت للمحكمة أنھ كلما احتاج  P46سألت كیربر عّما إذا كان محضر االستجواب قد تمت ترجمتھ وتالوتھ على مسامع  
P46    .ر المترجم أثناء إعادة  لم یستشغیر أنھ  إلى توضیح أو مصطلحات معینة أو لم یعرف بعض الكلمات، كان یستشیر المترجم

 . ترجمة المحضر 

 قد قرأ محضر االستجواب. فأّكد شمیت ذلك.  P46أرادت كیربر معرفة ما إذا كان 

 قد أجرى أي تصحیحات على المحضر. قال شمیت إنھ ال یعرف.  P46سألت كیربر عّما إذا كان 

ذكر االسم في بدایة االستجواب،    P46وشرح أن  ذلك،  د شمیت  أكّ في.  ّن قد ذكر السید أنور البُ   P46كیربر أیضاً معرفة ما إذا كان    ت أراد
كان على اتصال    P46شھادات الشھود. وبحسب شمیت، فإن    محام وناشط حقوقي سوري یقوم بتوثیقي كان أحد معارفھ؛  ّن قائالً إن البُ 

 أراد صنع فیلم عنھ.  P46ي ألن ّن بالبُ 

ف على الفور على أنور رسالن. قال  الذي تعرّ   P46صور لـ  جموعةم  عرضسألت كیربر عن صور أنور رسالن. قال شمیت إنھ  
في كثیر    ة أنور حاضرصورة    ت عّما إذا كان   P46. لذلك سأل  على المتھم  P46شمیت إنھ شعر بالحیرة من السرعة التي تعرف بھا  

یعرف صورة أنور من وسائل اإلعالم أو من تجاربھ الخاصة في االعتقال في    P46من األحیان في وسائل اإلعالم وما إذا كان  
انین وضباط  ب فوق رأسھ حتى ال یتمكن من رؤیة السجّ حِ سُ   كان قدبالضبط، ألن قمیصھ    حددإنھ ال یستطیع أن ی   P46سوریا. قال  

نُ   لكنالتحقیق بوضوح. و على الجانب األیسر من وجھھ. كان ھذا    لنظر ملفتة لوحمة  ب العصابة عن عینیھ، رأى رجالً    تعزِ عندما 
 ً فھ على أنھ أنور رسالن    P46ضاف  أ.  خفیف   وشعر رأسھ الرجل یرتدي نظارة أیضا أن الشخص الموجود في الصورة والذي عرَّ

ي. كان  ّن لبُ أیضاً إنھ قبل أن یرى صورة أنور في وسائل اإلعالم، كان على اتصال بأنور ا P46كان لدیھ أیضاً وحمة. ومع ذلك، قال 
 ف على أنور. ذلك عندما رأى الصورة وتعرّ 

 سمع باسم أنور رسالن من أنور البني. P46اسم أنور. فأّكد شمیت أن  P46سألت كیربر عّما إذا كان ذلك أیضاً عندما سمع 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 
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شیئاً مختلفاً في المحكمة. سأل فیدنیر شمیت عّما    P46أن المحكمة مھتمة على وجھ التحدید بھذه المسألة: قال    أخبر فیدنیر شمیت
ف على الشخص. قال  ن حصل علیھا، أین رآھا ألول مرة، وكیف تعرّ مّ مِ فیما یتعلق بالصورة:    تحدیداً   P46قالھ  ما    أنشب   هیتذكر

ي. كان ذلك قبل أن یرى الصورة في وسائل اإلعالم.  ّن أخبره أنھ رأى صورة أنور رسالن ألول مرة عندما كان مع البُ   P46شمیت إن  
 ي إنھ یعرف الشخص وربط بینھ وبین تجاربھ الخاصة. ّن للبُ  P46قال 

أن یرى صورة أنور رسالن  إنھ قبل    P46أشار فیدنیر إلى محضر االستجواب الخاص بمكتب الشرطة الجنائیة بالوالیة، حیث قال  
 . ذلك د شمیت أكّ فشھادات الشھود.   یوثّقفي وسائل اإلعالم، كان على اتصال مع المحامي السوري والناشط الحقوقي أنور البُنّي الذي 

رسالن في  أخبر مكتب الشركة الجنائیة بالوالیة أنھ یرید أن یصنع فیلماً عن البُنّي. رأى صورة أنور    P46كما أشار فیدنیر إلى أن  
 مرة أخرى. ذلك أكد شمیت فھذا السیاق وأدرك أنھ یعرف ھذا الشخص بطریقة ما. 

یعرف أنور من تجاربھ    P46واصل فیدنیر االستشھاد من محضر مكتب الشرطة الجنائیة بالوالیة قائالً إنھ عندما ُسئل عّما إذا كان  
إنھ اضطر إلى خفض نظره وكان خائفاً [أثناء االعتقال]. لم یكن متأكداً مما إذا كان قد تعّرف    P46الخاصة أو من أنور البُنّي، قال  

 قال ذلك.   P46أكد شمیت أن فعتقالھ أم ال. على الشخص من ا

في االستجواب  فیھ خطأأخبر المحكمة أن المحضر كان    P46قال فیدنیر إن   أیضاً  . أجاب شمیت أن الدكتور ستول كان حاضراً 
الً إنھ سیفكر  ویمكنھ تأكید ما حدث. قال فیدنیر إن المحكمة تستجوب شمیت اآلن ولیس الدكتور ستول. تدّخل محامي الدفاع بوكر قائ 

 في [استدعاء الدكتور ستول كشاھد في ھذا الصدد]. 

 استجواب من قبل االدعاء العام 

، إذا كان متعاوناً، أو عصبیاً، أو لطیفاً، أو معارضاً. قال شمیت إنھ ال یستطیع قول  P46سأل المدعي كلینجھ شمیت عن انطباعھ عن  
 مشكلة ووصف تجاربھ. لم یتصرف بغرابة. مھتماً جداً بحل ال P46. كان P46أي شيء سلبي عن 

  P46قد حاول أن یتذكر أو بدأ في التخیل في مرحلة ما. قال شمیت ال، كان لدیھ انطباع بأن    P46أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  
 وصف كیف كانت تجربتھ مع ما حدث. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إنھ لم یر صورة أنور رسالن عندما    P46في المحكمة، والتي وفقاً لھا قال    P46أشار محامي الدفاع بوكر إلى مالحظاتھ حول شھادة  
البُنّي. سأل بوكر شمیت عّما إذا كان قد فھم ذلك بشكل مختلف أثناء استجواب   . قال شمیت إنھ فھم أنھ خالل  P46كان مع أنور 

 صورة ألنور رسالن.   P46أنور البُنّي] عرض أنور البُنّي على االستعدادات للفیلم [عن 

 وأنور البُنّي. فأكد شمیت ذلك. P46تساءل بوكر عّما إذا كان من الصحیح أن اسم أنور رسالن ورد ذكره بین 

 ُصِرف شمیت كشاھد. 

 مسائل إداریة 

جوجل  اآلن لقطتي شاشة من خرائط    أن المحكمة ستعاین  المحكمة بعد، أعلنت القاضي كیربر  إلى  یصل نظراً ألن الشاھد التالي لم  
 المعلومات الواردة فیھما.تالوة وسیتم 

مین في المحكمة وتمت تالوة المعلومات. ألغراض حمایة الشھود، لن یتم تض  2021أیلول/سبتمبر،    9[ُعرضت لقطتا شاشة بتاریخ  
 المعلومات الحساسة.]  حجب یر وسیتم الشاشة في ھذا التقر لقطتي

 : 1معلومات من لقطة الشاشة رقم 

 بواسطة: سیارة   إلى: میدان التحریر، دمشق، سوریا       سوریا  : [ُحِجبت المعلومات]،من

 ] 9/9/2021بناًء على حالة المرور الحالیة [

 كم  15.9دقیقة،  27: 1 الطریق 

 كم  13.1دقیقة،  31: 2الطریق 

 : 2الشاشة رقم  معلومات من لقطة

 بواسطة: سیارة     إلى: المزة، سوریا     سوریا  ]،  ُحِجبت المعلومات[  من:

 ] 9/9/2021بناًء على حالة المرور الحالیة [
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 كم  8.6دقیقة،  15: 1الطریق 

 كم  11.6دقیقة،  23: 2الطریق 

 . اآلن بإجراء المعاینة سیتم تنفیذهأكد محامي الدفاع بوكر بناًء على استفسار القاضي كیربر أن طلب الدفاع 

 ا ھو وزمیلھ اآلن في المحكمة. مأدلة سیتلوھ ن الدفاع لدیھ طلبان إضافیان للحصول علىأعلن محامي الدفاع بوكر كذلك أ

 [فیما یلي إعادة صیاغة لطلبي الدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

 (معلومات االتصال مقدمة من قبل المتھم أنور)  [ُحِجبت المعلومات] ]، یعیش في PW1_95طلب استدعاء [

كان    2012حتى    2011. من  2012في سوریا قبل انشقاقھ في نھایة عام  [ُحِجبت المعلومات]  یحمل رتبة    PW1_95كان   )1
 . [ُحِجبت المعلومات]ورئیس    [ُحِجبت المعلومات]یعمل 

كانوا یداھمون السیدة   251تابع للفرع    بأنور رسالن لیخبره أن عناصر من قسم فرعيّ   PW1_95، اتصل  2011في صیف  
بأنور رسالن لطلب المساعدة    PW1_95زینب وسرقوا خزنة صاحب متجر. كما قاموا بتعذیب صاحب المحل واعتقالھ. اتصل  

 نوتبعكانوا ی إنھ ال یستطیع فعل أي شيء ألن الرجال    PW1_95لـقال  أنور  غیر أن  .  40ألن بعض الرجال كانوا من القسم  
 ً  [غیر أنور]. الصالحیة كانت بید آخرین لحافظ مخلوف، وبالتالي فإن   إداریا

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة  PW1_95روري االستماع إلى  یجعل من الض  2021یولیو/تموز،    21إن القرار الصادر في   )2
التعذیب في الفرع إلیھ ألنھ لم یأمر أو یمارس التعذیب بنفسھ. لم    ة كل ما حدث في فرع الخطیب تقریباً. ومع ذلك، ال یمكن نسب 

مّد ید العون  خرین، لكنھ لم یستطع  یكن لدیھ أي سلطة تنظیمیة أو فعلیة، وضمن ھامش ما كان قادراً على فعلھ، حاول مساعدة اآل
 في كثیر من األحیان. 

لغرض ھذه المحاكمة. بما   في الخارج الوصول المطلوب للشھود الذین یعیشون   إمكانیة یجب وضع حد للعقبات التي تحول دون )3
في الخارج، ولھا طابع دولي، ومعترف بھا دولیاً، فإن جھود المحكمة في تحدید الحقیقة    ارتُِكبتأن ھذه المحاكمة تتناول أفعاالً  

أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني    أشكاالً إن  یجب أن تكون أعلى فیما یتعلق بھؤالء الشھود.  
لإلدالء    إلى كوبلنتس   وأكد قدرتھ على السفر فوراً   مات] [ُحِجبت المعلو مواطن    PW1_95  إن   ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي. 

 بشھادتھ في المحكمة. 

 

 . [ُحِجبت المعلومات] ]، یعیش في PW2_95طلب استدعاء [

[ُحِجبت المعلومات]  و  [ُحِجبت المعلومات]طیار منشق عن الجیش السوري یعیش في تركیا وفرنسا. ساعد مع    PW2_95إن   )1
كان لھ صالت بالجیش السوري الحر الذي أرسل أشخاصاً إلخراج أنور من    PW2_95أنور رسالن على الھروب من سوریا.  

 سوریا. 
یدلي  أن    PW2_95شقة ألنور في عمان. یمكن لـ   الحدود السوریة األردنیة واستأجرمع أنور رسالن على    PW2_95التقى  

د شھر إلى شھرین  بعوبناًء على المحادثات العدیدة واالتصال المتكرر بینھما.    تجاه المعارضة على موقف أنور اإلیجابي    بشھادتھ
، كان أنور محدوداً في صالحیاتھ.  ، من بین أمور أخرىمن النظام  ض النظام. بناًء على موقفھ الناقد، كان أنور یعارمن بدء الثورة

ان من الممكن لھ فقط  رید مغادرة سوریا، لكن في ھذه المرحلة، ك كان ی إنھ    PW2_95ن لـ، قال أنور رسال 2011في صیف  
عندما    2012ھروب الحقاً مع أسرتھ. كان ھذا ممكناً فقط في خریف عام  الد بدون عائلتھ. لذلك بقي أنور وانتظر  مغادرة البل
 د على الفور. البل غادر أنور

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة  PW2_95یجعل من الضروري االستماع إلى    2021تموز/یولیو،    21القرار الصادر في   )2
. كان أنور یؤدي خدمتھ  قانوني لمسألة المساعدة والمشاركةكل ما حدث في فرع الخطیب تقریباً. كما یفتقر القرار إلى تحلیل  

التعذیب الذي حدث في الفرع إلى  وال یمكن أن یُنسب  ي وحاول المساعدة. لقد انشق بمجرد أن أصبحت عائلتھ في أمان.  كسنّ 
تجاه النظام أیضاً إلى استنتاجات حول سلوكھ    خرین في الفرع. أدى موقفھ الناقد على تصرفات اآلنفوذ  أنور ألنھ لم یكن لھ أي  

 في الفرع حیث حاول مساعدة الناس. 
لعقبات التي تحول دون إمكانیة الوصول المطلوب للشھود الذین یعیشون في الخارج لغرض ھذه المحاكمة. بما  لحد   وضع  بیج )3

في الخارج، ولھا طابع دولي، ومعترف بھا دولیاً، فإن جھود المحكمة في تحدید الحقیقة    ارتُِكبتأن ھذه المحاكمة تتناول أفعاالً  
أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني    أشكاالً إن  ھؤالء الشھود.  یجب أن تكون أعلى فیما یتعلق ب 

الذي سیدلي بشھادتھ قریباً، كان من الممكن استدعاء الشاھد وسماعھ في وقت    P52ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي. في حالة  
 أمام المحكمة.  أنھ مستعد وقادر على السفر وأنھ سیمثل PW2_95قصیر جداً. أكد 

 .] شرفة الجمھورفي وجلس بین الحضور آخر   وصل شخص[

قال محامي الدفاع  في [ُحِجبت المعلومات].    PW2_95أرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة معرفة ما إذا كان الدفاع یعرف عنوان  
 بعد.  فراتسكي إنھم لم یحصلوا علیھ 
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وكیف سیترجمون كل شيء بمترجم واحد فقط    P52المحكمة الجوانب الفنیة لـأوضحت القاضي كیربر أنھ بعد أن أوضح مترجم  
 . P52للمحكمة، سیكون ھناك استراحة قصیرة قبل شھادة 

*** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

*** 

 P52شھادة 

یعیش  و[ُحِجبت المعلومات] سابقاً،  كان  عاماً و  46سوري یبلغ من العمر    صحفي ومؤلفو،  بحقوقھ وواجباتھ كشاھد  P52  تم إبالغ
 الدم أو الزواج. أي عالقة تربطھ بالمتھم سواء عن طریق اآلن في [ُحِجبت المعلومات]. نفى 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

  یعّرفأن    P52  ت. أخبرأمر االستدعاء   منموضوع الیوم  ب بالفعل    على علمكان    P52إلى أن    ئیسة المحكمةأشارت القاضي كیربر ر
معلومات    أن یقّدم، و2011في عام    P52بشأن اعتقال  وكیف تواصل ھو وأنور رسالن،  أن یخبر المحكمة  ، وبنفسھ أوالً المحكمة  

في مصر وتونس،  ، عندما بدأت المظاھرات  2011یشرح أنھ في بدایة عام    P52یعرفھ عنھ. بدأ    شيء عامة عن أنور رسالن، أي  
 ً في الخارج. قرروا القیام بمظاھرة أمام البرلمان السوري في    مظاھرات في سوریا لدعم المظاھرات  نظم ھو ونشطاء آخرون أیضا

منذ نصف    نافذة لالحتجاج اآلن على حالة الطوارئ التي كانت    لكنھم قرروا تغییر موضوع المظاھرة .  2011[ُحِجبت المعلومات]،  
بقوات   یعجّ إال أن قوات األمن [المخابرات] كانت قد أبِلغت بالفعل وكان المكان  ].ُحِجبت المعلومات وأصدقاؤه في [  P52قرن. التقى 

من احتلت المنطقة  ا أن قوات األعندما الحظ  مع زمیل، صحفي،  P52غادر  وأصدقاؤه المغادرة في أزواج.   P52األمن. لذلك قرر  
ولم یُسمح لھ وأصدقاؤه بالنزول إلى الشارع المؤدي إلى البرلمان، لذلك قرروا الذھاب في    P52بطاقة ھویة    بأكملھا. أخذت القوات 

ن  ومسبقاً على أنھ في حالة عدم تمكنھم من التظاھر أمام البرلمان، فسوف یجتمع  وااتفق  وأصدقاءهالمحكمة أنھ    P52اتجاه مختلف. أخبر  
غیر أن المخابرات كانت قد احتلت    بشار األسد.  وكانت ھذه الشركة مملوكة البن خال .  علومات] ُحِجبت الم بدالً من ذلك أمام مبنى [

وقال إنھ [ُحِجبت    P52نفسھ إلى  وعّرف  .  P52  ھذه المنطقة أیضاً. اقترب أحد أفراد القوات األمنیة الذي كان یرتدي ثیاباً مدنیة من
للمحكمة أن شقیقھ كان ضابط شرطة، لكنھ   P52الراحل. أوضح  P52 یق شقأنھ كان صدیقاً ل P52المعلومات]. أخبر ھذا الشخص 

  P52ن، فقد أراد إخبار  ی صدیقكانا  وألنھما  معرفة جیدة  عرف شقیقھ  كان ی أیضاً أنھ    P52. أخبر ھذا الشخص  2011توفي قبل عام  
 غادر. لھ أن ی أنھ من األفضل 

إلى نصیحتھ. وبدالً    لم یستمع  P52ولكن  المحكمة أن ھذا الشخص كان على ما یبدو قائداً إلحدى الِفَرق في مكان الحادث.    P52أخبر  
في ھذا المكان،    P52ذا المكان من قبل. عندما كان  وكان قد زار ھمن ذلك ذھب إلى مكان آخر في وسط دمشق، [ُحِجبت المعلومات].  

بـ تُ   ةی صحف  ي، وھتھالی زم  ىحدإ  تاتصل المعلومات]،  [ُحِجبت  لب   P52دعى  الشبیحة ت الھاتف  لكن  أیضاً  المكان  أنھا غادرت    خبره 
  الصطحابھا. رأى كیف حاول ثالثة من الشبیحة ضربھا.   P52  ب بمكانھا وألنھا كانت قریبة، ذھبإخباره    P52  ة زمیلقامت  .  یتعقبونھا

ین بقوات أمن في زي مدني. كان ھذا عندما  ا محاصرَ كان   امن قبل لكنھم  P52فیھ    تھ إلى المكان الذي كانوزمیل  P52بعد ذلك ذھب  و
  P52مكان أصدقائھ. لذا ذھب    لتخبره أنھم كانوا یعرفون  P31إن قوات األمن اقتربت من    P52وزمالئھ. قال    P52مع    P31التقى  

[ُحِجبت    ت استقلوبعد حوالي ثالثین دقیقة،    P31در  إن [قوات األمن] ستأتي، لذا غا  P52وبقیة المجموعة إلى الفندق. قال رجل لـ
بت أعینھما. وزمیلھ أیضاً. لكن بمجرد خروجھما، ھاجمتھما قوات األمن وُعِص   P52ثم غادر    المعلومات] سیارة أجرة إلى المنزل.

  P52ویمینھ. كان على    ه یسارإلى    حارسین إنھ تم دفعھ داخل سیارة حیث كان علیھ أن یجلس في منتصف المقعد الخلفي مع    P52قال  
معصوب العینین   P52أن یخفض رأسھ إلى نقطة یكاد یكون فیھا رأسھ مالمساً لألرض. بعد وقت معین، وصلوا إلى مكان ما وكان  

 على وجھھ ووصفھ بالخائن الذي تآمر على الدولة.  P52ا غادر السیارة، صفع شخص ما السیارة. عندم كان علیھ أن یترّجل من و

الصعود إلى الطابق العلوي على ساللم ضیقة، وربما حدیدیة. عندما وصل إلى الرواق، كان علیھ أن یقف    كان علیھ إنھ    P52قال  
الحائط ویداه مقیدتان خلف ظھره. أخبر   أنھ   P52ھناك في مواجھة  الوقت كان علیھ االنتظار في ھذا    المحكمة  ال یعرف كم من 

أن ضابط األمن بدأ یتحرك بسرعة ویتصرف بدرجة معینة    P52  الحظ   بعد فترة،و.  بقي ھناك الّدھر كلھكأنھ  والوضع، لكنھ شعر  
" عندما صاح أحد ضباط األمن قائالً "لقد وصل العقید، رئیس الفرع". أخبر  األجواء: "كان ھناك شيء ما في  P52من الحذر. قال  

P52    حافظ مخلوف. وفقاً لـبرئاسة    40المحكمة أن ھذه ھي اللحظة التي أدرك فیھا أنھ كان في القسمP52،    ممیزاً    قسم ال  ھذاكان
 . عمید ثلرتبة أعلى میحملون ھذه األقسام  ما كان رؤساء بقیادة عقید. عادة  ألنھ كان

وصفھ قائالً إنھ اقتید بعد ذلك إلى شخص اعتقد أنھ كان حافظ مخلوف. أراد ھذا الشخص معرفة معلومات عامة حول    P52واصل  
P52 الشخصیة ووظیفتھ. ثم سأل الرجل    ھ ، مثل معلوماتP52    عن خدمتھ في سالح الجو. أوضحP52    للمحكمة أنھ عندما كان یعمل

بالمغادرة دون    P52السماح لـ  أمكنعن ھذه التحقیقات وكیف    P52في سالح الجو السوري، تم التحقیق معھ عدة مرات. سأل الرجل  
  P52. كما سأل الرجل  P52عن [ُحِجبت المعلومات] ولماذا لم یفعل ھذا الشخص شیئاً بشأن    P52أي عواقب. سأل الرجل أیضاً  

ثم توقف ذلك الشخص عن الكالم وكان لدى    أن المظاھرات كانت دعماً لتونس ومصر.   P52مشاركتھ في المظاھرات. أوضح لھ  عن  
P52  انطباع بأن الشخص قد وقف. في الواقع، كان الشخص یقترب منP52   وأخبره أن یفتح فمھ. قالP52   ًإن الرجل وضع شیئا
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نظم مظاھرات لفرض    P52بأنھ كاذب وعمیل أجنبي، وقال إن    P52وصف  و  مسدس.  سبطانةفي فمھ، من المفترض أن یكون  
ولكن، وفقاً لھذا    نفس الشيء في سوریا.   ون أن یفعلوایرید  اءهصدق أو  P52. قال إن  ونس ومصر حیث أطاح الناس بالحكموضع مثل ت 

ما ضد "السید الرئیس"، فإن    ء ول شيالشخص، كانت الحكومة تسیطر على كل شيء، وإذا حاول شخص ما اإلطاحة بالحكومة وق 
إن الرجل أخبره أنھ یجب علیھ البقاء في مكانھ، وإذا نزل شخص ما إلى    P52". قال  عنقكذلك و"تقطع  ب [قوات األمن] ستعرف  
لـP52  رقبةالشوارع، فسوف یقطع   نا  ]، فأنت تعتقد أنك رجل قوي. أP52نھ "لمجرد أنك حاولت إنقاذ [زمیلة  إ  P52. قال أیضاً 

 . P52" یُخلّص على"  بأن أمر الرجل السّجان تلك اللحظة  ندع ھ المحكمة أن  P52!" أخبر [مقامك]  قیمتك الحقیقیة سأریك

خارج    P52سحب  بأن ی على األرض. ثم ُطلب من السّجان    أصالً ممدداً    P52واستمر في ركلھ عندما كان    P52بدأ السّجان بضرب  
إلى البقاء ھناك لبعض الوقت قبل أن یُطلب من السّجان    P52بجانبھ. اضطر    مّرون إلى الرواق حیث كان الناس ی   P52الغرفة. أُعید  

أنھ سیطلق سراحھ في نفس الیوم ولكن كان علیھ    P52أنھ حافظ مخلوف]. أخبر الرجل    P52إلى الرجل [الذي افترض    P52إعادة  
  إلخباره بما یجب فعلھ.  P52أن لدیھم طرقھم الخاصة في االتصال بـ  P52رجل لـأن یترك ھاتفھ وبطاقة ھویتھ في القسم. أوضح ال

على ھاتفھا   P52إلى المنزل في وقت متأخر من اللیل في ذلك الیوم. في صباح الیوم التالي، اتصلت قوات األمن بزمیلة    P52عاد  
المحكمة أنھ عندما اتصل، أوضح لھ شخص    P52  معاودة االتصال بھم باستخدام ھاتف عمومي. أخبر  P52لتخبرھا أنھ یجب على  

الشرطة القریب من مبنى الخطوط الجویة التركیة في   قسمالحضور إلى  P52بنبرة ودیة أنھ یمكن أن یأتي ویأخذ متعلقاتھ. طلب من 
توق للحصول على  لمقابلة المحامي خلیل معأحد أصدقائھ  بعد المكالمة ذھب مع  إنھ    P52صباحاً. قال    11الساعة  في تمام  دمشق  

 . P52 تراقب وأن تبقى بعیدة  P52أن یتوخى الحذر، سیكون وضعاً خطیراً، ویجب على زمیلة  P52نصیحتھ. أخبر 

صباحاً. كان ھناك ضابط    10:30إنھ ذھب إلى المكان الذي كان من المفترض أن یذھب إلیھ، لكنھ وصل بالفعل في الساعة    P52قال  
ضابط الشرطة أنھ كان من المفترض أن یأخذ متعلقاتھ. نظراً    P52اخل كشك [نقطة تفتیش]. أخبر  شرطة شاب ویبدو ودود المظھر د
المحكمة أنھ عندما عاد الضابط    P52، فقد أجرى مكالمة ھاتفیة للحصول على توضیح. أخبر  P52ألن الضابط لم یكن على علم بشأن  

إلى مقھى قریب حیث    P52بالرحیل. ذھب    P52ء عن سؤالھ وأخبر  أنھ لم یكن یعرف أي شي   P52من المكالمة، كان شاحباً وأخبر  
إن    P52حافلة قادمة. وعادة ما تتسع الحافلة لما یتراوح بین ثالثین إلى أربعین شخصاً. قال    P52ثم رأى    المنطقة.مراقبة  یمكنھ  

األعالم السوریة.    حملون شخصاً. كانوا ی   40إلى    30ونزل من الحافلة ما بین    P52متر من مكان    100الحافلة توقفت على بعد حوالي  
ن  وبأنھم متظاھر  ویّدعون  الناس إلى المظاھرات   علم أن الشبیحة كانوا یأخذون  بوقت قصیر،  للمحكمة أنھ قبل ھذه الواقعة   P52أوضح  

یمكن للمرء أن یتعرف علیھم من خالل العلم السوري الذي كانوا یحملونھ باستخدام  كان  ضرب اآلخرین في الشوارع.  حتى یتمكنوا من  
 المعاول. 

إن    P52.] قال  معاول عّمن أخبره [عن مشاركة الشبیحة في المظاھرات مع أعالم مربوطة ب   P52تدّخلت القاضي كیربر، وسألت  
كیف كان یعتقد أنھ  وصفھ قائالً    P52  واصل لم یعرف كیف علم زمیلھ بذلك.    P52ذلك، لكن  زمیلھ الذي نظم المظاھرات أخبره عن  

كانت الشوارع خالیة وكانت السماء  وإنھ كان یوم جمعة    P52  من الحافلة. قال  ونى الشبیحة ینزلأ سیتعرض للضرب بمجرد أن ر
شبیحة یحاولون ضرب الناس  ي أخبرھم أنھ من الممكن بالفعل [أن یكون الذ] البعد ذلك مع زمیلتھ إلى [المحامي   تمطر. قال إنھ عاد 

في ظل الربیع العربي كانت    ألنھ  استراتیجیة خاصة من قبل قوات األمن،كانت  ھذه  إن  [المحامي]  قال لھما  ن].  ومتظاھر  باالدعاء بأنھم
 مفتوحة.  تخشى ببساطة اعتقال الناس في شوارع

عندما ُسئل عن سبب عدم حضوره  و. حدث في المرة األولى ى نفس المكالمة الھاتفیة كما ، تلقّ واقعةالمحكمة أنھ بعد ھذه ال  P52 أخبر
ً إن لدیھ خیاالً    P52لـ  قالضحك و بالالشخص  ذلك  ، أخبر الشخص على الھاتف بما رآه في وقت سابق. بدأ  ىاألول  المرةفي   .  واسعا

أن الناس   إنھ قرر الذھاب إلحضار متعلقاتھ ألنھ یعرف اآلن  P52أنھ ال یوجد شيء وعلیھ أن یأتي ویأخذ متعلقاتھ. قال  P52د لـأكّ و
عندما وصل، كان ھناك ضابط شرطة شاب حسن المظھر ال یبدو  إنھ    P52حدث من قبل. قال  ما    ھناك كانوا على علم بأنھ یعرف

بعد حوار    أبداً.   ئاً كھذا د أنھم لن یفعلوا شی الضابط على الفور بما كان یفكر فیھ لكن الضابط أكّ ھذا    P52أنھ كان شخصاً سیئاً. أخبر  
للمحكمة كیف نُقل إلى حي بھ    P52ألخذ أغراضھ وتأكید االستالم. وصف    إلى الداخل   أن یأتي  P52قصیر ودي، قال الضابط لـ

 ً أن    P52أنھ تم اقتیاده عبر ھذه المنطقة. بعد فترة، وصال إلى سیارة. قیل لـ  بریبة  P52  . شعرشوارع ضیقة وصغیرة. كان حیاً قدیما
  . في القسم، بقالذي كان في السا  أخذه إلى نفس القسم داخل السیارة. تم    إلى   ب حِ داخل السیارة وعندما ذھب إلى ھناك ُس كانت  أوراقھ  

یعرف ما الذي یجري،    إنھ لم یكن  P52لتقط الصور. قال  ائل من  للضرب وسُ   P52ض  ]. تعرّ ُحِجبت المعلوماتعن [  استجوبھ شخص
لضرب لكنھ لم یقل أي شيء. كما تعرض  مزید من اض لوافترض أن ھناك [في المظاھرات] أشخاص یصورون للتلفزیون. وتعرّ 

 للضرب مرة أخرى في الردھة. 

في وقت الحق من ذلك الیوم، في اللیل، تم أخذه إلى مكان آخر، إلى الطابق السفلي في القبو. تم تفتیشھ جیداً واضطر إلى خلع جمیع  
الكوابل  إنھ كان قادراً على رؤیة أنھ كان داخل "غرفة بسیطة" مع ثالثة أشخاص آخرین. كانت أدوات التعذیب مثل    P52مالبسھ. قال  

ھاتفھ وبطاقة ھویتھ من القسم السابق إلى    نقل ، تم  P52بعة والھراوات وغیرھا معلقة على الجدران. بعد تفتیش  األسالك األرذات  
إلى زنزانة    واقتیدمغادرة الغرفة وُعصبت عیناه مرة أخرى    كان علیھ . ثم  ھأن یؤكد أن ذلك كان ھاتف  P52المكان الجدید. كان على  

نھ عندما یطرق شخص بابھ،  إ  P52زنزانات على الیسار والیمین. قیل لـب صغیرة. كانت الزنزانة [زنزانة انفرادیة] موجودة في رواق  
إن ھناك فتحة صغیرة في باب الزنزانة یمكن فتحھا وإغالقھا. مرت األیام    P52كان علیھ أن یستدیر ویضع یدیھ خلف ظھره. قال  

الزنزانة، كان علیھ أن یخلع   كلما غادرللمحكمة إنھ    P52من الزنزانة مرة أو مرتین في الیوم. قال  بالخروج    P52ـیُسمح ل  وكان
 ت تُوضع عصبة على عینیھ.ھ، ویواجھ الحائط، ویضع یدیھ خلف ظھره، وكان ی ه وجورب ءحذا



International Research and 
Documentation Center  

14 
 

المحكمة أنھ ال یمكنھ    P52لة مراراً وتكراراً. أخبر  دائماً إلى غرفة حیث كان ھناك شخص ما ینتظره ویطرح نفس األسئ   اقتیادهثم یتم  
في المخابرات    نصراً على ما یبدو. لم یكن ھذا الشخص ع  مثقفتذكر أي مناسبات محددة، باستثناء مرة واحدة عندما كان ھناك شخص  

 ً یجثو    علیھ أن  للمحكمة إنھ عادة ما كان   P52الجلوس على كرسي. قال    P52بینما كان على    P52. استجوب الشخص  وال ضابطا
بشكل مختلف. كان رجالً مثقفاً على عكس اآلخرین.  تحّدث  ھذا الشخص    غیر أن خلف ظھره.    ه مقیدتیناعلى ركبتیھ أثناء التحقیق وید

بحزب هللا. وصف    P52سأل  و وعالقة سوریا  اإلیرانیة  السوریة  العالقات  في  رأیھ  بأنھا    P52عن  موضوعیة  "كانت  المحادثة 
لدیھ    بأنھ لم یكن  P52فأجاب  لدیھ اتفاق مع [ُحِجبت المعلومات].    P52أنھ رأى في وسائل اإلعالم أن    P52وممتعة". أخبر الرجل  

 للمحقق أنھ لم یعد مقتنعاً باالتفاق.  P52االتفاق، أوضح  توقف ذلكاتفاق. عندما ُسئل عن سبب 

  سالحال، لم یكن األمر متعلقاً ب   P52في سالح الجو. قال    P52، متسائلة عّما إذا كان ھذا االتفاق یتعلق بخدمة  لت القاضي كیربرتدخّ 
إذا كان   P52المحقق  سألإنھ أخبر المحقق أنھ لم یعد مقتنعاً بالمشروع المشترك. ثم   P52[ُحِجبت المعلومات]. قال بـ  ولكن  الجوي 

على    قد حصل P52إذا كان صحیحاً أن    عّما  P52سأل  ویحتاجھ.  كان  قابل التعاون، وھو ما  حصل على أموال جیدة مقد  رغم ذلك
] مرة أخرى  ُحِجبت المعلومات ر رأیھ وأراد التعاون مع [ ذلك، وقال لھ المحقق إنھ إذا غّی   P52فأّكد    دوالر من المشروع.   100,000

أنھ من الواضح أن    P52. ظل المحقق صامتاً للحظة قصیرة قبل أن یخبر  ذلك  P52  رفض   المخابرات] االتصال بھ. جھاز  یمكنھم [
P52    سحبتم  ثم  یبیع أسرار سالح الجو إلسرائیل.  كان  لدیھ مصدر أفضل للمال:  كان  P52  قال  ھ لى األرض وضربھ وشتمع .

 فرع] حتى یموت. ال/في السجنإنھ یجب أن یبقى ھناك [ P52المحقق لـ

إنھ    P52، أُعید بعد ذلك إلى زنزانتھ. قال  P52وصف ما حدث بعد ذلك. بحسب    P52ر، واصل  بناًء على طلب القاضي كیرب 
وحُ تعرّ  الوقت  طوال  للضرب  قال  لِ ض  رأسھ.  في  أصیب  كما  [   P52ق شعره.  حتى  النحو  ھذا  على  استمرت  األمور  ُحِجبت  إن 

إنھ عندما خطا خطوتین   P52إلى غرفة تحقیق في المساء. قال    لخضوع لإلجراء نفسھ كالمعتاد واقتید] عندما اضطر إلى االمعلومات
حذاء  حافي القدمین. عندما قال السّجان إن   P52ال یمكن أن یكون ف، P52 يوجورب   اءداخل الغرفة، سمع صوتاً یسأل عن مكان حذ

P52   عینع أصفاد وعصبة  . كما ُطلب من السّجان أن یخلأن یحضرھم   في زنزانتھ، أخبر الشخص السّجان  كانوا  ھ ی وجورب  P52 .  
وعّرف    P52یرتدي نظارات وبدلة. مد یده إلى  وكان الرجل یبلغ من العمر خمسین عاماً تقریباً    رجالً جالساً أمامھ.  P52رأى    ئذعند

م لھ فنجان من إنھ ُسمح لھ بارتداء حذائھ و  P52عن نفسھ بأنھ العقید أنور رسالن، رئیس قسم التحقیق في األمن الداخلي. قال     قُّدِ
ث عن  إن أنور تحدّ   P52أقلع عن التدخین. قال    ألنھ كان قدرفض    P52) لكن  النوع األبیضالشاي. كما عرض علیھ أنور سیجارة (

ناقشا الشخصیات    قرأھا.أنور  أن  إنھ فوجئ ب   P52. قال  نشرھا  رظِ الجدیدة التي حُ   P52سبیل المثال عن روایة    أشیاء عامة، على 
ً أنھ كان م  P52وتحدثا عن الروایة. من الطریقة التي كان یتحدث بھا أنور، الحظ   د أن یصبح مؤلفاً  ا رأأنھ    P52. أخبر أنور  ثقفا

تجاذبا أطراف الحدیث لفترة طویلة نسبیاً، حوالي خمسة    اإنھم  P52أیضاً، لكن طریقة الحیاة أوصلتھ إلى ما كان علیھ حینھا. قال  
المحكمة أنھ كان على درایة    P52أكادیمیة الشرطة. أخبر  والتحق ب عن حیاتھ: درس القانون    P52أخبر أنور    عشر أو عشرین دقیقة.

أنھ أصبح رائداً ومدرباً في أكادیمیة الشرطة. ومع    P52. أخبر أنور أیضاً  فعل الشيء نفسھ   السیرة الذاتیة ألن شقیقھ الراحل  بھذه
إلى أكادیمیة الشرطة. ثم قال أنور    P52ألن أنور أعید تعیینھ في أمن الدولة قبل انضمام شقیق    P52ذلك، لم یكن یعرف شقیق  

یا   یدي  لشخص آخر "نحن مستعدون  تقیید  تم  تم    P52سیدي".  ارتداء عصبة على عینیھ.  إلى  یكن مضطراً  لم  لكنھ  مرة أخرى، 
بضع درجات وإلى مكتب حیث كان أحدھم  على ارتفاع    آخر اصطحابھ إلى الطابق العلوي إلى ساحة صغیرة، ثم إلى الطابق علوي  

الذي  إنھ تعرف على الفور على الشخص    P52. قال  P52" كان ینتظر وقام ضابط أمن بخلع أصفاد  المعلمینتظر. قال أحدھم إن "
للمحكمة إنھ سبق لھ أن رأى یونس في    P52في المكتب: كان توفیق یونس، رئیس األمن الداخلي/فرع الخطیب. قال  كان ینتظر  
 المظاھرات. 

نھ كان رئیس الفرع.  ذلك، قائالً إ  P52د  أكّ ففسھ حاضراً في المظاھرات.  تدّخلت القاضي كیربر وسألت عّما إذا كان توفیق یونس ن 
ً   P52قال     واصل .  تھحظمال   وتسھلطویل القامة  فھو شخص  توفیق یونس،    ما [في مظاھرة] أخبره أن ذلك الشخص كان   إن شخصا

P52    لیصف أن توفیق یونس حاول تھدئةP52    فقط لحمایة    اجتمعوابإخباره أنھمP52    من اإلخوان المسلمین الذین حاولوا قتل
في ھذه اللحظة إنھ تذكر    P52تونس ومصر. قال  التي حدثت في  الناس في الشوارع لبدء حملة ضد المخابرات وفرض ثورة مثل  

یحاولون  الطریقة التي  يھ  ه ھذ ت إصاباتھ وسأل عّما إذا كان  P52توفیق یونس. ومع ذلك، أظھر لھ صّدق الموقف من الیوم السابق و
كان یعرف كیف یتصرف السجانون من وقت    توفیق ] فأجاب أنور أن  P52سأل توفیق أنور من فعل ذلك [لـ  حمایة شخص ما. فیھا  

للمحكمة أنھ كان لدیھ انطباع بأن توفیق یونس كان متردداً: لقد بدأ الجملة وسرعان ما توقف عن الكالم. بدا األمر    P52آلخر. أوضح  
أنھ سیُطلق سراحھ في نفس الیوم، ومع ذلك، سیبقون على   P52فیق لم یكن یعرف ماذا یقول لھ. ثم أخبر توفیق كما لو أن تو  P52لـ

مرة أخرى. عندما    P52خارج الغرفة، ُطلب من أنور البقاء. تم تقیید یدي    P52  اقتیدأسباب المظاھرات. عندما    یناقشوا أكثراتصال ل
وطلب    مقّیدتین مرة أخرى  تاكان   P52  یدي  خبره أنھ یجب أن یكون ممتناً. فوجئ أنور بأن، وأP52جاء أنور بعد دقیقتین، سحب معھ  

أعطى السّجان المفاتیح ألنور وقال لھ أن یفعل ذلك [أن یخلع األصفاد من یدي    . یُطلق سراحھس  P52، ألن  األصفاد  من السّجان خلع
P52  في مكتبھ. شعر أنور بعدم االرتیاح وطلب من السّجان مرة أخرى نزع أصفاد [P52  أعطى السّجان إشارة ألنور وقال لھ .

من ذراعھ وأخبره أن العمید أخبر    P52خذ أنور  ونزال إلى الطابق السفلي. أ   معھ  P52"افعل ذلك في مكتبك یا سیدي". أخذ أنور  
یُسمح ألي شخص في سوریا أن یقول أي شيء    ق سراحھ بأمر من الرئیس. وأضاف أنور أنھ اآلن، ال أنھ أطلِ   P52أنور أن یعلم  

 یصمت. إن علیھ أن  P52. قال أنور لـنزعھاوطلب منھ ألنور صفاد األ P52. أظھر P52لـ
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إطالق سراحھ بالفعل. كان والده في غیبوبة في مشفى في [ُحِجبت المعلومات] حیث كان مصاباً بنزیف في  المحكمة أنھ تم  P52أبلغ 
لیخبره أنھ یجب أن یأتي لرؤیتھ.    P52والده إلى [ُحِجبت المعلومات] إلجراء عملیة جراحیة. عندئذ اتصل أنور بـ  P52المخ. أخذ  

، لكنھ لم یأت. ثم اتصل  P52أین كان بالضبط وأخبره أنھ سیأتي إلى  P52ر الوضع مع والده والمشفى ألنور. سأل أنو P52شرح 
إنھ ذھب إلى ھناك واستغرق    P52أنھ یجب أن یأتي عندما یكون لدیھ وقت. قال    P52وأخبر    P52مرة أخرى، وسأل عن والد  

أنھ قضى كل وقتھ مع والده. قال    P52كیف كانت األمور [مع المظاھرة] فأوضح لھ    P52االجتماع حوالي ثالثین دقیقة. سأل أنور  
P52    للمحكمة إنھ بعد ھذا االجتماع، أعاد والده إلى [ُحِجبت المعلومات] ولم یر أنور مرة أخرى قبل مغادرتھ سوریا. قالP52    إنھ

 غادر سوریا متوجھاً إلى [ُحِجبت المعلومات]. 

. وافق  P52في األردن، وأنھ طلب رقم    كانفنانة أن أنور  تھ العد ذلك، أخبرتھ صدیققائالً إنھ ب المحكمة  شھادتھ في    P52  واصل 
P52    على إعطائھ أرقامھ، ثم اتصل االثنان ببعضھما البعض. أخبر أنورP52    أنھ حاول الوصول إلىP52    لكن من الواضح أنھ

لكنھ لم یكن یعرف أي شخص في الجیش السوري الحر، لذلك  طویلة  فترة  أیضاً أنھ كان یحاول االنشقاق ل  P52ر رقمھ. أخبر  غّی 
. ومع ذلك، في  2014أي اتصال حتى عام    یجر بینھماالمحكمة أنھ لم    P52ألنھ كان ضابطاً سابقاً. أخبر    P52حاول االتصال بـ

.  [علناً] ایا وجمیع أشكال التعذیب تحدث عن الضحی   أن یخبر أنور أنھ یجب    P52على اتصال بأنور، ظل    P52الوقت الذي كان فیھ  
لكن أنور قال إنھ ال یحب اإلعالم وال یرید الظھور في اإلعالم. قال أنور إنھ یفضل العمل بدالً من إجراء المقابالت. ومع ذلك، قال  

 ً  في ذلك.  P52ساعده أن ی  وینبغيعن كل شيء   إنھ في یوم من األیام سیكتب كتابا

]  ُحِجبت المعلومات الذي كان موجوداً في [ P52اتصل أنور بـ  – كان ذلك فصل الشتاء  –  2014مطلع عام  أو   2013في نھایة عام 
بأنور لكنھ لم    P52إن أنور كان في رحلة عمل مع آخرین أرادوا إنشاء "جھاز أمني" للمعارضة. التقى    P52في ذلك الوقت. قال  

ً إنھ كان   P52یعمل. قال  مع من كان یسألھ   ... ، ولیس مؤلفا

ذلك، مضیفاً أن أنور    P52كیف یجب أن یبدو ھذا "الجھاز". نفى    P52تدخلت القاضي كیربر، وسألت عّما إذا كان أنور قد أخبر  
مرة أخرى وسألھ عّما إذا   P52. بعد حوالي أسبوع، اتصل أنور بـP52كان متحفظاً. ذكر بضع كلمات مفتاحیة لكن دون تفاصیل لـ

إلى ھناك ورأى أنور ینتظر تحت المطر ومعھ حقیبة سفر. شرح أنور موقفھ    P52ُحِجبت المعلومات]. ذھب  كان بإمكانھ القدوم إلى [ 
: تمت دعوة أنور وزمالئھ إلى [ُحِجبت المعلومات] لتأسیس جھاز للمعارضة. مكثوا في فندق لكن الشخص الذي دعاھم  P52بسرعة لـ

. لقد  ھمزلااً واحداً، لكن عندما لم یتلقوا رداً من ھذا الشخص، قرروا العودة إلى من نفقاتھم واختفى. انتظر أنور وزمالؤه أسبوع لم یغطّ 
في الشوارع.  بقي  أنور مفلساً و  صبحأالفندق. لذلك  أجرة  فوجئوا بعدم تغطیة فاتورة الفندق، لذلك اضطروا إلى استخدام كل أموالھم لدفع  

أنور البقاء معھ. في نفس الوقت، كان لدى    بإمكان  على أن  P52إذا كان یمكنھ البقاء معھ حتى یجد حالً. وافق    P52  [أنور]  سأل
P52  .زائر من [ُحِجبت المعلومات]. ثم تمكن أنور من الحصول على المال لشراء تذكرة العودة إلى األردن حیث كانت عائلتھ 

اللجوء في ألمانیا.    م أنور بطلب للحصول على حقّ ◌ّ فیھا عن أنور كانت عندما تقد  المحكمة أن المرة التالیة التي سمع  P52أخبر  
، حصل أنور على حق اللجوء في ألمانیا. ومع ذلك، فقد  تلك األثناء. وفي  2015عام    مطلعالتقى االثنان للمرة األخیرة في تركیا في  

عن حادثة وقعت في    P52] حاول اختطافھ من ألمانیا. أخبر أنور  شعر بالقلق وقال إنھ شعر بأنھ یخضع للمراقبة وأن النظام [السوري 
عیادة طبیبھ. وصف أنور أنھ في المرة األخیرة التي ذھب فیھا لرؤیة طبیبھ، تمت إعادة تحدید الموعد عمداً إلى  زیارتھ لبرلین أثناء  

عیادة طبیبھ]، شعر بالقلق ألنھ رأى رجلین یرتدیان مالبس بیضاء یقفان   في الیوم. عندما نظر أنور خارج النافذة [ذلك    وقت الحق من
أنور لماذا    P52. عندما سأل  ان معھمالرجال  أخذهی كي  بجوار سیارة إسعاف. وخلص أنور إلى أن الطبیب أرجأ موعده لتخدیره ل

أو  أنور  عد ذلك إلى [ُحِجبت المعلومات] ولم یرَ للمحكمة إنھ ذھب ب  P52افترض ذلك، لم یشرح أنور لكنھ قال إنھ لم یفعل شیئاً. قال 
 ض علیھ في ألمانیا.ِب مرة أخرى حتى قُ یسمع منھ 

أعلنت القاضي كیربر أن المحكمة ستأخذ استراحة قریباً، خاصة لیأخذ المترجم قسطاً من الراحة. قبل ذلك، أرادت معرفة ما إذا كان  
أنھ قبل انتقالھ إلى [ُحِجبت    P52للتحدث عن أنھ یخضع للمراقبة في ألمانیا. أوضح    في [ُحِجبت المعلومات] فقط  P52أنور قد التقى بـ

المعلومات]، كان یعیش في [ُحِجبت المعلومات]. عاش في تركیا لمدة ثالثة أشھر. عندما زار أنور تركیا، جاء أیضاً إلى حیث یعیش  
P52ینة، زار  . كان لدیھما أرقام بعضھما البعض وعندما جاء أنور إلى المدP52  ا أمسیة معاً. مما قالھ أنور لـی وقضP52  ، شعر  
P52  بأمان أكثر في تركیا. قال  أحسّ أن أنورP52 یكن متأكداً. مإنھ یعتقد أن ابنة أنور عاشت ھناك أیضاً، لكنھ ل 

*** 

 دقیقة]   70[استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

. أوضح  2011[ُحِجبت المعلومات]،  ما بینللمحكمة حدث  P52عّما إذا كان من الصحیح أن االعتقال الذي وصفھ  سأل فیدنیر
P52  ُض علیھ في [ُحِجبت المعلومات] لمدة ثالث ساعات قبل السماح لھ بالمغادرة في منتصف اللیل. في الیوم التالي، وقع  ِب أنھ ق

 أیام].  8[حوالي  2011]، ُحِجبت المعلومات مرة أخرى حتى [  P52ض على ِب صباحاً وقُ   11الحادث مع الرجال في الساعة 
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  نفسھ. أراد ب برئاسة حافظ مخلوف واستجوبھ حافظ مخلوف   40معتقالً في القسم أخبر المحكمة أنھ كان  P52أشار فیدنیر إلى أن 
وصف،  سبق وأن  كما  إنھ  P52معصوب العینین وكیف كان قادراً على رؤیة ھذا الشخص. قال  P52أن یعرف ما إذا كان  فیدنر

ھو   كان حافظ مخلوف. العقید قد وصل ، فیھ عندما قال أحدھم إن رئیس القسمكان معتقالً كان ھناك عمل معین في المكان الذي 
ً   أسری الشخص الوحید في جھاز المخابرات الذي یحمل رتبة عقید و  .قسما

لم یكن األمر كذلك، وإنما افترض ذلك فقط.   P52أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان اسم [حافظ مخلوف] قد ذُكر أم أنھ عّرف نفسھ. قال 
 . 40أنھ كان في القسم  P52عندما التقى بأنور الحقاً، أخبر 

 في تركیا، بعد أن انشق أنور. إن ذلك حدث  P52. قال P52سأل فیدنیر متى قال أنور ذلك لـ

قد رأى معتقلین  P52رفة ما إذا كان  ]. أراد فیدنیر مع40التقى أنور في مكان مختلف [غیر القسم  P52خلص فیدنیر إلى أن 
ض لمعاملة سیئة في السجن أو أثناء جلسات التحقیق في ھذا المكان [حیث  آخرین وأشخاصاً یخضعون للتحقیق وما إذا كان قد تعرّ 

 بالطبع، فقد تعّرض للضرب في كل مرة، كلما تحرك، وأصیب رأسھ.  P52بأنور]. قال  P52التقى 

  P52فجأة. سأل فیدنیر عّما إذا كان  ھ غضب  ثار " ولكنثقف بأنھ "م P52قاء آخر مع شخص وصفھ أشار فیدنیر إلى تحقیق/ل
المرء دائماً معصوب العینین  كانإنھ كان معصوب العینین، مضیفاً أنھ كما ذكر سابقاً،   P52معصوب العینین في ھذه المناسبة. قال 

 إنھ لم یستطع رؤیة من استجوبھ في ھذه المناسبة، ولم یكن یعرف من ھو الشخص.  P52في فرع الخطیب. قال 

الشخص  ذلك إنھ غیر متأكد. انزعج  P52أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا لم یكن أنور، أو إذا كان من الممكن أن یكون أنور أیضاً. قال 
 بشدة وقام بضربھ. 

، مضیفاً  P52ّما إذا كان یعلم أنھ كان في الخطیب عندما كان ھناك. نفى ع P52ذكر "الخطیب" وسأل  P52أشار فیدنیر إلى أن 
 أنھ كان یعرف فقط بعد أن قّدم أنور رسالن نفسھ كرئیس للتحقیق في فرع الخطیب. 

 ذلك.  P52إذا كان أنور قال إنھم كانوا في فرع الخطیب. فأكد ما سأل فیدنیر 

حادثتھ األولى مع أنور، من بین أمور أخرى. أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  وصف بالفعل للمحكمة موضوع م  P52قال فیدنیر إن 
إن أنور لم یقل    P52أنور، بصرف النظر عن سیرتھ الذاتیة، قد قال أي شيء آخر عن نفسھ، على سبیل المثال موقفھ السیاسي. قال 

حول   P52التظاھر. واكتفى بطرح أسئلة على عن سبب قیامھ ھو وأصدقاؤه ب  P52تجنب سؤال  كما أي شيء عن [رأیھ السیاسي]. 
P52. 

تجاه النظام السوري.   الناقدلإلدالء بشھادتھ ألنھ یمكن أن یقول شیئاً ما عن موقف أنور رسالن  P52أوضح فیدنیر أنھ تم استدعاء 
ا عن أي شيء من ھذا  لم یتحدث  أنھ خالل محادثتھم األولى، P52عّما یمكن أن یقولھ في ھذا الصدد. أوضح  P52 سأل فیدنیر

لم أنور في أن  تحدثا عن أشیاء شخصیة وحُ لكنھما كان لدیھ انطباع بأن أنور لم یكن داعماً للنظام بشكل خاص. و P52القبیل، لكن 
ً یصبح  المحكمة أنھ یجب على   P52 ز المخابرات. أخبر اسبب عملھ في جھ P52. حاول أنور بشكل غیر مباشر أن یشرح لـمؤلفا

، فقد تم  P52نضم إلى أجھزة المخابرات یتمتع بثقة معینة من قبل النظام. وبحسب ی ن أي شخص إالمرء أن یقول في ھذا الصدد 
إنھ افترض أن ھذه كانت رسالة غیر مباشرة من أنور   P52اختیار أنور بسبب أدائھ الجید، بسبب أدائھ الممتاز أثناء دراستھ. قال  

 إلى أنھ كان تلمیحاً غیر مباشر.  P53ز المخابرات]. خلص  اجھ  لدىأنھ لم تكن رغبتھ [العمل  P52عالم إل

 ذلك.  P52یعرف اسم أنور قبل اعتقالھ. نفى   P52أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 بالطبع.  P52قد تعّرف على أنور في مكان ما في قاعة المحكمة. قال  P52سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 إلى أنور رسالن] قائالً إنھ الشخص الذي یجلس ھناك.  P52سأل فیدنیر من الشخص الذي تعّرف علیھ بأنھ أنور. [أشار 

ا  قل معاملة كھذه وأراد أن یعرف مإلى توفیق یونس. قال فیدنیر إنھ لیس بالضرورة أن یتلقّى كل معت  P52ذكر فیدنیر أن أنور أخذ 
أنھ كان وضعاً مربكاً للغایة في بدایة الربیع العربي، بدایة الثورة. لم تكن   P52سبب ھذا اللقاء. أوضح  عن P52 كان یعتقده

اسمھ في  في سوریا، انتشر   P52یوماً من اعتقال  11[الحكومة السوریة] تعرف ماذا تفعل إذا حدثت أشیاء مماثلة في سوریا. بعد 
  P52جمیع وسائل اإلعالم. عندما أطلق سراحھ، رأى اسمھ في كل قناة إخباریة، وعلى كل شریط إخباري في التلفزیون. أخبر 

ه لفترة أطول. وأضاف أن ھناك بعض الحقیقة وراء التصریح بأنھ أفرج عنھ بأمر من  ؤالمحكمة أنھ یعتقد أنھ كان من المؤسف إخفا
 بشار األسد. 

أنھ ذكر سابقاً عملھ وتفكیره في مشروع مع مخرج سوري، صدیق بشار األسد الذي أصبح فیما بعد [ُحِجبت المعلومات].   P52ذكر 
أن ھذا الشخص ربما ذكر اسم   P52وكان ھذا الشخص ھو من یقرر كیف سیقدم بشار األسد نفسھ على وسائل اإلعالم. استنتج 

P52  .لبشار األسد 
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ذلك، مضیفاً أنھ في [ُحِجبت المعلومات].   P52كان شخصاً بارزاً في الوقت الذي قُبِض علیھ فیھ. فأكد عّما إذا  P52سأل فیدنیر 
[ُحِجبت المعلومات]. كان یعمل أیضاً في بعض الصحف العربیة، من بین صحف أخرى [ُحِجبت المعلومات]،   2008في عام 

 .P52د العمل في مشروع مع [ُحِجبت المعلومات] أراكما أن وأجرى العدید من المقابالت. 

إنھ ھو نفسھ كان   P52عندما اتصل بھ ألول مرة بعد انشقاقھ؛ ولماذا اتصل بھ. قال   P52سأل فیدنیر عّما أراده أنور رسالن من 
لو كان  لمعارضة. لقد أراد التأكید على أنھ أصبح موالیاً لافترض أن أنور أراد إخباره بأنھ انشق ووأشبھ بالمتحدث باسم المعارضة.  

سیلعب دوراً كبیراً  P52عتقد أن  اللمحكمة إنھ یعتقد أن أنور  P52سابقاً. قال  P52ذلك ممكناً بالنسبة لھ، لكان قد انشق واتصل بـ
 ذلك.  ىفن  P52 لكنفي األحداث ألنھ كان ضابطاً سابقاً. 

 استجواب من قبل االّدعاء العام 

ھناك عدة تقاریر عن دور أجھزة المخابرات في سوریا قبل الثورة وبعدھا. طلب محامي الدفاع بوكر   ت ن اكإنھ  قال المدعي كلینجھ 
  P52عن رأیھ في ذلك. أوضح  P52من كلینجھ أن یكرر ما قالھ للتو ألن بوكر لم یستطع سماعھ جیداً. كرر كلینجھ الجملة وسأل 

. لیس فقط  اإلخفاءة المخابرات تحكم سوریا باستخدام التعذیب و أجھز بأنیذكر ذلك الوقت وھو ومنذ  1975أنھ ولد في عام 
 سیعانون من ذلك، ولكن كل المقربین منھم.مباشرة األشخاص المتضررین 

أراد كلینجھ أن یعرف منذ متى تم استخدام التعذیب، وما إذا كان ھناك تطور معین، وما ھو نوع التعذیب الذي تم استخدامھ بالضبط.  
متأكداً من أنھ على الرغم من أن طریقة التجسس ربما تغیرت، إال أن   كانإنھ ال یعرف ما إذا كان ھناك تطور لكنھ  P52قال 

 التعذیب ظل كما ھو. 

منذ أن كان عمره خمس سنوات، ألنھ   P52سأل كلینجھ متى بدأت أجھزة المخابرات السوریة في استخدام التعذیب في سوریا. قال 
 ظل یروي قصتھ حتى مات قبل عام. و ذكر. حیث تم القبض على والده وتعّرض للتعذیب.  كان قادراً على الت 

یعرف الفرع، وكان معروفاً  كان بالطبع إنھ  P52یعرف فرع الخطیب قبل اعتقالھ ھناك. قال  P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
عن التجسس على المثقفین والمشھد الثقافي. كان عقل أمن الدولة،  ، كان الفرع مسؤوالً P52جداً/نسبیاً بین المثقفین السوریین. وفقاً لـ

 إذا جاز القول. 

إن الخطیب كان   P52یعرف ذلك قبل اعتقالھ أم أنھ سمع فقط عن سمعة [الفرع] بعد اعتقالھ. قال   P52سأل كلینجھ عّما إذا كان 
 معروفاً بالفعل قبل اعتقالھ. كان دوره معروفاً بشكل خاص بین المثقفین.

، عندما تم أخذه إلى الفرع في [ُحِجبت  بناًء على السمعة والشائعات P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان كل شيء كما توقعھ 
 إنھ یرید توضیح أنھ نُقل إلى الخطیب [بعد یوم واحد مما قالھ كلینجھ]. لكن كل شيء كان كما تخیلھ.  P52. قال 2011المعلومات] 

إنھ یستطیع وصف   P52سأل كلینجھ كیف كان بالضبط. كیف كانت التسلسالت الھرمیة والحالة الصحیة وحالة االعتقال. قال 
ثالث مرات في   حصل على الطعام المرحاض مرتین في الیوم. كان ی األمور من وجھة نظره الشخصیة فقط: فقد ُسمح لھ باستخدام 

 . على فواكھ قط حصل، لم ی P52واحدة فقط حصلوا على طماطم. وفقاً لـومرة    ةأو بیض  یتكون من البطاطاالطعام عادة كان الیوم. 

 ذلك.  P52سأل كلینجھ إذا كان الطعام كافیاً. نفى 

إنھ   P52نزانة انفرادیة وسألھ عّما إذا كان ال یزال قادراً على رؤیة المعتقلین اآلخرین. قال احتُِجز في ز P52أشار كلینجھ إلى أن 
 لم یر اآلخرین، لكنھ كان قادراً على سماعھم في زنازینھم. قال إن الزنزانة المجاورة كانت على بعد مترین فقط، مقابل زنزانتھ. 

 ذلك.  P52تقلین آخرین. نفى  سأل كلینجھ عّما إذا كان قادراً على التواصل مع مع

إنھ یفترض أنھ لم یكن ھناك سوى   P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كانت ھناك أیضاً زنازین جماعیة أم زنازین انفرادیة فقط. قال 
لم تكن ھناك استجابة إال من  زنازین انفرادیة في المنطقة التي توجد بھا زنزانتھ، ألنھ في كل مرة یتم استدعاء شخص من زنزانة، 

 معتقل واحد فقط. 

ً  P52شھد جلسات تحقیق لمعتقلین آخرین. قال  P52سأل كلینجھ عّما إذا كان  مكان  ال من مكان خارج إنھ سمع أصواتاً وضجیجا
  P52للضرب، ال سیما في منتصف اللیل وفي وقت متأخر من اللیل. رأى  نتعرضوی . سمع أصوات أشخاص كان موجوداً فیھ يالذ

 یتعرضون للتعذیب. اقتصر األمر على سماع صوت أشخاص مرة شخصاً یتعرض للتعذیب ولكن بخالف ذلك، 

 بالطبع إنھ سمع صوت الناس وھم یتوسلون.  P52صواتاً أو صراخاً. قال سمع أ P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 

للمحكمة أن المعتقلین قالوا إنھم قالوا بالفعل كل ما یعرفونھ، لكن الضرب استمر. قال   P52سأل كلینجھ ما الذي توسلوا إلیھ. أوضح 
P52  توقف بغض النظر عّما یقولھ المرء. كما شعر أن المعتقلین الذین تم التحقیق معھم في  لم ی إنھ كان لدیھ انطباع بأن التعذیب

سوأ من ذلك، من أجل الحصول على مزید من المعلومات، حتى لو لم  الیوم السابق كانوا یُؤخذون للتعذیب مراراً وتكراراً، واأل
 المزید.  نیعرفویكونوا 
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إنھ كان یتوقع أن یكون األمر على ھذا النحو، لذلك لم   P52. قال  P52أراد كلینجھ أن یعرف كیف كان تأثیر صوت الصراخ على 
 یكن لھ تأثیر كبیر علیھ، لكن الوضع الذي وصفھ... 

 . یخشى ذلك بالطبع كان P52ال یخشى أن یكون التالي. قال  P52تسائالً عّما إذا كان  تدخل كلینجھ، م

ألنھ كان مشھوراً،   P52أن یوّضح سبب عدم تعّرضھ للتعذیب بھذه الطریقة. قال  P52أراد كلینجھ كذلك أن یعرف كیف یمكن لـ
، ألن األحداث المحیطة بالربیع  األرجح. قال إن ھذا كان ھو جعل منھ قصة كبیرةكانوا یخشون أن تكتشف وسائل اإلعالم ذلك وت 

 الجحیم.  كما لو كان في ض لتعذیبتعرّ كان قد  أن الشخص الذي رآه  P52العربي كانت متشابھة جداً. أضاف  

حدث في [ُحِجبت المعلومات]. كان ھناك شاب   إن ذلك P52وصف الموقف. قال من  P52 یعفيقال كلینجھ إنھ لألسف لن 
في اللیل، على الرغم من أن الغرفة  صراخھ    سماع P52عرض للتعذیب كل لیلة. كان یصرخ بصوت عاٍل للغایة وكان بإمكان یت 

أن الشاب تمكن من الخروج من تلك الغرفة وكان یجري في   P52[التي ُعذب فیھا ھذا الشخص] كانت في منطقة مختلفة. تذكر 
  كانت الكّوةالمحكمة أنھ رأى ھذا المشھد ألنھ حدث في اللیل، وعادة ما  P52. أخبر ن یجرون خلفھ ویضربونھ سجانوالردھة. كان ال

الشاب، نظر   P52عندما سمع  المعتقلین داخل الزنزانة. وتفقّد لیالً للسماح بدخول بعض الھواء النقي  تبقى مفتوحة باب زنزانتھ  في
من خالل الكّوة، على الرغم من أنھ لم یُسمح للمعتقلین بالنظر. كان الشاب یرتدي سرواال داخلیاً قطنیاً طویالً ویداه مقیدتان خلف  

أحدھم یقول   P52ھ بكابل من أربعة أسالك. كان الرجل یصیح طالباً النجدة. فجأة سمع ن اضرب ی خلفھ و  یركضانظھره. كان سجانان 
إنھ في البدایة لم   P52ھ أثناء ذلك. قال ان مما یعني "التقطھا". أجاب الشاب أنھ سیفعل ذلك لكنھ طلب من السجانین أال یضرب  !" "شیال

  از في سروالھ وألن یدیھ كانت تبرّ قد بعد ذلك أن الرجل   P52یكن یعرف ما الذي كان یحدث، عندما سقط الرجل على وجھھ. الحظ  
على الحائط.   ھبصقالبراز وإنما ز بلعقھ. عندما انتھى، عاد السّجانان وشرعا في ضربھ. لم یبتلع الرجل ، بدأ "یلتقط" البراتین مقید
 إن الرجل كان علیھ أن یلعق الجدار أیضاً.  P52قال 

المحكمة أن   P52خلع مالبسھ. أخبر   P52 من ُطِلب أدوات التعذیب حیث التي توجد فیھا وصف الغرفة   P52طلب كلینجھ من 
إن ھذا   P52واحد) في ھذه الغرفة، باإلضافة إلى ھراوات. قال كبل أربعة أسالك (أربعة كبالت ملتویة في من  امكون  ھناك كبال

  مكانغرفة تعذیب. كان ھناك  ولیستمكتب، غرفة باألحرى  ت كان كل ما رآه في الفترة القصیرة التي قضاھا في ھذه الغرفة. كان 
 ووضعھ في خزانة.   تم إغالقھ بإحكام وختمھفي كیس، و  P52 متعلقات وُوِضعتائط.  للملفات على الح

، ولم  بھذا األسلوبض للتعذیب ه ولم یتعرّ ذلك. ثم ُعصبت عیناإنھ لم یر  P52. قال لشَّْبحل مكانأراد كلینجھ معرفة ما إذا كان ھناك  
 یر شیئاً من ھذا القبیل. 

ترقیة داخل  لحصول على عّما یجب على المرء فعلھ ل P52سأل و . عقودإن نظام التعذیب كان موجوداً في سوریا منذ  قال كلینجھ
أن تكون   ي ھ ىن ھناك طریقتان. األولاالمحكمة أنھ ك P52ھذا النظام، للحصول على منصب أعلى في التسلسل الھرمي. أخبر 

شخاص بأداء جید بشكل خاص. سیتم  أن یتمتع األالطریقة األخرى ھي وكانت ئیسیة.  ھذه ھي الطریقة الرانت مخلصاً جداً للنظام، وك
 اختیار ھؤالء األشخاص إلنجاز العمل ألن األشخاص المخلصین لدیھم قدرات فكریة محدودة للغایة. 

یحظى  أنھ في ھذه الحالة، یجب أن یكون المرء ذكیاً و P52معرفة نوع األداء المطلوب في أجھزة المخابرات. أوضح   أراد كلینجھ 
جید. ینبغي أال یكون للمرء رأي سیاسي واضح، ال مؤید وال معارض للنظام. بمجرد أن یكون المرء إلى جانبھم،  بسجل أكادیمي 

أماكن أخرى، مثل مركز البحث العلمي. قال   على  طبقین إن الشيء نفسھ  P52قال   سیحصل على امتیازات معینة لتأمین الوالء.
P52  خطوة یصبحون جزءاً من النظام. ب وخطوة  ،علماء إلنتاج أسلحة استقطبإن المركز 

أن  یُفترض إن ھذا الشخص كان  P52أنھ كان على رئیس قسم التحقیق في الخطیب أن یفعلھ. قال  P52سأل كلینجھ عّما یعتقد 
ً رئیس الفرع شخصكان إنھ في حالة العقید أنور رسالن یمكنھ تقدیم مثال:  P52. قال یكون على درجة عالیة من المعرفة والذكاء   ا

 ً ً كان ولكنھ  عدیم األھلیة ئیس الفرع لدیھ مرؤوسون أكثر قدرة على إنجاز العمل. كان روللغایة  موالیا ویعمل لصالح الحكومة.   موالیا
ماً أنتج سالحاً  ◌ِ إن مثاالً آخر أفضل سیكون عال P52األكبر. قال  االستراتیجیة في القضایا یتم إشراكھ   ال أھلیة لكن الشخص األكثر 

 الموالون.   یقرره األشخاص  أمر  ھذافاستخدام السالح.  ولكنھ لم یشارك في التخطیط لمكان وكیفیة 

ً  ◌ً ماقال كلینجھ إن عالِ  وضابط مخابرات یعمل في فرع حیث تعّرض الناس لتعذیب وحشي ھما أمران مختلفان. قال   ینتج سالحا
P52  .إنھ سیكون األمر نفسھ بالنسبة لھ، ألن كالھما خدم النظام 

طیع أن یقول  إنھ ال یست  P52إذا كان بإمكانھ أن یتخیل أن أنور لم یكن یعلم بأوضاع القبو في فرع الخطیب. قال  P52سأل كلینجھ 
 %. 99.9ذلك على وجھ الیقین، لكن أنور رسالن كان یعلم ما یحدث بنسبة 

لم یسأل أنور عن سبب مشاركتھ في كل ذلك   P52وأنور تحدثا عن ذلك أیضاً. أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  P52قال كلینجھ إن 
یجب أن   P52ا حدث وأن ألحیان أنھ یرید أن یكتب كتاباً عمّ إن أنور ذكر في كثیر من ا P52ولماذا لم یتحدث علناً عّما حدث. قال 

 یساعده بمجرد أن یحین الوقت. 

أنھ یرید حمایتھ من اإلخوان   P52 توفیق مع توفیق یونس وأنور رسالن، أخبر  P52ذكر كلینجھ أنھ في االجتماع الذي عقده 
وأنور عّما إذا   توفیق  P52 عندما سألوذلك.   عتقدبالطبع إنھ ال ی  P52". قال جدیا"إذا كان یعتقد ذلك   P52المسلمین. سأل كلینجھ 
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إلى بعضھما البعض وابتسما.   وتوفیق وإصابة رأسھ] ھي الطریقة التي یمكن بھا حمایة الناس، نظر أنور  مقیدتینال P52 اكانت [ید
مضى على   أنھ  توفیق  P52أیام فقط". عندما أبلغ  شیئاً مضحكاً: "كل ما حدث لك كان قانونیاً، ألنك اعتقلت لمدة ثالثة توفیق ثم قال 
لیعرف أنھ كان ھناك   غروبھاساعة أو كان قادراً على رؤیة شروق الشمس و  یحملإذا كان  P52 توفیقعشرة أیام، سأل  اعتقالھ

 لم یمِض على اعتقالھ أكثر من ثالثة أیام. إنھ  P52وقال لـ توفیق یھزألمدة عشرة أیام. كان 

إنھ افترض أنھم في بدایة [الثورة السوریة] أرادوا    P52ب. قال ی عھذا النوع من األال كان توفیق یمارس ن یعرف لماذا أراد كلینجھ أ
االبتعاد عن األنظار وعدم اإلعالن عن اعتقالھم لمتظاھرین. كانوا خائفین من أن تكتشف وسائل اإلعالم ذلك، ولذلك طلبوا من  

P52  السیطرة علیھ.  واالبقاء على اتصال وحاول 

ھم [أجھزة المخابرات] على اطالع  ءإنھ ُطلب منھ إبقا P52ل اإلعالم. قال بالتحدث إلى وسائ   P52إذا لم یُسمح لـ ما  سأل كلینجھ
 وأخبروه أنھ لن یكون ھناك سبب للتحدث إلى أي شخص. 

انطباع بأن توفیق یونس وأنور رسالن كانا قادرین على التأثیر بشكل معتدل على المعارضة.   P52سأل كلینجھ عّما إذا كان لدى 
ن إلى  وثالث البدایة تظاھر سیحدث. في  كان یعرف ما الذي كان ثل ھذه االستراتیجیة موجودة ألنھ ال أحد إنھ ال یعتقد أن م P52قال 
. ومع ذلك، لم  تصویر مقاطع فیدیو المزید والمزید من الناس كل یوم. بدأ الناس في التقاط الصور وانضم إلیھم ن شخصاً ولكن ی خمس

في    في ذات الوقت، ال یمكنھم السماح بتغییر األجواء السائدةتتعلق بسوریا في ذلك الوقت. ویستطع أحد منع التظاھرات ألنھا لم تكن 
 سوریا. 

إذا شعر أن ھذین الشخصین حاوال    P52. سأل كلینجھ P52ذكر كلینجھ أن توفیق یونس وأنور رسالن أرادا البقاء على اتصال مع  
ً ذلك P52كسبھ كجاسوس. نفى   واالتصال بھ.  P52كون وسیلة لمراقبة ت من المفترض أن  تكان  أن تلك ، مضیفا

إن كل شخص في سوریا یخشى ذلك. كان الجمیع یخشون من   P52سأل كلینجھ عّما إذا كان یخشى أن تتم مراقبة مكالماتھ. قال 
تعود  خلوي  ھاتف  ملكیة أكبر شركةإن ھذا ھو الحال بشكل خاص مع الھواتف المحمولة، ألن   P52أنھم یخضعون للمراقبة. قال 

 بشار األسد. لذلك كان األخیر في وضع یسمح لھ بالتجسس بسھولة على الناس.  خال بن ال

ولحسن الحظ لم یتم اعتقال كل سوري في الخطیب. خلص كلینجھ إلى    P52یكن كل شخص في سوریا بارزاً مثل  قال كلینجھ إنھ لم 
متشابھین  انوا، مضیفاً أن الجمیع في سوریا كذلك P52من غیره. نفى  كانت أعلىرامي مخلوف  من قبل P52مراقبة  یةأن احتمال

 یتم مراقبة الجمیع. كان و

اتصلت بھ إلخباره   العائلةإن  P52على اتصال بعائلة أنور خالل األشھر القلیلة الماضیة. قال  P52ا كان أراد كلینجھ معرفة ما إذ
 لإلدالء بشھادتھ.  مستعداً  P52أن محامي أنور یرید معرفة ما إذا كان 

عرف من أین حصلوا على  . لم ی قطّ   بأحد منھم إنھ لم یكن یعرف العائلة ولم یلتقِ  P52العائلة. قال  P52سأل كلینجھ كیف عرف 
 . رقم ھاتفھ 

 أنور اتصل بھ.  ابن اذلك، مضیفاً أنھ یعتقد أن محمد P52. فأّكد P52خلص كلینجھ إلى أن العائلة اتصلت مع 

 ن قبل عامین. إن ذلك كا P52. قال P52أراد كلینجھ أن یعرف متى اتصلت العائلة تقریباً مع 

  معأن المحكمة اتصلت ب  االطمئنان لة ئ إن ذلك كان قبل أسبوعین. أرادت العا P52سأل كلینجھ متى كانوا على اتصال آخر مرة. قال 
P52. 

ذلك، مضیفاً أنھم لم   P52وعائلة أنور تحدثوا أیضاً عن الحادث مع الطبیب في برلین. نفى  P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
 یتحدثوا عن ذلك أثناء المكالمة. 

وتذكر تفاصیل دقیقة لموقف كان    2015من تذكر تفاصیل محادثة أجراھا في تركیا في عام  P52أراد كلینجھ أن یعرف كیف تمكن 
إن   P52. كان [أنور] شدید القلق والخوف واالنزعاج. قال اً في نھایة المطافمھمكان إن الموقف  P52یشّكل تھدیداً ألنور. قال 

أن یفھم لماذا كان یفكر بھذه   P52أنور، أراد كانت تلك مخیلة إذا وھذه القصة، إذا كانت صحیحة، ستخیف كل معارضي النظام.  
ً مؤلفكان   فھوتذكر التفاصیل،  أن ی أنھ بالطبع یمكنھ  P52الطریقة. أضاف   . في نھایة المطاف  ا

كان قادراً على أن یتذكر بدقة أن أنور   P52. ومع ذلك، لم یعتقد كلینجھ أن P52قال كلینجھ إن القصة كانت بالطبع مھمة جداً لـ
بیضاء یقفان بجوار سیارة إسعاف، بناًء على محادثة أجراھا قبل ست سنوات. ال یمكن للمرء أن یتذكر  رأى رجلین یرتدیان مالبس

رأي   فقد كان ذلكغیر مقبول؛  كانل محامي الدفاع بوكر قائالً إن سؤال كلینجھ مثل ھذه التفاصیل بعد ھذا الوقت الطویل. تدخّ 
لن یكون ھو نفسھ سعیداً جداً بشھادة الشاھد ولكنھ یصدقھ أكثر من الشھود  وكلینجھ الشخصي. قال بوكر إنھ لن یعترض على ذلك. 

مباشرةً لیخبره أنھ یعتقد أنھ جدیر بالثقة. أجاب كلینجھ أنھ ال ینبغي للمرء أبداً أن یكون لدیھ آمال كبیرة   P52اآلخرین. خاطب بوكر 
ذه المحادثة كانت بمثابة مناوشة بین الدفاع والمدعي العام.  فیما یتعلق بالشھود. وخلصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن ھ

 .P52لـ سألت كلینجھ عّما إذا كان لدیھ سؤال محدد
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كیف یمكنھ شرح أنھ كان قادراً على تذكر التفاصیل حول عدد ومظھر الشخصین ومكان وقوفھما، بناًء على   P52سأل كلینجھ 
 مزحة.  عبارة عنوسأل عّما إذا كان السؤال   ،إنھ لیس لدیھ أدنى فكرة P52. قال 2015أوصاف سمعھا من أنور في عام 

 اآلن. ما حدث من قبل كان مناوشة بین الطرفین لكن ذلك سینتھي  تدخلت القاضي كیربر، قائلة إنھ یجب على المرء أن یكون حذراً 
أنھ أعجب بالوضع العام. بدا   P52أال یجیب عنھا بطرح أسئلة. أوضح  P52اآلن. إن جمیع األسئلة المطروحة مھمة وینبغي على 

في   نصرینع كانان الرجلین أنھ حتى سأل أنور كیف عرف أ P52ببطء. تذكر  االرتیابلھ كما لو أن أنور كان یصاب بجنون 
من الطبیعي بالنسبة لھ أن یتذكر الناس مثل   كانإنھ   P52ن عناصر المخابرات. قال ا كانا یشبھاأنور بأنھم أجابھأجھزة المخابرات. 

لى السؤال  إنھ یعتقد أنھ أجاب ع P52في ذاكرة المرء ألن لھا آثاراً بعیدة المدى. قال   لصقھذه التفاصیل وأن مثل ھذه التفاصیل ت 
 مت لھ تعلیمات، فسیكون مخطئاً. أن عائلة أنور قدّ  أحدوأضاف أنھ إذا اعتقد 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

[ُحِجبت المعلومات]. فأّكد   في  عّما إذا كانت قد حدثت  P52ذكر مظاھرة أمام البرلمان وسأل  P52أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن 
P52  .ذلك 

  P52]. أراد بوكر معرفة ما إذا كان  P31بوكر وأكد أنھ ذكر  االسم ل  لفظ  P52  ب ◌ّ صو[  P31ذكر   P52  أن  كما أشار بوكر إلى 
 ً یتحقق فقط  كان  ل محامي المدعي محمد قائالً إن بوكر  مرة أخرى. تدخّ   P52كد  فأ[ُحِجبت المعلومات].    یُدعى  قد ذكر أیضاً شخصا

 حتى اآلن.  حسنة   كانتیطرح أسئلة فعلیة. قالت رئیسة المحكمة كیربر إن أسئلة بوكر  ولم  P52من مالحظاتھ مع 

ان في نفس الفصل  إنھ لم یكن متأكداً لكنھ ك P52رائد أم مالزم أول. قال برتبة واصل بوكر بسؤالھ عّما إذا كان [ُحِجبت المعلومات] 
 یعرف على وجھ الیقین.  إنھ لم یكن P52رائد أو مالزم أول. قال برتبة لذا كان إما  P52شقیق الذي كان فیھ [في أكادیمیة الشرطة] 

إنھ ال یعرف    P52واعتُقل فیھا]. قال    P52سأل بوكر عن مھمة ھذا الشخص في [ُحِجبت المعلومات] [في المظاھرة التي نظمھا  
 یعرفھ. كان ن ھذا ھو كل ما إ P52د مجموعة من ضباط األمن یرتدون ثیاباً مدنیة. قال وقكان ی بالضبط. 

ذلك، مضیفاً أنھ التقى أنور مرة واحدة في    P52الحادث في ھذا الیوم. نفى    قد رأى أنور في مكان  P52أراد بوكر معرفة ما إذا كان  
 الفرع. 

إنھ یتذكر جیداً أنھ كان یرتدي سترة    P52أن یقول شیئاً عن مالبس [ُحِجبت المعلومات]. قال    P52سأل بوكر عّما إذا كان بإمكان  
 . عادي ضابط مالبس یرتدیھا لیست و  ،مالبس عملجلدیة. كانت مالبس غیر رسمیة، إلى حد ما 

 . اءسود ت كان  اأنھ P52سأل بوكر عن لون السترة الجلدیة. قال 

نظمھا  التي  مظاھرة  في ال[ُحِجبت المعلومات] [ األمن في  ضباط  د  أنور رسالن یقوأخبر المحكمة سابقاً أنھ رأى    P31ذكر بوكر أن  
P52   ُطبقاً لـھال فی قِ واعت .[P31 كان أنور یرتدي مالبس مدنیة، من بینھا سترة جلدیة بنیة اللون. سأل ،P52    من كان یرتدي سترة

إنھ لم یر    P52نور. قال  أ على    P31  ھكذا تعّرف .  األمنضباط  عندما كان یقود  جلدیة بنیة اللون. قال بوكر إنھ كان أنور رسالن،  
 ومجموعات.   أقسامأنور في مكان الحادث لكن كانت ھناك عدة 

بعائلة أنور، أراد بوكر معرفة ما إذا كان    P52، قائالً إن ھذا كان بالفعل أكثر مما كان یأمل. فیما یتعلق باتصال  P52شكر بوكر  
P52  قال  ریا ووصل ألمانیامنذ أن غادر سو   قد اتصل بالشرطة أو مدعین عامین أو محامین .P52    ،ھذا الیوم  وكان  ال على اإلطالق

 في قاعة المحكمة. یمثل فیھا أول مرة 

ال یرید    P52. أراد معرفة ما إذا كان  ولدیھ الكثیر من المعارف   شخصاً یعرف الكثیر، ولدیھ الكثیر لیقولھ،   كان  P52قال بوكر إن  
(المكتب    OFPRAفقط مع    األمر   للمحكمة إنھ فیما یتعلق بسوریا، تحدث عن  P52التحدث إلى السلطات أو لم یتصل بھ أحد. قال  

. قال كلینجھ إنھ المكافئ الفرنسي للمكتب  OFPRAالمقصول بـ  . سأل بوكر ماالفرنسي لحمایة الالجئین واألشخاص عدیمي الجنسیة) 
وھل  ،  المكتب الفرنسي لحمایة الالجئینو  P52ث االتصال بین  و حد  یة). تساءل بوكر عن كیفBAMFالجئین (األلماني للھجرة وال

 ً الطریقة الرسمیة إلجراء مقابلة اللجوء في فرنسا مع ھذا    تن اذلك، موضحاً أن ھذه ك  P52. نفى  اتصلوا بھ أم أرسلوا إلیھ شیئاً مكتوبا
بالطبع، كان علیھ أن یشرح طلب اللجوء الخاص بھ    P52المكتب. خلص بوكر إلى أنھا كانت محادثة شخصیة في ذلك الوقت. قال  

   في ھذا االجتماع. 
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في سوریا.    عاناهفي ھذا االجتماع أن یصف ما رآه و  عّما إذا كان قد طُلب منھ  P52سأل  وقال بوكر إن ألمانیا تتبع إجراء مشابھاً.  
.  ل اإلعالمالتحقق من وسائ ب أن یقوموا ببساطة    P52  منھم  طلبفي سوریا.    معتقالً كان  إثبات أنھ  منھ  بالطبع. كما طلبوا    P52قال  

 . الفرنسي لحمایة الالجئینلمكتب ما قالھ ل كانإن ھذا  P52. قال  الموضوع ترك وسائل اإلعالم خارج أن ی  P52طلب بوكر من 

إنھ أشار إلى النشرات    P52للتو، وسألھ عن نوع الدلیل وما إذا كان قادراً على تقدیمھ. قال    P52أشار بوكر إلى الدلیل الذي ذكره  
 ھ أیضاً. [المتعلقة باعتقالھ]. قال إن إحدى منظمات حقوق اإلنسان أجرت مقابلة معھ، وقامت قناتا بي بي سي والجزیرة بتغطیة قصت 

إنھ ال یتذكر ما إذا كان   P52. قال 251والفرع  40] أنھ اعتُِقل في القسم OFPRAقد أخبرھم [  P52أراد بوكر معرفة ما إذا كان 
 والخطیب.  40القسم  األرقام. لكنھ ذكر أمن الدولة وھوقد ذكر األرقام أو ما إذا كانوا یعرفون 

ً   فقد كان ذلكبالطبع إنھ فعل ذلك،  P52[اعتقالھ]. قال  سنة ذكر أیضاً  P52سأل بوكر عّما إذا كان   . في حیاتھ حدثاً مھما

إنھ یعتقد   P52أخبر المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین بما قالھ أیضاً في المحكمة في ھذا الیوم بالذات. قال  P52خلص بوكر إلى أن 
 ذلك. 

إنھ رأى مكتب أنور فقط عندما   P52اء اعتقالھ ھو مكتب أنور رسالن. قال  أثن   P52سأل بوكر عّما إذا كان أحد المكاتب التي شاھدھا  
 قُبِض علیھ في المرة الثانیة واقتید إلى مكتبھ. 

أنھ بعد اإلفراج عنھ ألول مرة، اتصل بھ    P52. أوضح  ھ"داخل" مكتب إلى أو  مكتب أنور  "إلى"    P52اقتید  أراد بوكر معرفة ما إذا  
في المرة األولى أخبر أنور أنھ  إنھ    P52أنور رسالن وطلب منھ الحضور إلى الفرع، إلى مكتبھ. سأل بوكر عّما حدث بعد ذلك. قال  

 . P52كان في المشفى وعندما اتصل في المرة الثانیة، ذھب 

وصف المكتب. قال    P52ھناك مرة واحدة. طلب بوكر من    دخل إنھ    P52داخل مكتب أنور. قال    P52سأل بوكر عّما إذا كان  
P52   كان ھناك العدید من الھواتف وبعض  ةمكتب مناسب طاولة  بالملفات وكان بھ طاولة صغیرة لم تكن    ائ إنھ كان صغیراً نسبیاً وملی .

ً مكان   كان  إنھ یمكن للمرء أن یالحظ أنھ  P52الكراسي. قال   ، كان المكتب مختلفاً عن مكتب توفیق یونس الذي  P52للعمل. وبحسب    ا
 مكتب أنور خزانة بھا ملفات كثیرة. كان في كان واسعاً جداً. 

إنھ غیر متأكد ولكن ال یوجد مكتب واحد في سوریا لیس فیھ    P52سأل بوكر عّما إذا كانت ھناك صور على جدران مكتب أنور. قال  
 صورة لألسد. 

السؤال. سأل بوكر عّما إذا كانت ھناك صورة    P52مكنھ قول شيء ما حول ھذا الموضوع. لم یفھم  عّما إذا كان ی   P52سأل بوكر  
 لبشار أو حافظ األسد. 

في مكتب    صورةما إذا كان ھناك  أن یقوللم یستطع  غیر أنھأنھ شاھد في الفرع نفسھ صوراً كثیرة لبشار األسد.  P52أوضح 
، كانت ھذه الصور في كل مكان في  P52أنور. ما یمكن أن یقولھ ھو أنھ لیس من المستغرب أن تكون ھناك صورة لألسد. وفقاً لـ

 سوریا، حتى في الحمامات العامة. 

 بینالتعاطي  كانت طریقةقادراً على مالحظة عالقة معینة بین توفیق یونس وأنور رسالن وكیف    P52أراد بوكر معرفة ما إذا كان 
إن أنور رسالن   P52. قال P52عالقة مھنیة. دخل "ھو"... تدخل بوكر متسائالً من الذي یشیر إلیھ كانت إنھا  P52 ن. قالی االثن 

ت  بینما كان توفیق یونس یتحدث. لقد كان  "سیدي". لم یقل أنور أي شيء قطّ   وخاطبھ بلقبتوفیق یونس  ل أّدى التحیة دخل الغرفة و
ً كان ی إنھ  P52قال  ة. عسكری طي طریقة التعا  برئیسھ.  عالقة ضابطھو نفسھ. كان  عرف ذلك ألنھ كان ضابطا

ذین یُزعم  لیرتدیان مالبس بیضاء وال كانا نعن الرجلین اللذی   قال إنھ یتذكر قصة أنور  P52أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن 
شعر  إذا كان ھو نفسھ  P52. سأل ریبةذكر أیضاً أن أنور ربما یكون مصاباً بجنون ال  P52أنھما حاوال اختطافھ. قال فراتسكي إن 

. أوالً، اعتقد أن القصة یمكن أن تكون حقیقیة بالفعل.  ھ قد راوده شعورانوشرح أن ذلك،   P52د أكّ فعندما سمع تلك القصة.  بالخوف 
ً معجب كان إنھ  P52قال  ربما كان یتخّیل فحسب. الشعور الثاني أن أنور وكان  بكال االحتمالین. سیكون من المثیر لإلعجاب أن   ا

 ". ةنفسی  مسألة في ذھن أنور، فستكون "تلك مجرد تھیؤات  إذا كانت وأما یكون النظام قادراً على فعل شيء من ھذا القبیل. 

 . ذلك P52أكد  فشيء من ھذا القبیل. القیام ب إذا كان النظام قادراً بالفعل على  رسیتأث  P52سأل فراتسكي عّما إذا كان 

إنھ حاول أن یسأل عّما إذا كانت القصة صحیحة لكنھ أدرك أنھا لم    P52یبدو ھذا التأثیر. قال  كان  أراد فراتسكي أن یعرف كیف  
 تكن... 

أن أنور وتوفیق تصرفا  ذكر    P52  إلى أن   فراتسكي   أشار ، مشیراً إلى منصب أنور رسالن في فرع الخطیب.  P52قاطع فراتسكي  
إنھ رأى االثنین معاً في    P52أیضاً. قال  عّما إذا كان قادراً على مالحظة عالقة مماثلة في موقف آخر    P52ومرؤوس. سأل    رئیسك

من  وأعلى رتبة من أنور.  كان  عمید وبالتالي  برتبة  عقید وتوفیق  برتبة  أنور  كان  ھناك مسألة أخرى:    كانتمناسبة واحدة فقط. لكن  
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ان من الواضح  عندما قال أنور إنھ كان رئیس قسم داخل الفرع، كإنھ    P52المعروف أن توفیق یونس ھو رئیس فرع الخطیب. قال  
 على. برتب أأن ھناك آخرین 

إنھ رآھما معاً مرة واحدة فقط، لكنھ    P52قد رأى االثنین [أنور وتوفیق] معاً في مناسبة أخرى. قال    P52سأل فراتسكي عّما إذا كان  
 رأى توفیق في الشارع. 

لم یتحدثا    ا، قائالً إنھمذلك  P52بأي شيء عن عالقتھ بتوفیق یونس. نفى    P52سأل فراتسكي عّما إذا كان أنور رسالن نفسھ قد أخبر  
ً ، كان أنور مP52عن ذلك. وفقاً لـ یخبر [أنور] أنھ یجب أن یقول شیئاً ما [عما حدث في الفرع] لكن    P52بشكل عام. ظل    تحفظا
 . " ولیس الحدیث عندما یحین الوقت، ولكن "اآلن ھو وقت العمل،  سیتحدث عن األمرأنھ  P52أنور ظل یخبر 

 ن المدعی   ةاستجواب من قبل محامی

  إذا كان ھناك بالفعل مسودة أو مخطوطة   P52ذكر أن أنور أراد تألیف كتاب. سألت    P52أن    إلى  د. أومیشین  نمحامیة المدعی   أشارت 
 . في ذلك   ساعدهی یجب أن  P52أنھ كان ینوي تألیف كتاب وأن سوى ذلك، مضیفاً أن أنور لم یقل شیئاً عن الكتاب  P52. نفى أولیة

أنھ عندما سأل أنور عن سنوات خدمتھ وجمیع    P52سألت د. أومیشین عّما إذا كان أنور قال أي شيء عن محتوى الكتاب. أوضح  
 . أوانھكل شيء  لب أنور أن األشخاص الذین تم التحقیق معھم في الفرع، أجا

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

یدعى  إنھ كان ھناك عقید    P52یعرف شخصاً یُدعى [ُحِجبت المعلومات]. قال    P52أراد محامي الدفاع فراتسكي معرفة ما إذا كان  
قال إنھ یعتقد أنھ لم   P52لم یقابلھ مطلقاً. لربما التقى بھ في إحدى فعالیات المعارضة ذات مرة لكن    P52[ُحِجبت المعلومات]، لكن  

 رآه في وسائل اإلعالم. غیر أنھ یتحدث معھ. 

 ذلك.  P52  فأّكدلم یكن على اتصال بھذا الشخص.   P52خلص فراتسكي إلى أن 

بشكل   ما قیل تسمعحاول تجنب ھذا الشخص، أو أنھا لم  P52سألت رئیسة المحكمة كیربر عّما إذا كانت قد فھمت بشكل صحیح أن  
ما. شكرت القاضي   فعالیةقال إنھ عرف ھذا الشخص من خالل وسائل اإلعالم وربما التقى بھ في  P52صحیح. أوضح المترجم أن 

 كیربر المترجم. 

 كشاھد.  P52ُصِرف 

 . نغادر بانز، محامي المّدعی 

 مسائل إداریة 

 فیاض]. ال[فراس   P1أدلة نیابة عن موكلھ  تالوة طلب للحصول علىد  ارأمحمد إنھ  نقال محامي المدعی 

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة ألقوال المحامي محمد، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

 بقلم رصاص لمسرح الجریمة ُرِسمت توضیحیة  رسوماتطلب محامي المدعي معاینة 

شخص للتعذیب    4,000ض ما ال یقل عن  أنور رسالن ھو الرئیس المزعوم لقسم التحقیق والسجن في فرع الخطیب حیث تعرّ إن  
 . 2012سبتمبر أیلول/حتى   2011أبریل نیسان/من 

ھذه كلھا تقاریر. ال توجد مواد مرئیة. وبالتالي،   غیر أن ھناك.    شھاداتھم حول منطقة السجن واألوضاع أدلى العدید من الشھود ب 
وحدھم في زنازینھم    انواعندما كیفكرون فیھ  المعتقلون  الذي كان  فإن ھذه الروایات مجردة إلى حد ما وال یمكن للمرء أن یعرف ما  

. توفر ھذه  معتقلال  فيكل ذلك: اعتقالھ وتعذیبھ والتحقیق معھ وتجارب أخرى  من رسم  فیاض  الفراس  تمكن  معصوبي األعین.  
 مسرح الجریمة. ل انطباعاً حقیقیاً  الرسوم التوضیحیة 

 إن فیاض مستعد كذلك لإلدالء بشھادتھ بشأن ھذه الرسومات التوضیحیة، إذا طلب منھ القضاة القیام بذلك. 

 عھ المحامون شولتس ورایجر ومحمدوقّ 

 

لن بوكر أن الدفاع لدیھ طلب آخر  قال محامي الدفاع بوكر إنھ یرید االحتفاظ بحقھ في اإلدالء ببیان بشأن ھذا في وقت الحق. كما أع
 في المحكمة أیضاً.   یود تالوتھ

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة لبیان طلب الدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 
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المكتب الفرنسي  مع  P52للسؤال عّما إذا كان نص مقابلة   مكتب المدعي العام االتحادي الدفاع لدىاالستعالم الذي قّدمھ طلب 

جزءاً من التحقیق الھیكلي، وإضافتھ إلى ملف القضیة إذا كان جزءاً من التحقیق  لحمایة الالجئین واألشخاص عدیمي الجنسیة 
 الھیكلي. 

.  2012و  2011باعتقالھ في فرع الخطیب في    المكتب الفرنسي لحمایة المھاجرینفي المحكمة الیوم، إنھ أبلغ    P52قال   )1
الیوم ألكثر من أربع ساعات في المحكمة. یطلب الدفاع أن یعرف من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا   P52شھد  

كجزء من التحقیق    المكتب الفرنسي لحمایة المھاجرینمع    P52  اھاالتي أجر  مقابلةمحضر الما إذا كان بحوزتھم نسخة من  
 الھیكلي.

 ھذه المحاكمة الوصول إلیھ.  يرفلطھذا جانب آخر من جوانب التحقیق الھیكلي الذي ال یمكن  )2

لیس  ة المھاجرین المكتب الفرنسي لحمای مع  P52مقابلة  اإلدالء ببیان بشأن ھذا الطلب: إن محضر قال المدعي العام كلینجھ إنھ یرید 
 بالطبع. قام بإحالتھقد  لكان االدعاء العام   جزءاً من التحقیق الھیكلي. لو كان األمر كذلك،

إذا كان   یریدمحامو  سألت كیربر ما  نعم.    فأجاب.  رغم ذلك  طلبھمب   التمسك  ون الدفاع  بوكر  الدفاع  تممحامي  الطلب    وعندما  نسخ 
 لطلب. ل ھ لم تعد ھناك حاجةوإضافتھ إلى محضر المحاكمة، أعلن محامي الدفاع بوكر أن 

 البیانات الختامیة. إللقاء  ترتیببالموافقة على  نذّكرت القاضي كیربر محامي المدعی 

 مساًء.  2:55ُرفِعت الجلسة الساعة 

 بمبنى المحكمة اإلقلیمیة.  128صباحاً في الغرفة  9:30أكتوبر، الساعة تشرین األول/ 13ستستأنف المحاكمة في 
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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 لمراقبة المحاكمة 48التقرير 
 2021تشرين األول/أكتوبر،  6تاريخ الجلسة: 

 

 للتعذيب.  اتحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصاف  

 1الملّخص/أبرز النقاط:

 

 2021األول/أكتوبر، تشرين  6 – اليوم السادس والتسعون 

وبعائلتها. ولكن بخالف    P32السابق، المحكمة عن عالقته بـ  P32وشقيق زوج    اعام    36، وهو سوري يبلغ من العمر  P53أخبر  
أو عن صحتها النفسية، ألنه لم يتحدث عن هذه المشكالت    P32من تقديم تفاصيل حول اعتقال    P53، لم يتمكن  اما اقترحه الدفاع سابق  

وكيف ساعده أنور في إطالق سراحه،   2012ولم يكن على اتصال متكرر بها. وأخبر المحكمة بإيجاز عن اعتقاله في عام  P32مع 
 وعائلة أنور جيرانا.  P53حيث كانت عائلة 

 
 واعترض المّدعون العامون على طلبين سابقين للدفاع لسماع شهوٍد إضافيين.

 
 

 

 2021تشرين األول/أكتوبر،  6 – يوم المحاكمة السادس والتسعون 

.  تسوبول  كلينجهبحضور خمسة أشخاص وصحفيَّين اثنين. ومثّل االدعاء العام المدعيان العامان    ا صباح    9:34بدأت الجلسة في الساعة  

 د. كروكر وبانز.  كالمعتاد. ولم يحضر محاميا االّدعاء  الدفاع حاضرين وكان محام

 مسائل إدارية

أوضحت القاضي كيربر، رئيسة المحكمة، أن هناك بعض األمور اإلدارية التي يجب معالجتها قبل أن تستمع المحكمة إلى شاهد آخر. 

يتم إرسال   لم  البرمجيات،  في إحدى  مشكلة  بسبب  أنه  المعلنة حديث  وأوضحت  المحاكمة  قامت    امواعيد  لذلك  إلى جميع األطراف. 

م محضر  قدّ العام    ّدعاء بها. قالت كيربر كذلك إن اال  اأحاطوا علم    ا أنهم  مام المحكمة وأكد األطرافمواعيد أباإلعالن عن جميع ال

م أدلة إضافية في هذا اليوم  قدّ االّدعاء العام إلى الجميع بسبب مشاكل فنية. قالت إنه بما أن  ااستجواب الشاهد، الذي لم يتم إرساله أيض  

الشاهد الذي تمت إضافة محضر مقابلته للتو إلى ملف القضية، وإن  في المحكمة.    وتسليمه إلى األطراف طباعة كل شيء  بالذات، فسيتم  

تشرين األول/أكتوبر. لكن القضاة لم يعرفوا ما إذا كان يوم المحاكمة المقرر في    14تم استدعاؤه لإلدالء بشهادته أمام المحكمة في  

د الجلسة لتوضيح ما إذا كان  يربر إنهم اضطروا إلى إجراء بعض المكالمات الهاتفية بع. قالت كأم ال عقدتشرين األول/أكتوبر سي   13

 أم ال.  ت عقدس لجلسةا

 2P53شهادة  

ِجبت المعلومات[، بحقوقه وواجباته كشاهد. أخبرت القاضي    اويعيش حالي    ا عام    36، وهو سوري يبلغ من العمر  P53تم إبالغ  في ]ح 

وجود أي عالقة تربطه بالمتهم سواء بالقرابة أو   P53أو إبقائها. نفى    19-أنه كانت له الحرية في نزع كمامة كوفيد  P53كيربر  

 المصاهرة. 

 

 

في هذا التقرير، ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[ و"المعلومات الواردة بين عالمتي    1
لجلسات المحاكمة؛ وإنما    االمحامون". يرجى العلم بأنه ال ي قَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضر  اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو  

ِجبَت أسماء الشهود.   هو مجّرد ملّخص غير رسمي للمرافعات. وح 
ا جديد ا لم يعمل في  P53مالحظة من مراقب المحاكمة: كان مترجم المحكمة الذي جلس بجانب  2 لترجمة إفادته من العربية إلى األلمانية مترجم 

إلى األلمانية أو تمت ترجمتها بشكل خاطئ. تمت   P53ترجمة أجزاء من إفادة فيها هذه المحاكمة من قبل. الحظ الجمهور عدة وقائع لم تتم 
كما   P53ي تمكن مراقب المحاكمة من مالحظتها. ومع ذلك، فإن شهادة اإلشارة في هذا التقرير إلى أي من أوجه عدم االتّساق في الترجمة الت

 هي مكتوبة في هذا التقرير تستند إلى الترجمة األلمانية، وهي اللغة الرسمية في هذه المحاكمة. 
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 استجواب من قبل القاضي كيربر 

وربما   2012أو   2011اعت قل على ما يبدو في فرع الخطيب في  P53إن المحكمة كانت على علم بأن   قالت رئيسة المحكمة كيربر

 عتقال  توضيح أنه لم يكن م  أوال    عليهإن    P53. قال  يمكن أن يقوله عن هذه األمورعّما    P53كان على اتصال بأنور رسالن. سألت  

. سألت  هو من ألقى القبض عليهإن فرع األمن في دير الزور  P53. قال  الذي اعت قل فيه مكانعن الفي فرع الخطيب. سألت كيربر 

 .ذلك P53الفرع. نفى ذلك كيربر إذا كان يعرف رقم 

 P53. أوضح  P53وكيف تم إطالق سراح    أنوروإنما في اتصاله ب  P53قالت كيربر إن المحكمة لن تكون مهتمة في تفاصيل اعتقال  

ِجب  P53كان  في دمشق، ولكن هذا المكان هو في ريف دير الزور.[    احي    كانت المعلومات[ ]أضاف المترجم أن هذا  أنه كان من ]ح 

 أن يغادر الحافلة عند نقطة تفتيش في دير الزور. ط ِلب منه إلى دمشق بالحافلة وفي طريقه 

 . 2012إنه كان في عام  P53سألت كيربر متى حدث هذا. قال 

 إنه يتذكر أنه كان خالل شهر رمضان لكنه لم يتذكر التاريخ الدقيق، على األرجح تموز/يوليو. P53عن الشهر. قال  سألت كيربر

قل في بداية  عّما إذا كان قد اعت    P53  ت وسأل  2012تموز/يوليو،    12قالت كيربر إن القضاة كانوا على علم بأن رمضان بدأ في  

 في منتصف أو نهاية شهر رمضان.  ثحد  إن ذلك P53قال في نهايته.  رمضان أم

بتفاصيل   ااضطر إلى مغادرة الحافلة وسألته عّما حدث بعد ذلك. وأضافت أن المحكمة لم تكن مهتمة كثير    P53أشارت كيربر إلى أن 

مغادرة   اأنه كان في الحافلة مع ابن خاله. عندما ط لب منهم P53. أوضح اعتقالهو P53إلفراج عن بعالقة أنور با وإنما القبض عليه

مع أنور رسالن على    P53ليخبره أنه يجب عليه االتصال بأنور رسالن. ثم تحدث والد    P53بوالد    P53الحافلة، اتصل ابن خال  

د ساعتين أو ثالث ساعات، تم وبع أنورعّما إذا كان على اتصال ب P53من الفرع. سأل رئيس الفرع  P53 سراح الهاتف وتم إطالق

 .P53إطالق سراح 

 2002عام  كان يعرف أنور منذهو نفسه إنه  P53عالقة جيدة مع أنور رسالن. قال  P53أرادت كيربر أن تعرف كيف كان لوالد 

 P53، كانت زوجة أنور صديقة مقربة لوالدة  P53لـ  افي نفس المبنى في دمشق. وفق    ان وتعيش  جارتين  . كانت عائلتاهما2003أو  

 عالقات وثيقة.العائلتين كانت تربطهما إلى أن  P53حتى يومنا هذا. خلص  حافظتا على هذه الصداقةو

القبض على   تم  قد  إذا كان  قال    P53سألت كيربر عّما  المخابرات.  أو أحد أجهزة  الجيش  أو  النظامية  الشرطة  قبل  إن    P53من 

 .القبض عليه ألقت المخابرات

في المحكمة.    اسابق    ابشهادته  تي أدلتال  P32  شقيق زوج  P53  فقد كان  :اقالت كيربر إن المحكمة كانت مهتمة بموضوع ثاٍن أيض  

 .ذلك P53أكد ف

 P32إنه عرف  P53. قال P32من  P53شقيق كم مضى على زواج و P32يعرف  P53ن كاأرادت كيربر أن تعرف منذ متى 

 عندما كان في األردن. التقى بها مرة واحدة قبل أن يذهب إلى ألمانيا. 

 . 2014 فيكان  ذلك إن P53أرادت كيربر أن تعرف في أي سنة التقيا. قال 

 اتصال مباشر. ه لم يكن بينهما ذلك، وقال إن P53حول اعتقالها. نفى  P32قد تحدث مع   P53سألت كيربر عّما إذا كان 

 .شقيقتينإنه لم يتحدث إلى أي من ال قائال   ذلك، P53. نفى P32قد تحدث عن ذلك مع شقيقتي  P53ذا كان سألت كيربر عّما إ

 ذلك. P53. نفى P32، والدة P33قد تحدث مع   P53سألت كيربر عّما إذا كان 

 استجواب من قبل القاضي فيدنير

 P53ولم يتم تزويده بأي معلومات. قال   اعن سبب اعتقاله أم أنه كان تعسفي   P53معرفة ما إذا كان قد تم إخبار  أراد القاضي فيدنير

أخطأ  وفحص األسماء    بطاقات الهويةرئيس نقطة التفتيش الذي نظر في  إن  إنه لم يتم إخباره بأي سبب، وال حتى عند القبض عليه.  

 .P53اسم  في تهجئة

، ومن  طبيعة عملهذلك، وقال إنه تم استجوابه لمدة ساعة حول هويته، و  P53د  . فأكّ اإذ    التباسإلى أنه كان هناك خطأ/  خلص فيدنير

 .اهب  اذكان أين هو، وإلى أين 

أن الشخص   P53. أوضح  التباس، وربما ق بِض عليه بسبب  P53قال فيدنير إنه إذا فهم بشكل صحيح فقد حدث خطأ في تهجئة اسم  

 التهجئة.  يعرف ما إذا كان خطأ في النطق أو إنه ال P53. قال قرأ اسمه بطريقة خاطئةالذي قرأ األسماء ]على بطاقات الهوية[ 
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شات داخل العائلة وما إذا كانت تجارب  افي النق  اعّما إذا كان أنور رسالن موضوع    ، متسائال  P32قال فيدنير إنه يريد العودة إلى عائلة  

ِجبت    P32بـ  التقىفقد  .  ذلك   يعرف  إنه ال  P53اد العائلة مع أنور قد تمت مناقشتها. قال  أفر مرة واحدة فقط في األردن ومرتين في ]ح 

 المعلومات[. 

لم يتحدثا عن ذلك على    اوقال إنهمذلك،    P53سأل فيدنير ما إذا كان موضوع ]أنور رسالن[ قد نوقش خالل هذه اللقاءات. نفى  

 اإلطالق.

 .P53أي أسئلة لـاالّدعاء العام لم يكن لدى 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

  عتقال[ حول اTR#33، 2]الشقيقة  P32وشقيقة  ،P32، وزوج  P32، ومن بينهم العائلةأراد محامي الدفاع بوكر معرفة ما قالته 

للضرب. قال   تقد تعرض ن هاحدإ ت ، وما إذا كاناللقاءكان   مع َمن ،لقاءهناك محادثة/[: إذا كانت TR#33، 1]الشقيقة  P32شقيقة 

P53  مع  يعرف الكثير عن هذا. التقى فقط  إنه ال  P32  ،شقيق  وP32    .وزوجته في تركيا، قبل يوم أو يومين من ذهابه إلى ألمانيا

 إلى ألمانيا.[  هناكليذهب من في الواقع إنه التقى بهم قبل أن يذهب إلى تركيا  P53]قال 

إنه كان يعلم فقط    P53قليل. قال  إذا كان يعرف العلى اإلطالق عن هذا الموضوع، أو    ايعرف شيئ    ال  P53سأل بوكر ما إذا كان  

أسبوعين. كان  معتقلة في فرع أمن الدولة لمدة أسبوع أو  كانت  ها([  يأو شقيقتها )شقيقت  P32أنها ]ليس من الواضح ما إذا كان يقصد  

 هذا كل ما يعرفه.

 . 2003إنه يعرف أنور منذ  P53اسم أنور ألول مرة. قال  P53أراد بوكر أن يعرف متى سمع 

[. 1]الشقيقة    باعتقال  P53كان على دراية باالسم وسأله عّما إذا كان االسم قد ذ ِكر في العائلة عندما علم    P53خلص بوكر إلى أن  

 [.1 ]الشقيقةكانت من   P53سأل 

 P32تحدث عن  كان يإلى المترجم وقال إن بوكر يعرف أنه    P53[. التفت  1عرف ]الشقيقة  يال    P53أراد بوكر معرفة ما إذا كان  

ِجبت المعلومات[ لكنه لم   P53[، قال 1بعد بعض االلتباس حول النطق الصحيح السم ]الشقيقة و]من قبل[.  إنه يعلم أنها تعيش في ]ح 

 . اوال يعرفها شخصي   ايلتق بها مطلق  

[ مع شخص ما، على الرغم من 1]الشقيقة  إذا كان قد تحدث عن اعتقال P53خلص بوكر إلى أن سوء التفاهم قد تم حله اآلن، وسأل 

 .P32 من P53[ كان قبل زواج شقيق 1و]الشقيقة  P32. افترض أن اعتقال ذلك P53. نفى اشخصي   يلتِق بهاأنه لم 

محدودة للغاية    كانتإن معرفته    P53[[. قال  1]الشقيقة  اعتقال  ]  بالتالي ال يعرف أي شيء عن األمر  P53سأل بوكر عّما إذا كان  

 في هذا الصدد. كان يعلم فقط أن أنور أخبره في األردن أنه ساعدها عندما كانت معتقلة. 

 في هذا السياق.   P32أنه كان يتحدث عن    P53[. فأكد  1هنا، وليس ]الشقيقة    P32يشير فقط إلى    P53أراد بوكر معرفة ما إذا كان  

. أوضح P32و  P53، عرفه من أنور ألن االعتقال كان قبل زواج شقيق  P32عن اعتقال    P53خلص بوكر إلى أن كل ما يعرفه  

P53  .تحدثا عن أشياء عامة. قال  وأن "السيد أنور" كان جاره في األردنP53 أنور أنه ساعد  ه ربما ذكرإنP32 شقيقتيهاو. 

فراتسكي معرفة السنة والشهر بالتحديد. . أراد  P32متى تزوج شقيقه    P53ذكر محامي الدفاع فراتسكي أن القاضي كيربر سألت  

  2014اك ]في األردن[ في عام  وشقيقه هن  P32  ت من هناك إلى ألمانيا. التق  ليذهبإن ذلك حدث قبل ذهابه إلى تركيا    P53قال  

الغداء   اع  جمي، فقد تناولوا  اكان هناك أيض    P32د وألن شقيق  ت مغادرة البلأراد  P32ألن    انظر  و .  وجرى بينهما نوع من الخطوبة

. قال إنه يعتقد أن حفل الزفاف كان في نهاية حينها  P32  مع  إنه التقى  P53لبلد. قال  ا  P53قبل يوم أو يومين من مغادرة    امع  

في  يقيم  الشتاء وكان  فصل  إنه كان    P53. قال  2015فبراير  أو شباط/يناير  كانون الثاني/أو    2014ديسمبر  كانون األول/،  2014

ِجبت المعلومات[ في ذلك الوقت. سكن   لالجئين في ]ح 

 . جيدةعالقة تجمعهما شقيقه، و كانإنه  P53. قال شقيقهو P53كان هناك تواصل بين أراد فراتسكي أن يعرف إلى أي مدى 

من   فراتسكي  قال    P53طلب  وعنوانه.  شقيقه  باسم  المحكمة  المعلومات[.    P53إخبار  ِجبت  ]ح  أخيه  اسم  ]ح  وإن  في  ِجبت  يعيش 

 المعلومات[. 

إنه ال يستطيع  P53تقديم هذه المعلومات إلى المحكمة بعد شهادته. قال  ا أنه يمكنه أيض   P53سأل فراتسكي عن اسم الشارع وأخبر 

 على هاتفه. اتذكر االسم، ولكن العنوان كان محفوظ  

البحث    اأيض    P53قال فراتسكي نعم، لكن بإمكان    سألت القاضي كيربر محامي الدفاع عّما إذا كان عليها أن تأمر باستراحة قصيرة.

 .شهادته أوال  اإلدالء بإكمال   P53عن الرقم بعد شهادته. قالت كيربر في هذه الحالة، يجب على 
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قال إنه افترض أن اعتقاله كان بسبب سوء فهم. أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان   P53أن    وأشار إلىشكر فراتسكي القاضي كيربر  

P53   آخر. قال  ايعتقد أن هذا االلتباس هو سبب اعتقاله أم أن هناك سببP53   ؛ لم يرتكب جريمة قط. ومع ذلك، من  اإنه لم يفعل شيئ

وجود تشابه  ثالث سنوات لمجرد  أو  لمدة تصل إلى سنتين  م  اعتقالهأشخاص بل وحتى  إلقاء القبض على  الطبيعي في سوريا أن يتم  

  ، اأو ميت    انه. قد يكون حي  معنه أو    ا. ولم تسمع األسرة شيئ  2014، على سبيل المثال، إن شقيقه الثالث مفقود منذ  P53أسماء. قال  

 إلى أنه ال يعرف سبب اعتقاله. P53يعلم. خلص  لكن ال أحد

إنه تم التحقيق   P53قبل إطالق سراحه بعد ساعتين أو ثالث ساعات. قال    P53معرفة ما إذا كان قد تم التحقيق مع    أراد فراتسكي

 . امعه لمدة ساعة تقريب  

إن األمر يتعلق بأشياء شخصية. لقد أرادوا معرفة سبب   P53سأل فراتسكي عن موضوع هذا التحقيق، وماذا أرادوا أن يعرفوا. قال  

ِجبت المعلومات[.  P53 القبض على عدم  قبل أسبوعين عندما ذهب من ]ح 

  P53عّما حدث قبل أسبوعين. أوضح    P53سأل  ومن المعارضة.    اكان جزء    P53أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان هذا يعني أن  

ِجبت المعلومات[.  ات همأنه   بتهريب أسلحة بين ]ح 

عّما إذا كان قد سمع عن هذا   P53قد سبق وأن تم ذكرها في المحكمة هذا اليوم. سأل  P32إلى أن الصحة النفسية لـ أشار فراتسكي

 . ذلك P53. نفى ااألمر من أخيه، هذا العام أيض  

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

 محامي االّدعاء من قبل استجواب  

سأل   ة.مطلق P32 كانتلمعلوماته،  ا. قال شارمر وفق  P32هو زوج  P53ق أشار محامي االّدعاء شارمر إلى أنه قيل إن شقي

P53  زوج هو إذا كان أو ما زال شقيقهP32.  قالP53 ن شقيقه هو الزوج السابق لـا، وكعودا متزوجيني مل اإنهمP32 ، حيث

من حيث االتصال بشقيق  اوأضاف أن هذه المعلومات قد تكون ذات صلة أيض   P53 شارمر . شكر2016أو  2015في تطلقا 

P53. 

 . P53أعلنت القاضي كيربر استراحة لمدة عشر دقائق للحصول على معلومات االتصال بشقيق 

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

من    االقضاة وأن موظفي المحكمة سوف يوزعون نسخ  م معلومات االتصال الخاصة بشقيقه إلى قدّ  P53أوضحت القاضي كيربر أن 

 . العامون عونجميع المستندات التي قدمها المدّ 

 . اصباح   10:30باالنصراف في الساعة  P53س ِمح للشاهد 

 مسائل إدارية

 [. 95، اليوم 47تقرير المحاكمة رقم ين بخصوص طلبات الدفاع لسماع شهود إضافيين ]عون العامون بيانَتال المدّ 

 ]ما يلي هو إعادة صياغة لبيانَي المدعين العامين، بناء  على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[ 

من قانون   2الفقرة رقم   3( القسم 3)  244للمادة  ا [ يجب رفضه وفق  PW2_95يرى المدعون العامون أن طلب استدعاء ]
 اإلجراءات الجنائية األلماني. 

في  إن   ألنور رسالن  االفتتاحي  للبيان  تكرار  هو مجرد  مساعدة    2020مايو  أيار/الطلب  حول  معلومات    PW2_95بخصوص 
وينطبق الشيء نفسه  د. ته من البلر وعائلواالتصال بأنور وترتيب سفر اثنين من أعضاء الجيش السوري الحر إلى سوريا إلخراج أنو

في األردن. باإلضافة إلى ذلك، ينص طلب الدفاع   وأنهما التقيااستأجر شقة ألنور في عمان  PW2_95بأن تزعم التي  على األقوال
يشهد   المفترض أن  أنه من  أنور    PW2_95على  أنور وآخرين حول موقف  المحادثات مع  ا  الناقدأنه علم من خالل  لنظام  تجاه 

 السوري.

about:blank
about:blank
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وينطبق  لمساعدة اآلخرين ليست ذات صلة فيما يتعلق بالتهم في هذه المحاكمة.    التي بذلها  جهودالغير أن التفاصيل حول هروب أنور و
 قد المزعوم ألنور.ابالنسبة للموقف الن هنفسالشيء 

لقسم التحقيق من    ااألشخاص بصفته رئيس  عدد أكبر من  تعذيب  بو   أنانية،أنور رسالن متهم بقتل عدد كبير من األشخاص لدوافع  إن  
ين. كان  منهج ضد السكان المدنيم  ومستمر وواسع النطاق  اعتداء كجزء من  2012 ،سبتمبرأيلول/ 7حتى   2011 ،أبريلنيسان/ 29

. لذلك كان هو القائد العسكري للسجن  عنه  الذي كان مسؤوال    قسمالمن    اجزء    ا. كان السجن أيض  لديه مكتب وموظفين يأتمرون بأمره
رؤسائه كان يرفع تقارير عن ذلك إلى  ضوا للتعذيب في الفرع، ألنه  قد تعرّ   ا أن أشخاص    ا فقد أمر بالتعذيب. كان يعلم أيض    بالتاليو

 . حسب األصول

( أنه ال ينبغي استبعاد النية في القضايا  BGHيتعارض مع هذا. كما وجدت محكمة العدل االتحادية )إن هروب أنور خارج البلد ال  

 التي لم يرغب فيها ]الجاني[ في إتمام ]جريمته[ بنجاح.

المادة    PW2_95كما أن استدعاء   في  المنصوص عليه  النحو  الحقيقة[ على  القسم  5)  244غير مطلوب ]إلثبات  قانون    2(  من 

 ات الجنائية األلماني. اإلجراء

 

 .ا[ يجب رفضه أيض  PW1_95يرى المّدعون العامون أن طلب استدعاء ]

وكان قبل ذلك رئيس قسم الشرطة في هنانو بحلب. ينص طلب الدفاع على أن   2012عام  عقيد سابق انشقّ  PW1_95ي فترض أن 
PW1_95  أساء و  صاحب متجر  خزنة  حي السيدة زينب ونهب  40قسم  الداهم  عندما    2012إلى أنور رسالن في نهاية عام    لجأ  

 . قسمال سلطة له على هذا إنه ال قائال   ،المساعدة من أنور لكن أنور رفض PW1_95. طلب هبشدة واعتقل تهمعامل

  ليس  غير أنهارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.  بسبب  إن هذا غير ذي صلة في ضوء عقوبة السجن المؤبد التي يجب أن يتوقعها المتهم  
نطق أيض ا  هذا الم  ينطبقأم ال.    40على القسم    لطة. وبالتالي، ال يهم ما إذا كان لديه س40  قسمبارتكاب أفعال إجرامية ارتكبها ال  ا  متهم
 . 2020 ،أغسطسآب/ 12في محكمة العدل االتحادية في بيان العامون ما ذكره المدعون  على

 ( من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني. 2) 244ليس ضروري ا بموجب المادة   PW1_95استدعاء 

القاضي كيربر المكتب    أعلنت  المعلومات[ مع  من مقابلة ]ح ِجبت  ا  نسخ  تضمنت  للتو  تسليمها  تم  التي  العام  االّدعاء  الوثائق من  أن 
أطراف باإلضافة إلى استجوابه من قبل الشرطة في ]ح ِجبت المعلومات[. وأضافت كيربر أن ( BAMF)االتحادي للهجرة والالجئين 
 جلسة العلنية لمناقشة ترتيب البيانات الختامية والجدول الزمني اإلضافي للمحاكمة. ا مباشرة بعد هذه الالقضية يمكن أن يجتمعو

فِعت الجلسة في الساعة  ا.  10:42ر   صباح 

ا.   9:30تشرين األول/أكتوبر الساعة  13ست ستأنف المحاكمة يوم األربعاء   صباح 
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 وإياد الغريب محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

 لمراقبة المحاكمة 49التقرير 
 2021تشرين األول/أكتوبر،  14و 13تاريخ الجلسة: 

 

 للتعذيب.  اتحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصاف  

 1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021تشرين األول/أكتوبر،  13 – والتسعون اليوم السابع 

أكثر أمان  P54شهد   إيجاد طريق  السلطات األردنية في  أنور  انشقاق أنور ومساعدة   ا، وهو طيار عسكري سوري سابق، حول 

 لالجئين للفرار من سوريا إلى األردن. 

أدلة إضافية سبق أن قدمها الدفاع. ورأى ا لقضاة أن الطلبات ال تشير إلى النطاق الدقيق  ورفض القضاة عدة طلبات لالستماع إلى 

للجهود المطلوبة لالستماع إلى هؤالء الشهود الذين    انظر    اومصدر المعرفة للشهود المقترحين. لذلك، لن يكون االستدعاء ضروري  

انون الجنائي األلماني، أشار  بموجب الق  افي الخارج. وعند إعالنهم أن بعض الجرائم المرتكبة ضد المّدعين يعاقَب عليها أيض    يعيشون

 القضاة إلى عدم ضرورة إضافة حاالت االختفاء القسري كجريمة ضد اإلنسانية إلى التهم.

 2021تشرين األول/أكتوبر،  14 – اليوم الثامن والتسعون 

، كان أنور  2012المخابرات العامة، للمحكمة أنه قبل انشقاقه في نهاية عام  بإدارة 285، وهو موظف سابق في الفرع P55قال 

التي توضح   مذكراتمعروضة في المحكمة توقيع أنور على ال  مستندات. وأظهرت عدة  285لقسم التحقيق في الفرع    ايعمل رئيس  

  ا ه فقط تقديم اقتراحات في هذا الصدد، ولكونه سني  للمحكمة أن أنور يمكن  P55بالتفصيل كيفية التعامل مع األفراد المعتقلين. وأشار  

 فلم يكن يتمتع بقدر كبير من السلطة. 

 

  
 2021تشرين األول/أكتوبر،  13 – والتسعون  بعيوم المحاكمة السا

ا بحضور ستة أشخاص وثالثة صحفيين. ومثّل االدعاء العام المدعيان العامان كلينجه وبولتس.   9:30بدأت الجلسة في الساعة  صباح 

كان المترجم الذي عمل في هذه المحاكمة ألول مرة األسبوع الماضي    2حضرت األستاذة بيير مكان محامية المدعين د. أوميشين. 

 نية.مسؤوال  عن ترجمة شهادة الشاهد من العربية إلى األلما

لم يصل الشاهد الذي تم استدعاؤه للمثول لهذا اليوم إلى المحكمة في الوقت المحدد. لذلك أوضحت رئيسة المحكمة كيربر أن لديها  

 . تالوتهما قرارين من قرارات المحكمة بحاجة إلى

 ]ما يلي هو إعادة صياغة للقرار، بناء  على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[ 

 أيلول/سبتمبر، 30الصادر عن محامي الدفاع محمد، ورايجر، وشولتس، في   الحصول على األدلةقرار المحكمة برفض طلب 
2021 . 

 المحامون بأن هذا من شأنه أن  حاجج ومعاينتها في المحكمة.    ، كدليل  P1كان محامو االدعاء قد طلبوا قبول الرسومات التي رسمها  

الفرع   حقيقي ا عن  انطباع ا  المحكمة  للمادة    ولكن.  251يمنح  رقم  3) 244وفق ا  األلمانيمن    1(  الجنائية  اإلجراءات  بشأن  ]  قانون 

وأن قّدموا  هذه الرسومات ألن فراس فياض نفسه باإلضافة إلى العديد من الشهود اآلخرين سبق  معاينة  الوضوح[، ليس من الضروري  

 . األوضاع فيهبيانات تفصيلية عن مقر الفرع و

ا. شكرت القاضي كيربر الشاهد ] 9:40وصل الشاهد الساعة   [ على تلبية االستدعاء بالرغم من المهلة القصيرة.P54صباح 

 

في هذا التقرير، ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[ و"المعلومات الواردة بين عالمتي  1
ا لجلسات المحاكمة؛   اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضر 

 وإنما هو مجّرد ملّخص غير رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشهود. 
ثناء قيام القاضي كيربر بتفقّد  مالحظة من مراقب المحاكمة: مترجم المحكمة المسؤول عن الترجمة من األلمانية إلى العربية للمتهم لم يترجم أ 2

 الحضور. 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/28/inside-the-raslan-trial-everything-is-relative/
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 P54شهادة  

ا ويعيش حالي ا في ]ُحِجبت المعلومات[  54، وهو طيار عسكري سوري سابق يبلغ من العمر  P54تم إبالغ   بحقوقه وواجباته    ،عام 

 .وجود أي عالقة تربطه بالمتهم سواء بالقرابة أو المصاهرة P54كشاهد. نفى 

 استجواب من قبل القاضي كيربر 

التحدث عن أنور وهروبه من  P54طلبت من ويعرف أنور.  P54أشارت رئيسة المحكمة كيربر إلى أن القضاة كانوا على علم بأن 

ا عسكري ا. قال   P54على اتصال بأنور. أوضح    P54سوريا وكيف ومتى كان   P54أنه كان برتبة عقيد في سوريا وكان يعمل طيار 

. في ذلك  2012األردن في تموز/يوليو َعبَر إلى و 2012في أيار/مايو   P54ناء خدمته[. انشق إنه "بالطبع" لم يكن يعرف أنور ]أث

]  P54الوقت، سمع   أنور  العقيد  أن  مشتركين  أصدقاء  انشق.  رسالنمن خالل  انشقّ P54لـوفق ا    ولكن [  فقد  كانون   ،  في  ]أنور[ 

]ُحِجبت المعلومات[، رجل أعمال    اعن انشقاق أنور هم  P54  امنهمسمع  لذان  ن الاالمشترك  الصديقانوكان  .  2012األول/ديسمبر  

للمحكمة إنه ال يعرف أسباب   P54. قال P54في مصر، و]ُحِجبت المعلومات[، عقيد ]سابق[ في األمن السياسي كان في األردن مع 

 [.في وقت أبكر[؛ ربما لم يستطع االنشقاق ]رسالنتأّخر انشقاق أنور ]

ا لوجه،   اللقاءإن  P54قال قد اتصل بأنور على الهاتف أو شخصي ا في المرة األولى.  P54ا كان سألت كيربر عّما إذ األول كان وجه 

 [. 2012قبل أسبوع من عيد الميالد ]  لكنه قال إن ذلك حدث التاريخ الدقيق، P54عندما عبر ]أنور[ إلى األردن. لم يتذكر 

تحدثا عن محاولة األخير  قد  إذا كان هو وأنور    P54 ت، وسأل2011أنور حاول االنشقاق في صيف    هناك مزاعم بأن   قالت كيربر إن

كانت لديه معلومات من أصدقاء    لكن . و2011، مضيف ا أنه لم يسمع عن محاولة أنور االنشقاق في صيف  ذلك  P54  االنشقاق. نفى

 ]أنور[ حاول االنشقاق. تفيد بأنمشتركين 

  بإخبار   PW1_97حيث قام  إنه سمع عنها عندما انشق هو نفسه.    P54عن محاولة االنشقاق هذه. قال    P54سألت كيربر متى سمع  

P54 ا". [نا]أن "العقيد أنور أراد االنشقاق وكان يساعد  كثير 

أيار/مايو   في  إذا كان هذا  قائال    P54د  أكّ ف.  2012أرادت كيربر معرفة ما  تم  إ  ذلك،  أنور و  PW1_97اعتقال  نه  قام  في فرع 

PW1_97    بإخبارP54    أن ]أنور[ ساعده ]على اإلفراج عنه[. قالت كيربر إنها لم تفهم من ساعد من. ]أوضح مترجم المحكمة

 المسؤول عن الترجمة الفورية من األلمانية إلى العربية المسألة[. 

ا. إذا كان هذ P54 ت، وسألPW1_97كيربر أن أنور ساعد في إطالق سراح   لّخصت  ذلك. P54فأكد  ا صحيح 

إنه رأى   P54ما إذا كان هو وأنور تحدثا عن مهام األخير وآرائه السياسية عندما التقيا قبل عيد الميالد. قال    P54سألت كيربر  

 ]أنور[ لفترة قصيرة فقط في سيارته، عندما ذهب الصطحاب ]أنور[ عند الحدود ]السورية األردنية[.

ذلك، مضيف ا أن لديه معلومات سابقة ]تفيد    P54قبل عيد الميالد. فأكد    2012ذا كان ذلك قد حدث في عام سألت القاضي كيربر عّما إ

يتم إعالمه بمجرد وصول  قائال  إنه يود أن  [،اسم ]أنورزّود األجهزة العسكرية األردنية ببأن أنور كان على وشك االنشقاق[ وبالتالي 

ا ]]أنور[  عبر  ]أنور[. عندما   للمحكمة إن ]أنور[ انفصل    P54ذلك وذهب الصطحاب أنور. كما قال  ب  P54األردن[، أخبروا  إلى  أخير 

]الطريق التي  المسافة  التي كانت في مخيم ]الالجئين[ المدنيين بينما كان أنور في المخابرات العسكرية ]األردنية[. كانت    عائلتهعن  

ا. كانت هذه هي المرة األولى التي يرى فيها  كيلو 90أنور من الحدود[  مصطحب ا  P54سلكها  في  و]أنور[ أو يتحدث معه.  P54متر 

لكنه  3لفرار من الزبدانيوذكر أنه حاول االنشقاق: ذات مرة كان بإمكانه ا P54]أنور[ مع  ، تحدثالطريق من المخابرات العسكرية

 ل على اإلطالق.أن أنور لم يكن لديه ما P54 وأوضح. رفض ألن عائلته لم تكن بصحبته

إن ]أنور[ ال يتفق   P54قال  في االنشقاق.  فكرعن الوقت الذي حاول فيه االنشقاق أو  P54سألت كيربر عّما إذا كان أنور قد أخبر 

مع ما يحدث. ]أنور[ قال إنه كان تحت ضغط هائل وذكر الضابط توفيق يونس الذي كان يراقبه عن كثب باإلضافة إلى حافظ مخلوف.  

ا إنه عندما كان يعود إلى المنزل من العمل، كان هناك "P54ا لـوفق    الشارع[. نهاية] عند يراقبانه 4عنصران"، قال ]أنور[ أيض 

إنه كان هناك أشخاص    P54ت كيربر عّما إذا كان أنور قد قال إنه كان يخضع للمراقبة في العمل. أشار  سأل إلى أن ]أنور[ قال 

 يراقبونه طوال الوقت.

ا معرفة ما إذا كان أنور قد أخبر   عن وظيفته ومهامه في جهاز المخابرات وأسباب عدم تغيير وظيفته. قال   P54أرادت كيربر أيض 

P54  ا من النظام ويعرف أن ]أنور[ لم يكن بإمكانه تغيير أي شيء. كان سيخاطر بحياته إذا ارتكب أي خطأ. إنه  هو نفسه كان جزء 

 

 مالحظة من مراقب المحاكمة: قام مترجم المحكمة الذي يقوم بترجمة شهادة الشاهد بنطق اسم هذا المكان بشكل غير صحيح طوال الشهادة.  3
 لم يحدد من كان يقصد.  P54عادة إلى عناصر من المخابرات، غير أن  P54مالحظة من مراقب المحاكمة: يشير المصطلح الذي استخدمه  4
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ذكر أن أنور انفصل عن عائلته. تدخل محامي الدفاع بوكر قائال  إنه لم يفهم من قال إن "]أنور[ لم يكن    P54أشارت كيربر إلى أن  

هو من قال ذلك، وطلب    P54خاطر بحياته إذا ارتكب أي خطأ". أراد بوكر معرفة ما إذا كان أنور أو  بإمكانه تغيير أي شيء. كان سي

 أن هذا كان تقييمه الخاص ]للوضع[.  P54وتلك التي ينسبها إلى أنور. أوضح   أقوالهق بوضوح بين أن يفرّ  P54من 

في    في سوريا أم  ذكر بأن أنور انفصل عن عائلته. سألت كيربر عّما إذا كانت عائلة أنور  P54أشارت كيربر مرة أخرى إلى أن  

 في مخيم الزعتري ]لالجئين[.  إن ]عائلته[ كانت P54األردن. قال 

والعسكريين   وصلوا مع ا، لكن المدنيين  إنهم  قائال  ،  ذلك  P54  نفىسألت كيربر عّما إذا كانت عائلة أنور قد وصلت إلى األردن قبل أنور.  

 صل بعضهم عن بعض ]في األردن من قبل السلطات األردنية[.فُ 

إنه اصطحبه من شعبة المخابرات   P54من أين اصطحب أنور؛ إذا تم ذلك على الحدود السورية األردنية. فقال    P54سألت كيربر  

 العسكرية في المفرق.

ذلك وقال إنها مدينة على الحدود. أول مدينة يدخلها   P54شعبة المفرق في مخيم الزعتري. نفى   تسألت القاضي كيربر عّما إذا كان

 المرء ]عند مجيئه إلى األردن من سوريا[.

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

إن ]أنور[ أخبره    P54عن مهامه في سوريا والمكان الذي كان يعمل فيه. قال    P54سأل القاضي فيدنير عّما إذا كان أنور قد أخبر  

 ، لم يقل ]أنور[ أكثر من ذلك. P54أنه ]كان يعمل[ في قسم التحقيق بأمن الدولة، إدارة المخابرات العامة. وبحسب 

 . ذلك  P54سأل فيدنير عّما إذا كان أنور قد ذكر رقم الفرع الذي عمل فيه. نفى 

  عّما إذا كان يعرف المهام التي كان أنور  P54نفسه يعمل فيه في سوريا، سأل القاضي فيدنير    P54إلى الوقت الذي كان    باإلشارة

 التحقيق في القضايا األمنية.كانت إن مهمة ]أنور[  P54. قال يؤديها

التوضيح أنه هو نفسه    P54. واصل  2011أراد فيدنير معرفة ما الذي تغير فيما يتعلق بالمهام التي كان أنور يؤّديها قبل وبعد عام  

على اتصال بأجهزة األمن. في األصل، كانت    P54، كان  ومن هنا المخابرات[.    هازكان في الجيش، وهو جزء من نفس النظام ]مثل ج

ا مثل أي جهاز في دولة متحضرة.  مهمة ]أنور[ نبيلة: لقد  تعامل مع القضايا األمنية المتعلقة بالدولة، تمام 

لم تتم ترجمتها. لذلك    P54قال مترجم أنور، الذي كان يجلس بين أنور ومحامي دفاعه فراتسكي، لهذا األخير إن جملة من إجابة  

أن   P54ابقة وأشار إلى أن السؤال كان يتعلق بما تغير: أوضح إجابته الس P54تدخل فراتسكي ليلفت انتباه المحكمة إلى ذلك. كّرر 

، لم يكن من المفترض أن تقوم P54لـما تغير هو أن الدولة كان يحكمها ديكتاتور وأن الدولة كانت قائمة لخدمة الديكتاتور. وفق ا  

 مل على حماية النظام.المواطنين وتعذيبهم، لكن جميع األجهزة كانت تع باعتقال المؤسسة التي خدم فيها أنور

ل محامي الدفاع بوكر قائال  إنه يمكن أن ذلك. تدخّ   هو من قال  P54ذلك، أو إذا كان  ب  P54سأل فيدنير عّما إذا كان أنور قد أخبر  

نه يمكنه طرح أسئلته الحق ا. إبوكر  لرئيسة المحكمة كيربر  قالت  يكون هناك خيار ثالث وال ينبغي للقاضي فيدنير تقييد الخيارات.  

نها. قال فيدنير إنه سيعيد  أجاب بوكر أنه يريد أن يشير إلى أن القاضي فيدنير أعطى الشاهد خيارين فقط من اإلجابات لالختيار من بي

أنه كان في الجيش   P54أنه كان يعرف كل شيء "عن النظام". وأضاف  P54أوضح  كيف عرف ذلك. P54صياغة سؤاله وسأل  

كذلك أنه كان    P54وكان من عائلة عسكرية، ولديه اتصاالت كثيرة وكان يعرف بشار ]األسد[ شخصي ا. أوضح    1983منذ عام  

ا أنه طيار، لك ا كيف تعمل قوات األمن، والحرس الجمهوري، وصحيح  المخابرات  شعبة المخابرات الجوية، وإدارة نه كان يعرف أيض 

عرف  ي P54  كاندقيق ا. حتى بدون أن يخبره أنور بأي شيء،  كان إلى أن تقييمه الشخصي   P54العسكرية، واألمن السياسي. خلص 

 كل شيء. 

 إنه كان عقيد ا. P54عن آخر رتبة حملها قبل انشقاقه. قال  P54سأل فيدنير 

ما إذا كانت األقوال السابقة تستند إلى تجربته الخاصة وليست مستمدة من أنور. قال    P54ألغراض التوضيح، سأل القاضي فيدنير  

P54  ا إذا كان أنور قد أدلى بإفادة بشأن  "دعونا نفّصل ]اإلجابة[". وأخبر المحكمة أنه إذا كان القاضي فيدنير يرغب في معرفة م

 يقول ذلك. كان س P54قضية معينة، فإن 

كيف   P54قال إن مهام أنور في جهاز المخابرات كانت مماثلة لما يحدث في كل دولة أخرى. سأل فيدنير  P54أشار فيدنير إلى أن 

ا من هذا النظام و P54عرف ذلك. قال  ا من النظام الحاكم. كانت من عائلة ينحدر إنه يعرف ألنه كان جزء   جزء 

إنه كان يعرف   P54إذا كان يعرف ما الذي كان أنور يفعله في هذا النظام؛ وإذا كان يعرف، فكيف يعرف ذلك. قال    P54سأل فيدنير  

 من يعمل محقق ا في أمن الدولة وظيفته التحقيق. ف . ]بدون أن يخبره أنور بذلك[ دون أنوربكل هذا 

  P54دون أن يخبره أنور بها. سأل فيدنير  P54إلى المحكمة للتو كانت معروفة لـ P54معلومات التي قدمها خلص فيدنير إلى أن ال

عن حالته النفسية وحجم االنتهاكات والتعذيب. أوضح    P54إنه سأل ]أنور[ الذي أخبر    P54إذا كان قد سأل أنور عنها رغم ذلك. قال  
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P54    ا "في الظروف العادية" قبل عام . في ذلك الوقت، كان التعذيب يُستخدم النتزاع المعلومات  2011كذلك أن ]التعذيب[ حدث أيض 

]هامشي ا[ ولكن    2011ل عام  . كان احتمال وفاة شخص تحت التعذيب قبلالنتقام، كان وسيلة  2011من المشتبه بهم. ولكن بعد عام  

 .%80حوالي  بلغت النسبة، 2011بعد 

 P54ذلك، وقال إن ذلك جاء من المحادثات التي أجراها مع أنور، وأن  P54أراد فيدنير توضيح ما إذا كانت هذه أقوال أنور. فأكد  

ا.   كان يعرف ذلك أيض 

على    اقادر  لم يكن  سيئة وأنه  كانت  ]أنور[ قال إن حالته النفسية  أن    P54ماذا قال أنور عن حالته النفسية. أوضح    P54سأل فيدنير  

وقف هذه   وال رئيسه وال رئيس رئيسه  أنور  يعرف أنه لم يكن باستطاعةأنه    P54فعل أي شيء أو وقف هذه السياسة. وأضاف  

 السياسة.

ا من النظام. P54كيف عرف ذلك. قال  P54سأل فيدنير   إنه كان جزء 

ا معرفة عدد المرات التي تحدث فيها   تحدثا في الطريق بعد   ا إنهم  P54مع أنور عندما كانا في األردن. قال    P54أراد فيدنير أيض 

ن ]أنور[ ثالث، كا  لقاء، في  االتقاه الحق  أنور في اليوم ]التالي[، و  P54المخابرات العسكرية[. كما التقى  شعبة  خروج ]أنور[ ]من  

ا وخائف ا. عندما سأل  ذلك إلى حقيقة أن  P54 عزاأنور عن سبب تصرفه بهذه الطريقة، قال إنه يخشى "أنهم" سيغتالونه.  P54متنكر 

 . كان يشعر بالخوفوبالتالي لديها يعمل الجهة التي كان يعرف كان ]أنور[ 

أنه بنفسه كان  P54إذا كان يعرف ما إذا كان أنور قد ساعد المعارضة السورية أو عمل معها في األردن. أوضح  P54سأل فيدنير 

ا.    امعني   بما أن  وفي موقف واحد: الطريق الذي كان يسلكه المدنيون عندما كانوا يغادرون سوريا ]إلى األردن كالجئين[ كان خطير 

 P54رسم طريق آمن للناس للمغادرة. خلص  ب  ،السلطات األردنيةمن  بمساعدة  قام، و[ فقد  أنور كان آخر ضابط ]انشق في ذلك الوقت

السويداء، مما ساعد المعارضة وقلل من عدد الضحايا أثناء    اقترح استخدام طريق صحراوي شرقي  إلى أن ]أنور[ ساعدهم، ألنه

 . النزوح

]على ما يبدو أنه   إنه في األردن  P54أساء فهم السؤال[. قال    P54  سأل فيدنير ما إذا كان الطريق في سوريا أو األردن. ]يبدو أن 

، تعرض النازحون إلى كمائن وقتل  2013يشرح أنه في عام  P54. ومضى أشار إلى المكان الذي كان أنور يساعد المعارضة منه[

ا ألن أنور كان آخر ضابط انشق،   من قبل النظام. "نحن" ]المعارضة[ كنا نبحث عن طريق آمن خاٍل من معسكرات الجيش. نظر 

ا قُتلوا كل  50إلى    40إن    P54"طلبنا" مساعدته في رسم الطريق وانخفض عدد اإلصابات بالفعل. قال   يوم قبل ذلك. لكن    شخص 

 المسار الذي وفره أنور تجنب العديد من القطاعات العسكرية. 

 ذلك.  P54يتحدث عن طريق من سوريا إلى األردن. فأكّد  P54أراد فيدنير تأكيد ما إذا كان 

، وصل أنور  P54ا لـأن ]أنور[ زودهم بأكثر الطرق أمان ا للمغادرة. وفق   P54ما الذي فعله أنور بالضبط. أوضح  P54سأل فيدنير 

 بأمان ألنه كان ضابط ا وذكي ا. غير أن المدنيين العاديين ال يعرفون كيفية اختيار ذلك ]الطريق[. 

إنه طلب بنفسه من ]أنور[ رسم الخريطة، وتم إنشاء الطريق    P54يعرف عن هذه الحالة من أنور. قال    P54سأل فيدنير عّما إذا كان 

ب وقوع إصابات. في الواقع، ساعدهم  تجنّ  وأرادوابشأن الجانب اإلنساني  كانوا قلقينأنهم  P54وذكر بمساعدة المخابرات األردنية. 

كن لديه فكرة عّما قدمه أنور للمعارضة،  ت  مالمعارضة، لبشأن  سؤال  ال فيما يتعلق بالجزء الثاني من  إنه    P54أنور على القيام بذلك. قال  

 المعارضة.  في اعضو  كن م يل P54ألن 

من أنور في هذا الصدد،   P54يتعلق بالمساعدة التي قدمها أنور، أراد القاضي فيدنير التفريق بين المعلومات التي حصل عليها    فيما

إذا كان قد طلب المساعدة من أنور وماذا كان جواب    P54بناء  على تجاربه الخاصة. سأل فيدنير    P54والمعلومات التي حصل عليها 

يوضح ويشير إلى الطاولة أمامه[ هو مقر المخابرات األردنية. طلبنا من    P54إننا "فتحنا" الخريطة، و"هذا" ]كان    P54أنور. قال  

 أنور تحديد الطريق الذي سلكه للوصول بسالم إلى األردن. 

  280ذلك، وأضاف أنه قبل أسبوع من رسم الخريطة، قُتل  P54المخابرات األردنية. فأكّد  سأل فيدنير عّما إذا كان ذلك قد حدث في

 شخص ا على طول الطريق.

إنه لم يكن يعرف أنور قبل عيد الميالد    P54كيف يصف العالقة بينه وبين أنور؛ هل كانت ودية أم صداقة. قال    P54سأل فيدنير  

وكان لديه نفس الشكوك القوية تجاه أنور التي يشعر بها أي سوري تجاه األشخاص الذين يعملون في المخابرات، على    2012عام  

 ، لم نكن "نحن" ]الجيش[ متورطين في تعذيب الناس. 2011كان ضابط ا في الجيش. لكن حتى عام   P54الرغم من أن 

قال  أراد   إليه[.  يشير  كان  يحدد ما  ]لم  "َمن"  بعد    P54فيدنير معرفة  أنه  ، أصبحت كل األجهزة  2011"الجيش" ومضى يشرح 

 متورطة.كانت متشابهة: الجيش والشرطة والمخابرات. كلهم اعتقلوا وعذبوا ]الناس[، وحتى الجمارك  

 استجواب من قبل االّدعاء العام 
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إن ]أنور[ تلقى المساعدة    P54إذا كان يعرف كيف انشق أنور وما إذا كان شخص ما قد ساعده. قال   P54سألت المدعي العام بولتس 

النشقاق[ عبر الزبداني وكانت لمحاولة فاشلة ]ه كانت لديه  فقط إن   P54لـ بال شك، لكنه لم يسأله عن الجهة التي ساعدته. قال ]أنور[  

معه.   عائلتهأن االتفاق ينص على أال تكون  P54، أخبر أنور P54لـها. وفق ا سبب عدم نجاح لم يعرف P54  غير أنالوجهة لبنان. 

هذا   P54اختبر  فقد  كذلك أنه كان هناك بالتأكيد تعاون في األردن من المعارضة السورية الذين تطوعوا لنقل الضباط.    P54وأوضح  

ضابط سوري. لذلك، تطوعوا للمساعدة، من أجل    ينشقيشعرون بالسعادة عندما  ، كان السكان المحليون  P54لـالدعم بنفسه. وفق ا  

 ترسيخ موقفهم كجزء من المعارضة. 

إذا كان يعلم بهذا ألن أنور أخبره أو إذا كان يعرف من مكان آخر. قال   P54فيما يتعلق بمحاولة أنور الفاشلة لالنشقاق، سألت بولتس 

P54  .ال"، كان ]أنور[ من أخبره بذلك" 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

عارض ما كان يفعله إن دوره كان دور ضابط منشق    P54عن دوره في المخابرات األردنية. قال    P54سأل محامي الدفاع بوكر  

أنه لم يكن على صلة بالسياسة وال بالنزاع   P54لتخفيف من معاناة الناس. أضاف ا  طبيعة إنسانية تمثّل في  ا ذ  بأكمله  عمله  النظام. كان

 ي لم يشارك فيه. المسلح الذ

 ذلك، وقال إنه لن يعمل مع أي جهاز مخابرات.  P54يعمل مع المخابرات األردنية. نفى  P54سأل بوكر عّما إذا كان 

 واصطحبه. الحدود، قائال  إنه ذهب إلى ذلك P54د أكّ فقد اصطحب أنور من الحدود.  P54سأل بوكر عّما إذا كان 

 ذلك. P54سأل بوكر إذا كان أنور قد رسم مسار الطريق. فأكّد 

اصطحب أنور   P54لم يصطحب أنور. أوضحت القاضي كيربر أن  P54وأنور التقيا فقط وأن  P54استنتج بوكر أن هذا يعني أن 

 قبل أن يتم رسم مسار الطريق. 

ا إلى االستنتاج بأن   إنه   P54أنور. قال    P54الخريطة، سأل بوكر كيف ساعد    قد اصطحب أنور قبل أن يُقّدم األخير  P54مشير 

من المخابرات األردنية  P54حصل على معلومات حول رغبة أنور في االنشقاق قبل أشهر من وصول أنور إلى األردن. لذلك طلب 

صطحابه. وصف ال P54، ذهب الحدودفي ذلك الوقت وعندما وصل أنور إلى  P54إبالغه بمجرد وصول أنور. أبلغت المخابرات 

P54  ا من دخول أنور ]  20في إنشاء الخريطة حدث بعد  بالمساعدة  أنور  ذي قام فيه  ال  كذلك أن الموقف [ إلى األردن. عادة  رسالن يوم 

القرى،  نصيب،معبر  يدخل الضباط من   للجيش وحرس حدود. أوضح  و  من  تفتيش  نقاط  ا    P54لكن كانت هناك    اكبير  أن هجوم 

بحاجة إلى طريق صحراوي بدون نقاط تفتيش ونقاط عسكرية.   "كنا"قت الطرقات. لذلك  على الغوطة بعد ذلك، وأغلِ تم شنّها  وغارات  

 ، ساعد أنور بالفعل في هذا الصدد.P54وفق ا لـ

األشخاص    إن ضمير الجماعة يعود على  P54الجماعة في "كنا"، وسأله عّمن يقصد بذلك. قال  استخدم ضمير    P54ذكر بوكر أن  

 ل، "نحن" مع السلطات األردنية. زّ المدنيين والعُ  الذين كانوا يشعرون بالقلق على

عّما إذا كان أنور يحمل معه "أشياء" مهمة عندما جاء   P54بالتفريق بين تجاربه الخاصة وأقوال أنور، سأل بوكر    P54بعد تذكير  

ا    P54إن ]أنور[ كان معه أشياء مهمة، لكن    P54من سوريا إلى األردن. قال   لم يطلب من أنور إلقاء نظرة عليها، ولم يكن مهتم 

 بإلقاء نظرة عليها.

 إن أنور كان لديه "أشياء ومعلومات".  P54كان أنور يحمله معه. قال  سأل بوكر ما الذي 

لرسم وأنور    P54عندما ذهب    إنه  P54قال  عّما إذا كان قد رأى هذه األشياء المهمة أم أن أنور أخبره عنها.    P54سأل بوكر  

. بحوزتهحول األشياء المهمة التي كان  أن أنور ربما اعتقد أن االجتماع كان    P54الخريطة، كان أنور يحمل أوراق ا معه. افترض  

من أنور إلقاء    P54أن الغرض من االجتماع هو إنشاء طريق آمن، ترك أنور األشياء في السيارة، ولم يطلب    P54لكن عندما أخبره  

ا بإلقاء نظرة عليها.   نظرة عليها، ولم يكن مهتم 

 إن أنور ترك بعض األوراق، ملف ا. P54سأل بوكر عّما إذا كان أنور قد ترك األشياء في السيارة. قال 

 نعم، في سيارته.  P54. قال P54سأل بوكر عّما إذا كان أنور قد تركه في سيارة 

أن ما وصفه هو االجتماع الوحيد الذي   P54سأل بوكر عّما إذا كانت هناك اجتماعات أخرى مع أنور في المخابرات األردنية. أوضح  

على يقين من أن أنور تعاون مع المخابرات األردنية وقدم معلومات.    كان   P54  غير أن .  P54  عقده أنور مع المخابرات بمشاركة

 .P54بدون وجود 

ملف سوريا في المخابرات    مسؤولإنه علم بذلك من الوسيط، حيث كان    P54متأكد ا جد ا من ذلك. قال    P54سأل بوكر لماذا كان  

 .P54الذي أخبر هو األردنية 
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  مسؤول إن أنور تعاون مع المخابرات األردنية. قال    إجابته قائال    P54قال بوكر إن الترجمة غير واضحة وطلب تكرار اإلجابة. كرر  

ما إذا كان يشير    P54  بيّنلم يسأله ]لم ي  P54إن لدى أنور أشياء مهمة في حوزته لكن    P54ملف سوريا في المخابرات األردنية لـ

 أنور[. أم إلى مسؤول الملفإلى 

ملف سوريا في المخابرات األردنية". ]كان هناك بعض االلتباس حول ترجمة المكتب/    مسؤولهو المقصود بـ"  قال بوكر إنه ال يفهم من

 الملف/القضية/القسم، لذلك تدخل مترجم المحكمة اآلخر وأوضح المعنى[. 

ا.    مسؤول ى "أكد بوكر أنه فهم اآلن معن ملف سوريا في المخابرات األردنية" وأشار إلى أنه كان هناك ملف مماثل في ألمانيا أيض 

]في األردن[. لذلك    نظاميأن األردن من الدول المجاورة لسوريا، وفي ذلك الوقت كان هناك أكثر من مليون الجئ غير    P54أوضح  

 جميع الجوانب. فيما يتعلق بعن ملف سوريا  مسؤوال  ليكون دير العام( بتعيين عقيد قامت دائرة المخابرات العامة ]األردنية[ )وليس الم

يتحدث عن ملف سوريا في المخابرات األردنية. ]فكرر المترجم ما قصده بـ"الملف السوري"[. ]لخص   P54سأل بوكر عّما إذا كان  

ا في المخابرات األردنية كان مسؤوال  عن الشؤون السورية في األردن[.  محامي المدعين د. كروكر وأوضح أن شخص 

ا يُدعى ] ا أن شخص   ذلك.  P54لي ا في ]ُحِجبت المعلومات[. فأكّد [ يعيش حاPW1_97أراد بوكر معرفة ما إذا كان صحيح 

 ذلك. P54يعرف اسم الشارع الذي يعيش فيه هذا الشخص. نفى  P54سأل بوكر عّما إذا كان 

 .الفيسبوكن لديه رقم هاتفه وحسابه على إ  P54يعرف عنوان بريده اإللكتروني. قال  P54سأل بوكر عّما إذا كان 

الدفاع، إما في هذه اللحظة بالذات أو بعد نهاية الجلسة. سألت  محامي  مشاركة هذه المعلومات مع    P54سأل بوكر عّما إذا كان بإمكان  

 P54خارج قاعة المحكمة. قال    ذي تركهالمعلومات على هاتفه المحمول الهذه  إذا كانت لديه    P54  المحكمة  ةالقاضي كيربر رئيس

أنه سيعطيه بطاقة  P54 معه. أخبر بوكرالذي كان يحمله لديه أي شيء على الهاتف  لم يكنإنه يمكنه إرسال رقم الهاتف الحق ا، ألنه 

 إرسال المعلومات إليه عبر البريد اإللكتروني.  P54العمل الخاصة به وسيكون ممتن ا إذا كان بإمكان 

*** 

 دقيقة[ 30]استراحة لمدة 

 مون الفوريون األدوار[]تبادل المترج

*** 

 إنه كان سُني ا. P54عن طائفته. قال  P54سأل محامي الدفاع فراتسكي  

معرفة الجانب    P54نة والعلويين داخل النظام السوري. أراد  التفاعالت بين السُ أن يشرح للمحكمة  إذا كان بإمكانه    P54سأل فراتسكي  

 العسكرية أو األمنية. ]القوات[ أو  االجتماعي  الجانبالذي يشير إليه فراتسكي: 

هناك درجات    ولكن كانتيهيمنون على األجهزة األمنية.    كانوا  أن العلويين  P54باألجهزة األمنية. أوضح    امهتم  كان  قال فراتسكي إنه  

ال نفس  لـطائفةمختلفة حتى داخل  الطائفة،  P54. وفق ا  قبائل  ةالعلوي  تتكون  ثابت امن  يكن شيئ ا  لم  "الذي  قبيلة   :،  المثال،  سبيل  على 

 كلبية...إلخ".

% من السكان السوريين بينما كانوا يسيطرون على الدولة. فأكّد  10توضيح ما إذا كان العلويون يشكلون    P54أراد فراتسكي من  

P54 .ذلك 

هناك صعوبات. كان هناك نظام سياسي، كانت    إنه  P54قال  عن مدى صعوبة عمل شخص سُنّي في المخابرات.    P54سأل فراتسكي  

 به، فلن يواجه مشكلة.  التزم  موإذا كان المرء منخرط ا في هذا النظام و

علوي.  شخص  ة من  ي أعلى مرتبنّ سُ شخص  له سلطة أكبر في اتخاذ القرار في سيناريو يكون فيه    كانأراد فراتسكي أن يعرف من  

دة بشكل واضح في  الطائفية موجوإن عقلية مختلفة. يتمتع بفيما يتعلق باألهمية: حتى لو كان أنور علوي ا، فلن يُسمح له بأن   P54قال 

سيظل ن ا، ف، حتى لو كان المعارض علوي ا أو مسيحي ا أو سُ P54ال عالقة له باألديان. وفق ا لـ  شرطةجوهر نظام الف  األجهزة األمنية،

بالضباط  أي  لنظام،  ل  لمجّرد معارضتهيتعرض لإلبادة   يتعلق  فيما  العليا.  يتعلق بالقيادة  ل  دونفيما  الرفيعة  القراالمستويات  ،  رصنع 

 سلطة أكبر. ب ه قد يتمتع العلويونأن P54أوضح 

 إنه يعرفه شخصي ا. P54يعرف حافظ مخلوف. قال  P54أراد فراتسكي أن يعرف ما إذا كان  

 ن "الدائرة المقربة" نتيجة لعالقة القرابة التي تربطه إنه كان من بي  P54سأل فراتسكي عن دور حافظ مخلوف في النظام السوري. قال  

عندما كان في سوريا: كان    اتمناسبفي إحدى الإن    P54مدير. قال سلطة  ( ولديه سلطة أكبر من  خالهالرئيس )وهو في الواقع ابن  ب

فقط    ،وزير الدفاعلمة لـ]علي[ مملوك وديب ]زيتون[ وحتى  لزِ )عقيد(، لكن أوامره كانت مُ   P54نفس رتبة    يحملحافظ ]مخلوف[  
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]األخرى[. مثل دور ماهر األسد  األقسامالفعلي هو رئيس قسم من بين مئات حافظ ، كان منصب P54بسبب قربه من الرئيس. وفق ا لـ

، اتخذ قرارات ووسع  رغم ذلك،  مخلوف  حافظللمحكمة أن    P54. أوضح  ]أخرى[  من بين مائة فرقة  ]جيش[  ا لفرقةذي كان قائد  ال

في "الدائرة   ا عضو    كان   مخلوف  حافظإلى أن    P54]القطاعات[ المدنية: رئيس الوزراء واالقتصاد ]...إلخ[. خلص  لتشمل  ته  اسلط

 ".المقّربة 

صديق ا لرئيس  وإنه ]ُحِجبت المعلومات[. "كان رئيس الحرس الجمهوري،    P54إذا كان يعرف مناف طالس. قال    P54سأل فراتسكي  

 " [.]األسد، وصديق بشار لدفاع" األسبق اللواء مصطفى طالسزير اوو رئيس هيئة األركان،نائب الجمهورية، ونجل "

إنها تغيرت  P54ما إذا كانت العالقة بينهما قد تغيرت. قال   P54أن مناف طالس كان صديق ا لألسد، سأل فراتسكي   إلى ةوفي إشار

ا  ضد الحل األمني كان كان لمناف رأي مختلف في استخدام الجيش والعنف وحيث منذ أحداث الثورة.  بشكل عام. ونصح مناف بشار 

 م ترك النظام وانشق.. ثإليه بإيجاد حل مختلف لكنه لم يستمع

 ]ُحِجبت المعلومات[  

 ه كان هناك خالفنذلك، وقال إ  P54د  أكّ ف.  2011بين حافظ مخلوف ومناف طالس عام    خالفسأل فراتسكي عّما إذا كان هناك  

ا.   بين حافظ ]مخلوف[ ومناف طالس، وبين مناف وماهر ]األسد[ أيض 

الذي عارضه مناف. حيث كلّف الرئيس مناف بمقابلة مر يتعلق بالحل األمني  إن األ  P54أراد فراتسكي أن يعرف سبب الخالف. قال  

، تفاجأ مناف بقيام حافظ ]مخلوف[ باعتقال  P54وفود من دوما وإيجاد "حل منطقي" معهم وتلبية مطالبهم المعيشية واإلدارية. وبحسب  

أن مناف فهم أن هناك تيارا آخر هو "الصقور"    P54ل بعضهم في مقر الفرقة الرابعة. وصف  تِ الوفود لدى مغادرتهم من عند مناف. وقُ 

ا على   قبل أن ينشق، استقال مناف ولم يقم بتنفيذ األوامر.والحل األمني.    واصل تطبيقالذي أثر بشكل كامل على الرئيس و كان قادر 

، كان من الممكن قتل شخص مثل أنور P54فق ا لـلكن والشخصي. و  " بفضل تاريخه]القيام بذلك[  الرفض والقول "لم يعد بإمكاني

ا P54كما كان سيحدث لـ ]لعصيانه[،   . تمام 

ى إذا كان مناف طالس موضع ثقة من قبل المخابرات الفرنسية. ]سألت القاضي كيربر عّما إذا كان أنور يتلقّ   P54سأل فراتسكي  

  كي يقصد الوقت قبل أن ينشق مناف. ]تداخلت ترجمةعّما إذا كان فراتس  P54[. سأل  الترجمة الفورية ألنه بدا وكأنه ينتظر شيئ ا ما

 السؤال وإجابة الشاهد.[ 

طلبت القاضي كيربر من مترجم المحكمة المسؤول عن الترجمة من األلمانية إلى العربية التوقف عن الترجمة وطلبت من مترجم أنور 

 ترجمة من األلمانية إلى العربية حتى نهاية الجلسة. اللمحكمة الجالس بجانب الشاهد  مترجم اطلبت من الشخصي البدء في الترجمة له و

إذا كان مناف قد أخبر   الحصول على مساعدة من    P54قال فراتسكي إنه كان يشير إلى سياق انشقاق مناف. سأل عّما  شيئ ا عن 

 "بالطبع".  P54المخابرات الفرنسية. قال 

إنه يمكنه إثارة المسألة مع مناف   P54إذا كان بإمكانه مشاركة عنوان مناف طالس مع محامي الدفاع. قال    P54سأل فراتسكي  

، فما هي الفوائد التي ستعود عليها لهذه  عام  رأيأنه إذا كانت الشهادة سياسية ومسألة    P54شخصي ا، لكنه ال يعرف أنور. وأضاف  

 أنه يمكنه مشاركة رقم هاتف مناف طالس. P54المحاكمة؟ أضاف 

يحفظ الرقم عن ظهر   P54سأل فراتسكي عّما إذا كان يمكنه الحصول على رقم الهاتف على الفور. سألت القاضي كيربر ما إذا كان 

 اتفه.ذلك وقال إن الرقم محفوظ على ه P54قلب. نفى 

 .ذلك  P54[. نفى  ُحِجبت المعلومات يعرف ]  P54قال فراتسكي إنه يمكنه الحصول على الرقم الحق ا واستمر في التساؤل عّما إذا كان 

 ذلك. P54. نفى PW5_100يعرف  P54سأل فراتسكي عّما إذا كان 

أن هذا الشخص كان ضابط ا منشق ا شارك في النزاع المسلح.    P54يعرف ]ُحِجبت المعلومات[. قال    P54سأل فراتسكي عّما إذا كان  

 إلى أن هذا هو كل ما يعرفه عن هذا الشخص.  P54[. خلص  ُحِجبت المعلوماتكان قائد ا عسكري ا في منطقة حلب وهو حاليا ]

 إنه يمكنه الحصول عليه.  P54رقم هاتف ذلك الشخص. قال  P54سأل فراتسكي عّما إذا كان لدى 

 ذلك. P54د  يعرف خالد الحلبي. فأكّ  P54سأل فراتسكي ما إذا كان 

 P54إنه كان رئيس فرع أمن الدولة، والمخابرات في مدينة الرقة، والتقى به    P54يعرفه عنه. قال    P54سأل فراتسكي ما الذي كان  

 في األردن. وإنه حالي ا موجود في دولة أوروبية، ربما النمسا. 

 ذلك.  P54سأل فراتسكي عّما إذا كان هذا الشخص يعرف أنور. فأكّد 

 ذلك.  P54تحدثا عن أنور. فأكّد  وخالدإذا كان هو  P54سأل فراتسكي 
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ا.  أقيمت ضد خالد قبلإن دعوى قضائية  P54. قال خالداد فراتسكي أن يعرف ما الذي قاله أر  أنور وتمت مقاضاته أيض 

 أن ذلك حدث في البلد الذي كان يقيم فيه، في أوروبا.  P54سأل فراتسكي أين حدث ذلك. افترض 

 ذلك.  P54يشير إلى نفس الدولة األوروبية التي ذكرها عندما قال إن خالد قد يكون في النمسا. فأكّد  P54سأل فراتسكي عّما إذا كان 

 .ذلك، وقال إنه يمكنه الحصول على الرقم P54 نفى .خالدرقم هاتف  P54سأل فراتسكي عّما إذا كان لدى 

 استجواب من قبل محامي المدعين

 ذلك. P54. فأكّد 2012قد انشّق في تموز/يوليو  P54سأل محامي المدعين شارمر ما إذا كان 

 إن ذلك تم "على الفور". P54بالمخابرات األردنية ألول مرة بعد وصوله إلى األردن. قال  P54سأل شارمر متى اتصل 

إنه ]نفسه[    P54نور معهم. قال  أل مع المخابرات األردنية وأول لقاء    P54تساءل شارمر عن المدة التي انقضت بين أول اتصال لـ

في األردن أن األردنيين أرادوا ]استجواب[ كل ضابط منشق عن المخابرات ]السورية[، اإلجراء  دخل األردن في تموز/يوليو. كان  

ا، وهذا أمر ال مفر منه. أوضح   انشق في كانون األول/ديسمبر، وبالتالي كانت    أن أنور  P54وحتى األمريكيون أرادوا استجوابهم أيض 

كانون  م معلومات مفيدة في أن ضابط المخابرات األردني قال إن أنور قدّ  P54أشهر بين انشقاق كل منهما. كما ذكر  ستةهناك فترة 

يعرف    P54  غير أن.  2013يناير  الثاني/ السياسية ولم  المعارضة  أنور مع  تعاون  ثم  المعلومات.  ممحتوى هذه  ]مع   نخرط اكان 

لم    P54أي اتصال به ولم يتابع ما كان يفعله أنور، ألن    P54المعارضة[ حتى سافر أنور إلى جنيف، ومنذ ذلك الحين لم يكن لدى  

 مع المعارضة. اكن منخرط  ي

عرف متى رأى قال إن أول اتصال بين المخابرات األردنية وأنور حدث على الحدود. أراد شارمر أن ي  P54أشار شارمر إلى أن  

P54    أنور ألول مرة. قالP54    منه ]أنور[ وتأكدوا   "انتهواأن "بعد    المخابرات العسكرية في المفرق، شعبة  إن المرة األولى كانت في

ا من مهام المخابرات العسكرية كان    P54من أنه ضابط منشق. أوضح   رسلوا من قبل  أن الضباط المنشقين لم يُ   التأكد منأن جزء 

النظام ]السوري[. في ذلك الوقت، كان األردنيون معادين للنظام ]السوري[. كانوا قلقين من أعمال التخريب واالنتقام ]من قبل النظام 

ولم يسافر باسم مستعار. وبالتالي، كانت مهمة المخابرات العسكرية التأكد من أن الشخص حقيقي    السوري ضد الالجئين أو األردن[.

تعرض الستجوابات مطولة قد تستغرق أكثر من اثنتي عشرة ساعة. كان هذا لضمان عدم السماح ألي  المرء كان يإن    P54قال  

جندي.    6,000ضابط و   1,800المعسكر حوالي    كان في،  P54وفق ا لـ  د.بالدخول إلى البلمنشق    يزعم ببساطة بأنه ضابطشخص  

الوثائق.   الشخص ومصادرة األسلحة والتثبّت من صحة  انشق العديد من الجنود حاملين أسلحتهم، وكان من حق األردن التحقق من هوية

ا أن سبب ا آخر    P54. أوضح  بل بعد أن انتهوا منه  في نفس اللحظة التي دخل فيها أنور،  P54لذلك، لم تخبر المخابرات األردنية   أيض 

، وأن  رسالن[ لم يكن هو أن أنور ] P54إلبالغ   نور في المرة األولى ]شهر[. السكن ألدفع إيجار  P54يملك ماال 

ا أثناء االستجواب األول حول عدم وجود نقود لدى أنور. أوضح    P54سأل شارمر   أن أنور لم يتم استجوابه    P54إذا كان حاضر 

من ترك    P54ألردن كل يوم. بفضل عالقاته الشخصية، تمكن  أن العشرات من الضباط يدخلون ا  P54بخصوص المال. وأضاف  

،  PW2_97إن ذلك كان نتيجة حديثه مع    P54إشعار في المخابرات األردنية يطلب منهم إبالغه حال وصول أنور إلى األردن. قال  

هذا كان  (.  4,000را )حوالي  ألن الضباط الذين انشقوا عن المخابرات كانوا قليلين، في حين كان عدد ضباط الجيش ]المنشقين[ كثي

 ]بأنور[. P54هو سبب اهتمام 

ا أثناء استجواب أنور األول. قال  P54أشار شارمر إلى أن ما فهمه هو أن   ا. P54لم يكن حاضر   ال، لم يكن حاضر 

 استجواب من قبل االّدعاء العام

. سألت بولتس  كان يريد االنشقاق إنه كان يعلم قبل شهور من وصول أنور إلى األردن أنه  P54أشارت المدعي العام بولتس إلى قول  

إن الفترة كانت حوالي أربعة أشهر.    P54تحديد الفترة بين تلقي المعلومات وانشقاق أنور الفعلي. قال    P54عّما إذا كان بإمكان  

ديسمبر، ما يعني  /في كانون األول  أغسطس. ثم انشق أنورآب/ في  االنشقاق  في  أنور  رغبة  أنه ربما تلقى معلومات عن    P54وأضاف  

 أنها كانت فترة أربعة أشهر. 

إنه علم "أن هناك عقيد ا في أمن الدولة، جهاز المخابرات، يريد    P54. فقال  P54أرادت بولتس معرفة المحتوى الدقيق لمعلومات  

ا ألنه كان هو نفسه منشق ا، ف P54االنشقاق". أوضح  قد كان يعلم أن القرار كان حساس ا، مما يعني أنه إذا كان قد تم تسريبه، أنه نظر 

المعلومات التي مفادها أن أنور كان ينوي   P54لكان ذلك سيكلف أنور حياته وحياة عائلته. كانت هذه هي الطريقة التي تلقى بها  

أو شخص يثق به، وتم إيصال المعلومات إلى   PW2_97على اتصال بـ كان  أنور   هو أن P54االفتراض الشخصي لـإن االنشقاق. 

P54    حول المعلومات  بعض  هناك  كان  ألنه  سرية،  عليها  الحفاظ  عليه  كان  ]ُحِجبت  ]انشقاق[  الذي  مثل  األشخاص  من  العديد 

  ا قادر  لم يكن  أو أنه    المعلومات[، الذي أرسل رسالة و"نحن" تحققنا من صحتها، لكن ذلك لم يحدث أبد ا ]لم ينشق[، إما ألنه غير رأيه

 على القيام بذلك.
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فإن أي    ،إنه بخصوص المعلومات  P54تقييم الغرض من مشاركة معلومات كهذه. قال    اشخصي    P54سألت بولتس كيف يمكن لـ

ألمانيا ]التي تساعد الالجئين[.  ليس  األردن  ، فإن  P54عرض من السلطات األردنية. وفق ا لـيحصل على أي  شخص يدخل ]األردن[ لن  

تحدث   لذلك  المخيم.  في  البقاء  المتاح هو  الوحيد  الشارع، والخيار  إلى  النزول  أنور  تطلب من  ببساطة أن  األردنية  للسلطات  يمكن 

PW2_97  معP54  .أردني كان عليه أن  كفيل من أجل الخروج من المخيم، احتاجت عائلة أنور إلى ولعمل ترتيبات خاصة ألنور

إن العديد من الالجئين لم  P54يوقع تعهد ا باستضافتهم ويكون مسؤوال  عنهم. باإلضافة إلى ذلك، كان على مدير المخيم الموافقة. قال 

تالي  اليوم الأنور في    تأمين خروجمن جانبه هو    P54يتمكنوا من تأمين مثل هذه اإلجراءات التي أخرت خروجهم من المخيم. ما فعله  

 ، وبقيت عائلته ليوم أو يومين فقط.ولم يمكث في المخيم

 استجواب من قبل محامي المدعين

 ذلك. P54نفى العمل مع المخابرات األردنية. فأكّد  P54أشار محامي المدعين شولتس إلى أن 

ا معهم. سألوه أسئلة إنه كان ضيف ا م  P54كوسيط ألجهزة المخابرات األردنية. قال  بالضبط    P54سأل شولتس كيف تصرف   حترم 

  5ة والشيعة والعلويين.نّ أن هناك العديد من أسماء العائالت ]السورية[ الشائعة لدى السُ   P54عن أي ضابط يدخل ]األردن[. أوضح  

تقديم المساعدة  P54معقولة. أراد  P54إنه سُئل في الغالب عن ضباط. كان لدى السلطات األردنية مخاوف أمنية وجدها  P54قال 

التعاون لم يكن عمال     غير أن هذالحصول على مساعدة للدخول.  من ايدخل    الّ أ  ينبغيألن هناك منفعة متبادلة: عدم السماح لشخص  

اولم يكن   . اوع  بل كان تط P54لـ  ملِزم 

إنه ليس لديه معلومات في    P54يعرف ما إذا كان أنور على اتصال بأجهزة مخابرات أخرى. قال    P54سأل شولتس عّما إذا كان  

 هذا الصدد.

عن هؤالء األشخاص.    P54إنه ينبغي عدم السماح لبعض األشخاص بالدخول وسأل    P54د. كروكر إلى قول    محامي المدعينأشار  

عوا فيه ]ساهم في مخاوفهم، ألنه[ كان هناك احتمال  ضِ إنه كان هناك قلق كبير بين المنشقين في البداية. حتى المكان الذي وُ  P54قال 

لذلك: في عام   أمنية وكانت هناك سوابق  ا مخاوف  أيض  السوري[. كان لألردن  النظام  قبل  بالصواريخ ]من  يتم مهاجمتهم  أن  كبير 

وبما أن النظام السوري "بلطجي"، فقد أرسل مروحيات    .P54ن من المطار الذي كان يخدم فيه  ، هرب طياران إلى األرد1982

إن النظام السوري كان "مجنون ا". يمكن أن    P54وقوات إلى مطار األردن حيث هبط الطياران وأراد أن يعتقلهما في األردن. قال  

قوات إلى الخارج كما فعل في عام    عملية عسكرية ويرسل ذجندي أو ينف  6,000ضابط و  4,000الذي كان يؤوي  ستهدف المخيم  ي

، أو اغتيال أحد، ]للمخيم[  موقع الجغرافيالإن السلطات األردنية أرادت ضمان عدم تمكن أي شخص من تحديد    P54. قال  1982

ولواء ونائب رئيس أركان الجيش أو    برتبة عماد  ، على سبيل المثال: هناك شخصيات رفيعة المستوى  ه كانأن  مع األخذ في االعتبار

 . تسلل إلى البلدبال لدخالءن على عدم السماح  يإلى أننا كنا حريص P54حتى رئيس الوزراء. خلص 

إنهم   P54عّما حدث لتلك المجموعة من األشخاص الذين قررت السلطات األردنية عدم السماح لهم بالدخول. قال  P54سأل كروكر 

 عادتهم إلى المعبر الحدودي الرسمي. أعيدوا إلى سوريا. تمت إ 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

ا    P54سأل محامي الدفاع فراتسكي   عّما إذا كان ذلك يعني أنه كان يساعد السلطات األردنية في التحقق مما إذا كان الشخص جدير 

ا من تلك العملية فقط. P54بالثقة. قال   إنه لم يكن هو فقط، وإنما كان جزء 

 ذلك.  P54وآخرين. فأكّد  P54سأل فراتسكي عّما إذا كانت السلطات األردنية قد أخذت معلومات عن المنشقين من 

 كشاهد.  السماح له باالنصرافبإحضار هاتفه قبل  P54استراحة قصيرة للسماح لـ عن أعلنت القاضي كيربر 

 وسلم ورقة للقاضي كيربر. P54عاد 

 .PW2_97تزويد القضاة برقم هاتف مناف طالس، و]ُحِجبت المعلومات[، وخالد الحلبي، وأشارت القاضي كيربر إلى أنه تم 

برأسه. قالت  P54، مع الدفاع. فأومأ PW2_97 رقم هاتف سأل بوكر عّما إذا كان باإلمكان مشاركة أرقام الهواتف األخرى، وفيها

 القاضي كيربر إن أرقام الهواتف ستتم مشاركتها. 

 مساء .  12:25باالنصراف في الساعة  P54سُِمح للشاهد 

 مسائل إدارية

 

ا على التعرف على خلفية شخص بناء على   P54اقبة المحاكمة: لم يقّدم مالحظة من مر 5 ا جيد ا. من المفترض أنه أشار إلى أنه كان قادر  شرح 
 اسمه.
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 إضافية. على أدلة للحصولأعلن محامي الدفاع بوكر أن الدفاع لديه طلبان 

 ]فيما يلي إعادة صياغة لطلبي الدفاع، بناء  على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[ 

 [ كشاهد PW1_97طلب الدفاع استدعاء أحمد الجربا ]

وعائلته   PW1_97 اعتُِقل . كان يعارض حافظ األسد.2014إلى   2013رئيس ائتالف المعارضة من  PW1_97كان  (1
أن أنور كان ودود ا معه في ذلك    بشهاد مفادها  PW1_97 يدلي. س285عندما التقى شقيقه أنور في الفرع    1996في عام  

لصالح أن يشهد على أنشطة أنور  PW1_97باإلضافة إلى ذلك، يمكن لـثالثة من أقاربه. في إطالق سراح الوقت وساعد 

وعمل لصالح المعارضة، على سبيل المثال من خالل وضع قوائم   ،أنه كان يعارض نظام بشار األسدولمعارضة في تركيا،  ا
عض الدراسات  بوإجراء    ،كشف عن وجود صحفي كان يعمل في حزب هللاالبيضاء وسوداء للضباط، وإصدار وثائق سفر، و

 ونحو ذلك.  ،األمنية

ال يزال في الواقع  كان  بينما    ،أي شكوك بأنه هرب للعرض فقط  دحضسيُظهر هذا سلوك المتهم قبل وبعد وقت الجريمة، وي (2

باإلضافة إلى ومع السفير األمريكي روبرت فورد عن أنور.  PW1_97يعمل لصالح النظام. وبحسب فايز سارة، تحدث 

 مع الدكتور كمال اللبواني في جنيف.  PW1_97ذلك، عمل 

قانون  من   2( القسم 5) 244يجب تخفيض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة  (3

المحاكمة.   الجنائية األلماني لغرض هذه  المحاكمة    تنظراإلجراءات  الخارج وفي  هذه  في  المرتكبة  بها الاألفعال  معترف 
في هذه المحاكمة. يجب زيادة جهود المحكمة    ييومالشأن الوال يزالون  كانوا  الشهود الذين يعيشون في الخارج  وإن  دولي ا.  

  أشكاال  إن  لق بهؤالء الشهود.  ( من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني فيما يتع2)  244لمادة  بموجب افي تحديد الحقيقة  

  PW1_97أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الهاتفية أو البريد اإللكتروني ممكنة وقد تم استخدامها في الماضي. تم إبالغ  
 من قبل الدفاع وهو على استعداد لإلدالء بشهادته، على الرغم من أنه يفضل اإلدالء بشهادته عبر الهاتف.

 كشاهد ،في ]ُحِجبت المعلومات[ احالي   الذي يعيش ،[PW2_97استدعاء ]طلب الدفاع 

، أعرب المتهم عن موقفه السلبي تجاه النظام 2011أنه في وقت مبكر من صيف    بشهادة مفادها  PW2_97  يدليسوف   (1

[. كان يعرف ُحِجبت المعلومات]متجها إلى  بالمساعدة، لكن ذلك لم يحدث ألنه غادر    PW2_97ورغبته في االنشقاق. وعد  

ما   2011أنه نقل/ذكر إلى أنور في عام    PW2_97تعاطف أنور مع الثورة منذ البداية. باإلضافة إلى ذلك، يعرف  عن  
، وتم إطالق سراحهم  20إلى  15بين   . لذلك  اتبع  معتقال 

من قانون    2( القسم 5) 244ة الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة يجب تخفيض متطلبات إمكاني (2
بها  الخارج والمعترف  في  المرتكبة  المحاكمة في األفعال  تنظر هذه  المحاكمة.  الجنائية األلماني لغرض هذه  اإلجراءات 

يومي في هذه المحاكمة. يجب زيادة جهود المحكمة  دولي ا. وإن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا وال يزالون الشأن ال

  أشكاال  إن  ( من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني فيما يتعلق بهؤالء الشهود.  2)  244في تحديد الحقيقة بموجب المادة  
 أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الهاتفية أو البريد اإللكتروني ممكنة وقد تم استخدامها في الماضي. 

 في ]ُحِجبت المعلومات[، كشاهد ا[، الذي يعيش حالي  PW3_97طلب استدعاء ]

أن المتهم   ادلي بشهادة مفاده، هو صحفي سوري، اعتُِقل في فرع الخطيب لمدة أربعة أيام. ويمكنه أن يPW3_97إن   (1

 P31أيض ا    PW3_97يعرف  و.  المطاف  في نهاية  PW3_97عامله معاملة حسنة خالل هذه الفترة. تم إطالق سراح  

بتناول هذا الطعام في مكتبه.    P31إلى الفرع، وأن أنور سمح لـ  P31لـبإحضار طعام    P31وسيشهد أن أنور سمح لوالدي  
 من قبل المتهم. لإلهانةنه تعرض إالذي قال  P31مع شهادة هذا ويتعارض 

أن المتهم كان يحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من المعتقلين. لم يكن المتهم مسؤوال  عن كل    PW3_97سوف تُظهر شهادة   (2
 الء بشهادته في المحكمة.لعائلة أنور أنه مستعد لإلد PW3_97ما حدث في الفرع. أوضح 

 تلت رئيسة المحكمة كيربر قرار المحكمة الثاني.

 ]فيما يلي إعادة صياغة لقرار المحكمة، بناء  على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[ 

 حكم المحكمة بشأن التصنيف القانوني لألفعال المنسوبة إلى المتهم 

وأن هذا المعتقل توفي الحق ا. من المحتمل أن يكون  الشكل  إنه رأى أحد رفاقه المعتقلين ينزف من جرح دائري    P20قال   أ(  1
اسبب وفاته   من القانون الجنائي    4الفقرة  (  2)  211، وفق ا للمادة  دنيئةفع  ناريًّا، والذي يمكن أن يرقى إلى جريمة قتل بدوا   عيار 

 .األلماني

: تم نقل جثة واحدة من الزنزانة، ثم توفي ثالثة إلى أربعة معتقلين 2012أن حاالت وفاة حدثت في تموز/يوليو    P46ذكر   ب(  1
 الذي  ،كذلك إنه في غرفة في مستشفى حرستا  P46داخل الزنزانة. قال    زة عليهمصالة الجناباقي المعتقلين    أّدىآخرين، و

وتوفي اآلخر  في القلب فقط، توفي شخصان آخران. كان أحدهما يعاني من مشكلة سابقة  251معتقلين من الفرع  كان يستقبل

https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/04/inside-the-raslan-trial-eyewitness-declares-90-certainty-that-raslan-beat-him/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/23/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
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  4  الفقرة(  2)  211لمادة  بموجب اقتل بدوافع دنيئة  يمكن النظر بوجود  في الفرع.    ةصابأن تعّرض إلغرغرينا بعد  بسبب ال

 في أربع حاالت، ويمكن أن يكون للحالة الخامسة سبب مختلف.  من القانون الجنائي األلماني

ا . وقد يرقى هذا إلى جريمة وفق  2012وحزيران/يونيو أو منتصف    2011إنه أّكد وفاة شخصين بين نيسان/أبريل   P51قال   ج( 1

 في حالتين.  من القانون الجنائي األلماني 4الفقرة  (2) 211للمادة  

المحكمة أي شك لصالح المتهم، على افتراض   بّددتُ خالل نفس اإلطار الزمني،   حاالت وفاة عندما يذكر شهود مختلفون حدوث   د( 1

على المدعين  محاكمتها  تم  تمتطابقة وذات صلة بنفس الحالة. كما ذكرنا سابق ا، ال ينطبق تقييد األفعال التي  كانت  أن الجثث  

بموجب القانون  ( من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني. لذلك، فإن اإلدانة 5)  395لمادة ا بموجبالذين انضموا إلى القضية 
 ة: ممكنة في الحاالت التاليالجنائي األلماني 

، 2  رقمالفقرة  (  1)   224،  223يرقى إلى المادتين  إنه تعرض للضرب على أخمص قدميه، وهذا يمكن أن    P51قال   (أ
 القانون الجنائي األلماني. من  1 رقمالفقرة  (3) 239

رقم الفقرة  (  1)  224،  223إنه تعرض للضرب بكابل من أربعة أسالك، وهذا يمكن أن يرقى إلى المادتين    P48قال   (ب

 القانون الجنائي األلماني. من   2

  224،  223إنه تعرض للضرب بالكابالت وأعقاب البنادق وتعّرض لتهديد بالقتل، وقد يرقى هذا إلى المادتين    P47قال   ( ج

 ب من القانون الجنائي األلماني. 239، و1( الفقرة رقم 3) 239، و2( الفقرة رقم 1)

، وكانت  ضع كيس بالستيكي فوق رأسه ثم أشِعلت النار بالكيسوتم و  إنه تعرض للضرب بالكابالت واألنابيب،  P46قال   ( د

  239و  ،2  الفقرة رقم(  1)  224،  223المادتين  إلى    رقىشرجه، وهذا يمكن أن يفتحة  هناك محاولة إلدخال شيء في  

األلماني ]اإلصدار  القانون الجنائي  من 3+1( الفقرتان  1) 177والمادة  القانون الجنائي األلمانيمن  1 الفقرة رقم( 3)
 القديم[.

قانون المن    223ظروف السجن العامة التي وصفها يمكن أن ترقى إلى المادة    غير أنإنه لم يتعرض لإليذاء،    P44قال   (ه
 الجنائي األلماني. 

رقى  رأسها بين رجليه، وقد ي  وضعن أحد الحراس  إإنها تعرضت للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، و  P42  تقال (و

 من  3+1( الفقرتان  1)  177والمادة    القانون الجنائي األلمانيمن    2الفقرة رقم  (  1)  224،  223  المادتينإلى    هذا

 القانون الجنائي األلماني ]اإلصدار القديم[.أ من 174 المادة ]اإلصدار القديم[ و القانون الجنائي األلماني

 الفقرتان(  1)  7كما وردت بموجب المادة  جرائم التعذيب والحرمان الشديد من الحرية    يتم النظر فيتموز/يوليو،    21سابق ا في    ر كِ كما ذُ 
يتم  )د( و)و(    نحالتيالعين الشروط المسبقة الالزمة لذلك. في  . وصف العديد من المدّ قانون الجرائم ضد القانون الدوليمن    9+    5

الجرائم ضد القانون الدولي  قانون من  7الفقرة ( 1) 7المادة القضاة أنه من الضروري إضافة ال يرى اعتداء جنسي. وجود  النظر في

 ]االختفاء القسري[ للتهم. 

 محامي المدعينسبق تقديمه من قبل  الحصول على أدلةقرار المحكمة برفض طلب 

[ استدعاء فاضل عبد الغني  92، اليوم  46تقرير المحاكمة رقم ارمر ]تم رفض الطلب الذي تقّدم به محامو االّدعاء بانز وكروكر وش 
 رها. العديد من تقارير األمم المتحدة وغي وتالوةومريم الحالق 

ده غالبية الشهود.  لقد ثبت بالفعل أن اعتقال األفراد دون إبالغ أي شخص بمكان وجودهم يشكل جزء ا من استراتيجية النظام. هذا ما أكّ 

 الفردية.بصفته  الجاني/دوافع مرتكب الجريمة إن األمر المهم يقتصر علىومع ذلك، فإن دوافع الدولة ليست مهمة. 

 سبق تقديمها من قبل الدفاع الحصول على أدلة  قرار المحكمة برفض طلبات

 في ]ُحِجبت المعلومات[.  احالي  ، الذي يعيش PW3_93[ الستدعاء  93، اليوم 46تقرير المحاكمة رقم تم رفض طلب الدفاع ]

نظام كبير  عبارة عن  أجهزة المخابرات هي  إن  ، أو أين كان يعمل، أو متى كان يعمل هناك.  PW3_93لم يتم توضيح طبيعة عمل  

فترة الخالل    251يعرف ببساطة أي شيء عّما كان عليه الفرع  كان    PW3_93ن الفروع. لذلك ال يمكن االفتراض أن  له العديد م

 االتهام ذات الصلة لهذه القضية بالذات. التي تغطيها الئحة 

  PW3_93في طلب الدفاع. كما ال يذكر الطلب ما إذا كان    PW3_93  عتقاللم يتم تحديد مكان وال وقت اإذ  .  ال يوجد هناك رابطكما  

ذكر . كما لم يُ عن كيفية معاملة المتهم للمعتقلينأي شيء عن آراء المتهم أو    PW3_93قد التقى بالمتهم قبل انشقاقه أو كيف يعرف  
 وال أين ومتى حدثت هذه المساعدة المزعومة.  PW3_93كيف ساعد المتهم بالضبط 

  وذلك بالموازنة بين وجود صلةقانون اإلجراءات الجنائية األلماني،    2( ق  5)  244لمادة  بموجب ا قييم طلب الدفاع  قام القضاة بت

منخفضة. ليس من الواضح ما  اإلثباتية  قيمة  العتبر  الستدعائه. تُ   إزاء الجهود المؤسسية  PW3_93المتوقعة لشهادة    والقيمة اإلثباتية
تُ   PW3_93. إن حقيقة إطالق سراح  PW3_93  سيقّدمهاالتي  ومقدار المعلومات  هي المعلومات   ظهر فقط أن بسرعة يمكن أن 

أفراد. ومن المعروف للمحكمة أيض ا أنه كان على اتصال بالمعارضة وأشخاص مثل كمال    معتقلينالمتهم كان على استعداد لمساعدة  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
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في االتحاد األوروبي وبالتالي ال يمكن الوصول إليه إال من خالل طلب رسمي للمساعدة    PW3_93ال يعيش    ورياض سيف.اللبواني  

ذات الصلة، علم القضاة أن طلب المساعدة القانونية إلى تركيا يستغرق   من خالل إجراء االستفساراتالقانونية موجه إلى تركيا. ولكن  
.  2019معلق ُقّدم إلى تركيا منذ عام  طلب  حيث ال يزال هناك  هر حتى تتم معالجته، وربما فترة أطول.  ما ال يقل عن أربعة إلى ستة أش

ا للتقدير من شأنه أن يؤدي إلى إطالة   PW3_93استدعاء  إنفي تشرين األول/أكتوبر و الحصول على األدلة، سينتهي ةالحالي اتوفق 
 . PW3_93لـ شخصي  النطباع  االألنه من الضروري الحصول على  بالصوت والصورة  . ال يمكن إجراء شهادة  هذه المدة بشكل كبير

 قرار المحكمة بخصوص طلبات الحصول على أدلة سبق تقديمها من قبل الدفاع 

 لـ]ُحِجبت المعلومات[.  ا، الذي عمل رئيس  PW1_95[ الستدعاء  95، اليوم 47تقرير المحاكمة رقم تم رفض طلب الدفاع ]

منخفضة جد ا، وهي قريبة من كونها غير ذات صلة. ]أشار القضاة إلى بيان المدعي العام في    PW1_95القيمة اإلثباتية لشهادة  إن  

[. وخلصت المحكمة كذلك إلى أن المتهم ربما كان ببساطة غير راغب في مساعدة  48تقرير المحاكمة رقم  تشرين األول/أكتوبر ]  6
PW1_95 ا بالفعل في هذا واستخدم عجزه المزعوم كذريعة. و ، فلن يكون مستغرب ا أنه لم يستطع الموقفحتى لو كان المتهم عاجز 

 االعتراض على أمر عقيد آخر، ال سيما في ظل الوضع الخاص لحافظ مخلوف.

في االتحاد األوروبي وبالتالي ال يمكن الوصول إليه إال من خالل طلب رسمي للمساعدة القانونية موجه إلى    PW1_95ال يعيش  
ذات الصلة، علم القضاة أن طلب المساعدة القانونية إلى تركيا يستغرق ما ال يقل عن أربعة االستفسارات  من خالل إجراء  ولكن  تركيا.  

ا للتقدير2019منذ عام    إلى تركياحيث ال يزال هناك طلب معلق ُقّدم  .  فترة أطول  إلى ستة أشهر حتى تتم معالجته، وربما   ات . وفق 
من شأنه أن يؤدي إلى إطالة هذه المدة بشكل    PW1_95إن استدعاء  األدلة في تشرين األول/أكتوبر و  الحصول على ، سينتهي  ةالحالي

 .PW1_95لـشخصي  النطباع االالحصول على  ألنه من الضروري بالصوت والصورة. ال يمكن إجراء شهادة كبير

.   1:37ُرفِعت الجلسة الساعة   مساء 

 

 2021تشرين األول/أكتوبر،  14  – يوم المحاكمة الثامن والتسعون 

ا بحضور سبعة أشخاص وأربعة صحفيين. ومثّل االدعاء العام المدعيان العامان كلينجه  09:45بدأت الجلسة في الساعة  صباح 

 وبولتس.

 6P55شهادة  

من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني ]الحق في عدم اإلجابة   55بحقوقه بموجب المادة  P55المحكمة  ةأبلغت القاضي كيربر رئيس

على تقديم معلوماته الشخصية في المحكمة، مع ذكر اسمه    P55المقربين[. وافق  هعلى أي أسئلة يمكن أن تدين الشاهد أو أحد أقارب

ا وسكرتير سابق لرئيس فرع التحقيق  56، وهو سوري يبلغ من العمر P55هنته الحالية. أُبلغ وعمره وم ، ويعيش حالي ا 285عام 

 وجود أي عالقة تربطه بالمتهم سواء بالقرابة أو المصاهرة. P55نفى ]ُحِجبت المعلومات[، بحقوقه وواجباته كشاهد. في 

 استجواب من قبل القاضي كيربر 

 فيه تطوع في المخابرات إن P55قال  عن عمله في سوريا وكيف تواصل مع أنور.  P55سألت القاضي كيربر رئيسة المحكمة 

أنه ال  P55المخابرات العامة. أكد  إدارة في  285، الفرع التحقيق، وبعد دورة تدريبية لمدة تسعة أشهر، تم تعيينه في فرع 1983

 الفرع برتبة مالزم أول.بأنور  التحقيتذكر التواريخ جيد ا. ]ثم[ 

في   ذلك كون يمكن أن يه ال يتذكر التواريخ، لكن إن P55قال تحديد وقت حدوث ذلك.  P55سألت كيربر عّما إذا كان بإمكان 

نشقاقه  في جميع األقسام وأن وظيفته األخيرة قبل ا 285كذلك أنه خدم في الفرع  P55. أوضح 1986، أو 1985أو  ، 1984

 . كانت سكرتير فرع التحقيق

 . 1983إنه بدأ في حزيران/يونيو  P55العمل في جهاز المخابرات. قال   P55سألت كيربر متى بدأ 

 بل ثمانية أشهر من انشقاقه. إن ذلك كان ق P55العمل كسكرتير لفرع التحقيق. قال  P55سألت كيربر متى بدأ 

 

" طوال شهادته. ومع ذلك، فإن كلمة "استجواب" بالعربية يمكن أن تعني  االستجوابإلى "فرع/قسم  P55مالحظة من مراقب المحاكمة: أشار  6
ا "تحقيق ا ألن معظم الشهود السابقين أحيلوا إلى فرع/قسم التحقيق، فسيتم استخدام مصطلح أيض  في هذا التقرير. وتسبّب   "التحقيق"". نظر 

ا في بعض االلتباس للمحكمة وكان على   أن يحل االلتباس في وقت الحق في شهادته. P55المصطلح أيض 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/28/inside-the-raslan-trial-everything-is-relative/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/28/inside-the-raslan-trial-everything-is-relative/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/inside-the-raslan-trial-prosecution-life-sentence-expected/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/inside-the-raslan-trial-prosecution-life-sentence-expected/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/inside-the-raslan-trial-prosecution-life-sentence-expected/
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إنه خدم في جميع أقسام الفرع، على سبيل المثال كان رئيس  P55عن الصفة التي كان يعمل بها قبل ذلك. قال   P55سألت كيربر 

 قسم الكمبيوتر حيث كان عليه طباعة األوراق. 

من كيربر توضيح ما إذا كانت تتحدث عن   P55واألقسام التي تألف منها. طلب  285أرادت كيربر معرفة المزيد عن هيكل الفرع 

 أقسام خارج الفرع.

يوجد رئيس الفرع مع أن هيكل الفرع تكّون من مبنى منفصل حيث كان  P55قالت كيربر أنها كانت تتحدث بشكل عام. أوضح  

 قسم األرشيف بجانبه.  رئيسسكرتيره و

ذلك،  P55قسم األرشيف ورئيس الفرع في نفس الطابق. فأكّد  رئيسأن مكتبي بأرادت كيربر التأكد من أنها فهمت بشكل صحيح 

 رئيس الفرع.مكتب يقع بجانب قسم األرشيف  رئيسقائال  إن مكتب 

 مبنى، ولكن داخل المبنى. إنه ال توجد أي أقسام خارج ال P55. قال  285سألت كيربر عّما إذا كانت هناك أقسام في الفرع 

]بدأ بتعدادها[: رئيس قسم الحراسة، رئيس قسم التحقيق والمحققين، رئيس قسم   P55أشارت كيربر إلى أن هذا ما قصدته. 

 )السيارات والسائقون(.  المحاسبة، رئيس قسم السجن وعناصره، ضابط اآلليات وعناصره

رجمة الت تعّما إذا كانت كيربر تقصد ما إذا كان هناك قسم بريد ]تسبب P55سألت كيربر عّما إذا كان هناك قسم بريد. تساءل 

قسم رئيس ل ابأن هذين القسمين يتبعان إداري   اوقسم المراسالت البريدية، علم  في سوء فهم[ ونفى، قائال  إن هناك قسم الذاتية  الشفوية

 األرشيف.

أقسام الفرع لمدة سنتين أو ثالث سنوات  قسم من  كلإنه عمل في  P55. قال P55عمل بريد يربر أن تعرف في أي قسم أرادت ك

 يعرف جميع مهام الفرع. كان أنه  P55قبل نقله إلى قسم آخر. وأضاف 

 . 251نقل إلى الفرع قبل أن يُ  خدم لفترة طويلةإنه لم يفهم لكن ]أنور[  P55. قال 251ل أنور إلى الفرع قِ سألت كيربر متى نُ 

، عاد إلى  251أنه بعد ذهاب ]أنور[ إلى الفرع  P55في وقت ما. أوضح  285سألت كيربر عّما إذا كان أنور قد عاد إلى الفرع 

 . 285الفرع 

ق ا قبل نقله. بعد عودته من الفرع الداخلي ]الفرع أن ]أنور[ كان محق P55. وصف  285سألت كيربر عن وظيفة أنور في الفرع 

 [، كان رئيس قسم التحقيق.251

أنه بصفته إنسان ا،  P55أنور ويقيّمه كشخص. أوضح  P55انطالق ا من تجربته الشخصية، أرادت كيربر أن تعرف كيف يصف 

ا، ولكن في الفرع  ا مختلفين.  251كان ]أنور[ إنسان ا سوري ا صالح   ]عند نقل أنور[ انقطعت عالقتهما، ألنهما كانا فرع ا وقسم 

أن اتصالهما كان يقتصر على تحية  P55. فأوضح 285على اتصال بأنور بعد عودته إلى الفرع  P55سألت كيربر عّما إذا كان 

إنه كان هو نفسه ضابط   P55يقّدم االحترام ألنور، مع األخذ في االعتبار الرتبة العسكرية ألنور. قال  P55لبعض وكان بعضهما ا 

 "سيدي" وباحترام.[ أنور بـ P55صف بينما كان ]أنور[ ضابط ا. ]لذلك خاطب 

 ذلك.  P55. نفى 251يعرف كيف كان سلوك أنور في الفرع  P55سألت كيربر عّما إذا كان 

يعرف فقط أنهم نقلوا  P55  كان إنه ليس لديه أي معرفة بهذا الصدد. P55أنه قيل إن أنور كان بارد ا. قال إلى أشارت كيربر 

 [. 285]أنور[ وأعادوه ]إلى الفرع 

إن هذه المساحة   P55فيما يتعلق بظروف عمله، أرادت كيربر معرفة ما إذا كان لدى أنور مساحة عمل وكيف كان شكلها. قال 

ا   P55لجنة التحقيق. خلص  مذكرات ع وسيارة وهاتف. كان يوقّ  مكتب تألفت من مكتب وطاولة إلى أن هذا كان كل ما كان واضح 

 .اعتياديةله ولآلخرين وأن هذه كانت إجراءات 

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

  اوتحديد  ، 2012كان في نهاية كانون األول/ديسمبر  ذلك إن P55. قال بالضبط P55أراد القاضي فيدنير أوال  معرفة متى انشق 

 كانون األول/ديسمبر.  31في 
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 كان العميد ركن أحمد ديب.  285إن رئيس الفرع  P55. قال P55عندما انشق   285سأل فيدنير من كان رئيس الفرع 

 ]كان[ سكرتير رئيس فرع التحقيق. إنه  P55. قال 2012وصف وظيفته في نهاية صيف/خريف  P55طلب فيدنير من 

لصالح من كان   P55، وسأل  251يتحدث عن القسم داخل الفرع  P55أراد فيدنير توضيح ما إذا كان بقوله "فرع التحقيق"، كان 

 أحمد ديب. ،285[ رئيس الفرع سكرتير ]كان P55يعمل سكرتير بالضبط. قال 

 ه[. يذلك، وقال إنه وشخص آخر، العموري ]كانا سكرتير P55هو سكرتيره. فأكّد  P55سأل فيدنير عّما إذا كان  

 إن ذلك كان قبل انشقاقه بسبعة إلى ثمانية أشهر. P55سكرتيره. قال  P55سأل فيدنير متى أصبح 

ا أول عندما بدأ العمل في الفرع  P55أشار فيدنير إلى قول  إنه لم يقل عميد. ]يبدو أن مترجم   P55قال ف. 285إن أنور كان مالزم 

من األلمانية إلى العربية للشهود والمدعى عليه والمدعين استخدم مصطلح عميد. أوضح مترجم المحكمة  الذي كان يترجم المحكمة 

 إلى أنه فهم اآلن.  P55 أشار لى األلمانية أن فيدنير قصد "مالزم أول".[والذي كان يترجم من العربية إ P55الجالس بجوار 

ا أول عندما بدأ العمل. قال  ا أول وتمت ترقيته خالل السنوات التالية  P55سأل فيدنير عّما إذا كان أنور مالزم  إن ]أنور[ كان مالزم 

 أنهما كانا مع ا في ]نفس[ الفرع. P55إلى رتبة مقدم. أوضح 

؛ هل كان في منتصف العشرينيات أو  285عّما إذا كان بإمكانه تقدير عمر أنور عندما بدأ العمل في الفرع  P55 سأل فيدنير

 . 251عّما إذا كان فيدنير يقصد الوقت الذي عاد فيه ]أنور[ من الفرع  P55 ألمنتصف الثالثينيات على سبيل المثال. س

  30أو   27أو   26إن عمر ]أنور[ كان  P55. قال 285فيدنير، وأوضح أنه كان يقصد عندما جاء أنور ألول مرة إلى الفرع نفى 

 مالزم أول.برتبة [ عندما جاء 30و  26]بين 

كان  عندما  1987و 1980، مضيف ا أنه رأى أنور بين عامي ذلك P55سأل فيدنير عّما إذا كان هذا قد حدث في التسعينيات. نفى 

 . ا[ شاب  ]أنور

إذا كان يعرف ما إذا   P55 . سأل فيدنير251إنه لم يكن على اتصال بأنور بعد نقل األخير إلى الفرع  P55 أشار فيدنير إلى قول

إلى الفرع  285فيدنير عّما إذا كان يقصد النقل من الفرع  P55أم حدث لسبب خاص. سأل  ااعتيادي   اأمر  كان النقل بين الفروع 

 . 285، أو عندما عاد ]أنور[ إلى الفرع 251

أنه كان هناك العديد  P55بعد توضيح أنه قصد الخيار األول، سأل فيدنير عّما إذا كانت التنقالت بين الفروع شائعة أم ال. أوضح 

 P55، من حيث السبب، لم يعرف لكن[. و285[ إلى الفرع ]الفرع رسالنأثناء األحداث، ومنها عندما أعادوا أنور ] من التنقالت

 .االعتيادي أم ال. عاد ]أنور[ إلى الفرع إلى عمله ااعتيادي  وآخرون ما إذا كان ذلك 

ب  وآخرين كانوا يحترمون أنور بسب P55"عمله االعتيادي". حتى أن  P55عّما قصده بـ"عمله االعتيادي". قال  P55 سأل فيدنير

.  . كان ضغط العمل الهائل أثناء األحداث   الفرع بأكمله مشغوال 

 إن ]أنور[ كان رئيس قسم التحقيق. P55. قال 285سأل فيدنير عن مهمة أنور في الفرع 

 .مذكراتإن ]مهمة أنور[ كانت التحقيق وتوقيع ال P55أراد فيدنير أن يعرف بالضبط ما كانت مهمته. قال 

أن جميع المحققين كانوا يجرون التحقيقات.   P55سأل فيدنير عّما إذا كان هذا يعني أن أنور كان يجري التحقيقات بنفسه. أوضح 

يجري التحقيقات ألن عمله  من معرفة من الذي  P55عن الفرع، وبالتالي لم يتمكن  ه منفصال  كان مبنى رئيس الفرع وسكرتير لكنو

 في ]مكتب[ السكرتير.كان 

 "مالحظة ماذا؟" P55لم يتمكن من رؤية أو مالحظة ذلك بنفسه. سأل  P55أل فيدنير عّما إذا كان هذا يعني أن س

قد رأى أو التقى بأنور أثناء عمل األخير أو أثناء التحقيق الذي كان يجريه األخير. قال  P55أوضح فيدنير أنه يقصد ما إذا كان  

P55  .رئيس قسم  عملهفي السجن بالطابق السفلي أو في مكتبه أحيان ا. كان يجري التحقيق ]أنور[   حيث كانإنه لم يره أثناء التحقيق

 وزمالئه عالقة به.  P55لم يكن لـو ،التحقيق
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. أراد فيدنير  كان هناك العديد من التنقالت أثناء األحداث  ذكر أنه ليس لديه علم بسبب نقل أنور وأنه P55ر إلى أن أشار فيدني

  "رؤساء"كل عام ولقد جلبوا تنقالت أنه كانت هناك  P55. أوضح 2011قبل عام على نفس الوتيرة التنقالت معرفة ما إذا كانت  

: ت P55 أعطىمن محافظات أخرى.  ، وتم نقل العقيد فراس حامد الذي  285م نقل العميد أحمد ديب من فرع درعا إلى الفرع مثاال 

 . التنقالت إلى وجود العديد من P55(. خلص  318إلى فرع حمص ) 285كان رئيس الفرع 

إنه   P55كعقوبة. قال  285إلى الفرع  251يعرف ما إذا كان من الممكن أن أنور نُِقل من الفرع  P55سأل فيدنير عّما إذا كان  

  تنقالتحدثت ]فقد ن في وضع يسمح له بمعرفة ما إذا كانت عقوبة أم ال. ومع ذلك، م يكل ألنهللحظة[،  P55وفقا لمعلوماته ]توقف 

 وآخرون ما إذا كان ذلك بمثابة عقوبة.  P55ولم يعرف  في أغلب الوقت أثناء األحداث  الموظفين[

، أراد فيدنير معرفة كيف كان النظام السوري يتعامل مع شخص غير مواٍل  P55عند سؤاله بشكل عام عن االفتراض الشخصي لـ 

ا ما غير مواٍل له، فسيتم إحالته إلى استجواب/تحقيق أو إلى مجلس P55له. وفق ا لـ التابع   تأديبال، إذا اعتبر النظام أن شخص 

إلى أنه لم يكن متأكد ا وأوضح أن   P55ف عن العمل. أشار وقَ . في بعض األحيان، حسب الحالة، قد يُطرد من وظيفته أو يُ لإلدارة

ض األشخاص  على علم ]بهذه الحاالت[. بعد ]اإلحالة إلى[ مجلس التأديب، سُجن بع P55وأن  مثل هذه القضايا حدثت في اإلدارة

المخابرات العامة، لكنه ال يعرف   إدارةإلى أن هذا هو كل ما يعرفه في هذا الصدد عن  P55باتهم. خلص ن من واجآخرو وأعفي

، حدثت أشياء كثيرة لم يتوقعوا حدوثها،  P55ورفاقه يعرفون شيئ ا. وفق ا لما ذكره   P55شيئ ا عن الباقي، ألنه أثناء األحداث لم يكن 

ا وصاخب ا" ]  [. حافال  وكان كل شيء "مزدحم 

 ذلك، قائال  إنه ال يعرف.  P55ال يعرف الوضع فيما يتعلق بأنور. نفى  P55أراد فيدنير معرفة ما إذا كان هذا يعني أن  

إنه بناء  على الجريمة،  P55. قال أخط ارتكبأراد فيدنير معرفة ما إذا كان سيتم إعفاء شخص من الخدمة إذا لم يكن موالي ا للنظام و

كانوا  على أن الضباط أكّد  P55 غير أن، ]أو[ يمكن إيقافه عن العمل. [معينة] إذا كان يتعاون مع "جماعات"مكن أن يُسجن ي

 يعرفون المزيد عن مثل هذه األمور. 

علمه بمثل هذه الحاالت أثناء   P55فيها سيناريوهات من هذا القبيل. نفى  على علم بأي حاالت حدثت P55سأل فيدنير عّما إذا كان  

 . قبل األحداث وقعت عن حالة األحداث لكنه قال إنه يعرف 

إدارة   مدير]بعد أن أخذ لحظة السترجاع التفاصيل في ذاكرته[ كان هناك  P55شرح ما حدث. قال  P55طلب فيدنير من 

جن في سجن عسكري  إلى القضاء وسُ بشير أحيل ركن عزيز عباس. النجار ورئيس فرع التحقيق العميد الالمخابرات اللواء بشير 

من مهامه ]بسبب[ تجاوزه  وأُحيل إلى التحقيق وأعفي  )كان سابق ا رئيس هذا الفرع(، 285في الفرع عزيز حيث توفي. سُجن 

 سجنوه.  ع هذا لنظام[ ومل، كان عباس موالي ا "لهم" ]P55بروتوكول العمل. بحسب 

ا. قال  لدى عّما إذا كان  P55ن أنور كان لديه مكتب وسيارة، وسأل إ P55إلى قول  فيدنير أشار  P55أنور امتيازات أخرى أيض 

 إنه على حد علمه عاد ]أنور[ إلى عمله وكان لديه مكتب وسيارة. 

، كان لديه  285ور إلى الفرع بموجبه أنه عندما عاد أن P55لدى الشرطة والذي ذكر  P55أشار فيدنير إلى محضر استجواب 

إنه كان   P55عّما يقصده بموظفين يُعّدون له القهوة. قال   P55، باإلضافة إلى موظفين إلعداد القهوة له. سأل فيدنير مكتب وسيارة

حيث تم   ة بهمخاصغرفة أنور[ كانوا جميع ا في نفس الطابق وكان لديهم  إضافة إلى] PW4_100ام عباس ومالزم أول تمّ الهناك 

 . لهم تقديم الشاي والقهوة

. حصل عليهيحصل على ما  ما كان لعقوبة، نُقِل على سبيل ال ذكر أثناء استجواب الشرطة أنه إذا كان أنور  P55أشار فيدنير إلى أن 

يعرف أسباب النقل ألنه هو نفسه كان ضابط صف. وصف  يكن لم  P55]أنور[ لكن  واقد أوقف ون ربما يكون مللمحكمة إنه P55قال 

P55  ا جيد ا قبل نقله. وبالتالي، ربما أعادوه ]إلى الفرع  [ ألنه "كان جيد ا".285كذلك أن أنور كان في البداية شخص 

ا على اتخاذ قرارات مهمة ، وإذا كان األمر كذلك،  فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي في الفرع، أراد فيدنير معرفة ما إذا كان أنور قادر 

، كان P55لـ اوفق  كان يقدم اقتراحات ولم يكن صانع قرار في الفرع.  ،ضابط تحقيق بصفته ]أنور[أنه  P55فإلى أي مدى. أوضح 

 ،ن رئيس قسم التحقيقتصدر ع مذكرةأي كان يتعيّن على المخابرات العامة.   إدارةرئيس فرع التحقيق ومدير  االقرار هم صانعا

 المخابرات العامة.  مدير إدارةإلى تُرفَع أن تمر عبر رئيس فرع التحقيق، الذي يمكن أن يعدلها، ثم  ،أنور

أشار محامي الدفاع بوكر إلى أنه لم يفهم بعض المصطلحات. قالت القاضي كيربر إنه ينبغي عليهم منح المترجم بعض الوقت لحل  

 المشكلة. 
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م اقتراحات في مذكرة تتعلق إنه أراد أن يعطي مثاال  ليشرح للمحكمة ما حدث بالفعل: كان رئيس قسم التحقيق، أنور، يقّد  P55قال 

. إذا  و يرفضهاعلى اقتراحات ]أنور[ أ أن يوافق. ثم تذهب المذكرة إلى رئيس فرع التحقيق، أحمد ديب، الذي يمكنه بأحد المعتقلين

 7.يب زيتون الذي بدوره قد يوافق عليها أو يرفضهاالمخابرات العامة، مملوك أو دمدير إدارة  المذكرة إلى يتم رفع وافق،

ا بالنسبة له اآلن. فأكّد بوكر ذلك.   سألت القاضي كيربر محامي الدفاع بوكر عّما إذا كان كل شيء واضح 

أنه بعد نقل مملوك وتوليه  P55أراد القاضي فيدنير توضيح ما إذا كان علي مملوك هو مدير إدارة المخابرات العامة. أوضح  

امنصب مدير مكتب األمن الوطني، أصبح ديب زيتون   إلدارة المخابرات العامة.  مدير 

ا، مضيف ا أنه كان ذلك P55أراد فيدنير التأكد من أنه سمع "إدارة المخابرات العامة" بشكل صحيح. فأكّد  إلدارة المخابرات   مدير 

ا أمن الدولة   وتسمى – العامة   ن هناك العديد من األجهزة األمنية األخرى.اليس في كل سوريا حيث ك ولكن  – أيض 

 عّما إذا كان فيدنير P55التخاذ القرارات. سأل  285ن تشكيل مجلس خاص داخل الفرع عّما إذا كان يعرف ع P55سأل فيدنير 

 . يقصد قبل أو أثناء األحداث

ام عباس،  "إنهم" شكلوا لجنة ضمت رئيس قسم التحقيق، المالزم أول تمّ  P55أوضح فيدنير أنه كان يقصد خالل األحداث. قال 

المخابرات العامة باإلضافة إلى  إدارة  مدير. في بعض األحيان كانوا يقومون بدعوة P55عرفه ي، وضابطا آخر ال PW4_100و

 رئيس فرع التحقيق أحمد ديب.

 ما تمثله، في حال كان يعرف ما هي.  P55في المحكمة ويود أن يوّضح   مستنداتقال فيدنير إنه سيعرض بعض ال

 تمكن مراقب المحاكمة من رؤيته في المحكمة.[  المعروضة، بناء  على ما مستندات]ما يلي هو إعادة إنشاء لل

 مذكرة إطالع السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة

 ٢٨٥الفرع 

 …  ، تقييم الموقوف ]ُحِجبت المعلومات[٢٤٣٧٥قضية رقم 

العميد الركن رئيس 

 ٢٨٥الفرع 
 العقيد

 أنور رسالن
 ]ُحِجبت المعلومات[  حسن إسماعيل 

PW4_100 
 المالزم أول 
 تمام عباس

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[

 

 قرار السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة: 

 موافق على الفقرة...

 

 بالطبع.  P55المعروض. فقال   مستندعّما إذا كان يعرف طبيعة ال P55سأل فيدنير 

 

ا ف 7 ، كان P10ي توضيح الفرق بين قسم التحقيق وفرع التحقيق. تماشي ا مع ما أشار إليه مالحظة من مراقب المحاكمة: ساعد هذا المثال أيض 
ا فرع التحقيق المركزي. لذلك كان  285يُطلق على الفرع  عند الحديث عن فرع التحقيق ويشير إلى قسم فرعي   285يشير إلى الفرع  P55أيض 

 عند الحديث عن قسم التحقيق.

https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
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 إنه بحاجة إلى إلقاء نظرة على االقتراحات.  P55عنها. قال  P55أراد فيدنير معرفة ما يعرفه 

 [ آخر مستند]تم عرض 

… 

 االقتراحات:

١- … 

 إحالته إلى محكمة اإلرهاب… -٢

 مخاطبة وزير الداخلية…  -٣

 دوالر وتوزيعها على العناصر كمكافأة...  ٢٠٠٠مصادرة مبلغ  -٤

 … ٣٣١إيداع صورة من المذكرة للفرع  -٥

 لإلفادة...  ٢٥٥التواصل مع الفرع  -٦

العميد الركن رئيس 
 ٢٨٥الفرع 

 العقيد
 أنور رسالن

 ]ُحِجبت المعلومات[  حسن إسماعيل 
PW4_100 

 المالزم أول 
 تمام عباس

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[

 

 قرار السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة: 

 ٤و ١مع عدم الموافقة على   ٦، ٥، ٣، ٢موافق على الفقرة 

 ]توقيع[

 

  5و  3و 2للمحكمة أن رئيس الفرع وافق على االقتراحات في هذه الحالة، غير أن ديب زيتون وافق على االقتراحات  P55أوضح 

" أما فيما يتعلق  ]المذكرة[ إلى الفرع بالقرار: "إحالته إلى محكمة اإلرهاب عادت. وهكذا، 4و  1ولم يوافق على االقتراحين  6و

 .على هذا االقتراح المخابرات العامةمدير إدارة ديب زيتون فلم يوافق  ،"دوالر أمريكي 2,000مبلغ مصادرة ـ"ب

ذلك، مضيف ا أنه ال يعرف   P55. نفى مستندالتعرف على تواقيع األشخاص المذكورين في ال P55سأل فيدنير عّما إذا كان بإمكان  

 في المستند.  ةمذكور فيجب أن تكون التوقيعات كما هي ،لكن إذا تم التحقق من المستندسوى توقيع رئيس الفرع، أحمد ديب. و

]تم عرض مجموعة أخرى من خمسة مستندات لفترة وجيزة واحدة تلو األخرى. كانت تعود إلى نفس المذكرة. كان التركيز على  

 خيرة.[ الصفحة األ

إنه بحاجة لرؤية االقتراحات. ]تم عرض الصفحة األخيرة  P55التعليق على الوثيقة. قال  بإمكانهعّما إذا كان  P55 سأل فيدنير

 متضمنة االقتراحات. تبدو الوثيقة مشابهة للوثيقة األخيرة المعاد إنشاؤها أعاله[. 
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أنه في هذه المذكرة، تم اعتبار المعتقل مذنب ا. وقّعت عليها لجنة التحقيق/االستجواب ووافق اللواء ديب زيتون على   P55أوضح 

 تراحات. جميع االق

إنه  P55هناك رابط بينهما من حيث التحقيق. قال  ، أراد فيدنير معرفة ما إذا كان285والفرع  251فيما يتعلق بالتفاعل بين الفرع 

يجب مواصلة كان ، 251ولكنه كان مع الفرع  285متعلق ا بالفرع  بمعنى أنه عندما يكون موضوع معتقلن هناك بالفعل عالقة، اك

الحصول على  جراءات واإل اتخاذ بعض وبعد  المعتقل بالتحقيق مع 285. في مثل هذه الحاالت، يقوم الفرع 285التحقيق في الفرع 

ا بالعكس: حن األمر نفسه إ P55. قال  ، تتم إحالته إلى المحكمةتوقيعاتال وأراد الفرع   285[ في الفرع عتقلإذا كان ]المأي ث أيض 

فيما يتعلق باالتصاالت الشخصية، على  ولكن . ينعبين الفر إلى أن هذا كان الرابط P55. خلص لتحقيق/االستجواب إكمال ا 251

 وحده، ولم يُسمح إال بالمراسالت الرسمية أو المراسالت البريدية. 251ب إلى الفرع اذهال P55يُحظر على سبيل المثال، 

إنه ال يستطيع   P55، أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت وظيفتهما وسلطتهما هي نفسها. قال 285والفرع  251فيما يتعلق بالفرع 

وابن خال   العقيد – ن حافظ مخلوف ألأكبر بكثير  251، من حيث السلطة، كان الفرع ولكنمعرفة ذلك ألنه ال يعرف اختصاصهما. 

تمتع بمكانة عالية أثناء األحداث وأن حافظ ي ات كانقسم الدوريأن  P55. وأضاف  40 القسمعن  مسؤوال  كان  – بشار األسد 

 . 285فرع الأقوى من رئيس كان  مخلوف 

*** 

 دقيقة[ 15]استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل االّدعاء العام

إنه لم يكن يعرف. ومع ذلك،   P55يومي ا. قال  285أراد المدعي العام كلينجه معرفة عدد األشخاص الذين تم اعتقالهم في الفرع 

 كانت األعداد كبيرة خالل األحداث، ال سيما يوم الجمعة عندما تتم االعتقاالت من المساجد والشوارع. 

إن ما رآه هو وآخرون   P55لكل معتقل. قال   – الذي عُِرض في المحكمة للتو  مماثل لذلك  – سأل كلينجه عّما إذا كان هناك محضر 

. "هم" ]العاملون في الفروع[ يمكنهم التحقيق مع الناس وإحالتهم إلى المحكمة واإلفراج عنهم في مهمجر ثبتكان يتعلق بأشخاص 

 نهاية المطاف.

أعمال ضد الدولة، أو حيازة أسلحة، بإنه ]يمكن[ إدانة شخص  P55". قال  ثبت جرمهمبكلمة " P55أراد كلينجه أن يعرف ما قصده 

حظر في سوريا الحصول على عمالت أجنبية دون إذن من البنك  حيازة عمالت أجنبية مثل الدوالر األمريكي أو اليورو ألنه يُ أو 

 المخدرات. تهريب سيارات أو حيازة كميات كبيرة من أو أسلحة غير مرخصة، أو المركزي، 

[ من خالل اعترافات ا]كان من الممكن أخذه P55سأل كلينجه عّما إذا كانت هذه االعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب. قال  

 تم اعتقال أبرياء ووضعهم في السجن. حيث صريحة أو أحيان ا من خالل اعترافات تحت التعذيب، ال سيما أثناء األحداث، 

إنه لم يكن هناك رقم محدد، لكن كان هناك   P55. قال 285التحقيق التي كان يستلمها رئيس الفرع  أراد كلينجه معرفة عدد محاضر

أنه   P55الكثير منها أثناء األحداث، واستمر الدوام ]جلسات التحقيق[ حتى منتصف الليل أو الواحدة بعد منتصف الليل. وأضاف  

العموري ثالثة أيام.  عملثالثة أيام متتالية، ثم  P55 رسمية. عمل [ لم يكن لديهم ]ساعات عملالسكرتاريا حتى هو وزمالؤه في 

 في الفرع. كانوا ينامون كان عليهم العمل ليوم كامل و

إلى أنه ذكر من   P55أشار فعلى ذلك.  معتقلين دون معاقبتهعلى إطالق سراح  اسأل كلينجه عّما إذا كان عقيد غير موثوق فيه قادر  

المحكمة أنه كما هو   P55المخابرات العامة. أخبر  مدير إدارةقبل أنه لم يتمكن أي ضابط من إطالق سراح أي معتقل دون موافقة 

أو يوافق، وبعد  رفضيمكن لرئيس الفرع أن يو. لما يراه شخصي اموضح سابق ا، يمكن أن يقترح أنور ]إطالق سراح معتقل[ وفق ا 

يمكن إحالة والمخابرات العامة، زيتون، الذي بدوره إما يوافق أو ال يوافق حتى إشعار آخر. إدارة  مديراألمر إلى فع يتم رذلك 

، يمكن للعقيد في مثال كلينجه أن يطلق سراح ]معتقل[ ولكن فقط بعد  P55ـل االمعتقل إلى سجن مدني مثل عدرا أو صيدنايا. وفق  

 ]قاطعه كلينجه[.  موافقة…

تخذ على  تُ كانت إنه ال يعرف ألن هذه القرارات  P55لقسم. قال  اأراد كلينجه أن يعرف سبب تعيين عقيد غير موثوق به رئيس  

أنه ال يريد أنور وأنه يجب أن يعود ]إلى  ب[ 251العميد توفيق يونس ]رئيس الفرع  . قد يقترحمستوى أعلى في الفرع أو اإلدارة
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ما مفاده  [ P55من أشار  إلى اواضح  لم يكن شخص ] [ ال يحب ]أنور[، فإن ]يونس[ يرسل إلىونس[. ربما إذا كان ]ي285الفرع 

 [ فرع قوي.251]الفرع  هأي شيء يقترحه يونس فعاال  ألنكان ، P55لـ اوفق  أنه ال يريد ]أنور[. 

ا. أراد  التأكد مما إذا كان كلينجه يقصد رئيس فرع التحقيق   P55أراد كلينجه أن يعرف ما إذا كان منصب رئيس قسم التحقيق مهم 

 ديب أم أنور ]على التوالي[.  – أم قسم التحقيق 

رتبته. يمكنه أن يقترح ما يريد في   بسبب أن ]أنور[ كان ضابط ا يحظى باحترام P55أوضح كلينجه أنه كان يقصد أنور. قال 

 ه[. يعود إلى… ]قاطعه كلينجكان مذكرة، لكن القرار النهائي 

أن أحد   P55سُئل أثناء استجواب الشرطة عّما إذا كان شخص ما سيعاقب عند ارتكاب خطأ ما، وأجاب  P55أشار كلينجه إلى أن 

المحكمة أنه لم يكن   P55الخيارات هو أنه سيتم نقل الشخص. أراد كلينجه معرفة ما إذا كان ذلك ينطبق على حالة أنور. أخبر 

[،  285، ال يمكن إطالق سراح شخص بهذه الطريقة في فرعه ]P55. وفق ا لمعلومات 251ي الفرع يعرف اآلليات المعمول بها ف

ا. يمكن  251أنه يعتقد أن موافقة رئيس الفرع إلزامية ]في الفرع  P55. أضاف 251ومع ذلك، لم يكن على علم بالفرع  [ أيض 

، وقد يطلب منه يونس إلى أن ]يونس[ قد   P55الحضور، ويناقشان األمر. خلص   لـ]أنور[ أن يقترح إطالق سراح عشرين معتقال 

 رئيس الفرع. ما يراهيوافق أو ال يوافق؛ يعتمد ذلك على 

ا أثناء استجواب الشرطة عّما إذا كان الشخص الذي تم التشكيك في والئه يعاقب بنقله إلى فرع   P55أشار كلينجه إلى أن  سُئل أيض 

ة بأن هذا سيكون غير منطقي وإذا تم التشكيك في والء المرء، فسيتم معاقبته بطريقة أخرى  الشرط P55آخر. وفق ا لكلينجه، أجاب  

للمحكمة أن "لديهم" العديد من اإلجراءات في هذه القضايا: حيث يمكن إعادة أحدهم إلى فرعه األول   P55ويمكن أن يُسجن. أوضح 

المثيرة  العديد من المشكالت  وقعت أنه خالل األحداث،   P55ذكر  ولكن مع قيود معينة وإذا كانت الجريمة خطيرة، فقد يتم سجنه.

 .المتبع وتم تخريب النظام للجدل

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 في ]ُحِجبت المعلومات[. إن ذلك حدث  P55. قال 2021أين تم استجوابه في ]ُحِجبت المعلومات[،   P55سأل محامي الدفاع بوكر 

وبسبب تاريخ خدمة  ،ن هناك قضية تتعلق بأنورإإنه قيل له  P55أراد بوكر معرفة سبب االستجواب وكيف تم االتصال به. قال 

P55 "إلى  الطويل في فرع التحقيق، "أرسلواP55  استدعاء إلخبارهم بما حدث. قالP55  .إنهم سألوه أسئلة وأجاب عنها 

 بالطبع، فقد تلقّى رسالة.  P55عبر البريد. قال  P55سأل بوكر عّما إذا كان قد تم االتصال مع  

ا أثناء االستجواب. قال كسأل بوكر عّما إذا كان المفتش  هم، لكنهما كانا ]ضابطي شرطة[ ه ال يعرف أسماءإن P55نابمان حاضر 

ا.   ومترجم 

إمكانية أن يكون شاهد ا في محاكمة وعّما إذا كانوا قد أخبروه كيف وصلوا إليه. قال  سأله بوكر عّما إذا كانوا قد تحدثوا معه حول 

P55  ه رسالة ولم يخبروه كيف وصلوا إليه.يلإإن هذا لم يحدث، فقد أرسلوا 

المخابرات والمحاكمات في االتحاد األوروبي قبل استجوابه.   أجهزةقد سمع شيئ ا عن موضوع  P55أراد بوكر معرفة ما إذا كان 

 عندما انشق. فقط في األردن إليه شابان   ، مضيف ا أنه ]في هذا الصدد[ جاءذلك P55نفى 

إن هذه هي المرة الوحيدة التي  P55سبتمبر. قال أيلول/  في مناسبة أخرى غير نهاية P55سأل بوكر عّما إذا كان قد تم استجواب 

 استجوابه[ في ألمانيا. ]تم 

ذلك، وقال إن هذا اليوم بالذات   P55تم استجوابه مرة واحدة فقط في ألمانيا. أكد  P55أراد بوكر أن يؤكد أنه فهم بشكل صحيح أن 

 المرة الثانية. كان

 . ذلك P55أكد فمرة في األردن.  P55سأل بوكر عّما إذا كان قد تم استجواب 

 .ذلك P55في مكان آخر في االتحاد األوروبي. نفى  P55سأل بوكر عّما إذا كان قد تم استجواب 

ا وأراد توضيح ما إذا كان   P55أراد بوكر معرفة كم كان عدد أقسام التحقيق داخل فرع التحقيق. قال  إن السؤال لم يكن واضح 

 بوكر يسأل عن قسم التحقيق أو فرع التحقيق. 
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، P55أن فرع التحقيق والسكرتير كانا ]معزولين[: أحمد ديب، و  P55لتحقيق الذي يرأسه أحمد ديب. أوضح قال بوكر: فرع ا

 والعموري، واألرشيف. فيما يتعلق بأقسام التحقيق، كان هناك ضابطان إلى ثالثة ضباط ومحققون مدنيون ]آخرون[. 

إنه لم يكن هناك سوى قسم تحقيق واحد  P55أراد بوكر معرفة ما إذا كان هذا يعني أن فرع التحقيق لديه قسم تحقيق واحد فقط. قال 

 في الفرع: أنور وشخص آخر ]بصفتهما ضابَطين[. 

. أراد 251ته من الفرع بعد عود لقسمأن أنور أصبح رئيس ا لإلى بوكر أشار بعد أن كرر أنه لم يكن هناك سوى قسم تحقيق واحد، 

"، وكان الفرع بأكمله إليناإن رئيس الفرع، أحمد ديب، قال إن أنور جاء " P55هذه المعلومات. قال  P55بوكر معرفة كيف عرف 

 وجميع الموظفين يعرفون أنه عاد.

 إنه لم يفهم. P55ي. قال عرف ذلك فقط من خالل هذا المصدر الوحيد أو إذا كان هناك مصدر إضاف P55سأل بوكر عّما إذا كان 

قد عرف هذه المعلومات من   P55عّما إذا كان قد علم بعودة أنور فقط ألن أحمد ديب أخبره بذلك، أو ما إذا كان   P55سأل بوكر 

ا. قال   ا كما حدث عندما جاء  285إلى الفرع  251إن الفرع بأكمله علم أن أنور قد تم نقله من الفرع  P55مكان آخر أيض  ، تمام 

 .ا، كان هذا ]إجراء[ اعتيادي  P55لـ ا. وفق  285حمد ديب من درعا إلى الفرع أ

 بالطبع.  P55سأل بوكر عّما إذا كان لدى الضباط في فرع التحقيق مكاتب. قال  

إنه ربما كان لديهم خط هاتف خارجي ]إلجراء مكالمات خارج  P55أراد بوكر معرفة ما إذا كان لديهم هواتف في مكاتبهم. قال 

إلى أن لديهم هواتف   P55[. خلص اعّما إذا كان بوكر يقصد هاتف ا ]إلجراء مكالمات[ داخل اإلدارة ]داخلي   P55الفرع[. تساءل 

هواتف يمكن للمرء استخدامها  كل قسم أربعة أرقام خاصة به[ لالتصال باألقسام األخرى وهناك كان لمكونة من أربعة أرقام ]

 الفرع[.خارج ] يةإلجراء مكالمات خارج

ا على إجراء مكالمات خارجية. قال  ا هواتف محمولة.   P55سأل بوكر عّما إذا كان هاتف أنور قادر  إنه ربما كان لديهم أيض 

 إنه يعتقد أنهم لم يعودوا يستخدمون الهواتف العادية.  P55وأضاف 

". لذلك، كان يتساءل فقط عّما إذا كان هاتف ا  وهاتف وسيارة  ذكر سابق ا أن "أنور حصل على مكتب P55ل ألن قال بوكر إنه كان يسأ

ا.  ا، أو القبوالسفلي في في الطابق أو في الطابق العلوي أو  افاره  عن مكتب أنور، ما إذا كان  P55بوكر وسأل مميز    إذا كان مشابه 

مكتب، طاولة ، "كان مكتب ا" به P55[. وفق ا لـP55مكتب   عنإنه ربما كانت هناك اختالفات طفيفة ] P55. قال  P55مكتب ل

ا شاشة تلفزيون، وكرسي... ]كرر و األشياء مرة أخرى لإلشارة إلى أنه لم يكن شيئ ا  P55أريكتان أو ثالث أرائك، ولكن أيض 

ا[.  مميز 

أن كل ضابط في   P55. أوضح 285لول الوقت الذي عاد فيه أنور إلى الفرع سأل بوكر عّما إذا كان كل ضابط لديه سيارة بح

 إدارة المخابرات العامة كان لديه سيارة، باستثناء أحمد ديب الذي كان يمتلك أربع أو خمس سيارات من ماركات جيدة. 

 معرفة ما إذا كان بوكر يقصد أنور أو رئيس الفرع. P55سأل بوكر عن ماركات السيارات: الدا، مرسيدس، شيء آخر؟ أراد 

 . 504أو   405إنه كان "لدينا" مرسيدس، أوبل، بيجو  P55أوضح بوكر أنه يقصد أي شخص بشكل عام. قال  

ا على تذكر ماركة سيارة أنور. قال  P55أراد بوكر معرفة ما إذا كان   كان ذلك قبل عشر سنوات. فقد يتذكر،  إنه ال P55قادر 

  2006بين تشرين األول/أكتوبر  285معرفة ما إذا كان أنور قد عمل في الفرع  P55بوكر عّما إذا كان بإمكان  سأل

للمحكمة، قائال  إنه ال   P55. اعتذر 251حتى يوم نقله إلى الفرع  285، بقي أنور في الفرع P55لـ ا. وفق  2008وآب/أغسطس  

 يتذكر التاريخ على وجه التحديد. 

ا أخرى مثل القسم   P55أن  أشار بوكر إلى الذي كان يرأسه مخلوف. سأل بوكر عن الفرع الذي ينتمي إليه. قال   40ذكر أقسام 

P55  251كان أحد أقسام الفرع   40إن القسم . 

[ اعتادوا دخول  40من موظفي ]القسم  عناصرعّما إذا كان   P55، ثم سأل 285ال عالقة له بالفرع  40خلص بوكر إلى أن القسم 

لم يكن متأكد ا مما إذا كان مخلوف قد   P55. غير أن ل هؤالء العناصرأنه لم يكن يعرف ولم يصادف مث P55. ذكر 285الفرع 

ا من طرفه ]القسم[ إلى رئيس فرع التحقيق. وفق   ، لم يكن ]مخلوف[ بحاجة إلى إرسال أي شخص حيث كان  P55لـ اأرسل شخص 

 الهاتف[ باعتباره سلطة عليا، وابن خال الرئيس "الذي يحتل الصدارة".  بإمكانه ]ببساطة التقاط
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ذلك وقال إنه وزمالءه كانوا   P55[. نفى 40من هذا القبيل ]من القسم    اشخصي ا لم يصادف شخص   P55أراد بوكر التأكيد على أن 

 من هذا القبيل. اموظفين أقل رتبة من ذلك. ربما صادف الضباط والرؤساء أفراد  

إن األحداث "أوال  وقبل كل شيء"   P55، أثناء األحداث. قال 2012إنه انشق في اليوم األخير من عام  P55ار بوكر إلى قول أش

وزوجته وأوالده أن ذلك   P55في دمشق ولم تقع هناك أحداث كثيرة. عندما تصاعدت األحداث، قّرر  P55لم تكن في دمشق. كان 

 بذلك.[ P55"خارج عن القانون" ]لم يتضح ما قصده  

أفكاره["، اليوم  تسلسل ... ]قاطع ذلككان  ، فقدالتفكير في األمرب" P55الهروب. قال  P55 عن الوقت الذي قرر فيه سأل بوكر

 شهرين أو ثالثة.فيه، لكن ]التفكير في االنشقاق[ بدأ قبل  اليوم الذي انشقّ  كان فيه الذي قرر

أنه قبل ثالثة  P55لتفكير في موضوع الهروب قبل أن يتخذ القرار. أوضح في ا P55أراد بوكر أن يعرف كم من الوقت استغرق 

ا ]بما فيه الكفاية[( وناقشوا األمر. ثم   أوالده)كان عائلته أشهر من انشقاقه، جلس مع  على جواز سفر لزوجته  P55 حصلكبار 

زوجته وابنته إلى بيروت ثم إلى األردن في نفس اليوم.   P55قبل ثالثة أيام من انشقاقه، أرسل  لكنوابنته وفكر في الموضوع. و

 . عبر ريف دمشق ، وذهبا إلى األردنوجهزا نفسيهماوابنه على راتبهما،  P55بعد ثالثة أيام، حصل 

وفق ا له فيما يتعلق بالهروب واالنشقاق إنه كان بحاجة إلى بضعة   P55الذي قال  P55رطة لـاقتبس بوكر من محضر استجواب الش

. سأل بوكر  . أوضح   P55أشهر وأراد تنظيم العديد من األشياء وإخراج عائلته من ]سوريا[ أوال  لماذا احتاج لتأمين عائلته أوال 

P55  ،ضابط صف ضابط أو سواء ]الحكومة[، موظفي أي فرد من إذا انشق أنه في سوريا[ ... توقفP55]،  قالP55  كان  إنه

قلق ا للغاية   P55ذهبوا إلى منازل أقاربه وسألوا عنه. كان  "أنهم"  P55يخشى أن يتم اعتقال زوجته وابنته. حتى بعد انشقاقه، علم 

 P55" وإطالق النار. كان نجل إلى الميدان على "الخروج "هوأجبر"ه بالدماء ]في حال[ اتلطخ يدأن تولم يرغب في  عائلتهبشأن 

ا  قلق ا بشأن زوجته وابنته ولم يرغب في تعرضهما لألذى،   P55". كان في "التورط  العائلة]على قائمة[ االحتياط، ولم ترغب أيض 

 أنه كان لديه ابنة واحدة فقط.  P55وأضاف 

ناقشت   العائلةأن  P55عّما حدث. قال   P55خاذ القرار. سأل بوكر قال إنه احتاج إلى ثالثة أشهر الت P55ذكر بوكر أن 

 الموضوع ووافقت. 

  كان P55  غير أنكان يعمل في جهاز المخابرات في ذلك الوقت وناقش مع عائلته ترك عمله والهرب،  P55أشار بوكر إلى أن 

 ومملوك. أحمد ديب وليس زيتون كان إنه  P55زيتون ومملوك. قال  إمرةيعمل تحت 

أخبر   حدث مع زمالئه حول هذا الموضوع أمت هلوصف ما فعله خالل هذه األشهر الثالثة،  P55قال بوكر "حسن ا" وطلب من  

أنه في ذروة األحداث، لم يثق أحد بزمالئه وكان جميع أفراد الموظفين خائفا  بعضهم   P55المغادرة. أوضح  أرادديب ببساطة أنه 

على عالقاته  P55. حافظ P55عن  غ العموري عن ذلك في المكتب، لكان قد بلّ  P55. لو أخبر مين"[]أو باألحرى "كتو  من بعض

أنه ]استمر في العمل[ كشخص إداري، ]استقبل أو تعامل[ مع ضيوف  P55أضاف  .إلى حين انشقاقه كما لو كان كل شيء طبيعي ا

رئيس الفرع. لم يجلس في كثير من األحيان مع الموظفين ولم يتحدث عن موضوع االنشقاق، بل كان يتحدث فقط عن العمل. لقد  

، مما كان سيؤدي إلى  هاتفيةمكالمة  إجراءتقرير عنه أو  ةباكتبشخص فلو تحدث مع شخص ما، لقام ذلك ال ، لضغط هائتعّرض ل

 .امطلق   اسر    إلى أن ذلك كان P55على الفور. خلص  P55 سجن

 "كال، على اإلطالق". P55لم يتحدث مع زمالئه. قال  P55كرر بوكر أن 

خط ا   أنه ال توجد ديمقراطية في سوريا، ولم يُسمح ألحد بالتحدث عن سياسة الدولة. لقد كان P55أراد بوكر معرفة السبب. أوضح  

 . للعقل امنافي   اكان أمر  أحمر، ببساطة 

ا جيد ا". أراد بوكر معرفة من  P55ذكر بوكر أن  يقصد حينما استخدم ضمير الجمع   P55كان قال "في رأينا، كان أنور شخص 

ا أو   P55أوضح فنا". " ا أو صارم  ا أومتكبر  أنه قبل األحداث، كان أنور جيد ا مع جميع األفراد. لم يتحدث عنه أحد. لم يكن لئيم 

سيدي!" ، يأو أحد الموظفين، فسيقولون "احترام P55إذا صادف أنور  P55]الناس[. قال  يلقي التحية على . اعتاد أن متعجرف ا

إلى مكتب بعيد مع رئيس الفرع وازداد   P55بعد األحداث، تم نقل  م آخرون برّد التحية.فيرد عليهم التحية، في الوقت الذي لم يق

 بعمله.  كل شخص مشغوال  أي اتصال ]مع أنور[ وكان  P55ضغط العمل. وهكذا لم يعد لدى 

أنه لم يكن لديه اتصال شخصي بأنور،   P55عّما إذا كان سلوك أنور مع المعتقلين قد تغير بعد األحداث. أوضح  P55سأل بوكر 

[. لكن بشكل عام، قبل األحداث وحتى بعدها، كان أنور يبتسم وكان وجهه يةالسطحاألمور كان يعرف فقط مظهره الخارجي ]

 السجن وأثناء جلسات التحقيق.أنور[ في لم يكن يعرف ]كيف تصرف  P55ضحوك ا ولكن 
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بـ"الوجه الضحوك" وما إذا كان أنور احتفظ بهذا الوجه عندما كان في ]أو عند عودته من[ الفرع  P55أراد بوكر معرفة ما قصده 

ا  سبق وأن إنه  P55. قال 251 رف". "كان جيد ا، لكنني ال أع P55. أضاف من الناحية األخالقيةذكر أن ]أنور[ كان إنسان ا صالح 

 على اإلطالق. 251في[ الفرع  /أنور ]بعد لم يرَ  P55 غير أن

ا وفق ا لـ حول احتمالية ما إذا كان أنور قد احتفظ بهذا  P55. أراد بوكر معرفة رأي P55كّرر بوكر أن أنور كان شخص ا صالح 

ا آخرين. قال    P55الوجه المبتسم مع المعتقلين وعاملهم بشكل جيد، في مقارنة نسبية مع الطريقة التي اعتاد أن يعامل بها أشخاص 

ة ما إذا كان ]المعتقل[  وآخرين معرف P55إنه أوال  وقبل كل شيء، لم ير هو وآخرون المعتقلين الذين حقق معهم أنور. كان على 

ا أم ال. قال  للمحكمة إنه كان يتحدث عن عالقة ]أنور[ ]تفاعله[ معه ومع زمالئه بصفتهم موظفين وليس معتقلين.  P55مصدوم 

ا أنه يريد ذكر حادثة أقدم: كان لدى  P55أضاف  . كان  ، كانت هناك قسائم للبنزينسيارة وفي ذلك الوقت، قبل األحداث P55أيض 

P55 ا من  20سيدي! أحتاج  ،يما: "احترذهب إلى أنور ويؤدي التحية قائال  ي كان  [،  قسائم]أنور[ بعض ]ال كان لدى". إذا البنزينلتر 

ا".  20 هذه [،تفضل! ]P55يقول "حسن ا،  يعرف شيئ ا   م يكنإلى أنه ل P55، سيدي!" خلص ي"احترام :قائال  يشكره  P55كان لتر 

 عن السجن والمعتقلين.

وما إذا كان قد صادف   P55كان سكرتير رئيس الفرع. أراد فراتسكي معرفة مهام  P55أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن  

وزمالئه مكتب جميل وفاخر به أربعة   P55أنه فيما يتعلق بوظيفة سكرتير رئيس الفرع، كان لدى   P55محاضر تحقيق. أوضح 

هواتف. كانت مهمتهم هي تسليم البريد إلى رئيس الفرع، على سبيل المثال، كان يتم تسليم المذكرات وأشياء من هذا القبيل   إلى ستة

باإلضافة إلى ذلك، كان عليهم التعامل مع سجل الخدمة واألشياء المتعلقة بالمركبات وساعات العمل   من قبل رئيس األرشيف.

بعض األحيان يتلقون رسائل  كانوا في إنهم  P55ال  عن األمور اإلدارية األخرى. قال واإلجازات واإلجازات المرضية، فض

ه النظر إلى البريد الموجه إلى الضباط شخصي ا،  ئوزمال P55على  يتعين مختومة، موجهة إلى رئيس الفرع شخصي ا. لم يكن 

ا.   P55هذه الرسائل إلى يمرر رئيس الفرع   ، لم يكنP55وبالتالي لم يعرفوا محتوياته. وفق ا لـ وزمالئه إال إذا كان الموضوع تافه 

به أو يخبر رئيس األرشيف، ألنه كان مقرب ا من رئيس الفرع، وأحيان ا كان رئيس   باالحتفاظ ]رئيس الفرع[يقوم ، اإذا كان مهم  ولكن 

 ا.األرشيف يتعامل مع األمر على الكمبيوتر في مكتبه في حال كان سري  

 P55. أوضح P55عبر مكتب   قد مرّ  285أو العودة إلى الفرع  251عّما إذا كان قرار نقل أنور إلى الفرع  P55سأل فراتسكي 

  P55]بعد[ سكرتير رئيس الفرع. عندما عاد ]أنور[، أخبر ]رئيس الفرع[  P55، لم يكن 251أنه عندما تم نقل ]أنور[ إلى الفرع 

 .ا، كان ذلك للضباط حصر  P55قرار النقل. وفق ا لـ P55 ير ه أن أنور قد عاد. لموزمالء

ا سبب هروب  إفراتسكي قال  يتفق مع ما يفعله النظام فيما يتعلق   أنه لم يكن P55من سوريا. أوضح   P55نه لم يفهم تمام 

باالعتقاالت والقتل. كما كان يخشى أن يُجبروا ذات يوم على الذهاب إلى ]عمليات[ االعتقال أو المظاهرات للقيام بعمل ميداني. قال  

P55  خ أيديهم بالدماء[. تلطّ تهو وابنه بالدماء" ] أن "يتلطّخإنه كان خائف ا أكثر 

. أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان أنور مفقود ا قبل ذلك. قال  2012كانون األول/ديسمبر،  31انشّق في  P55ذكر فراتسكي أن 

P55  .إن السؤال غير واضح 

إنه لم يكن   P55نفسه. قال  P55عّما إذا كان قد سمع أن أنور قد انشق أو تم اإلبالغ عن فقدانه قبل أن ينشق  P55سأل فراتسكي 

قبل ]رسالن[ أو   آخر قد انشقّ  من الفرع. كان أنور وضابطإن ]أنور[ مفقود  "قالوا"في المقام األول، إلى أن يعلم أن ]أنور[ انشق 

ا. وفق ا لـPW4_100بعده. كان الضابط يُدعى ]  ، لم يكن هو وزمالؤه يعرفون شيئ ا عن أنور.P55[ وكان مفقود ا من الفرع أيض 

 . PW4_100إنه   P55فهمه صوتي ا. قال تكرار االسم ألنه لم ي P55طلب فراتسكي من 

كان ضابط تحقيق. كان اسمه مدون ا على المذكرة مع   PW4_100إن  P55أين كان يعمل هذا الشخص. قال   P55سأل فراتسكي 

 تّمام وحسن وأنور وأحمد ديب. 

أنه   P55الخاصة بصفته سكرتير رئيس الفرع. ذكر  P55أراد فراتسكي معرفة ما قيل عن أنور في الفرع عندما غادر، من تجربة 

لم   الم يحضرا للعمل وانقطع االتصال بهما، كما ترددت شائعات عن انشقاقهما وهربهما. غير أن أحد   PW4_100قيل إن أنور و

 .في نهاية المطاف مكن أن تكون الشائعات صحيحة، يP55%. وفق ا لـ100  اكن متأكد  ي

ذلك،  P55بشيء يتعلق بهروب أنور. نفى  P55أراد فراتسكي أن يعرف كيف كان رد فعل رئيس الفرع وما إذا كان قد أخبر 

 8بباقي اإلجراءات. "قاموا" وقال إنه تم تعميم مذكّرة بحث، وتم إبالغ مدير إدارة المخابرات العامة، و

 

ا ما إذا كان  8  نفسه أو رئيس الفرع هو من أصدر أمر التفتيش.  P55مالحظة من مراقب المحاكمة: لم يكن واضح 
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، احصر   لضباطلإن هذا الموضوع كان  P55. قال P55سأل فراتسكي عّما إذا كانت إجراءات من هذا القبيل قد مّرت عبر مكتب  

  ذلك األمر يمرّ  دون أنيجرون بحث ا،  "كانوا"، P55معروفة في سوريا. ووفق ا لما ذكره   كانت" البحثولكن بشكل عام، فإن "بطاقة 

لهم: أي   ان حصر  اإلى أنه ذكر في وقت سابق أن أي شيء يتعلق بالضباط ك P55ات قانونية. أشار إجراء تلك كانتمكتبه، ألن ب

 .P55هي آلية العمل وفق ا لخبرة كانت تلك يتم إرسالها بالبريد سيكون مكتوب ا عليها "خاص بالضباط".  بحثبطاقة 

*** 

 ]استراحة الغداء[ 

*** 

( أرسل لها محضر استجواب شاهد محتمل لم يتم BKAالشرطة الجنائية االتحادية بألمانيا )أعلنت رئيسة المحكمة كيربر أن مكتب  

بمبنى المحكمة    120في الغرفة    تشرين األول/أكتوبر  26الكشف عن هويته. ثم أشارت إلى أن جلسة المحاكمة المقبلة ستعقد في  

 اإلقليمية العليا.

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 P55د  أكّ ف.  2006و  2005خالل عامي    285عمل في الفرع  قد    P55بالسؤال عّما إذا كان    P55جوابه لـواصل فراتسكي است

 . ذلك

ا يُدعى أنور البُ ي  P55سأل فراتسكي عّما إذا كان   P55إنه سمع االسم وأضاف أنه قد يكون محامي ا، لكن    P55قال  فني.  عرف شخص 

 في ذهنه، لقد كان بالفعل محامي ا.  وردإلى أن االسم  P55. خلص لم يتذكر

أنه تذكر أن   غير أنه أضاف، ذلك P55قد سمع عن اعتقال البُني في المخابرات أو قابله هناك. نفى   P55سأل فراتسكي ما إذا كان 

ا يُدعى "أنور البُ   ني" كان محامي ا. شخص 

ا سُ  P55ينتمي إليها. قال  P55أراد فراتسكي أن يعرف الطائفة الدينية التي كان   ني ا. إنه كان مسلم 

وصف التسلسل الهرمي للسلطة بين السُنة والعلويين، وشرح تجاربه الخاصة باستفاضة، في حال كان لديه   P55طلب فراتسكي من  

ء ]بعض األشخاص[ على  ، هناك أسماP55، كانت السلطة العلوية أكثر قوة ولم تكن هناك سلطة سُنية. وفق ا لـP55بعض منها. وفق ا لـ

المخابرات وحتى انشقاقه، كان جهاز  في    P55عندما تطوع    1989إنه أراد إلقاء الضوء على شيء: منذ عام    P55الهامش. قال  

، الذي  285القرار من قبل رئيس الفرع  كان يتم اتخاذني إلدارة المخابرات العامة، لكن رئيس فرع التحقيق كان علوي ا. هناك مدير سُ 

  المخابرات العامة. لمإدارة في حال حدوث مشكلة يتم مساءلة مدير ف. ين[ التوقيع تقع على عاتق السُ تبعاتعلوي ا، لكن مسؤولية ]كان 

ا   كان يقول في المقابليخضع رئيس فرع التحقيق للمساءلة، و  المخابرات العامة هو الذي اتخذ  إدارة  ، وكان مدير  فحسب  إنه قدم اقتراح 

 رئيس الفرع.المسؤول عن لواقع القرار وهو في ا

خلص فراتسكي إلى أنه بحسب ما فهمه، فإن رئيس قسم التحقيق يقترح القرارات فقط. أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان رئيس قسم 

ن رئيس فرع التحقيق اإن فراتسكي لم يفهمه بشكل صحيح: ك  P55مزيد من األهمية والقوة في حال كان علوي ا. قال  سيحظى بالتحقيق  

يقترح األشياء فقط، لكن القرار يعود إلى    كانفيما يتعلق بأمور السجون،    لكن والمركبات والمال. وهو صاحب السلطة والموظفين  

اللواء علي    اقوي  المخابرات العامة الذي كان  إدارة  أن هناك استثناء واحدا فقط لهذا: مدير    P55المخابرات العامة. ذكر  إدارة  مدير  

 اتخذا قرارات قوية خالل األزمة. نكان هذان هما اللذامملوك، وخلفه ديب زيتون. 

 استجواب من قبل محامي المدعين

المدعينلخص   معرفة عدد    P55، شارمر، أن  محامي  أراد شارمر  تقريب ا.  ا  تسعة وعشرين عام  لمدة  المخابرات  عمل في جهاز 

 عّما إذا كان شارمر يقصد في الفرع. P55الموظفين الذين عملوا هناك تقريب ا. سأل 

ماد ا على تسريح أنه ال يوجد رقم محدد؛ أحيان ا كان هناك ثمانون وفي أيام أخرى كان هناك مائة، اعت  P55أكّد شارمر ذلك. أوضح  

فصول المجندين )الخدمة اإلجبارية(. في بعض األحيان كان يتم إصدار قرار بتسريح شخص إلى خمسة أشخاص، وبالتالي كان عليهم  

أن ]عدد[ الموظفين ]المجندين[ الذين كانوا يعملون    P55هذا، أضاف    نضمام إليهم. بعد قول آخرون لال  عناصراالنتظار حتى يأتي  

 ، عندما يتم نقل شخص ما إلى فرع آخر.، ال ينقص سوى شخص أو شخصينالضباطوة، هناك طواعي

 ذلك.  P55أراد شارمر أن يستوضح ما إذا كان العدد ثمانين إلى مائة يشمل الضباط. فأكّد 



International Research and 

Documentation Center  

24 

بعد  ازداد عدد العناصر حيث أن هذا كان قبل األحداث.  P55. فأوضح 2011سأل شارمر عّما إذا كان الوضع على ما هو عليه بعد  

ثم تم   تم تسريحهالذي  P55، مثل ابن االحتياط والذين تم تسريحهمفي جميع األجهزة األمنية. والسبب في ذلك هو استدعاء األحداث 

 استدعاؤه بعد سنوات. 

كانت هناك  إجابة دقيقة لكن    إنه ال يستطيع تقديم  P55. قال  2012سبتمبر  أيلول/  سأل شارمر عّما إذا كان هذا الوضع ينطبق على

رئيس ]قسم[ الكمبيوتر وشهد بنفسه أشخاصا تم   P55 كان  .كجنود احتياطالناس من منازلهم  بسبب استدعاء الموظفين زيادة في عدد 

 تسريحهم، ومن ثم استدعاؤهم مرة أخرى أثناء األحداث. 

 عّما إذا كان شارمر يقصد قسم التحقيق أو فرع التحقيق.  P55أراد شارمر معرفة العدد اإلجمالي للضباط خالل تلك الفترة. تساءل 

إلى أنه كان هناك ما يقرب من ثمانية إلى تسعة أشخاص خالل األحداث:    P55قال شارمر إنه كان يشير إلى قسم التحقيق. أشار  

 موظفون ومحققون وضباط.

أنه كان هناك سجنان    P55لفرع. وصف  التابع لسجن الد شارمر معرفة عدد العناصر، من بين آخرين: السجانون، المسؤولون عن  أرا

 أربعة أشخاصبواقع    ايومي    ينمناوبتثمانية أشخاص يعملون في كل سجن في    ، وكانالجنوبي والسجن الشماليالسجن  قبل األحداث،  

تح سجن ثالث غربي كان تحت مبنى رئيس الفرع ومكتب سكرتيره. وفق ا  وافتُ   ،عتقلين خالل األحداثازداد عدد المولكن  .  لكل مناوبة

ا في  P55لـ ، بمن  للعناصرأن العدد التقريبي  P55. لخص  أشخاص لكل مناوبة من أربعة مناوبتين، عمل ثمانية أشخاص هناك أيض 

ا.  26أو  25فيهم مدير السجن، كان   شخص 

ا وما إذا كان قد قال شيئ ا   P55سأل شارمر   عّما إذا كان كل ما قاله أثناء استجواب الشرطة في نهاية أيلول/سبتمبر في ألمانيا صحيح 

 إنه لم يقل سوى الحقيقة.  P55يمكن أن يكون سري ا. قال  

فقد قال بالطبع،  P55]في المحكمة[. قال  فعل الشيء نفسه في هذا اليوم بالذات  P55أوضح شارمر أنه يريد أن يطلب التأكد من أن 

 . كان يعلمهكل ما 

أن "فرعنا" كان يتكون من طابق أرضي، وسجن  P55. وصف 2012أراد شارمر أن يعرف في أي طابق كان مكتب أنور في عام 

 في القبو، وطابق أول. كان المبنى الداخلي فوق السجن الجنوبي. كان مكتب أنور هناك. 

 بالطبع. P55مكتب أنور فوق السجن. قال  سأل شارمر إذا كان

خلص شارمر إلى أن أنور أجرى تحقيقات في ذلك المكتب. أراد شارمر معرفة ما إذا كانت التحقيقات قد أجريت في مكاتب أخرى  

ا. قال   البقية من المحققين موجودين  كان  ، وعباس، وPW4_100و  إنه ال توجد مكاتب أخرى للضباط. كان هناك أنور،  P55أيض 

 وعباس. PW4_100مكاتب أنور والذي كانت فيه مكان في نفس الب مدير السجن كان أن مكت P55فوق السجن الشمالي. أضاف 

 أعلى رتبة.  ضابطا برتبة عقيد؛و قسمإن أنور كان رئيس  P55سأل شارمر عن منصب أنور ورتبته في ذلك الوقت. قال  

كان   285أن الفرع  P55صراخ في الفرع. أوضح صوت لمرء أن يسمع  كان بإمكان اأخبر الشرطة أنه  P55أشار شارمر إلى أن 

ا على اإلطالق. إذا  ا جد ا وليس كبير  ، ال سيما وقت وقوع األحداث حيث كان هناك العديد  اإنسان، كان صوته مسموع    صرخ أيصغير 

ة أي شيء ألن مكتبه لم يستطع رؤي  غير أنهفي مكتبه عندما كان هناك تحقيق.    أصوات صراخإنه كان يسمع    P55من المعتقلين. قال  

 كان بعيد ا. 

فقد كان أنه ال توجد مسافة حقيقية،  P55سأل شارمر ما إذا كان بإمكان المرء أن يسمع أصوات صراخ حتى خارج المكتب. أوضح 

وق السجن  ف  P55والمبنى الداخلي للفرع. كان يفصل بينهما باب حديدي يغلق تلقائي ا وكان مكتب    "مكتبنا"جدار واحد يفصل بين  مجّرد  

 الغربي.

سُئل أثناء استجواب الشرطة عّما إذا كان بإمكان رئيس القسم سماع أصوات الصراخ.    P55أشار محامي المدعين شولتس إلى أن  

. تدخلت القاضي كيربر وطلبت من شولتس تحديد ما إذا كان يقصد رئيس قسم التحقيق أو  P55أراد شولتس أن يعرف كيف أجاب  

بر من شولتس تحديد ما إذا كان يقصد أحمد ديب أم أنور.  فرع التحقيق. قال شولتس إنه كان لديه سؤال للتعقيب بعد اإلجابة. طلبت كير

، قال شولتس إنه سيقدم اقتباس ا أوال  ثم  ل تحديد السؤال واالقتباس من المحضر]بعد مناقشة قصيرة بين شولتس والقاضي كيربر حو

 يطرح سؤاله الحق ا[. 
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بالطبع سماع كان بإمكانه به أن أنور ]رسالن[ بموج P55مع مكتب الشرطة، والذي ذكر   P55استجواب  راقتبس شولتس من محض

إنه لم يجلس في مكتب أنور   P55صراخ من مكتبه. قال  أصوات الإذا كان بإمكان أنور سماع  P55خ. سأل شولتس اصرأصوات ال 

باستثناء سماعها في مكتبه حيث كان فوق السجن مباشرة وال شيء يفصل بين المكتب والسجن    P55]للتحقق من ذلك[. كان بإمكان  

 السقف.

 وقال إنه كان يحاول تذكر أي شيء يمكن أن يقوله.  P55. اعتذر P55أعلنت رئيس المحكمة كيربر أنه تم صرف الشاهد 

 

 بعد الظهر. 2:20ُرفِعت الجلسة الساعة 

ا في الغرفة  9:30تشرين األول/أكتوبر، الساعة  26ستُستأنف المحاكمة في   اإلقليمية العليا.بمبنى المحكمة  120صباح 
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 أنور رسالن محاكمة 
 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  50التقریر 

 2021تشرین األول/أكتوبر،  27و 26تاریخ الجلسة: 
 
 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:
 

 2021األول/أكتوبر، تشرین  26 – الیوم التاسع والتسعون 

الدفاع لالستماع إلى ثالثة  و  سبق أن قّدمھا محام   ت ثالثة طلبااعترض المّدعون العامون على    ،خالل ھذه الجلسة اإلداریة القصیرة 
 شھود إضافیین. وأعلن محامو الدفاع أنھم سیقدمون طلبات أخرى للحصول على أدلة إضافیة. 

 2021األول/أكتوبر، تشرین   27 –الیوم المائة 

طلبات أخرى لتلقّي األدلة. حیث طلبوا، من بین أمور أخرى، سماع المزید من شھادات شھود مّطلعین حول موقف    ة ثمانیقّدم الدفاع  
أنور المؤید للمعارضة، وكیف أراد االنشقاق منذ بدایة الثورة، وسلطاتھ المحدودة في فرع الخطیب بسبب حافظ مخلوف، ومزاعم  

الفرع.    التحقیقات  40  القسمتولّي   تاریخ وھیاكل السلطة  وو والسجن في  إلى خبرات إضافیة في  للدفاع، ھناك حاجة    لجھاز فقًا 
 المخابرات السوري. 

 طلب السابق لتلقّي األدلة وأوضحوا أن الجدول الزمني ألیام المحاكمة التالیة ما زال غیر محدد.  اللم یتخذ القضاة أي قرار بشأن 
 

  

 

مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من    1
كمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحا

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021تشرین األول/أكتوبر،  26 – الیوم التاسع والتسعون 

. لم یكن  تسوبول جھكلین العامان  عیان  المدّ العام  عاء  وثالثة صحفیین. ومثل االدّ   شخصینصباًحا بحضور    9:30الساعة    الجلسة بدأت  
 كروكر حاضرین.  د.و انزب  نالمدعی  یامحام

 المسائل اإلداریة 

  ، وفقًا للدفاع  إال أنھ  ،أن الدفاع أعلن سابقًا أنھ سیقدم طلبات أخرى للحصول على أدلة إضافیة  ،القاضي كیربر  ت رئیسة المحكمةأوضح 
عین المدّ  ببیانكیربر إلى أن یوم المحاكمة ھذا سیكون بالتالي قصیًرا نسبیًا. وأعلنت أن الجلسة ستبدأ  ت خلص ولم تكتمل الطلبات بعد.  

 للدفاع لسماع شھود إضافیین. سابقةٍ   العامین بشأن طلباتٍ 

 ة.] بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكم ،المّدعین العامینلبیان ي نسخة ُمعاد صیاغتھا [ما یلي ھ

 ]. 97الیوم  ،TR#49[ 2021 ،أكتوبر/تشرین األول  13األدلة بتاریخ  للحصول علىبخصوص طلب الدفاع  بیانات

  ]PW3_97[و  ،]PW2_97[و  ،[PW1_97]الجربا أحمد واالستماع إلى السید    ستدعاءعلى ا  لمّدعون العامونیعترض ا
 . بصفتھم شھوًدا 

 :التعلیل

I( یدلي من المفترض أن    ،بناًء على طلب الدفاع  PW1_97  تدخل  بدعم    كانوا متھمینأنھ وثالثة من أقاربھ    ة مفادھابشھاد
  PW1_97لمدة عامین. یجب رفض طلب االستماع إلى  واعتقلوا    1996في عام    قُبض علیھموبالتالي    ،العراق في الكویت

 . في ھذا الصدد   بصفتھ شاھًدا
وأن شقیقھ أخبره    ،في نفس الوقت 285 في الفرع معتقًال أن شقیقھ كان ب أیًضا بشھادتھ   PW1_97 یدليمن المفترض أن 

 . ولم یستخدم العنف ضده أبًدا PW1_97شقیق  من احترامأبًدا یٌقلل باحترام ولم وعاملھ  كان دائًما ودوًدا  أنور رسالنأن 
أنور  وأقاربھ إّال بسبب تدخل    لم یُطلق سراحھ ھو ھ  أن شقیقھ أخبره أن بشھادتھ ب   PW1_97  یدليأن    أیًضا  من المفترض

 . أنور فحسب ال دلیل على أن اإلفراج استند إلى تدخل  غیر أنھ. رسالن
كل ذلك. في  ب   PW1_97شقیق  یة معرفة  طلب الدفاع فیما یتعلق بالسؤال حول كیف صلة كذلك في   العامون  عون شكك المدّ 
یعیش    PW1_97لیس مطلوبًا أیًضا بسبب التزام المحكمة أو التحقیق القضائي ألن    PW1_97فإن استدعاء    ،ضوء ذلك

 في الخارج. 
  ثمانیة عشر عاًما أن تكون مثمرةإلى ستة عشر  قبل حواليال یزال من غیر الواضح كیف یمكن لھذه األحداث التي وقعت 

وما    1998و  1996بین عامي    أنور رسالن لما فعلھ    ال عالقة ولمسألة الحقیقة والذنب في ھذه المحاكمة الحالیة.    بالنسبة
 . 251في الفرع  بل  285في الفرع  أنور عمل وإن ھذه المحاكمة لیست حول المعتقلین في ذلك الوقت.  لطیفًا معإذا كان 

المعارضة: یجب رفض    لصالحوالعمل    أنور أطروحة    حول   یدلي بشھادتھ   PW1_97جعل  في  فیما یتعلق بھدف الدفاع  و
 أیًضا.  PW1_97استدعاء 

أن سلوك المدعى علیھ بعد األفعال    التحادیةبالفعل في محكمة العدل ا  العامون  عونذكر المدّ   ،2020  ،أغسطس/آب   12في  
  شكل شھادات   على  ،تم تفصیل السلوك بالفعل أثناء أخذ األدلة في ھذه المحكمة  ،عالوة على ذلكو.  لیس ذا صلة  الُمتھم بھا

 رؤى جدیدة محدودة.   سوىضافیین في ھذا الصدد  اإل شھود الشھادات  ولن توفر .  ریاض سیفو  54Pمن قبل
. كما  زمانھاومكانھا    عن  وال   ،عن المحتوى المزعوم لألدلة المطلوبةال یرد في طلب الدفاع ما یكفي من التفاصیل الكافیة  

متورًطا مع المعارضة. ولم یقدم الطلب أي تفسیر عن كیفیة تأثیر تدخالت    أنورأنھ من غیر الواضح بالضبط كیف كان  
  أنور ال یزال من غیر الواضح ما حدث للقوائم السوداء والبیضاء التي یُزعم أن    ،على سبیل المثالوعلى سوریا.    أنور

 صاغھا. 
II(  ال یتطلب التحقیق القضائي العام االستماع إلىPW2_97 ُحجبت المعلوماتحیث إنھ یقیم في [ ،بصفتھ شاھًدا .[ 

أن   المفترض  ب   PW2_97  یدليمن  للمعارضة  أنورأن  بشھادتھ  مؤیًدا  مع  أنھ  و  ،كان  ھروبھ  وناقش  االنشقاق  أراد 
PW2_97  .أي معلومات محددة حول كیفیة معرفة    ال یقدم  الطلب  إال أنPW2_97   .یذكر فقط محادثات    وھو بكل ذلك

  التُّھم عدم وجود تفاصیل. وال عالقة أخرى بین  لالغرض من األدلة المطلوبة  ال یمكن رؤیة  . و2012غامضة في صیف عام  
 ؤید للمعارضة. وموقفھ الم أنور وھروب 

متھم بقتل عدد كبیر من المعتقلین لدوافع دنیئة وتعذیب عدد أكبر من المعتقلین كجزء من ھجوم ممنھج وواسع    أنورإن  
  ت،خالل ھذا الوق كان أنور،   . 2012  ،سبتمبر/أیلول  7حتى   2011  ،أبریل  /نیسان  29النطاق ضد السكان السوریین من  

ھذا ال یتعارض مع تخطیط أنور لھروبھ. وتخلص السوابق    لكن  عن ھذه الجرائم.  ةالمسؤول   الحكومیةالمؤسسة  عن    مسؤوالً 
القضائیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة إلى أنھ ال یتم تجاھل عنصر النیة لمجرد أن إتمام الجریمة بنجاح قد ال یكون  

 مرغوبًا فیھ. 
أیًضا إلى بیانھم   العامون   عونأشار المدّ   ، السلطةعلى    أنور   حیازة یمكن أن یؤكد    PW2_97حول أنفیما یتعلق باالدعاء  

،  نور رسالنوفقًا أل  ، PW2_97كان    ،. باإلضافة إلى ذلك2020  ، أغسطس/آب   12بتاریخ    االتحادیة في محكمة العدل  
 . أنور  سلطة  كم بلغتأو    بالضبط  ھؤالء المعتقلین  إطالق سراح  بكیفیةلیس  و  ،أنورعلى علم فقط بإحالة بعض المعتقلین إلى  
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III( استدعاء  یجب رفض طلبPW3_97  . یقیمحیث PW3_97  اعتُقل بأنھ سیدلي بشھادتھ ] وُحجبت المعلوماتفي [  زعًما  
عاملھ جیًدا خالل ھذه الفترة   أنور ھناك) وأن  اعتُقلفي الخطیب لمدة أربعة أیام (على الرغم من أنھ لیس من الواضح متى 

بإحضار الطعام إلى    P31  أنھ ُسمح لوالدي   بشھادتھ  PW3_97  سیدلي   ،باإلضافة إلى ذلك  وأطلق سراحھ في النھایة.
أن  بشھادتھ  PW3_97 یدلي من المفترض أن  ،. باإلضافة إلى ذلكأنور بتناول طعامھ في مكتب  P31لـ ھ ُسمحالفرع وأن 

 سأل موظفي الحكومة عن سبب استمرارھم في اعتقال األبریاء.  أنور
اإلجراءات الجنائیة    من قانون   s .  1)  3(  244لمادة  بموجب اوبالتالي ال یفي بالحد األدنى    الصلة یفتقر طلب الدفاع إلى  

 .األلماني
  وبشكل عام ال یقدم سوى معلومات غامضة.   ، ھذه المعلوماتب   PW3_97یفتقد طلب الدفاع إلى معلومات حول كیفیة معرفة  

. كما أنھ من غیر الواضح  اعتُقل  أو لماذا وكیف   ،في الخطیب  PW3_97اعتُقل  لیس من الواضح متى  ،على سبیل المثالف
 . بإطالق سراحھ فیما یتعلق  أنور وكیف علم بجھود  أنور رسالن كیف ومتى وأین كان على اتصال ب 

عادة في    یعتقلونكانوا    251یجب أن نفترض أن المعتقلین في الفرع    ، وفقًا لجمیع األدلة التي تم الحصول علیھا حتى اآلن
ال  و.  فحسب  للتحقیقالمعتقلین إلى مبان أخرى    وكان یتم نقلسجن تحت األرض في مبنى قریب من شارع بغداد في دمشق.  

  P31  كیف تناول ویجلبان الطعام إلى الفرع  وھما    P31والدي    PW3_97یمكن أن یرى    كان   یزال من غیر الواضح كیف 
 . أنور ھذا الطعام في مكتب 

فإن قیمة األدلة المتوقعة تكون محدودة للغایة بحیث ال یلزم    ،المرء أن طلب الدفاع ھو طلب للحصول على أدلةإذا اعتبر  
في اعتقال    مشترًكاكان    أنور فإن    ،2021  ،أكتوبر/تشرین األول  13. وبحسب قرار القضاة بتاریخ  PW3_97استدعاء  

 لبعض المعتقلین. أنور معلومات عن الدعم الفردي من  سوى  PW3_97  توفر شھادة ولن وإحالة المعتقلین. 
 

 عین العامین. المدّ  بیاناترقمیة [أقراص مدمجة] من و  نسًخا ورقیةالقاضي كیربر  المحكمة وزعت رئیسة 

 . لمّدعین العامینا  بیاناتقال محامي الدفاع فراتسكي إن الدفاع احتفظ بحقھ في الرد على 

االمتناع عن سماع شاھدة أخرى.    2021  ،أكتوبر/تشرین األول   19أن المحكمة قررت في    القاضي كیربر  ت رئیسة المحكمة أوضح 
الترجمة  باإلضافة إلى    ،ةالشاھد  ه وضابط شرطة بخصوص ھذ  فیدنیرالبرید اإللكتروني بین القاضي  عبر  نسًخا من محادثة    رسلتوأُ 

 القضیة.  أطرافإلى  P54 وفرھا لصورةاأللمانیة 

المستقبلیة للحصول على أدلة  دقیقة بعد الجلسة لتوضیح جوانب الطلبات    60-30طلب محامي الدفاع بوكر التحدث إلى موكلیھ لمدة  
قرر إرسال جمیع    غیر أنھ  ،یعتزم الدفاع تقدیمھا في الیوم التالي. أضاف بوكر أن الدفاع أنھى بالفعل بعض الطلبات  والتي  إضافیة

التالي  الدفاع    بإمكان  أن  ت أّكدالقاضي كیربر حراس المحكمة و  ت. استشار مإلى موكلھ  التحدثبعد    ،الطلبات مرة واحدة في الیوم 
 لمدة ثالثین دقیقة بعد الجلسة.  ممع موكلھ التحدث

 صباًحا.  9:54الساعة  ُرفعت الجلسة 

 

 2021تشرین األول/أكتوبر،  27 –الیوم المائة 

. لم یحضر  تس وبول  ھكلینج  العامان  عیانالمدّ   العام   عاء وصحفیین. ومثل االدّ   شخصین صباًحا بحضور    9:35الساعة    الجلسة بدأت  
 المدعي بانز متأخرا خمس دقائق. محامي  جاءو أومیشین. د. د. كروكر و نالمدعی  محامیا

 المسائل اإلداریة 

الدفاع    ھأعلن   وھو ما   ،اآلن  طلبات الحصول على أدلة إضافیةیتلوان  الدفاع س  محامیيالقاضي كیربر أن    ت أعلن   ،الجلسة  أن افتتحت بعد  
 في الیوم السابق. 

لتسھیل الترجمة    الفوریین  الدفاع فراتسكي وبوكر أنھما قدما بالفعل نسًخا موقعة من الطلبات التالیة إلى مترجمي المحكمة  میاامحأوضح  
 الطلبات التالیة. تالوة الدفاع فراتسكي وبوكر على  محامیاتناوب والفوریة. 

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]  ،لطلبات الدفاعتھا صیاغ  دعانسخة مُ [فیما یلي 

 ُحجبت المعلومات] یعیش في [الذي  ، ]PW1_100[  طلب استدعاء

I(  كانPW1_100   أنور ساعد و.  أنور رسالنفي سوریا وحضر ثالث دورات تدریبیة مع  [ُحجبت المعلومات]    رتبةیحمل  
موقف  ب   أنورمن المحادثات التي أجراھا مع  یعلم    PW1_100  كانو.  P54] وُحجب االسم على الھروب واالنشقاق مع [

  أن   أیًضا   PW1_100  علم   ، الوثیقة بالدوائر الحكومیة  عالقاتھ وكذلك من    ،من خالل ھذه المحادثات  المؤید للثورة.   أنور
لم یتمكن من مغادرة  إال أن أنورفي وقت مبكر بعد شھر أو شھرین من بدء الثورة.  االنشقاقرض الحكومة وأراد اور عأن 
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أیًضا    یدلي بشھادتھأن    PW1_100  بإمكانووبالتالي اضطر إلى تأخیر ھروبھ.    ،البالد بأمان مع أسرتھ في ذلك الوقت
على ھذه  PW1_100حصل  بھ مع بدایة الثورة.حقائ  أعدّ مع الثورة وقد  ھاتعامل أن یجاري الحكومة في یردلم  أنورأن ب 

  PW1_100كان كل من  و.  أنوربشأن ھروب    2012نوفمبر  /تشرین الثانيفي    أنورالمعرفة من المحادثات التي أجراھا مع  
بعد جلسة  وعاًما.    66لضباط المتقاعدین الذین تزید أعمارھم عن  على سفر ا  بالقیود المفروضة   معنیة   جزًءا من لجنة  أنورو

والظروف السیئة    أنوروتحدثا عن ھروب    PW1_100إلى مكتب    أنورو  PW1_100ذھب    ،للجنة في وزارة الداخلیة
أنھ سیتصل  أیًضا    PW1_100  أنورأخبر    ،خالل ھذه المحادثةو.  أنورنفس رأي    PW1_100كان لـ  .251في الفرع  

حیث التقى االثنان    ،بیوم أو یومین وذھب إلى األردن  أنورقبل    PW1_100انشق  وھروبھ.    بشأنبأشخاص في األردن  
 یعلم كذلك  PW1_100  وكان  وعلى درایة بالمشاكل التي تصاحب ذلك.  أنورني مثل  سُ   PW1_100  إن  مرة أخرى.

  PW1_100  وبإمكانعلى تعذیبھم في ھذا الفرع.    وأنھ أشرف  251حافظ مخلوف ألشخاص في الفرع    عتقالمشكلة اب 
ن محمد عبد  إفقیل لھ  م [بالقبو] اتصل بھ ،صراًخا من سجن القبو  أنورعندما سمع  ،في إحدى المرات أنھ ب یدلي بشھادتھ أن 

 مسؤولین عن تعذیب المعتقلین. كانوا هللا وآخرین
II(   یقتضي االستماع إلى  2021  ،یولیو/تموز   21القرار الصادر بتاریخ  إن  PW1_100 ،   ّمسؤولیة    أنور ل  ألن القرار یحم

سلطة  إال أن  .  المساعدة والمشاركة. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع  تقریبًا  حدث في فرع الخطیب  كل ما
ین معتقلمساعدة ال  أنور حاول    . نيألنھ سُ محدودة للغایة  كانت    251في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع    أنور

السلطة في الفرع. یسمح    أصحابھم    ،وكذلك العلویون بشكل عام  ،وحافظ مخلوف  40  القسمكان  ووانشق في النھایة.  
 . 251بالتوصل إلى استنتاجات حول سلوكھ خالل الفترة التي قضاھا في الفرع   أنور موقف 

 [أضاف محامي الدفاع فراتسكي أن الفقرة التالیة ستكون أیًضا رًدا على بیان المّدعین العامین في الیوم السابق.] 
III(   244المادة  بموجب  ) وصف  1من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، یتطلب طلب الحصول على أدلة أوًال من الشخص (

بین الحقیقة المزعومة    صلة ال ) إظھار  3) تسمیة الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة، و(2بدقة، (  أو حقیقةٍ   ادعاءٍ 
لَم على  وضح في الطلب  یجب بالتالي أن یُ   ،استدعاء الشھود وسماعھم  لطلبات  وبالنسبة  واألدلة المقترحة إلثبات الحقیقة. 

 واضحة من السیاق العام.   صلة وجود الھذا لیس مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات    لكن معینة.    أمور اإلدالء بشھادتھ حول  الشاھد  
"محادثة غامضة  وجود  أن  العامون  عون  ذكر المدّ   ،فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة

متطلبات  الالدفاع إلى أن    أشارولطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ.    دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كافٍ 
أن شخًصا  ذكر  لذلك یجب أن یكون    .خارج البالد طلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أن تكون أقل بالنسبة للشھود من  ل

أن یستخلص   ا. كما یجب أن یكون كافًی كافیًا  ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع
  ، دولي  ذات طابع  المحاكمة الحالیة ھي محاكمةإن  و  عھ داخل الحكومة. حقائق معینة من رتبة الشخص أو موقشخص معرفة ب 

وقعت قبل    الجرائم الُمتّھم بھامن    وألن العدید  ،دولي. في ضوء ذلكوتحظى باھتماٍم    ، ارتكبت في الخارج  أفعاالً وتتناول  
 الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  ال یمتلك الدفاع قدرات مثلویصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة.  ،عشر سنوات

إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة یقوم على مبدأ    المتخصصین.  عناصرھاأو أجھزة المخابرات مع  
یود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي علیھ في  ، فیجب أن تكون الق"المالحقة القضائیة بال حدود"

یجب أال یفشل التحقیق في  المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الحكم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. 
للدفاع سوى تقدیم أوصاف واسعة إلى حد  ال یمكن  وفي طلبات الحصول على األدلة.    صلةوجود  الحقیقة بسبب االفتقار إلى  
 ناسب. ت القیود في ھذا الصدد من شأنھا تقیید عمل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر م إال أن  ، ةما لشھادة الشاھد المطلوب 

أن الدفاع    في الیوم السابق. وأضاف فراتسكي   ینالعام  نعی د محامي الدفاع فراتسكي أن الفقرة الثالثة ستكون رد الدفاع على بیان المدّ أكّ 
 . بصفتھ شاھًداویصر على استدعائھ واالستماع إلیھ  PW2_97/PW2_100 بشأن مّدعین العامینال بیاناتیعترض أیًضا على 

 ) P54، (تم توفیر رقم الھاتف من قبل ]PW2_100/PW2_97[طلب استدعاء  

I( كان  PW2_97/PW2_100    بین بلدتھ    وسیًطا]. عمل ُحجبت المعلومات رف أیًضا باسم أبو محمود في [عُ و  رائدبرتبة
في    أنور في مكتب    PW2_97/PW2_100كان    ،بعد أسبوع واحد من بدء الثورةو.  251] والفرع  ُحجبت المعلومات[

لكن    ا،أسبوعًی   معتقًال   40إلى    30طلق سراح  كان ی   أنور أن  ب اإلدالء بشھادتھ    PW2_97/PW2_100  بإمكانوالفرع.  
إن المعتقلین سیكونون   لتوفیق   یقول دائًما   أنور  كانو   . عملیة إفراجفي كل    ، رئیس الفرع  ، كان علیھ استشارة توفیق یونس

  وكان عن الھجمات الحكومیة على مسقط رأس كل منھما.    أنور و  PW2_97/PW2_100. تحدث  لزعمدنیین أبریاء  
PW2_97/PW2_100  معتقًال   40إلى    30  لجلب كل أسبوع    أنور إلى    2011وصیف    2011أبریل  /بین نیسان  یذھب  .

  أنور ] جمیع مھام  ُحجب االسم أن تولى [   بعدالستمرار في ھذه الممارسة  ا   PW2_97/PW2_100بإمكان  لم    ،بعد ذلك
شخص یدعى یوسف بعد ساعتین أو ثالث ساعات في االعتقال  أُطلق سراح    كان ھناك استثناء واحد فقط: عندماو  في الفرع. 

 كان یوسف ناشطا معارضا وشارك في كل مظاھرة. و  اعتقال یوسف.   بشأن  أنور ب   PW2_97/PW2_100بعد أن اتصل  
نشقاق. وكان موقف أنور اإلیجابي تجاه المعارضة  في مرحلة مبكرة أنھ أراد اال  PW2_97/PW2_100كما أخبر أنور  

بسبب المحادثات العدیدة التي أجراھا االثنان. وتحدثا عن مدى حزنھما  PW2_97/PW2_100 معروفًا أیًضا بالنسبة لـ 
 الشدید لھجمات الحكومة على مسقط رأس كل منھما. 

II(   یستلزم االستماع إلى    2021  ،یولیو/تموز  21إن القرار الصادر بتاریخPW2_97/PW2_100  ن القرار یحّمل  أ ، حیث
.  المساعدة والمشاركة أنور مسؤولیة كل ما حدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
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  أنورحاول  ألنھ سني. و  كانت محدودة للغایة   251غیر أن سلطة أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
السلطة في الفرع.    أصحابوحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم   40القسم  كان  وین وانشق في النھایة.  معتقلمساعدة ال
استنتاجات بشأن    بالتوصل إلى   ویسمح موقفھ   الُمتھم بھاوالھرب آثار مباشرة على األفعال    باالنشقاق   أنور جھود  وكانت ل 

   . 251سلوكھ خالل الفترة التي قضاھا في الفرع 
III( 1 (244 بموجب المادة متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج  خفض   یجب  )5 (s . 2   من قانون

تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام    حیث   لغرض ھذه المحاكمة.   األلماني  اإلجراءات الجنائیة 
جھود    تُرفع یجب أن  و  في ھذه المحاكمة.   الموضوع الیومي   وا كانوا وما زالالشھود الذین یعیشون في الخارج    إن الدولي.  

كما أن ھناك   فیما یتعلق بھؤالء الشھود.  األلماني) من القانون الجنائي  2(  244  بموجب المادة  إثبات الحقیقةالمحكمة في  
ممكنة وتم تطبیقھا   وھي  ،مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني  ،الستدعاء الشھودأخرى    أشكاالً 

 في الماضي. 
أن یصف المرء    یتطلب طلب الحصول على األدلة أوالً   ،األلماني  من قانون اإلجراءات الجنائیة  244  بموجب المادة )  2

بین الحقیقة المزعومة    االرتباطوإظھار    ،وأن یسمي الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة  ،أو حقیقةً   بدقة ادعاءً 
تدعاء الشھود وسماعھم، یجب بالتالي أن یُوضح في الطلب لَم على  وبالنسبة لطلبات اس  واألدلة المقترحة إلثبات الحقیقة. 

مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود االرتباط واضحة من السیاق  لكن ھذا لیس  الشاھد اإلدالء بشھادتھ حول أمور معینة.  
   العام.

) فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة، ذكر المّدعون العامون أن وجود "محادثة غامضة  3
دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كاٍف لطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات  

ن تكون أقل بالنسبة للشھود من خارج البالد. لذلك یجب أن یكون ذكر أن شخًصا  لطلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أ
ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع كافیًا. كما یجب أن یكون كافیًا أن یستخلص  

ھي محاكمة ذات طابع دولي،    شخص معرفة بحقائق معینة من رتبة الشخص أو موقعھ داخل الحكومة. والمحاكمة الحالیة 
وقعت قبل  بھا  ھم  من الجرائم الُمتّ   وألن العدیدوتتناول أفعاًال ارتكبت في الخارج، وتحظى باھتماٍم دولي. في ضوء ذلك،  

عشر سنوات، یصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة. وال یمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 
)BKA  (  .إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة یقوم  أو أجھزة المخابرات مع عناصرھا المتخصصین

، فیجب أن تكون القیود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي  د"المالحقة القضائیة بال حدو"على مبدأ  
كم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. یجب أال یفشل  علیھ في المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الح

في طلبات الحصول على األدلة. وال یمكن للدفاع سوى تقدیم أوصاف    ارتباط التحقیق في الحقیقة بسبب االفتقار إلى وجود  
تقیید عمل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر   واسعة إلى حد ما لشھادة الشاھد المطلوبة، إال أن القیود في ھذا الصدد من شأنھا 

 متناسب. 

.  من المتابعة في المحكمة  ن  و الفوری ن  ومترجمالمكن  ت بشكل أبطأ حتى ی   بالتالوة[قامت القاضي كیربر بتذكیر محامي الدفاع فراتسكي  
 بعد ھذین الطلبین وتناوبوا في الدورة الالحقة.]  بالتبدیلقام مترجمو المحكمة 

 اوخبیرً   ا شاھدً بصفتھ ] ُحجبت المعلوماتفي [ ذي یعیشال  ،]PW3_100كمال اللبواني [ د. طلب استدعاء  

لعائلة    كوبلنتسإلى استعداده لإلدالء بشھادتھ في المحكمة في    ،بصفتھ شاھًدا وخبیًراالذي ُطلب استدعائھ واالستماع إلیھ    ،د. كمالأشار  
 . أنور

I(   مع  د. كمال  التقى  ووھو من قیادات المعارضة السوریة.    ،في سوریا  ا]. عمل طبیًب ُحجبت المعلوماتمواطن [ إن د. كمال
المعارضة وشارك من بین آخرین  لصالح أنورو PW3_93عمل كل من واألخیر.   انشقأن في األردن بعد   أنور رسالن

جنیف.   في  المحادثات  كمال    بإمكانوفي  أن د.  یشھد  عام    كان  أنور رسالن  أن  إطالق سراح    مسؤوالً   2011في  عن 
PW3_93    لذلك    من المعارضة.   جزًءابصفتھما  د. كمال  فیما بعد مع    كالھما  عملوبین یوم وعشرة أیام.  اعتُقل  الذي

  ، 251على السلطة" في الفرع    أن یشھد كذلك بأن حافظ مخلوف كان "مثاالً وبإمكان د. كمال  عدة محادثات.    ثالثتھمأجرى  
األسد.   بشار  الرئیس  العائلیة مع  بسبب عالقاتھ  أخرى  أمور  بین  عملھ مع    خالل   ذلك منب د. كمال    علم والذي كان من 

حیث ینشر مقاطع فیدیو عن تاریخ سوریا والثورة بشكل یومي.    قناتھ الخاصة على الیوتیوبد. كمال  كما یمتلك    المعارضة.
 سوریا والثورة السوریة. في  لذلك فھو خبیر مناسب  

II(   مسؤولیة كل ما   أنور ل  ألن القرار یحمّ   ، د. كمالیقتضي االستماع إلى    2021  یولیو،/تموز   21القرار الصادر بتاریخ  إن  
سلطة    غیر أن.  المساعدة والمشاركة . كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع  تقریبًا  حدث في فرع الخطیب

وحاول أنور مساعدة المعتقلین   .ألنھ سني محدودة للغایة  كانت    251في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع    أنور
وحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجھود أنور    40القسم  في النھایة. وكان    وانشق

ویسمح موقفھ بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكھ خالل الفترة التي    بھا  تّھمباالنشقاق والھرب آثار مباشرة على األفعال المُ 
  لمعتقل ھذا الشخص    فإن مساعدة  ،ما حدث في الفرعتماشى مع  عند تحدید ما إذا كان الشخص قد  . و251قضاھا في الفرع  

 . تُحدث فرقًا واحد أو أكثر 

https://www.youtube.com/channel/UCLkdAJay59EpsEFLcVJji0Q
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III( 1 (  244متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة  خفض یجب  )5 (s . 2   من قانون
اإلجراءات الجنائیة األلماني لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام  

زالوا الموضوع الیومي في ھذه المحاكمة. ویجب أن تُرفع جھود  الشھود الذین یعیشون في الخارج كانوا وما    إن الدولي.  
) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244بموجب المادة    إثبات الحقیقةالمحكمة في  

روني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكت 
 في الماضي. 

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، یتطلب طلب الحصول على األدلة أوًال أن یصف المرء    244) بموجب المادة  2
مة  بدقة ادعاًء أو حقیقةً، وأن یسمي الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة، وإظھار االرتباط بین الحقیقة المزعو

واألدلة المقترحة إلثبات الحقیقة. وبالنسبة لطلبات استدعاء الشھود وسماعھم، یجب بالتالي أن یُوضح في الطلب لَم على  
مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود االرتباط واضحة من السیاق  لكن ھذا لیس  الشاھد اإلدالء بشھادتھ حول أمور معینة.  

 العام.
) فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة، ذكر المّدعون العامون أن وجود "محادثة غامضة  3

دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كاٍف لطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات  
ن تكون أقل بالنسبة للشھود من خارج البالد. لذلك یجب أن یكون ذكر أن شخًصا  لطلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أ

ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع كافیًا. كما یجب أن یكون كافیًا أن یستخلص  
ھي محاكمة ذات طابع دولي،    شخص معرفة بحقائق معینة من رتبة الشخص أو موقعھ داخل الحكومة. والمحاكمة الحالیة 

وقعت قبل    الجرائم الُمتّھم بھامن    وألن العدیدوتتناول أفعاًال ارتكبت في الخارج، وتحظى باھتماٍم دولي. في ضوء ذلك،  
عشر سنوات، یصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة. وال یمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 

)BKA  (  .إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة یقوم  أو أجھزة المخابرات مع عناصرھا المتخصصین
، فیجب أن تكون القیود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي  على مبدأ "المالحقة القضائیة بال حدود"

كم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. یجب أال یفشل  علیھ في المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الح
في طلبات الحصول على األدلة. وال یمكن للدفاع سوى تقدیم أوصاف    وجود ارتباط التحقیق في الحقیقة بسبب االفتقار إلى  

تقیید عم ل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر  واسعة إلى حد ما لشھادة الشاھد المطلوبة، إال أن القیود في ھذا الصدد من شأنھا 
 متناسب. 

 الدفاع.  تعلیل) ستكون جوھر GVG( األلمانیة من قانون دستور المحكمة  184أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن المادة 

 Z121020528بعد قرار عدم استدعاء الشاھدة   ةطلب استدعاء شاھد 

I(   كان من المفترض في البدایة أن یتم استدعاءZ121020528    بعد مكالمة    إال أنھ.  2021  ،أكتوبر/األولتشرین    26في
بین   فرايھاتفیة  الجنائیین  المفتشین  وكبیر  كیربر  القاضي  المحكمة  كیربر  قرر   ،رئیسة  استدعاء  ت  عن  االمتناع 

Z121020528  القاضي  أضافت رئیسة المحكمة    ،ه المكالمة الھاتفیةلھذ   الفعلي. في حین أن الدفاع ال یعرف المحتوى
الشرطة  كیربر مذكرة مكتوبة بخط الید إلى الملف أوضحت فیھا أن شھادة الشاھد في المحكمة ستتطلب إجراءات من قبل  

الشرطة الجنائیة االتحادیة  ألن    45  إال في األسبوع التقویمي  ن تُمنحأال یمكن    إال أن ھذه التدابیر  .الجنائیة االتحادیة وشركائھا
 قبل ذلك.   المعنیةالقدرات  تملك ال

ال  الشرطة الجنائیة االتحادیة  أن    بسببال یتم التنازل عن ھذا  و .  ال تزال ذات صلة بھذه المحكمة   Z121020528إال أن  
 . 45القیام بذلك إال في األسبوع  اوال یمكنھ ةالوقت لمرافقة الشاھد الیًاتملك ح

 [ُحجبت المعلومات] بصفتھ شاھًدا   الذي یعیش في ]، PW4_100طلب استدعاء [

I(  عملPW4_100  وسیتمكنلمدة عامین حتى بدایة الثورة.  أنور رسالنمع  251ضابط تحقیق في الفرع PW4_100  
  لقسم أن أعضاء اب  ة تفیددلي بشھادأیًضا أن ی  وبإمكانھفي الفرع قبل الثورة.  معتقلٍ بأنھ لم یتوفى أي  ة تفیدشھادب دالء اإلمن 
الفرع    تحقیقات أجروا    40 الثورة.   المعتقلینوعذبوا    251في  بدء  بعد  متزاید  بشكل  بذلك  وقاموا  الثورة   بإمكان   قبل 

PW4_100    مارس  /ذار آبالتدخل في    نور رسالنلم یُسمح أل  ،251نھ بسبب األوامر الصادرة في الفرع  إأن یقول أیًضا
تحت    40القسم    كان و.  المحاضر من خالل إطالق سراحھم كجزء من عملھ الیومي في كتابة    المعتقلینساعد    إال أنھ  ،2011

محاضر  قاموا بإنشاء    40أن أعضاء القسم  أن یدلي بشھادتھ ب   PW4_100  وبإمكانوالسجن ذي الصلة.    251سلطة الفرع  
واستخدموا الفرع    تحقیق  خونة.    ،ألغراضھم  251موظفي  اعتبروھم  الذین  األشخاص  تحدید  من  ومثل  مبكر  وقت  في 

] في  ُحجبت المعلومات إلى [   نُقلتأكید ذلك ألنھ    PW4_100  بإمكانو من جمیع صالحیاتھ.  أنور ُحرم    ،2011مایو  /أیار
 . 2011مایو /أیار

II(  ستدعم شھادةPW4_100 التي أدلى بھا في ھذه المحاكمة.  أنور رسالن  أقوال 
III(   244متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة    خفض یجب  )5  (s.  2    من قانون

لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام    األلمانياإلجراءات الجنائیة  
المحاكمة.  الیومي في ھذه  الموضوع  زالوا  وما  كانوا  الخارج  في  یعیشون  الذین  الشھود  إن  جھود    زیادةویجب    الدولي. 

) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244بموجب المادة    إثبات الحقیقةالمحكمة في  
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أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا 
 عبر رابط الفیدیو. إلى استعداده لإلدالء بشھادتھ  PW4_100في الماضي. أشار 

طلبات   ةثالث قال محامي الدفاع بوكر إن لدیھم . سیتلونھاالدفاع عن عدد الطلبات اإلضافیة التي  رالقاضي كیرب  ت رئیسة المحكمةسأل
 أخرى. 

 ]، الذي یعیش في [ُحجبت المعلومات] بصفتھ شاھًدا PW5_100طلب استدعاء [

I(  یدليسوف PW5_100 300الفرع  ،التجسس (مكافحة)   إلى فرع 285من الفرع  نُقل رسالنأنور أن ب  ة مفادھابشھاد ،  
كما ذكر أحد الشھود    ،2007في عام    251أن یكون حاضًرا في الفرع    نورلیس من الممكن أل. لذلك  2006في نھایة عام  

  PW5_100مھمة    أنور رسالن . تولى  2007في عام    251إلى الفرع    300نفسھ من الفرع    PW5_100ونُقل  السابقین.  
ثم    . أنور رسالنعندما خلفھ    2008حتى عام    251في الفرع    التحقیق رئیًسا لقسم    PW5_100كان  و.  300في الفرع  

نھ لم یكن قادًرا على  القول إ  PW5_100  بإمكانوالشرطة قبل أن ینشق في النھایة.    285إلى الفرع    PW5_100ل  نُق
 بسبب نزاع كان بینھ وبین المقدم محمد عبد هللا حول [...].  251في الفرع  قسمھ التصرف داخل  

II(   یقتضي االستماع إلى  2021  ،یولیو/تموز   21إن القرار الصادر بتاریخ  PW5_100  مسؤولیة  ، ألن القرار یحّمل أنور
. إال أن سلطة  المساعدة والمشاركةحدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع    كل ما

ني. حاول أنور مساعدة المعتقلین كانت محدودة للغایة ألنھ سُ   251أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
وف، وكذلك العلویون بشكل عام، ھم أصحاب السلطة في الفرع. یسمح  وحافظ مخل   40القسم  وانشق في النھایة. وكان  

 . 251موقف أنور بالتوصل إلى استنتاجات حول سلوكھ خالل الفترة التي قضاھا في الفرع  
في عام    251. حیث لم یكن أنور رئیًسا لقسم التحقیق في الفرع  P35أكثر صلة في ضوء شھادة    PW5_100أصبح   

 . 2007غیر صحیحة فیما یتعلق بأنشطة أنور في عام   P35. وبالتالي فإن شھادة 2007
III(   244متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة    خفض یجب  )5  (s.  2    من قانون

اإلجراءات الجنائیة األلماني لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام  
وما   كانوا  الخارج  في  یعیشون  الذین  الشھود  إن  المحاكمة. ویجب  الدولي.  الیومي في ھذه  الموضوع  جھود    زیادةزالوا 

) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244بموجب المادة    إثبات الحقیقةالمحكمة في  
أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا 

 . في الماضي 

 ) P54في [ُحجبت المعلومات]، بصفتھ شاھًدا (تم توفیر الرقم بواسطة  ]، الذي یعیش PW6_100طلب استدعاء مناف طالس [

I(  بمساعدة جھاز   2012  یولیو /]. ھرب من سوریا في تموزُحجبت المعلوماتیعیش اآلن في [و  ، عمید سوري سابق  مناف ھو  
] ألكثر من ثالثین عاًما. [اقتبس الدفاع من مقابلة  ت المعلوماتُحجب ]. خدم والُده في منصب [ُحجبت المعلومات مخابرات [ 

@  مع    منافأجراھا   البریطانیة:  اإلذاعة  الدفاع].  ووفر   ،14:45  –  14:08ھیئة  فریق  مترجم    سیدلي   الترجمة 
PW6_100  251ب المعتقلین في الفرع  أصدر أوامر وعذّ أنھ  و   40  القسم أن حافظ مخلوف كان رئیس    ة مفادھابشھاد  .

أحد أن یعصي أوامره دون  ولم یكن بإمكان  كبیرة لدرجة أنھ كان قادًرا على التصرف دون علم الرئیس    حافظ كانت سلطة  و
 . یُقتل وإن كان الشخص صاحب رتبة أعلى من حافظ أو حتى  یُعتقلأن 

II(   مسؤولیة كل  ، ألن القرار یحّمل أنور  مناف طالس  االستماع إلى یقتضي    2021  ،یولیو/تموز   21إن القرار الصادر بتاریخ
. إال أن سلطة  المساعدة والمشاركةحدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع    ما

مساعدة المعتقلین كانت محدودة للغایة ألنھ سني. حاول أنور    251أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
وحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجھود أنور    40القسم  وانشق في النھایة. وكان  

ویسمح موقفھ بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكھ خالل الفترة التي    تّھم بھاباالنشقاق والھرب آثار مباشرة على األفعال المُ 
 . 251قضاھا في الفرع 

عن مناف طالس: أنھ كان یقود الحرس الجمھوري لكنھ غیّر   P54وثیقة الصلة أیًضا في ضوء ما قالھ  مناف شھادة تُعتبر 
ثورة، لكن بشار األسد لم یستمع إلى اقتراحاتھ. وأن  موقفھ عندما بدأت الثورة؛ وأنھ لم یوافق على رد الفعل العسكري على ال

مناف طالس وحافظ مخلوف كانا یتجادالن حول حل أكثر عقالنیة للثورة، وأنھ لم یستطع أحد ببساطة أن یعصي أوامر  
  حول مناف، یمكن للمرء أن یستنتج أن أنور رسالن، الذي لم یكن ذا رتبة عالیة مثل مناف   P54حافظ. وفي ضوء أقوال  

طالس، كان سیُقتل في حالة العصیان. وستؤكد شھادة مناف طالس أیًضا أن حافظ مخلوف كان مصدر السلطة في الفرع  
لم یكن بإمكانھ سوى االنشقاق والھرب. وإن كان  فضابًطا رفیع المستوى خدم لفترة طویلة كمناف    وإن كان   وأنھ حتى  251

في حالة العصیان.  یلقى حتفھ  أو    قد یتحتم علیھ أن یخاطر بأن یتم اعتقالھضابًطا من رتبة دنیا لیس لھ عالقات ذات صلة  
 یجب تقییم مساعدة أنور رسالن للمعتقلین في ضوء ذلك واالعتراف بھا وفقًا لذلك. 

III( 1  5(  244الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة  متطلبات إمكانیة خفض ) یجب (s . 2   من قانون
اإلجراءات الجنائیة األلماني لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام  

المحاكمة. ویجب   الیومي في ھذه  الموضوع  زالوا  وما  كانوا  الخارج  في  یعیشون  الذین  الشھود  إن  جھود    زیادةالدولي. 
) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244وجب المادة  بم  إثبات الحقیقةالمحكمة في  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/07/15/inside-the-raslan-trial-guard-there-is-no-god-just-bashar-al-assad/
https://www.youtube.com/watch?v=OTnJ35959Ms
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أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا 
 في الماضي. 

یة األلماني، یتطلب طلب الحصول على األدلة أوًال أن یصف المرء  من قانون اإلجراءات الجنائ   244) بموجب المادة  2
بدقة ادعاًء أو حقیقةً، وأن یسمي الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة، وإظھار االرتباط بین الحقیقة المزعومة  

ب  یجب  وسماعھم،  الشھود  استدعاء  لطلبات  وبالنسبة  الحقیقة.  إلثبات  المقترحة  لماذا  الت واألدلة  الطلب  في  یُوضَّح  أن  الي 
مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود االرتباط واضحة من  لكن ھذا لیس  الشاھد اإلدالء بشھادتھ حول أمور معینة.  یُفتَرض ب 

 السیاق العام. 
"محادثة غامضة  فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة، ذكر المّدعون العامون أن وجود    )3

دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كاٍف لطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات  
لطلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أن تكون أقل بالنسبة للشھود من خارج البالد. لذلك یجب أن یكون ذكر أن شخًصا  

ر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع كافیًا. كما یجب أن یكون كافیًا أن یستخلص  ما أجرى محادثة مع شخص آخ
المحاكمة الحالیة ھي محاكمة ذات طابع دولي،  إن  شخص معرفة بحقائق معینة من رتبة الشخص أو موقعھ داخل الحكومة. و

وقعت قبل    الجرائم الُمتّھم بھامن    وألن العدیدوتتناول أفعاًال ارتكبت في الخارج، وتحظى باھتماٍم دولي. في ضوء ذلك،  
طة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عشر سنوات، یصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة. وال یمتلك الدفاع قدرات مثل الشر 

العالمیة یقوم على مبدأ  إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة  أو أجھزة المخابرات مع عناصرھا المتخصصین.  
، فیجب أن تكون القیود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي علیھ في  "المالحقة القضائیة بال حدود"

المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الحكم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. یجب أال یفشل التحقیق  
في طلبات الحصول على األدلة. وال یمكن للدفاع سوى تقدیم أوصاف واسعة    وجود ارتباط بسبب االفتقار إلى    الحقیقة   إلثبات

 إلى حد ما لشھادة الشاھد المطلوبة، إال أن القیود في ھذا الصدد من شأنھا تقیید عمل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر متناسب. 

 

 بصفتھ خبیًرا جیرھارد كونراد طلب استدعاء 

ال سیما فیما    ،سوریا لإلدالء بشھادتھ حول ھیاكل السلطة في سوریا  على   التركیزطلب استدعاء خبیر في الدراسات اإلسالمیة مع  
   ة. ّن وكذلك الھیاكل بین العلویین والسُ  ، 40 والقسم  حافظ مخلوف و  251یتعلق بالفرع 

ضابط مخابرات ألماني متقاعد لدیھ خبرة    ] باللغة األلمانیةما نُشر  وھو وفقًا لویكیبیدیا [  ،جیرھارد كونرادیقترح الدفاع االستماع إلى  
  لجھاز وعضو في المائدة المستدیرة  كلیة كینجز  وھو محاضر زائر في    2011في العمل في دمشق والشرق األوسط. تقاعد في عام  

 شھادتھ مبنیة على خلفیتھ المھنیة وخبراتھ الشخصیة. إن یا. في ألمان   المخابرات

I(   إلى السیدة تورمان التي قدمت لمحة عامة عن التاریخ السوري وتحلیًال   ،2020  ،نیسان/أبریل  28في  استمعت المحكمة  
انظر    ، لشھادة تورمان. للحصول على ملخص وشھادتھا الكاملة  إعالمیًا لما حدث خالل الثورة. [قدم الدفاع ملخًصا شامًال 

TR#1،  3یوم المحاكمة .[   
یستطع أنور  سیُظھر تقریر إضافي للخبراء أن أنور رسالن لم تكن لھ سلطة وكان علیھ اتباع أوامر حافظ مخلوف. حیث لم  

. وحاول أنور، في حدود قدراتھ المحدودة، مساعدة المعتقلین 40رسالن أن یأمر بالتعذیب وال أن یمنع ما كان یقوم بھ القسم  
 بغض النظر عن المخاطر على حیاتھ. 

II(   مسؤولیة  ، ألن القرار یحّمل أنور  السید جیرھارد  یقتضي االستماع إلى  2021یولیو،  /تموز   21إن القرار الصادر بتاریخ
. إال أن سلطة  المساعدة والمشاركةحدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع    كل ما

ني. حاول أنور مساعدة المعتقلین كانت محدودة للغایة ألنھ سُ   251أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
وحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجھود أنور    40القسم  ق في النھایة. وكان  وانش

ویسمح موقفھ بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكھ خالل الفترة التي    بھا  تّھمباالنشقاق والھرب آثار مباشرة على األفعال المُ 
حیاتھ للخطر عندما انقلب على النظام. في تقییم المساھمة بموجب القانون    أنور رسالنعّرض  و  . 251قضاھا في الفرع  

خبرة السیدة تورمان بعیدة كل    وإنیعد فحص الخلفیات أمًرا بالغ األھمیة.    ،الجنائي األلماني وقانون مكافحة الجرائم الدولیة
 . جیرھاردالبعد عن أن تكون كافیة لھذه األغراض. لذلك یطلب الدفاع االستماع إلى السید  

محامي الدفاع    أّكدفوتالوتھ.    المّدعین العامینا إذا كان سیتم تقدیم بیانھم حول بیان  الدفاع عمّ   القاضي كیربررئیسة المحكمة    تسأل
فإنھ ال یرى    ،بالفعل أربع أو خمس مرات  تالھا  وبما أنھ  ،من الطلبات السابقة  3/2ن ھذه الفقرة ستكون الفقرة  قائًال إ  ،ذلك  فراتسكي
 . قد استوفي  كیربر إلى أن الموعد النھائي لتقدیم البیان ت مرة أخرى. وخلص لتالوتھاضرورة 

  ببیاناتإنھ وزمیلتھ سیحتفظان بالحق في اإلدالء  ھكلینج العام عي وقال المدّ   الجدیدة. لدفاعطلبات ا  حولبیانا  األطرافلم یقدم أي من 
 قبل یوم المحاكمة التالي.  وسیحاوالن تقدیم البیانات كتابةً 

  المسائل ة  مناقش لدقیقة إلعداد نسخ من جمیع الطلبات المقدمة لألطراف و  30كیربر استراحة لمدة  القاضي  أعلنت رئیسة المحكمة  
 .تباًعااإلداریة اإلضافیة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Conrad_(intelligence_officer)
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
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 *** 
 دقیقة]   35[استراحة لمدة 
 *** 

قرار بشأن تھم الجرائم المرتكبة ضد   تالوةكیربر أنھ یتعین على القضاة    ت أعلن   ،نسخ جمیع الطلبات المقدمة في ھذا الیوم  توزیعبعد  
 عین:المدّ 

لقانون  ا  بموجبعین في ھذه المحاكمة  الجرائم المرتكبة ضد المدّ   حول  2021  ،یولیو/تموز  21  بتاریخاستكماًال للقرار  
بشكل  أُجري یعتبر القضاة أن جمیع األفعال قد ارتكبت باإلجماع مع األذى الجسدي الخطیر الذي  ،الجنائي المحلي األلماني

   . األلماني يمن القانون الجنائ  4) رقم 1(  224 المادة ،مشترك

   :عدة أشخاص  مع بناًء على المكالمات الھاتفیة األخیرة التي أجراھا إلى ملف القضیة،  مذكرةأضاف القاضي فیدنیر 

مكالمة ھاتفیة مع ضابط في وزارة العدل في راینالند باالتینات   ،2021أكتوبر،  /األول تشرین    25في    فیدنیرأجرى القاضي  
  ستُعالج أن طلبات المساعدة القانونیة الصادرة إلى مصر    فیدنیرأبلغ ھذا الشخص  وعن طلبات المساعدة القانونیة.    المسؤول

طلب    أصدرحیث    لبات.ببطء شدید وسیكون من الصعب تقدیر المدة التي ستستغرقھا السلطات المصریة لمعالجة ھذه الط
طلب مساعدة قانونیة    وأُصدرأي رد من السلطات المصریة.  حتى یومنا ھذا  لم یرد  و  2017یتعلق بشاحنة مصادرة عام  
دون معالجة لمدة ستة أشھر    2011ظل طلب من عام  و واستغرقت معالجتھ عاًما واحًدا.    2018آخر یتعلق بنقل ملفات عام  

أنھ ال یوجد أساس  لفیدنیر  أوضح الضابط  كما  في المحاكمة ذات الصلة.    من الممكن النظر فیھ   حب في النھایة ألنھ لم یعدوسُ 
 بصریة للشھود في مصر. وقانوني للحصول على شھادات سمعیة  

  فیدنیرالضابط المختص ھناك ل  أّكد و  2021  ،أكتوبر/تشرین األول   26بالسفارة األلمانیة في القاھرة في    كذلك  فیدنیراتصل  
ما إذا كانت الطلبات ستُعالج  فیھ  تجاربھ الخاصة. وأضاف أیًضا أنھ من المشكوك  ب   شبیھةأن األوصاف المذكورة أعاله كانت  

  ،لتُعالجقد تستغرق طلبات المساعدة القانونیة ما ال یقل عن أربعة إلى ستة أشھر  ،وفقًا للضابط في السفارةو  على اإلطالق.
یعتمد على الجوانب السیاسیة  غیر أن ذلك سعلى اإلطالق.  یُعالج  وبعضھا ال    ، عادةً ما یستغرق عاًما واحًدا  إال أن األمر 

المصري لھ حق النقض فیما یتعلق    العامة   راتأن جھاز المخاب فیدنیر  وأوضح الضابط ل  والخلفیة االستخباراتیة للطلبات.
 سیؤدي ھذا إلى عدم معالجة بعض الطلبات أو حظرھا. وببعض طلبات المساعدة القانونیة ذات األھمیة الخاصة.  

سیتعین  إذ  أوضحت القاضي كیربر أن القضاة غیر قادرین على تقدیم معلومات حول الجدول الزمني ومحتوى أیام المحاكمة القادمة.  
 في البدایة.  ا مقررً  كانالتالي كما  یوم المحاكمةعلیھم إجراء عدة مكالمات ھاتفیة واعتباًرا من اآلن، سیتم إجراء 

 

 ا. صباحً  11:28الساعة ُرفعت الجلسة 

 صباًحا.  9:30نوفمبر، الساعة /تشرین الثاني 3ستستأنف المحاكمة في 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2020
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أنور رسالن محاكمة   

 

كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا   

لمراقبة المحاكمة  51التقریر   

2021تشرین الثاني/نوفمبر،  4تاریخ الجلسة:    

 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
 1 الملّخص/أبرز النقاط:

 
 2021نوفمبر،  /ثانيتشرین ال 4 – الیوم المائة وواحد 

عن أفراد   ا، وھو عقیٌد سابٌق في وزارة الداخلیة السوریة وصدیق قدیم ألنور، للمحكمة إن أنور انشق في وقت متأخر نسبًی P56قال 
  P56األردن. كما حدد   إلىبنقاط التفتیش العسكریة  املیئً  طویًال   اعلى عائلتھ وكان علیھ أن یسلك طریقً  االجیش اآلخرین ألنھ كان قلقً 

 حافظ مخلوف على أنھ رئیس فرع الخطیب وقال إن أنور كان تحت ضغط ھائل من حافظ مخلوف. 

عین العامین، فإن مساعدة أنور للناس أو  للمدّ  اقد طلبھم الدفاع. ووفقً كان اعترض المّدعون العامون على سماع شھود إضافیین 
تخطیطھ لالنشقاق ال صلة لھما بالموضوع ألنھ تعّمد اتباع األوامر بتعذیب اآلالف من األفراد ورفع تقاریر إلى رؤسائھ عن تنفیذ 

حاكمة التالیة، غیر أن  ھائلة لتأمین الشھود ألیام الم ا ھذه األوامر بنجاح. وأعلنت القاضي رئیسة المحكمة أن المحكمة بذلت جھودً 
 في العدید من الحاالت.  اذلك لم یكن ممكًن 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین    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

 ت أسماء الشھود. ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَ 
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 2021نوفمبر،  /ثانيتشرین ال 4 – الیوم المائة وواحد 

الساعة   الجلسة  بدء  2  صباًحا بحضور أربعة أشخاص وثالثة صحفیین.  9:40بدأت  فیدیو وصور قبل  بالتقاط مقاطع  قام مصوران 
 شولتس حاضرا.  نالجلسة. ومثل االّدعاء العام المّدعیان العامان كلینجھ وبولتس. لم یكن محامي المدعی 

 .  قبل بدء الجلسة  جمھور ال شرفة  انتظر الشاھد في الصف األخیر من 

 P56شھادة  

سوري یبلغ من  وھو  ، P56 قام .  ا شاھدً بصفتھ  وواجباتھ    وقھ ھ بحقت لفظ اسمھ وأبلغ  عن سوء   P56المحكمة كیربر إلى   ة اعتذرت رئیس 
ھم عن طریق  تَّ بالمُ   بنفي وجود عالقة قرابة عاًما ویعیش في [ُحجبت المعلومات] وعقید سابق في وزارة الداخلیة السوریة،    59العمر  

 . الدم أو الزواج. [ُحجبت المعلومات] 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

سألت  طرح أسئلة متعمقة.    فیدنیرقبل أن یواصل زمیلھا القاضي   P56امة على  أوضحت رئیسة المحكمة كیربر أنھا ستطرح أسئلة ع
قال محامي  فإذا كان لدیھ أي مخاوف ألنھ بدا مرتبًكا بعض الشيء.    عّماشارمر    نمحامي المدعی   ، قبل أن تبدأ في استجوابھا،كیربر
ألنھ وفقًا لطلب    ،الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات    من   55یجب إبالغھ بحقھ بموجب المادة    P56أن    افترض شارمر إنھ    نالمدعی 

كیربر    القاضي . قالت  أنورالذي عمل فیھ  فرع  الفي نفس    P56عمل  فقد    ، في ھذه المحاكمة  اشاھدً   P56أن یكون  الدفاع الذي اقترح  
في ھذه    أدلو بشھاداتھمبما أن شھوًدا آخرین في نفس الصفة    قائًال   ،بوكرتدخل محامي الدفاع    ضرورة في ھذا الصدد.أي  إنھا ال ترى  

.  الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات من   55بحقوقھ بموجب المادة   P56فقد اعتقد أنھ لیس من المھم إبالغ   ،المحاكمة دون أي مشاكل
لم تقدم أي أطراف أخرى بیانات في ھذا الصدد.  و.  بھذه الحقوق   P56وخلص بوكر إلى أنھ ال توجد مؤشرات على سبب وجوب إبالغ  

 . الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات من   55بحقھ بموجب المادة  P56المحكمة كیربر إنھ لیس من الضروري إبالغ   ة رئیس ت قال

 .P56لـ وبدأت في استجوابھا  المایكروفون اقتربت كیربر من فالقاضي جیًدا.   سماعقال محامي الدفاع بوكر إنھ لم یستطع 

یعمل في    م إنھ ل  P56قال  ف.  أنوروكیف تواصل مع    ھنالك،  لموماذا ع في سوریا،    P56أن تعرف أي األشخاص كان    كیربرأرادت  
 الشرطة.  شؤونعمل في وزارة الداخلیة في   حیث . أنوري عمل فیھ ذ الالمجال نفس 

بأكادیمیة الشرطة معًا عام    تحاقھمالبسبب ا  وزمیلین  صدیقینكانا    أنورإنھ و  P56قال  ف.  أنور ب   P56كیربر معرفة كیفیة اتصال    تأراد
 لمدة عام   امالعمل في أمن الدولة بعد تدریبھ  أوبالتالي بد  ،امن بین الثالثة األوائل في فصلھم  ،P56لـ وفقًا    أنور،ترتیب  وكان  .1992

تشرین  حتى نھایة  ابعضھم الم یزور  الكنھم ،اتصال وأنھما بقیا على صدیقان.  أنورمع الشرطة. أضاف أنھ و P56بقي  و. اوتخرجھم
 ضباط المتقاعدین. كان ھناك اجتماع في وزارة الداخلیة إلنشاء مجلس للتعامل مع قضیة ال   ،في ذلك الوقتو.  2012  أكتوبراألول/

إلى    أنورَ دعا    –  P56  عملقد في وزارة الداخلیة حیث  الذي عُ   – االجتماع  عضوین في ھذا المجلس. بعد    P56و   أنور كان كل من  و
أنھ یرید    P56لـ  أنور  "بیّن"إنھ یرید االنشقاق.    P56لـ  أنورعن األحداث في سوریا وقال    أنورو   P56مكتبھ لتناول القھوة. تحدث  

سیغادر البالد في غضون الیومین المقبلین. لذلك  أنھ  " و قد أعدَّ حقائبھأنھ ھو نفسھ "  نورأل  P56مغادرة المكتب وسوریا. ثم أوضح  
المحكمة أن    P56أخبر    . فحسب  على التحدث عن انشقاقھم باستخدام الرموز اتفقا  واتفقا على خطة:    P56المساعدة من    أنورطلب  

باط تمت مراقبتھا، لذا قررا اإلشارة إلى األشخاص الذین كانوا یساعدونھما على أنھم "مدعوون لتناول الغداء". تابع  ھواتف جمیع الض
P56    وأخبر المحكمة أنھ اتصل بأشخاص في األردن أرادوا مساعدتھ، بما في ذلك [ُحجب االسم]، الذي كان بدوره على استعداد

أنھ غادر سوریا بعد یومین من لقائھ   P56واتصل أنور بـ[ُحجب االسم]. أضاف  كّلٍ منھما    رقم  P56  المساعدة أنور. حیث أعطاھم
عاش في    P56أكثر صعوبة من رحلتھ ألن    ، P56لـ وفقًا    ،رحلة أنور كانتأن  غیر    أنور وغادر سوریا بعد أسبوعین.  وتالهبأنور،  

من    أنور بینما كان    ،وزارة الداخلیة  في   اد إلى منزلھ من مكان عملھ كلما عولم یكن یُسأل عن وجھتھ  بلدة قریبة من الحدود األردنیة.  
كان الناس سیالحظون أنھ كان یتجھ نحو الحدود.  وإلى الحدود.    الطریقبلدة قریبة من حمص بھا العدید من نقاط التفتیش العسكریة في  

 دمشق والسویداء.  وضواحيإلى االلتفاف عبر درعا  أنورلذلك اضطر 

 

من    2 المحاكمة:مالحظة  في    مراقب  الفوریة  الترجمة  لمتابعة  االستراحة  بعد  رأس  بسماعات  بالعربیة  الناطقین  المعتمدین  الصحفیین  أحد  د  ُزّوِ
 المحكمة. 
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 . ذلك  P56نفى . أنور] قد ساعد P54[   یُدعىیعرف ما إذا كان شخص ما  P56إذا كان   ّما ع سألت كیربر

 فیدنیراستجواب من قبل القاضي  

عن    P56معًا. سأل   ماتدریبھ  أجریاعندما    1992في عام   أنور  على  P56ف إن سؤالھ األول یشیر إلى كیفیة تعرّ   فیدنیرقال القاضي 
طالبًا یتدربون لیصبحوا    50ھناك  كان    ھأن   P56أوضح  ف.  ونوع المھام الموكلة إلیھم  ونوع األشخاص الذین تم تدریبھم  ذاك  نوع التدریب 

درسوا جمیعًا القانون سابقًا ثم تلقوا تدریبًا تطوعیًا في أكادیمیة الشرطة. وتناولت الدورات كافة جوانب العمل الشرطي مثل  وضباًطا.  
 الجرائم والمخدرات. 

إذا كان التدریب موجًھا نحو عمل محتمل مع    عّما   P56بعد ھذا التدریب وسأل    جھاز المخابرات انضم إلى    أنور إلى أن    فیدنیر  أشار 
لكن كان من الممكن أن یتم قبول شخص ما في    ،على مھام الشرطة  كان التركیز  وقدإنھ ال یعتقد ذلك.    P56قال  فالمخابرات.    جھاز

 قسم آخر بعد ذلك. 

تبادل  ھما كانا مشغولین ولم یكن لدیھما الوقت لی إن كل  P56قال  فبعد التدریب وأین عمل بعد ذلك.    أنور معرفة ما حدث مع    فیدنیرأراد  
 . اوأطفالھم اعن عائالتھم ابعضھم كانا یسأالنعلى اتصال وفقد بقیا  نی صدیق إال أنھما وبصفتھما . اتزیارال

ذھب مباشرة إلى أمن    أنورإن    P56قال  فبعد التدریب.    أنورأراد أن یعرف أین عمل  و.  ما أراد معرفتھإن ھذا لم یكن    فیدنیرقال  
 .كذلك  ربما تعامل مع قضایا المخدرات أنورأن  P56كان یتعامل مع جرائم تتعلق بأمن الدولة. أضاف والدولة.  

لقسم التحقیق قبل "األحداث"    اعمل في فرع أمن الدولة في دمشق وكان نائًب   أنور إن    P56قال  ف.  أنور   عملفي أي فرع    فیدنیرسأل  
 بشار األسد.  ابن خال  ، الفرع حافظ مخلوف قد كان رئیسف  ،P56بوقت قصیر. وبحسب  

 كان یُعرف باسم فرع الخطیب. و. 225ربما كان الرقم   ،یتذكر لم یكنإنھ  P56قال فعن رقم الفرع.   فیدنیرسأل  

 العمید حافظ مخلوف.  كان  إنھ P56قال  ففرع الخطیب.   كان یقود یعرف من   P56معرفة ما إذا كان  فیدنیرأراد 

 . االسمب أنھ سمع   P56  أّكدفإذا كان یعرف اسم توفیق یونس.   P56 فیدنیرسأل  

 دولة. المن آخر ألإنھ قد یكون رئیس فرع  P56قال  فھذا الشخص.  كانمعرفة من  فیدنیرأراد 

ربما عمل   أنورإن    P56قال ف.  أیًضا   في مكان آخر عمل  أو ما إذا    افي فرع الخطیب منذ تدریبھم أنور   عملمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد 
 في أمن الدولة.   عملھ شرطة لمدة عامین قبل أن یبدألل امدرًب 

  مدربًاكان یعمل    أنور أنھ كان یعلم أن    P56أوضح  فبكلمة "ربما" أو إذا كان یعرف ذلك على وجھ الیقین.    P56  یعنیھ  عّما  فیدنیرسأل  
   ربما كانت سنة أو سنتین.وا إلى متى.  أّكدً لكنھ لم یكن مت 

صدیقین    ا كان والتدریب لمدة عام واحد معًا.    ا أجریاإنھم  P56  قال ف.  1992منذ عام    أنور مع    P56معرفة مدى قرب اتصال    فیدنیرأراد  
 وعلى اتصال دائم عبر الھاتف.  وزمیلین

كانا على   اإنھم  P56قال  فرسائل. یتبادالن الأو    ان ببعضھمعن عدد المرات التي كانا على اتصال بھا وما إذا كانا یتصال  فیدنیرسأل 
قد  بمعنى أنھم    ،أنھ من الطبیعي في سوریا أن یتصرف الناس كوسطاء  P56مثل العطالت. أضاف    ، خاصةالمناسبات  الاتصال في  

 .P56بـ كان یتصل ،حتاج إلى أي شيء یتعلق بالشرطةكان أنور ی  كلماویتواصلون مع بعضھم البعض ویطلبون الخدمات.  

ھم بمعالجة  اتّ وأثناء األحداث في سوریا.    ئھأحد أصدقا كان  طبیبٌ   اعتُقلكیف    P56وصف  ف .  على ذلك  تقدیم مثال  P56من    فیدنیرطلب  
 صدیقھ بعد یومین.  طلق سراح وأُ   ،أنورب  P56الجرحى. لذلك اتصل  

 . 2012كان في أوائل عام  ذلك  إن P56قال فأن یعرف متى حدث ھذا.   فیدنیرأراد 

: مرة  أنور كم مرة كان على اتصال مع  P56صدیقان. سأل   أنوربالضبط عندما قال إنھ و  P56 عناهإنھ ما زال ال یفھم ما  فیدنیرقال  
  یتصالن   ،في بعض األحیانوكانا  كانا مشغولین للغایة.    أنور نھ وإ  P56قال  فباألحرى مرة في السنة.    أم مرة في الشھر  أم    في األسبوع 

 على اتصال في مناسبات خاصة.  اكان  اوأحیانًا عدة مرات في الشھر. وأضاف أنھم ،مرة واحدة في السنة اببعضھم

.  أنوریتدخل في شؤون    یكن  أنھ لم   P56. أوضح  أنور عن عمل    P56عنھ عندما كانا على اتصال وما یعرفھ    ا تحدث   فیدنیر عّما سأل  
 عن ذلك.   P56عن عملھ ولم یسألھ  بالتحدث  نورأنھ لم یُسمح أل P56. وأضاف اعن أطفالھم وأنھما كانا یتحدثان

 القیام بذلك. تمكنا منی  مل مامضیفًا أنھ ،ذلك P56نفى ن عن السیاسة. اإذا كانا یتحدث  عّما فیدنیرسأل  



International Research and 
Documentation Center  

4 

للمحكمة إن المتظاھرین الذین قُبض علیھم   P56قال  ففي فرع الخطیب.    أنور یعرف شیئًا عن عمل    P56ا إذا كان  مّ ع  فیدنیرسأل  
 .  لتحقیق معھمم اكان یت  خالل األحداث في سوریا نُقلوا إلى فرع الخطیب حیث

.  2012في عام    P56في مكتب    أنورإنھ تحدث مع    P56قال  فأو من مكان آخر.    أنور ذلك من    قد عرف   P56إذا كان    عّما   فیدنیرسأل  
ثالثین منھم. كان علیھ التحدث إلى  في إطالق سراح  إلى الفرع وأنھ ساعد    أُخذوا المتظاھرین    بعضأن    أنور كان ذلك عندما أخبره  

مساعدتھم  ن یتمكن من  أنھ ل  أنور أخبره    ، أنھ یجب علیھ مساعدة ھؤالء األشخاص  أنور   P56عندما أخبر  ورئیس الفرع للقیام بذلك.  
 دائًما.

مضیفًا    ذلك،   P56  أّكد فألول مرة.    أنور الذي ذكره سابقًا عندما التقى ھو و  P56ب  االجتماع في مكت   ذلك ھو إذا كان   عّما  فیدنیرسأل  
 أن ذلك كان قبل یومین من مغادرتھ سوریا. 

. وقال إنھ غادر سوریا  2012  أكتوبر، /تشرین األول  29" في  لربما كانإنھ "  P56قال  فمعرفة متى حدث ذلك بالضبط.    أراد فیدنیر
 . 2012 دیسمبر،  /كانون األول  2في  

  التفت . بعد أن  2021  ،أكتوبر/تشرین األول  29التقیا في    إنھماقال    P56ألن    P56إذا التقیا قبل یومین من مغادرة    عّما  فیدنیرسأل  
P56  أخبر األخیر المحكمة أن    ،الفوري  إلى المترجمP56  یقصد الشھر الحادي    كان  وأنھ   ،أكتوبر/قد سألھ للتو عن شھر تشرین األول

أنھ كان قبل ذلك بیومین. سأل    P56 أّكدفقبل مغادرتھ.    ،نوفمبر/تشرین الثاني  29إذا كان یقصد بالتالي    عّما  P56  فیدنیرعشر. سأل  
 . من ذلك غادر بعد بضعة أیام  أنور مضیفًا أن  ،لكذ P56  أّكدف. 2012  ،دیسمبر/كانون األول 2في  P56  غادرإذا  عّما فیدنیر

 كان بعده بثالثة أو أربعة أیام.  ذلك إن  P56قال  فسوریا.   أنور إذا كان یعرف متى غادر  P56 فیدنیرسأل  

نھما كانا على اتصال عبر  إ   P56قال  فغادر سوریا.    أنور كیف علم أن    P56ذكر سابقًا فترة زمنیة أطول وسأل    P56إن    فیدنیرقال  
 إلى األردن.  أنور الھاتف بعد وصول 

 نھما التقیا مرة واحدة. إ P56قال  ف.  بشكل شخصيٍ كذلك  أنور و P56 التقىمعرفة ما إذا  أراد فیدنیر

 . ذلك  P56نفى  . نظًرا ألنھما كانا على اتصالالتقیا في األردن  إذا عّما فیدنیرسأل  

.  معینة   إلى أن ذلك كان بمناسبة إنشاء لجنة  فیدنیرأشار  و.  أنوریمكن أن یقولھ للمحكمة عن أول لقاء لھ مع    عّما  P56  فیدنیرسأل  
  أن وزارة الداخلیة أنشأت مجلًسا من خمسة أو ستة ضباط.   P56أوضح  فاللجنة.    وظائف   كانت اللجنة وما    من تشّكلت م  P56وسأل  

المخابرات الجویة وعمید  إدارة ألمن الدولة. كان ھناك أیًضا عمید من  ممثًال  أنور رسالن عن وزارة الداخلیة وكان  ممثًال  P56كان  و
عن    كان ھذا العمید مسؤوالً ولداخلیة.  في وزارة ا  P56الذي كان فیھ    باإلضافة إلى عمید من نفس القسم   ،المخابرات العسكریة  من

 مغادرة سوریا.  أرادواكان ھدف اللجنة ھو وضع قیود على الضباط المتقاعدین الذین و. شؤون الجوازات والھجرة

مرة    ت كان   الكنھ یعتقد أنھ  نی مرت ل  ربماو  ، ھم اجتمعوا لمرة واحدةإن   P56قال  فعدد المرات التي اجتمعت فیھا اللجنة.  عن    فیدنیرسأل  
 واحدة. 

إنھ عندما التقیا في مكتبھ كانت    P56قال  ف.  یعمل  وأین كان في ھذا الوقت    أنور یعرف ما كان یفعلھ    P56معرفة ما إذا كان    فیدنیرأراد  
 ]. مجدًداھذه ھي المرة األولى التي التقیا فیھا [

یلوح   كانو ،مستاءً  أنور فرع الخطیب. [بدا   من إنھ كان P56قال فمھمتھ.   تكان [إلى اللجنة] وما  أنور رسل من أي فرع أُ  فیدنیرسأل  
 .] أنوردفاع  محاميمترجمھ الذي تحدث بدوره مع  معبیدیھ أثناء حدیثھ 

كان    أنور وأن    أنور كان یعرف مكان عمل    P56مضیفًا أن    ،بذلك  أخبره  أنورإن    P56قال  فذلك.    أنور  قال معرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 .P56یعرف مكان عمل 

ھذه    یشیر إلى أن    P56طلب من  و قبل إجراء محادثة خاصة بینھما.    االجتماع  أنورو  P56حضر كل من    ،أنھ أوالً   إلى  فیدنیر  أشار
كانا    األنھم] إلى مكتبھ الحتساء القھوة  أنور في طریقھ ودعا [  كلٌ ذھب    ، االجتماعإلى أنھ بعد انتھاء    P56أشار  فالمحادثة بالتفصیل.  

 أن یلتقیا  أنھما لم یر أحدھما اآلخر لفترة طویلة. لذلك كان من الضروري   P56معًا. أضاف    ماتدریبھ  أجریا حیث    ،زمیلین وصدیقین
 ألن الوضع في سوریا "كان محفوفًا بالمخاطر" في ذلك الوقت.  للتحدث مرة أخرى 

  أنور ألنھ شعر أن    ،[إذا كان سیھرب من سوریا]  أنورسأل    ،ذكر بالفعل"  للمحكمة إنھ "كما  P56قال  فحدث بعد ذلك.    عّما  فیدنیرسأل  
 لمغادرة [سوریا].  كان مضطًرا أنھ  P56 أنوركان تحت ضغط نفسي. ثم أخبر 
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للمغادرة خالل    امستعدً أعدَّ حقائبھ وكان    أنھ   أنور   أخبر و.  كان متفاجئًابالطبع  إنھ    P56قال  فمتفاجئًا.    P56معرفة ما إذا كان    فیدنیرأراد  
مساعدتھ.    أراد بالشخص الذي    P56مساعدتھ. لذلك اتصل    بإمكانھوما إذا كان    " سیفعل ذلك"  كان  كیف   P56  أنور الیومین المقبلین. سأل  

  ة لمراقب   یتعّرضكان  اتصل بھ عبر سكایب ألنھ  فقد  في مكتبھ.    ال   ،للمحكمة أنھ اتصل بالشخص عندما كان في المنزل  P56أوضح  و
 .بعد ذلك ] رسالنأنور [قام نفس الشخص باالتصال ب   ،P56  وبحسب.  أقل 

مختلفًا عن  كان  ]  أنوروضع [ إال أن  ،إنھ ال یعتقد ذلك  P56قال فعن محاوالت سابقة لالنشقاق.   أنور  أخبره إذا    عّما   P56 فیدنیرسأل  
إن    P56. قال  أسھل طریقة للمغادرة  الذھاب إلى األردنوكان    في وسط سوریا وكان یعمل في دمشق  ،من حمص  أنور وضعھ: كان  

 ربما حصل على فرصة في ذلك الیوم. وكان على ما یبدو یبحث عن أشخاص لمساعدتھ على مغادرة سوریا.  أنور

إلى سوریا    أنور عبر الھاتف بعد وصول    أنور إنھ كان على اتصال ب   P56قال  ف].  أنور إذا كان یجب دفع المال [لھروب    عّما   فیدنیرسأل  
استغرقت عشرة أیام ألنھ اضطر إلى االنتقال من منزل    أنورأن رحلة    P56ضاف  . وأالمال  إلى أن یدفع  اضطر  أنور  یعتقد أنأنھ  و

 مكلفًا بالتأكید. ذلككان  ، P56لـوفقًا و إلى منزل ومن مزرعة إلى مزرعة. 

أو في وقت الحق.    على اتصال مجدًدا   الرجالن   كان إذا    عّما  فیدنیرسأل   تحدثا عن األحداث    P56أوضح  ففي األردن  أن االثنین 
وكانت  لم یعد بإمكانھم االلتحاق بالجامعة.   اا عن حقیقة أن أطفالھموتحدث في سوریا عندما كانا في األردن.   صعوبة الوضع المعیشيو

 ھي القضیة الرئیسیة التي تحدثا عنھا. ، P56لـ  ھذه، وفقًا

 فعل القضاة.]  وكذلك  ،امع بعضھم اعً ی سر حواًرا  الفوریان ا المحكمة مترجمأجرى [

 ،لم یتحدثا عن التفاصیل  اإنھم  P56قال  فحول أسباب انشقاقھ.    P56لـ  أنور رسالنالمحكمة بما قالھ  أن یخبر    P56من    فیدنیرأراد  
  ا متأخرً   ھم غادرا سوریا في وقت قد یعتبره بعض  ھما ی كلأن    موضًحا   P56] كان تحت ضغط نفسي. ومضى  أنورأن [  بإمكانھ رؤیة لكنھ  

ض لالعتقال إن    P56والفرص. قال    وضعالیعتمد على  ن  اك[الھروب]    غیر أن غادروا قبلھم.  قد  ألن العدید من الضباط   [أثناء    التعرُّ
 مغادرة البالد] قد یكلف المرء حیاتھ.  ة محاول

نفى  .  ذلك  لم یكن قادًرا على المحاولة قبل   اذا في وقت سابق ولم  اقھ نشقا  عدمعن سبب    P56قد أخبر    أنورإذا كان    عّما  فیدنیرسأل  
P56 أن و ،مغادرة سوریا ضابطٍ قال إنھ ذكر في وقت سابق أنھ لیس من السھل على  وتذكر التفاصیل.   م یتمكن منمضیفًا أنھ ل ،ذلك  
 على الفرص.  معتمًدا كان األمر

ن  فإ وإال    ،أراد أن یأخذ زوجتھ وأطفالھ معھ  أنور ن  إبالطبع    P56قال  فعن عائلتھ في ھذا الصدد.  ر  أنو  تحدث معرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 .  كان سیعتقلھمالنظام 

أن    P56أضاف  ومع أسرتھ.  بل  د المغادرة بمفرده  لم یرإنھ    أنورقال    ،بالطبع  P56قال  فعن ذلك.    كانا قد تحدثاإذا    عّما   فیدنیرسأل  
  ، أراد البقاء في جنیفولحضور مؤتمر حول حقوق اإلنسان.    2011ذھب إلى جنیف في عام  نفسھ  . وأشار إلى أنھ  اطبیعًی   اأمرً   كان  ھذا
 . عائلتھ كانت ال تزال في سوریاعاد ألن  ھلكن 

مثل من أین   ، أي شيء في ھذا الشأن أنور  قال إذا  عّما P56  فیدنیر. سأل  أنور  واجھھ الذي للضغط النفسي  P56  ذكر إلى  فیدنیر  أشار
المحكمة بالفعل أن حافظ    أخبرأنھ    P56أخبره أنھ سئم من عملھ. وأضاف    أنور إن    P56قال  ف.  واجھھجاء الضغط ونوع الضغط الذي  

 . حافظ   أرادهكل ما  فعلوكان علیھ  حافظ تحت سیطرة   أنور كان و]. أنور التي عمل فیھا في نفس المنطقة [ عمل مخلوف 

بأن ھذا   فیدنیر القاضي  فأجاب في نفس المنطقة؟  عمل : من قال إن حافظ مخلوف ا واحدً   إن لدیھ سؤاالً  محامي الدفاع بوكر قائًال  تدخل 
أنھ    P56أوضح  ف؟  أنورفیھا    عملفي نفس المنطقة التي    عملأن حافظ مخلوف    P56: كیف عرف  في جمیع األحوال كان سؤالھ التالي  

 ألن دمشق كانت صغیرة نسبیًا.  مختلف الفروععمل في  ی  كانیعرف من بالطبع كان وفي وزارة الداخلیة.   اكان ضابطً 

ذلك   عرف إنھ  P56قال فما استخلصھ من تجربتھ الخاصة.  مأ   أنورللمحكمة ھو ما قالھ لھ  P56معرفة ما إذا كان ما قالھ   فیدنیرأراد  
 أمن الدولة. في فرع ل اأنھ كان یعلم أن حافظ مخلوف كان رئیسً  P56]. وأضاف  حافظ[   P56. عرف  أنوردون أن یخبره 

یتمتع كان  إن حافظ مخلوف كان رئیس فرع الخطیب و  P56قال  ف.  قاده حافظ مخلوف وما الفرع الذي    كانمن    P56  فیدنیرسأل  
 بشار األسد.  خال بالسیادة الكاملة ألنھ ابن 

 .انھ كان عمیدً إ P56قال  ف. حافظعن رتبة   فیدنیرسأل  

 إنھ كان في دمشق في شارع بغداد.  P56قال  ف. حافظمعرفة مكان مكتب  فیدنیرأراد 

 ]. حافظ [مكتب   كان إنھ یعتقد أنھ P56قال ف.  40إذا كان یعرف عن القسم   ّماع P56 فیدنیرسأل  
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  شؤون ب   متعلقةً مضیفًا أنھ إذا سألھ أحدھم أسئلة    ،إنھ یعتقد ذلك  P56قال  فنفس المكان.    40والقسم  إذا كان المكتب    عّما   فیدنیرسأل  
 .  أمن الدولة  فروع من مختلف  اأّكدً لم یكن مت  غیر أنھ فسیكون قادًرا على اإلجابة علیھا جمیعًا.   ،الشرطة

بالطبع إنھ كان كذلك حتى    P56قال  ف.  أنور  P56تحت تأثیر حافظ مخلوف عندما التقى    أنور رسالنمعرفة ما إذا كان    فیدنیرأراد  
 كان اسم حافظ مخلوف مخیفًا في سوریا.  ، P56لـوفقًا و اللحظة األخیرة. 

إن ما كان یعرفھ    P56قال  ففي ھذا الوقت ولیس في الخطیب.    285كان یعمل في الفرع    أنورأن  سمعت    أن المحكمة   فیدنیرأوضح  
 كان من الممكن أنھ كان في مكان آخر.  غیر أنھ ، كان في الخطیب أنور ھو أن 

 القاضي كیربر استراحة لمدة عشر دقائق.  تأعلن  ، بعد مناقشة قصیرة

 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

 *** 

نھ كان  إ  P56قال  فعندما انشق.    P56كان یشغلھا  رتبة التي  المعرفة    أراد أوالً و إن لدیھ سؤالین قصیرین فقط.    فیدنیرقال القاضي  
 .عقیًدا

كال المترجمین    فیدنیرالقاضي  استشار  إنھ كان عمیًدا. [  P56قال  ف.  P56  بحسب علم أیًضا معرفة رتبة حافظ مخلوف    فیدنیرأراد  
 قال بالفعل "عمید".   P56الفوریین لتأكید أن 

 المّدعین العامین االستجواب من قبل  

.  2012نوفمبر  /تشرین الثانيالسیاسیة قبل لقائھما في    أنورإذا كان یعرف شیئًا عن معتقدات    عّما  P56  كلینجھ  العام  عيسأل المدّ 
  أنور. ھم جیران وأصدقاء وأقارب  ن ی ب من    ،قُتل أكثر من مائة شخص  حیث  ،وبالتحدید الحولة  ،من حمصكان    أنورأن    P56أوضح  ف

على [القتل    أبًدا   أنور لم یوافق    ،P56  وبحسب وشخصیتھ أیًضا.    أنور ا أنھ یعرف أخالق  كم  ،كصدیق وزمیل  أنور إنھ یعرف    P56قال  
   في الحولة].

 . 2011نھ كان في نھایة عام إ P56قال  فمتى حدث القتل.   كلینجھسأل 

إنھ أخبر المحكمة بالفعل أنھ ال یستطیع تذكر التفاصیل   P56قال  ف. 2012مایو /في أیارإذا كان من الممكن أن یكون  عّما كلینجھسأل 
 جیًدا ألنھا حدثت قبل عشر سنوات. 

كانوا متحفظین على  موضًحا أن الجمیع  ،ذلك P56نفى . أنورمع أشخاص آخرین حول موقف  P56  تحدث معرفة ما إذا  كلینجھ أراد 
 ذلك. 

آخر    زمیلٌ   أنوربالطبع. وأضاف أنھ كان لدیھ ھو و  P56قال ف الحولة.    مجزرةفي وقت ما عن    نفسھ  أنور  تحدث إذا    عّما  كلینجھ سأل  
 ] وطفلھ ھناك. ُحجب االسمتل ھذا الزمیل [وكان من نفس المدینة. وقُ ھما  أیًضا تدریبھ مع أجرى 

أن المجزرة حدثت في    P56أوضح  فكیف عرف ذلك.    P56سأل  وتلوا أیًضا.  قُ   أنور رسالنأن أقارب    P56  ذكر   إلى  كلینجھ   أشار
من    نوركان ھناك بالتأكید أقارب وجیران ومعارف أل  ،P56لـوفقًا  و.  للغایة ] وأنھا كانت بلدة صغیرة  أنور نفس البلدة [التي ینتمي إلیھا  

 ن أحدھم كان العقید الذي ذكره للتو. إ P56بین القتلى. قال 

  ، ذلك  P56نفى  أو بعد ذلك.    2012و   2011عن الظروف في فرع الخطیب في عامي    P56  نورأ  أخبر معرفة ما إذا    كلینجھ أراد  
 مضیفًا أنھما لم یتحدثا عن التفاصیل. 

إنھ   أنوربل على العكس تماًما. قال لھ  ،ال P56قال  فأي شيء بخصوص ھذا الموضوع على اإلطالق.   أنور قال إذا   عّما كلینجھسأل 
یجب إطالق  أنھ رئیس [الفرع] أنھم أبریاء و أنور أقنع حیث دمشق. في  كانوا متظاھرین اعتقلوا في المعضمیة  وساعد ثالثین شخًصا. 

 سراحھم. 

 حافظ مخلوف. كان  إنھ افترض أنھ  P56قال  فرئیس [الفرع].   من كان كلینجھسأل 

 . ذلك P56نفى المخابرات األردني قبل أن یفر إلى األردن.  على اتصال بجھاز P56أیًضا معرفة ما إذا كان   كلینجھ أراد 
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 .ذلك P56 أّكد فالمخابرات األردني بعد رحلتھ إلى األردن. جھاز من قبل    P56  استُجوب إذا  عّما كلینجھسأل 

 أین كان یعمل.  ،على سبیل المثال  ، إنھم سألوه أسئلة شخصیة P56قال  فمعرفتھ.   ا أرادو عّما كلینجھسأل 

إذا كانت لدیھ   عّما P56الناس دون غرض ولدیھ دائما مصلحة خاصة. سأل باستجواب  عادة یقومالمخابرات ال جھاز إن   كلینجھقال 
كان تركیزھم  وأن كل ضابط انشق تم استجوابھ من قبل المخابرات األردنیة.    P56أوضح  ففكرة عن ماھیة ھذه المصلحة الخاصة.  

 الشرطة.  ال المخابرات [السوري] جھاز من  الضباط على 

إن عدد ضباط المخابرات المنشقین كان منخفًضا    P56قال  فضباط المخابرات في ذلك الوقت.  ا انشق العدید من  معرفة ما إذ  كلینجھأراد  
 من ضباط الجیش والشرطة.  عدد أكبرانشق فقد نسبیًا. 

أوضح  فحال النظام وأین كانت الخطوط األمامیة.    كان   كیف   :P56أن یعرف كیف كان الوضع في سوریا عندما غادر    كلینجھ أراد  
P56  .عندما غادر  وكان الوضع في سوریا صعبًا. وأن الحرب كانت على أعتاب دمشقP56،   .سمع طلقات ناریة في كل مكان 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

بسبب عائلتھ. طلب بوكر من    وطنھلكنھ عاد إلى    2011في رحلة إلى جنیف في عام  ذھب    P56  إلى أن   محامي الدفاع بوكر   أشار
P56    .أوضح  فأن یصف كیف ذھب إلى جنیف وماذا فعل ھناكP56    .ا في لجنة مناقشة معنیة  كان عضوً وأنھ  أنھ كان ھناك مؤتمر

فیصل    قیادةب   ة رسمی   بعثة  نھ كان من المفترض أن یناقش [المجلس] ھذا األمر. وكان ضمنإ  P56قال  و بحقوق اإلنسان في سوریا.  
 من وزارة الداخلیة مع ضابط آخر.  P56 أُرسل وزیر العدل.  وقتھاوزیر الخارجیة الحالي الذي كان المقداد 

 أكتوبر].  /تشرین األولنھ كان في [إ P56قال فبأنھ حدث منذ وقت طویل.   مع إقراره  ،أراد بوكر أن یعرف في أي شھر حدث ھذا

ھ شخصیًا  إن   P56إذا كان علیھ دفع نقود [للفرار]. قال    عّما  P56وسأل    ، ]2012[  أكتوبر/تشرین األول في    فرّ   P56أن  إلى  بوكر    أشار
 لم یكن مضطًرا لدفع المال. 

كان  مع عائلتھ] كلما    أن یفّر المرءذكر أنھ غادر سوریا في وقت متأخر نسبیًا وأنھ كان من األسھل [  P56أشار بوكر كذلك إلى أن  
 ذلك.  P56 أّكد فاألردن.  أقرب إلى

أن األشخاص األقرب [إلى األردن] یمكنھم المغادرة في وقت    امعتبرً   ، ھذا الظرف على توقیت ھروب المرء  رأثّ   إذا   عّمابوكر    سأل
في المنطقة الحدودیة وانشق الحقًا ألنھ لم یكن تحت ضغط    P56عاش  حیث    ]. أنور إن وضعھ كان مختلفًا عن وضع [  P56قال  فمبكر.  

ن من وسط سوریا. لذلك لم تكن األمور بھذه السھولة بالنسبة لھ وكان علیھ أن  ] كارسالنأنور [  غیر أن.  فحسبعملھ إداریًا  كون  ل
 . ینتظر فرصةً 

.  2011  عام   أحداث ربیع  في   ،2011أو غیره في "دمشق الصغیرة" عن بدایة عام    أنور یعرف ما قالھ    P56إذا كان    عّمابوكر    سأل 
 ذلك.  P56 أّكدفنفس المنصب طوال ھذه الفترة.    P56  شغلأراد بوكر معرفة ما إذا 

منذ    لم یتحدثا عن التفاصیل   اإنھم  P56قال  ف  ، تغیر بعد بدء األحداث  عّما أي شيء    P56  أنور رسالن  أخبر أراد بوكر معرفة ما إذا  
 ل. یعم كان ماذا وأین أنورَ ولم یسأل   ،إلى منتصفھ 2011بدایة عام 

سیكون    أنوركان    وما إذا  ،وفراره   أنور بین اجتماعھ مع  أن یحدث    P56ع  یتوقكان    لذيأراد بوكر معرفة ما  ،بمحادثاتھمافیما یتعلق  
كان  أنھ    P56أوضح  ف.  ذلك  بوكر   أّكد ف.  أنور  یثق في   P56إلى ما إذا كان  یشیر    بوكر كان  إذا    عّما  P56سأل  وخادًما جیًدا [للنظام].  

 فتح قلبھ لھ.  أنور إن  P56قال  وكان یعرف أخالقھ وشخصیتھ والمدینة التي ینتمي إلیھا. و.  1992منذ عام   أنور  عرفی 

 أطفالھ. حیاة نھ كان من الممكن أن یكلفھ حیاتھ و إ  P56قال فبالشخص الخطأ.   P56كان سیحدث إذا وثق  عّمابوكر  سأل

 كان حذًرا. لقد . كذلك  بالطبع كان P56قال فكان على علم بذلك.   P56استنتج بوكر أن 

نوفمبر. وأشار فراتسكي إلى  /تشرین الثاني  29في    P56قال محامي الدفاع فراتسكي إن لدیھ سؤاًال آخر بشأن المحادثة التي أجراھا  
] حول  نوفمبر/تشرین الثاني 29[أثناء المحادثة في   أنور إذا تحدث مع  عّما P56كانا عضوین في لجنة وسأل   أنور و P56من  ًال أن ك
ما إذا كان یعرف    P56أراد فراتسكي أن یعرف من  وعمل في الخطیب.    أنورإن    P56إلى قول  فراتسكي    أشار.  أنور  عمل  مكان

لم یكن إنھ    P56قال  فبعضھما البعض لفترة طویلة.    عرفا خالل ھذه المحادثة أو من حقیقة أنھما    أنور ] مما قالھ لھ  أنور [مكان عمل  
 كان یعمل في فرع الخطیب.  أنوریعرف بالفعل أن  كان P56 أن إال   ،ذلك أنور إن ذكرما  یعلم

بشار األسد ولدیھ قدر كبیر من القوة. أراد فراتسكي أن    ومن أقرباء  إن حافظ مخلوف كان عمیًدا  P56 كذلك إلى قول فراتسكي    أشار
استمد قوتھ بالتأكید  حافظ  إن    P56قال  فأسرتھ.    عالقاتقادًرا على إعطاء أوامر لمن ھم في مرتبة أعلى بسبب    إن كان حافظیعرف  
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  مسیطًراكان شقیقھ رامي  واألوامر ألشخاص ذوي رتب عالیة.  یعطي  حافظ مخلوف    كان  ،P56  وبحسبمن عالقتھ األسریة بالرئیس.  
 على االقتصاد. 

 ناستجواب من قبل محامي المدعی 

كان ممكنًا  إذا    عّما  P56". سأل  2012ھر العاشر من عام  ذكر أنھ كان في جنیف في "الش  P56كروكر إلى أن    د. أشار محامي الدفاع  
 ". شھر العاشر "الكان   إنھ یعتقد أنھ P56قال  فسبتمبر. أیلول/  ھ كان في أن 

 أنھ كان في األمم المتحدة.  P56  أّكدفإذا كان االجتماع في األمم المتحدة.   عّما سأل كروكر 

ناقشوا ھذا  أنھم حول سوریا و  اأن ھناك تقریرً  P56  أّكد فإذا كان في مقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.  عّما سأل كروكر 
 یصدر كل أربع سنوات.  اتقریرً كان أنھ  P56. وأضاف  االتقریر دولًی 

أن رؤساء  ذلك موضًحا    P56 أّكد فالمخابرات في سوریا.  جھاز  أراد كروكر معرفة ما إذا كان التقریر یتضمن أیًضا أوصافًا لسجون  
 أتیحت الفرصة لكل وزیر لإلدالء بتصریحات حول موقفھ. واألفرع األمنیة تعاملوا مع ھذا التقریر قبل األحداث في سوریا.  

 بالضبط.م یكن یعلم  إنھ ل  P56قال  ف.  2011أبریل  /نیسانالمخابرات بعد    جھاز  عن األوضاع في سجونقالھ التقریر    عّماسأل كروكر  

أن   إلى  الداخلیة في    P56أشار كروكر  في وزارة  اجتماًعا  الثاني  29ذكر  و   عمداءنوفمبر ضم  /تشرین  الداخلیة  جھاز  من وزارة 
قد یكون اسم العقید من وزارة  و إنھ ال یستطیع تذكر األسماء.    P56قال فعن أسماء ھؤالء األشخاص.   P56المخابرات. سأل كروكر  

 .  شؤون الجوازات والھجرةعن  الذي كان مسؤوالً  ،الداخلیة ناجي النمیري

الذین كانوا حاضرین.   المخابرات. كان ھناك ثالثة إنھ    P56قال  فسأل كروكر عن رتب األشخاص اآلخرین    كان ھناك عمید من 
 .عمداء

أنور  وكان ھو  إنھ    P56قال  فإذا كان یتذكر من كان حاضًرا أیًضا.    عّما  P56سأل  وستة أشخاص.  ل   P56  إلى وصف  كروكر  أشار
 خمسة أو ستة أشخاص.  ما مجموعھ  . كان ھناكعمداءوثالثة  رسالن

 . صباًحا  11:27بصفتھ شاھًدا الساعة   P56ُصرف 

 المسائل اإلداریة 

 . لتالوتھعین العامین بیانًا ختتم بعد ألن لدى المدّ لم تُ  لھذا الیوم  أن الجلسة  القاضي كیربر   ت رئیسة الجلسةن أعل

 في المحكمة.]   سماعھبناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة   العامین عینالمدّ  بیاناتل نسخة معاد صیاغتھا [فیما یلي

بصفتھم     ] PW5_100[ و   ] PW4_100[ و   ]PW2_97/ PW2_100[ ستدعاء ال على طلب الدفاع  العامین عیناعتراض المدّ 
 ا شھودً 

 

I(   استدعاء المادة  PW2_100/PW2_97یجب رفض طلب  الجنائیة    2و  s  .1)  5(   244  بموجب  اإلجراءات  قانون  من 
  . شاھًدا  بصفتھ  PW2_97    /PW2_100نظًرا ألن واجب المحكمة في إثبات الحقیقة ال یتطلب منھا االستماع إلى  األلماني

  القسم ال عالقة لھ بأحداث    ،2021  ،أكتوبر/تشرین األول   26كما ورد في بیان    ،تھم من المعارضةلمالموقف اإلیجابي ل  إن
 . وبةمرغ غیر للعملإذا كانت النتیجة النھائیة  ال تسقط  النیة مراًرا وتكراًرا أن االتحادیةوجدت محكمة العدل كما المعني. 

وأصدر أوامر كان یعلم    ، خالل ھذا الوقت  إال أنھ استمر في العمل في منصبھ   ،فلھروبھ لمدة عام ونصأنور  ربما خطط  
تشرین    31في قرارھا الصادر في    وجدت المحكمة،  ه دائًما عن إتمام ھذه األوامر بنجاح. ءأنھا غیر قانونیة وأبلغ رؤسا 

ھذا ال یغیر حقیقة أنھ خالل نفس    بید أن.  ألفراٍد معتقلینأن ھناك مساعدة عرضیة من المتھمین    ،2021  أكتوبر،/األول 
یُعفى من    كان یسمع صراخھم في مكتبھ وامتنع عن مساعدتھم. ال وھم.  المتّ   بموافقة ض آالف األشخاص للتعذیب  تعرّ   ،الفترة

 . بھروبھ مسؤولیتھ
.  /PW2_97 PW2_10المتوقعة لشھادة الثبوتیة  الجھد المبذول من حیث الوقت والتنظیم ال یرتبط بشكل مقبول بالقیمة  إن  

الجھود والمدة المتوقعة ونجاح طلبات    حول  2021  أكتوبر،/تشرین األول   26  بیانھم الصادر فيإلى  العامون  عون  [أشار المدّ 
   المساعدة القانونیة إلى الدول غیر األعضاء في االتحاد األوروبي.]

 
II(   من المفترض من  كانPW4_100،   أن یؤكد أنھ لم یمت أي شخص في الفرع    ،251في الفرع  ط تحقیق سابق  وھو ضاب

وعلى    ،في جمیع الجوانب في الفرع  مشارًكا  PW4_100یكون    أن   تتطلب  ھذه المعرفة  غیر أن.  2011عام    أوائلقبل  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
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  أدلى  لوحتى و . والذنب ما إذا كان لھذا أي تأثیر على مسألة الحقائق  واضًحا . كما أنھ لیس لن یكون كذلك أن األمر األرجح
PW4_100    فال یزال یتعین رفض    ، لم یمت أي شخص في الفرع  2011بغرض إثبات أنھ حتى بعد أوائل عام  بشھادتھ

  زام لت اإن و. [غیر ذي صلة بالقرار]  الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات من  3رقم   s .2)  3(   244المادة   بموجبھ ئ استدعا
  .PW4_100  استدعاءبإثبات الحقیقة ال یبرر العام لمحكمة ا

قام  و   أجرى التحقیقات التابع لحافظ مخلوف    40  لقسمأن ابشھادتھ ب   PW4_100  یدليمن المفترض أن    ، عالوة على ذلك
موظفي    یستخدمكان  و  ،التحقیق بشكل مستقلمحاضر  ان یكتب  وك  ،سیطر على فرع الخطیبی   كانأنھ  و  ،تعذیب في الفرعبال

أیًضا    وینبغيال یوجد ارتباط بین المعلومات الزمنیة المقدمة في طلب الدفاع.    إال أنھفرع الخطیب ألغراضھ الخاصة.  
استنتاًجا   إال   یقدم الطلب وال  أن شھادتھ لن تكون ذات صلة بالقرار.    باعتبار  ، في ھذا الصدد  بصفتھ شاھًدا  PW4_100رفض  
.  40مستقلة عن االستخدام المحتمل لفرع الخطیب من قبل القسم    أنور رسالن  مسؤولیة  إن  استنتاجات إلزامیة.   دون  محتمًال 

 من السلطة.  احرماًن  أن ھناكولن یثبت ذلك 
ھم ألن ھذا لیس جزًءا من الئحة  فیما یتعلق بالسلوك العام للمتّ   PW4_100كما أنھ من غیر الواضح ما یفترض أن یقولھ  

ألن    غیر قائمالجنائیة األلماني  قانون اإلجراءات  من    )2(  244  بموجب المادة بین الطلب والمحاكمة    االرتباط وإن   .االتّھام
بشھادتھ حول أوامر رئیس الفرع    PW4_100من المفترض أیًضا أن یدلي    ذات صلة بالقرار.   لیست الحقائق المزعومة  

بشأن ھذه    2011مایو    وأیار/   س مار /آذارالصادرة من    251 أدلة  الدفاع لیس طلبًا رسمیًا ألخذ  فصاعًدا. غیر أن طلب 
بھذا األمر. والحقیقة الوحیدة المتمثلة في أن كًال    PW4_100ال یوضح الطلب كیفیة معرفة    .لالرتباط المسألة ألنھ یفتقر  

ما كان یحدث في    وأنور كانا یعمالن في نفس الفرع لیست كافیة، حیث ال یعرف كل موظٍف عن كل   PW4_100من  
  . وینطبق الشيء نفسھ على معاملة أنور للمعتقلین وتورطھ المزعوم في عملیات اإلفراج. P55الفرع، وھذا ما أظھرتھ شھادة  

یفتقر الطلب إلى المعلومات الدقیقة في ھذا الصدد أیًضا وال یقدم سوى معلومات عامة. ال یزال من غیر الواضح لماذا  و
  لیس   2011  أبریل،/نیسان  29الذین ساعدھم قبل    المعتقلین. كما أن عدد  أنور  الذین ساعدھم  عتقلینالمعدد  كان  ومتى وكم  

أنھ لیس جزًءا من    لھ بما  تغطیھا الفترة  الصلة  االتّ التي  الواضح كیف  ئحة  أنھ لیس من  الممكنھام. كما  أن یعرف    من 
PW4_100    ھذا االدعاء مخالف لما قالھ  وكما ُزعم في الطلب.    ،2011مایو  /أیاررد تماًما من سلطتھ منذ  قد جُ أنور  أن

 . 2011یونیو /حزیران  رد من السلطة فيعندما قال إنھ جُ  2020 ،مایو/أیار  18 نفسھ في أنور 
III(   یدلي من المفترض أن  PW5_100   شھادة    بالتالي یدحضو  2007في عام    251لم یعمل في الفرع  أنور  أن  بشھادتھ بP35 .  

المكان الذي    ألن  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  2رقم    s. 3)  3(   244المادة     بموجب صلة    اذ  إال أن ھذا لم یكن
بأعمال مروعة كجزء من  ل وأمر  عندما قِب ا. وكان ذلك  لم یكن مھمً   2011أبریل  /نیسان  قبل   أنور رسالن  كان یعمل فیھ

وفیما یتعلق باالختالفات المزعومة بین أنور ومحمد عبد هللا،    ھجوم منھجي وواسع النطاق ضد السكان المدنیین السوریین.
.  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  2رقم    s. 3 (3)244المادة    بموجب  لن تكون ذات صلة  PW5_100فإن شھادة  

شھادتھ بأن أنور رسالن أُعیق تماًما عن أداء عملھ وأن ھناك عداوة بین أنور  في    PW5_100ومن المفترض أن یدلي  
 وعبد هللا. إال أنھ لیس من الواضح كیف سیؤثر ذلك على مسألة الذنب. 

IV(   ال یتوافق    ،على النحو الذي اقترحھ الدفاع  ،للحاالت المتعلقة بالدول األخرى  لوجود ارتباط لحد األدنى لمتطلبات  تخفیض اإن
) من قانون  5(  244المادة   تم تناول مسألة الشھود الذین یحتاجون إلى استدعائھم في الخارج في  و  مع القانون األلماني. 

. دخل ھذا التشریع المتعلق باستدعاء الشھود الذین یعیشون في الخارج حیز التنفیذ في عام اإلجراءات الجنائیة األلماني
في عام   ،) حیز التنفیذ بعد ذلك بعامینCCAIL – VStGBاأللماني للجرائم ضد القانون الدولي ( . عندما دخل القانون2000
  اه یمكن للمرء أن یر  وھو ما   ،لمقیمین في الخارجالمشرع أي ضرورة لتعدیل القانون الحالي على الشھود ا  یرلم    ،2002

بإضافة متطلبات    2019في عام    الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات  بل تم، عوًضا عن ذلك، تعدیل    من منطق التشریع. 
ول على األدلة. ویھدف ھذا التعدیل إلى منع  تفصیلیة من حیث االرتباط یجب الوفاء بھا لطلب التأھل كطلب صالح للحص 

تأخیر اإلجراءات القضائیة من خالل تقدیم طلبات غیر مشروطة. ولم یكن ھناك نیة لتخفیض ھذه المتطلبات في حاالت  
   الشھود الذین یعیشون في الخارج. 

وجود    الحد األدنى لمتطلباتالتالي خفض  وب   ،الحجة القائلة بأن الدفاع لن یكون لدیھ القدرة الكافیة إلجراء تحقیقھ الخاصإن  
ألن الطرف الذي یحقق في المسألة لیس ھو الشخص الذي یتعین علیھ صیاغة الطلب وتحدید كیف    ال صلة لھا   ،ارتباط
 الشاھد.  الذي قام بطلب للطرف  یعود ھذا فمعینة.   أمورالشاھد المقترح  یعرف  ولماذا

 یرھارد كونراد بصفتھ خبیًرا جاستدعاء ب اعتراض على طلب الدفاع 

I(   الدفاعإن توجد   اخبیرً بصفتھ  یرھارد كونراد  جباستدعاء    طلب  األدلة ألنھ ال  اقتراح ألخذ  ولكنھ  األدلة    لیس طلبًا ألخذ 
أسباب رفض طلب الحصول على  إن    ذات صلة.متخصصة    على معرفة  جیرھاردحول كیفیة حصول    ملموسة  ادعاءات

  المادة   غیر أن  في ھذه الحالة أیًضا.تنطبق    الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات  من  )  3(  244  دة المااألدلة كما ھو موضح في  
اإلجراءات  من    ) 4(   244 األلماني قانون  رفض  ت   الجنائیة  یجب  لذلك  الخبراء.  أحد  لرفض  إضافیة  أسبابًا  فقط  تضمن 

لم یتم استیفاء متطلبات الطلب  و. الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات  من   s  .2)  3( 244 بموجب المادة ات الخبراء  استدعاء
لم یكن  أنور  إلى أن الدفاع كان ینوي إثبات أن    ھالرسمي ألخذ األدلة والطلب الرسمي الستدعاء خبیر [أشار المدعي كلینج

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://ar.syriaaccountability.org/2285/
https://ar.syriaaccountability.org/3355/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Modernisierung_Strafverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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إال أن طلب الدفاع یتضمن فقط تقییمات    من خوف ممیت].  وأنھ عانى جّراء ذلكني  سُ   ألنھلدیھ سلطة اتخاذ القرار في الفرع  
واستنتاجات دون أي حقائق. ولیس من الواضح كیف سیعرف الخبیر المقترح كل ذلك. ال تقدم السیر الذاتیة للخبراء التي  

ن الخبیر على  أخذھا الدفاع من ویكیبیدیا أي تلمیحات لمصدر معرفة الخبیر ذات الصلة. تتطلب المعرفة ذات الصلة أن یكو
یمتلكھا الخبراء اآلخرون أیًضا. لذلك فإن طلب    نوھي معرفة ل   –درایة بعالقة أنور رسالن الشخصیة بحافظ مخلوف  

 الدفاع لیس سوى اقتراح.  
II(   244  بموجب المادة یجب رفض االقتراح   )ألن القضاة أنفسھم    الجنائیة األلماني قانون اإلجراءات  من    1رقم    3  الفقرة )  3

البُنّي   مثل  بینھم سوریون  من  الخبراء،  من  إلى عدد  المحاكمة  القضاة طوال  واستمع  الصلة.  ذات  المعرفة  بالفعل  لدیھم 
ودرویش، وتمكنوا من الحصول على تقاریر متعددة حول السیاق السوري. ویمكن للقضاة الحصول على معرفة معینة خالل  

خبراء إضافیین زائًدا عن الحاجة. لم یتمكن أي خبیر من تقدیم خبرة إضافیة لما ُجمع بالفعل    المحاكمة مما یجعل استدعاء
من عدد ال یحصى من الشھود الذین أدلوا بشھاداتھم في ھذه المحاكمة. حیث كان لدى كل ھؤالء الشھود خبرة مباشرة  

 باألحداث التي وقعت في سوریا خالل فترة االتّھام. 
 

قدم    ،على سبیل المثال  ،P56حاسًما ألن    ال یمكن أن یكون الوقت عامًال   ،بوجود ارتباطفیما یتعلق    ،ع بوكر بأنھمحامي الدفا  أجاب
تحدید  ب   ع سیقومھام. وقال بوكر أیًضا إن الدفاعلى الرغم من أنھ أدلى بشھادتھ بشأن تجاربھ بعد فترة االتّ   ،مساھمات قیمة في المحاكمة
 في جمیع طلباتھم.   قد أُعطيالمطلوب   االرتباطوأن  بحسب تقدیره لحصول على أدلة إضافیةالوقت المناسب لتقدیم طلب ل

صلة إذا استمعت المحكمة للشھود واستدعى الدفاع الشھود لیدحض أقوال شھود   ا ذلن یكون  األمر أضاف محامي الدفاع فراتسكي أن 
كل دلیل ذا صلة إذا كان وثیق  وسیكون  سیكون كل ھذا متعلقًا بالحقیقة وبالتالي سیكون ذا صلة بالتقییم العام.    ،وفقًا لفراتسكيوآخرین.  

  الحالیة كانت فریدة من نوعھا. لذلك ال  المحاكمةاتسكي أن ھذه  أضاف فر  ،المطلوب  االرتباط فیما یتعلق بموضوع  و   الصلة بالحقیقة. 
من القرن الماضي. وأضاف فراتسكي أنھ بحث بسرعة عن    االتحادیةلمحكمة العدل    السوابق القضائیةیمكن تقدیم حجج تشیر إلى  

 أخرى أكثر حداثة وذات صلة من محكمة العدل ووجد بالفعل شیئًا قد یعود إلیھ. سوابق قضائیة 

یمكن للمرء أن یتساءل بالفعل عن سبب عدم    ،99  في یوم المحاكمة   إال أنھ محمد إن إثبات الحقائق مھم دائًما.    نعی قال محامي المدّ 
 تقدیم ھذه الطلبات قبل عام ونصف. 

ولیس  ،  ھذه الطلبات اآلنمحامي الدفاع بوكر بأن الدفاع ال یمتلك الموارد ذات الصلة وأنھ من المنطقي في بعض األحیان تقدیم    فأجاب 
 .سابقًا

وشملت ھذه األوراق  من األوراق لتوزیعھا على األطراف.  مجموعات  أوضحت رئیسة الجلسة القاضي كیربر أن المحكمة لدیھا عدة  
 المحكمة خالل األیام الماضیة:  جھود

 ؛ ر وشاھدی البرید اإللكتروني بین القاضي فیدن  رسائل •
 ؛2021 ،أكتوبر/تشرین األول 29بتاریخ  مذكرة •
 ؛ وأحد مترجمي المحكمة فیدنیرالبرید اإللكتروني بین القاضي  رسائل •
 ؛2021أكتوبر، /تشرین األول  29بتاریخ الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة مذكرة من  •
 ؛ھدیدبشأن تقییم حالة الت  2021أكتوبر، /تشرین األول 29بتاریخ الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة بیان من  •
 ؛مالحظة من إدارة المحكمة بخصوص مكالمة ھاتفیة •
 ؛بخصوص مكالمة ھاتفیة فیدنیرمالحظة من القاضي   •
بخصوص رسالة برید إلكتروني    القاضي كیربر  رئیسة الجلسة  إلى  فیدنیرمن القاضي  عاد توجیھھا  مُ برید اإللكتروني  رسالة   •

 ؛ 2021  ،نوفمبر/تشرین الثاني 3بتاریخ الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة من 
 المرفقات:  •

o وثیقتا سفر 
o  بطاقة ھویة واحدة 
o الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  الشھود من قبل  اتاستدعاء 
o  عین العامین التي تمت تالوتھا للتو في المحكمة. المدّ  بیاناتأحد 

لم یكن من الممكن دائًما القیام    غیر أنھ أضافت القاضي كیربر أن القضاة بذلوا جھوًدا كبیرة لتأمین الشھود في أیام المحاكمة القادمة.  
 نوفمبر. /الثاني تشرین 10یوم المحاكمة المقرر في   سیُلغىوبالتالي  ،بذلك

بشكل غیر رسمي    الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةو  يّن البُ أنور  إذا كان بإمكان القضاة أن یسألوا السید  عّما  سأل محامي الدفاع بوكر  
بوكر  بإمكان  القاضي كیربر بأن    فأجابتاستمرت لمدة عام ونصف.  المحاكمة  أن    في حین فحسب " اآلن HSالشاھد "مثول  عن سبب  

 نفسھ.  س أن یسأل المحامي شولت 
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 صباًحا.   11:47الساعة  الجلسة ُرفعت 

 صباًحا.  10:15الساعة  ،نوفمبر/تشرین الثاني 11ستأنف المحاكمة في  ستُ 
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 محاكمة أنور رسالن 

  كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  52التقریر 

  2021نوفمبر /تشرین الثاني 11تاریخ الجلسة: 
  

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافًا للتعذیب. 

 : 1أبرز النقاط /ملخص 

 2021الثاني/نوفمبر تشرین  11 - الیوم المائة واثنان 

أدلى د. كمال اللبواني، طبیب سوري وعضو سابق في المعارضة، بشھادتھ حول عملھ مع المعارضة حیث التقى في تلك الفترة مع  
قال للمحكمة إنھ لیس لدیھ شك في أن أنور قد أدار ظھره للحكومة السوریة وتعاطف مع المعارضة. كما تحدث د. كمال بشكل    أنور. 

 آرائھ الخاصة حول النزاع السوري والعدالة االنتقالیة.  مستفیض عن

 2021 ،تشرین الثاني/نوفمبر 11 –  واثنان  ئة االمالیوم 

ن مقاطع مصّورة،  ی صباحا بحضور شخصین، وثالثة ممثلین من الصحافة. سجل أربعة مصور  10:23بدأت الجلسات في تمام الساعة  
بجانب محامیھ السید بانز. ومثّل كل من المّدعي العام كلینجھ والمّدعي العام    P30فوتوغرافیة قبیل بدء الجلسة. جلس    اوالتقطوا صورً 

المدعین د. كروكر ومحمد متواجدین في الجلسة، وانضم محامي المدعین شولتس إلى الجلسة    یابولتس االّدعاء العام. لم یكن محام
 ا بواقع ثالث دقائق. متأخرً 

 اللّبواني  د. كمال ة شھاد

 م د. كمال اللّبواني، وھو طبیب سورّي وعضو سابق في المعارضة یقیم حالیا في [ُحجب المكان]، بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. أُعلِ 

  د لِ اللبواني أن یزودھا بمعلوماتھ الشخصیة، أورد تفاصیل ھامة في حیاتھ، من قبیل أنھ قد وُ   د. كمالعندما طلبت القاضي كیربر من  
، ویقیم اآلن في [ُحجب المكان]. وأضاف قائال إنھ عمل في  2017، وأصبح مواطنًا سویدی�ا في العام 1957في تشرین األول/أكتوبر 

في بادئ األمر، وانخرط في صفوف المعارضة منذ أن التحق بالجامعة. وأصبح عضًوا في حزب الشعب الدیمقراطي    اسوریا طبیًب 
 . 1976ك منذ العام السوري الذي أسسھ ریاض التر

قالت القاضي كیربر إن المحكمة مھتمة بأن تعرف المعلومات الشخصیة الحالیة للبواني، وما إذا كانت لدیھ وظیفة حالیّا على سبیل  
ل  من العمر، وإنھ كان یعم  اعامً  65المثال، فقال اللبواني إنھ عاطل عن العمل، وبانتظار الحصول على معاشھ التقاعدي كونھ قد بلغ 

 مع المعارضة، واستمّر في العمل معھم بعد أن تّنحى من منصبھ. 

  الزبدانّي،إذا كانت تربطھ بالمتّھم صلة قرابة عن طریق مصاھرة أو نسب، فنفى اللبواني ذلك، مضیفًا إنھ من  عّما    سألت كیربر اللبواني 
   یا.سوربینما أنور من الُحولة، ولم یعرفا بعضھما البعض إال بعد أن غادر أنور 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

 Error! Hyperlinkأرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تعرف بدایة كیف التقى اللبواني وأنور، وكیف عمال معًا، وعالقة االسم  
reference not valid.  ،انشقوا، كان منخرًطا في ائتالف المعارضة، وإن عملھ تعلق بضبّاط سابقین، ممن    أنھ فأوضح اللبواني    بذلك  

ئتالف  وتوجھوا إلى األردن. وُكلّف باللقاء بھم، والتعرف علیھم، والبّت في "ما إذا كان انشقاقھم حقیقیا أم زائفا". وأضاف اللبواني أن اال
 لشعب السورّي. أراد أن یستفید من أولئك الضباط فیما یصّب في منفعة ا

إذا كان قد تعّرف على أنور بھذه الطریقة أیضا، فأقر اللبواني ذلك، مضیفا أن أنور كان ینتظر في  عّما   سألت القاضي كیربر اللبواني
ضابطا آخر من ذوي الرتب الرفیعة، كونھ كان یواجھ صعوبات تتعلق بشقتھ السكنیة، فضال عن تعرضھ لتھدیدات    25عّمان برفقة  

 السلطات األردنّیة. وقال اللبواني إن ما قام بھ ھو وآخرون من عمل [متعلق بالضباط السوریین المنشقین] لم یكن بصفة رسمّیة.   من قبل 

اللبواني اللبواني وأنور، وكیف عمال معًا، فقال  التقاء    الصداقة، إنھ عمل مع أنور على أساس    قالت كیربر إنھا لم تعلم بعد بكیفیة 
كانا عضوین في إحدى الجماعات، وأنھ لم یكن ھناك وجود ألي حزب    ابشكل شخصي. وأضاف أنھم  كل منھما على اآلخروتعرف  

فیھا أن    سوریا،معارضة في   اللبواني عضوا  التي كان  الجماعة  للغایة. وأرادت  المعارضة كان محدودا  أمام  المناورة  وإن ھامش 
 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي    1
ة،  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود، أو القضاة، أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقصد من ھذا التقریر أن یكن محضرا لجلسات المحاكم

 ما ھو مجرد ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود. وإن
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تتخلص من ھذه الفوضى، وأن تخلق وضعا یتم فیھ االعتراف بھم رسمیّا من قبل "مجموعة أصدقاء سوریا"؛ حیث انطوت الفكرة  
النخبة المثقفة". قال اللبواني إنھ قد التقى بأنور "ھناك، كجزء من ذلك  یخدم “معلوماتي    قبیل جھازعلى تأسیس مؤسسة معلومات، من  

ة أو أربعة ضبّاط من القطاع األمنّي، أي: أمن الدولة، واألمن السیاسي، واألمن العسكري. وقال اللبواني  العمل"، باإلضافة إلى ثالث 
تلك  أن  إن جماعاتھم لم تتلَق أي دعم مالّي من األردن، ولم یتلقوا أي دعم كذلك عندما توجھوا إلى تركیّا. وأخبر اللبوانّي المحكمة  

لفوضى "بھدف أن تؤول تلك الفوضى إلى مھزلة". وخلص اللبواني إلى أن ما سبق ھو كیفیة تعّرفھ  قد أرادت استمرار االبلدان، برأیھ،  
 . 2013على أنور، وسبب اختیاره بأن یتنحى عن منصبھ في المعارضة في العام 

أنشطة مكافحة التجسس،  أن ینشئوا شكال من أشكال    أرادوا أوضحت كیربر أنھا فھمت مما قالھ اللبواني للتّو بأن جماعتھ وجماعة أنور  
 فقال اللبواني إنھم احتاجوا لمعلومات. 

، فأقر اللبوانّي ذلك. وقال إن الجماعة عرفت  المخابراتخلصت كیربر إلى أن ذلك من شأنھ أن یفّسر على أنھ تشكیل لجھاز لمكافحة 
الجھات. وُكلّفوا بمھمة الترتیبات األمنّیة والحصول  الوضع في سوریا، وأدركت طبیعة التھدیدات من اإلسالمیین، والنظام، ومن جمیع  

على األسلحة. كان اللبواني عضوا في الجھة السیاسّیة التي اجتمعت بسفراء من دول صدیقة، مثل الوالیات المتحدة األمریكیة، وألمانیا، 
   واشترطت تلك السفارات على [جماعة المعارضة] أن تشكل مؤسسات/منظمات كي تحظى بدعمھا.

 ، وعما إذا عمل صاحب االسم مع المعارضة أیًضا، فأقر اللبوانّي أنھ یعرف االسم. PW3_93سألت كیربر اللبوانّي عن االسم 

إذا شارك في ذلك المؤتمر أیضا، فأوضح  عّما    أشارت كیربر إلى أحد المؤتمرات حول سوریا الذي ُعقد في جنیف، وسألت اللبواني
"مع النظام المجرم". وقال اللبواني إنھ یعتقد بأن القضیة السوریة تتسم بطبیعة إجرامّیة،    د التفاوضاللبواني أنھ انسحب ألنھ كان ض

ولیست سیاسّیة. فمن یكترث ألمر المجتمع، ینبغي لھ أن یرعاه، ولكن إذا قام بقتل أفراده بدًال من ذلك، فإن ذلك یعد جریمةً ولیس  
 سیاسةً. 

وأنور یعرفان بعضھما البعض، فقال اللبوانّي إنھما عمال لصالح جھاز أمن    PW3_93ا كان  أرادت القاضي كیربر أن تعرف ما إذ
أكادیمیّا ومدّرسا، في الوقت الذي عمل فیھ [أنور] في قسم التحقیق. وقبل أن یبدأ [أنور] عملھ في فرع    PW3_93وكان  الدولة.  

الخطیب، عمل في أمن الدولة، على حد علم اللبوانّي. وأضاف أن أنور كان برتبة رقیب قبل أن یلتحق بالجامعة ویصبح ضابًطا، وكان  
نیین (التكنوقراط)، وأنھ كان محّط ثقة الكثیرین. وحسب اللبوانّي، جرى تكلیف أنور كلما  یمكن االعتماد علیھ بصفتھ من المختصین الف

   كان ھناك "مسائل خطیرة" ألنھ ساھم بإعداد صیاغات جیّدة، وكان على إلمام بالقانون.

بأنور بعد التحقیق مع أحمد  اللبواني إنھ التقى  اللبواني أن یقوم بإعطاء مثال، فقال  الجربا، وھو رئیس االئتالف    طلبت كیربر من 
[ولم یتّضح من الذي حقق مع اآلخر، ومن خضع للتحقیق]. وقال اللبوانّي إنھ اشتبھ بقیام الجربا بالكذب، إذ قال الجربا إنھ كان    الوطني

رھا بدقّة للبوانّي الذي كان  سجینًا سیاسی�ا، ولكن كان أنور قادًرا على تذّكر التفاصیل بشكل جّید جّدا؛ حیث تذّكر جلسة التحقیق، واستذك 
 قادرا على نشر كل شيء حینھا.

المحكمة، توخیّا للدقة فیما یقول، إنھ   خلصت كیربر إلى أن اللبواني قد أولى أنور ثقتھ الكبیرة، وسألھ مّرة عن الجربا، فأخبر اللبواني
ما إذا   ىلم یثق بأحد. وكان شدید الحذر، وأراد التأكد من عدم تعاون أي من الضباط المنشقّین مع النظام، واختبرھم بالتالي لكي یر

بیل ما یلي: فقبل أن ینشّق أنور،  كان لدیھم اتجاھات معّینة. وقال اللبواني إنھ لم تكن لدیھ أي شكوك بالنسبة ألنور ألسباب مختلفة من ق
  تم اعتقال الكثیر من األشخاص في الّزبداني، ودوما، وأُفِرَج عنھم في نھایة المطاف، وعندما أُفِرج عنھم، قالوا إنھ ثمة عقید في فرع 

. وحسب اللبواني،  في اإلفراج عن بعض منھموساھم  الخطیب في أمن الدولة شعر بوجود رابطة قویّة تجمعھ معھم وأبناء منطقتھم،  
إلى وجود مؤشرات أولیّة مع   العسكرّیة. وخلص اللبوانيّ  المخابرات الجوّیة، أو  المخابراتتم اعتقال أولئك األشخاص مجددا من قبل 

بدایة الثورة، أي عندما انقسمت األجھزة األمنیة والنظام ما بین مؤیّد ومعارض إلیجاد حل سیاسي، أو توّخي الصرامة في التعامل مع  
مایو،  /ى أیارالثورة ولم یكن للضبّاط بالتالي سوى ھامش ضیّق للتصرف كما یشاؤون. وتابع اللبواني موضًحا أنھ من نیسان/أبریل إل

ن للنظام قّوتھم، بینما أصبح من أرادوا الحل السیاسي  وحظیت المجموعة المتشدّدة والموالیة بدعم من إیران. واستعاد األشخاص الموال
 مھددین.

ا إلى  ، فأوضح اللبواني أن النظام كان ال یزال منقسمً 2012أو    2011أرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان اللبواني یتحدث عن العام  
آذار/مارس   في  وآب/2011مجموعتین  تّموز/یولیو،  [. وفي  أولى  2011أغسطس  ارتكاب  وبدأ  قّوتھم،  للنظام  الموالون  استعاد   ،[

]. وقال اللبواني إن صھره  2011اعتقال وتصفیة" األشخاص في تشرین الثاني/نوفمبر أو كانون األول/دیسمبر ["بـالجرائم. وبدأوا  
ومضى    ن أبناء عمومتھ كانوا من [ضحایا جرائم النظام]. ولمجّرد أنھم كانوا من أقاربھ، قُتلوا في المعتقل. [شقیق زوجتھ]، واثنین م

   . 2013و  2012اللبواني في حدیثھ موّضحا إن الجرائم قد وقعت بشكل رئیسي في عامي 

ا. وقال اللبوانّي، في حال رغبت المحكمة باالستماع، إن بوسعھ أن  ن أنور كان ُسنًی أقال اللبواني إن السبب الثالث [وراء ثقتھ بأنور]  
ّنة، وإن السبب الرابع ھو أن أنور ینحدر من الحولة التي ارتكبت  یورد الكثیر من األمور التي توضح المعاملة التي القاھا الضبّاط السُ 

بحة فیھا. وحسب اللبواني، لیس باستطاعة "أي ضمیر إنسانّي" تقبّل ما حدث ھناك. وأوضح اللبواني إنھ أراد أن یعرف من أنور  المذ
نوایاه وطموحاتھ. ففي حال كان جاسوسا، فإنھ سیّود أن یحصل على ما بحوزة [المعارضة] من معلومات، وما تقوم بھ من أنشطة،  
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ئلة. ولكن، أراد أنور أن یحقق أمرین فقط، وھما: إیجاد حّلٍ لمتاعبھ الصحیة (في المسالك البولیة)،  وأنھ سوف یبادر إلى طرح األس
والحرص على حمایة أسرتھ نظًرا لخوفھ من النظام. وأخبر اللبواني المحكمة إن أنور تجّنب االنخراط في المعارضة ألنھ عرف بنفسھ  

   ع النظام.أن عدًدا كثیرا من عناصر المعارضة یتعاونون م

 ، فنفى اللبوانّي ذلك. 251أرادت كیربر معرفة ما إذا كان أنور أخبر اللبواني عن الفرع 

ھو فرع أمن الدولة نفسھ، أي   251بحكم عملھ، فقال اللبواني إنھ یعرف بأن الفرع  251یعرفھ عن الفرع عّما  سألت كیربر اللبوانيّ 
] قد یكون "المطبخ الفعلي" المسؤول  251مل أن یكون ذلك شكلیّا فقط؛ إذ أنھ [أي الفرع  أن الفرع ھو إدارة أمن الدولة. ومع ذلك، یُحت 

علویّا وعلى اتّصال مباشر بالرئیس [بّشار األسد]. وأضاف    251عن التعیینات. فحسب اللبواني، من المرّجح أن یكون رئیس الفرع  
عادةً ما تكون إدارة أمن الدولة سلطةً دستورّیةً    أنھ لم یكن یُعمل بتلك الھیاكل من قبل، وإنما أنشئت تحت إمرة حافظ األسد فقط.   اللبواني

شكلّت بغرض جمع المعلومات كما ھو الحال في الوالیات المتحدة األمریكیة على سبیل المثال، ولكن، قام حافظ األسد بتحویلھا إلى  
من الممكن أن یكون رئیس [إدارة أمن الدولة] سنیّا، ولكن    أنھحسب اللبوانّي. وبمزید من التفصیل، أوضح اللبواني    سلطة إجرامّیة، 

   الرئیس الفعلّي ھو علوّي یرأس الفرع الداخلي، ویتولى ذلك الشخص القیام بكل شيء من قبیل: تعیین الوزراء والسفراء. 

اللبواني إن أنور لم یكن یعمل في فر ع الخطیب عندما باشر [توفیق] یونس عملھ ھناك، ولكن، لم یمتلك یونس الكثیر من  أضاف 
الخبرة، وعیّن بالتالي أشخاًصا من التكنوقراط كي یقوموا بمساعدتھ. وقال اللبواني إن ذلك قد حدث في وقت الثورة، وأن ذلك الشخص  

 [من التكنوقراط] كان مسؤول االعتقال والتوقیف. 

قد أخذه [أي أنور] إلى قسم التحقیق    یونسقصد أن    أنھإذا كان أنور من أولئك التكنوقراط، فأوضح اللبواني  عّما    انيسألت كیربر اللبو
كخبیر فنّي، وبحسب اللبواني، كان یونس فوضویّا وأحمقا، واحتاج بالتالي لتواجد أشخاص حولھ ممن یجیدون الكتابة. وقال اللبواني  

ل سمحت لھ المحكمة، حیث یتوجب علیھ أن یقول إن أنور لم یتمتع بأي اختصاصات، ولم یكن بوسعھ  إنھ یّود إضافة شيء آخر في حا 
 اإلدارة اتخاذ القرار النھائي.  االقتراحات وتتولى یرفعھا إلى رئیس الفرع فقط، الذي كان بدوره یقدم    تقاریرأن یصدر أي أوامر، فأعد  

حیّة اإلفراج عن األشخاص، فقال اللبواني إن ذلك صحیح، ما لم یكن [أنور] قادرا  خلصت كیربر إلى أنھ لم توكل ألنور بالتالي صال
سنوات، ویعرف كل الفروع، ومثل    10على توجیھ األشخاص باتّجاه معیّن أثناء التحقیق. وأضاف اللبواني إنھ ھو نفسھ اعتُقل لمدة  

قد وّكلوا بالتجسس على أنور، كما أُمرت فروع أخرى كذلك  رئیس مكتبھ،    الموّظفین، وتحدیداأمام كل محكمة. وكانت المشكلة أن  
العسكریة،    المخابرات الجویة، وأمن الدولة، و  المخابرات ]، على سبیل المثال: الفروع في  251بالتجسس على ھذا الفرع [أي الفرع  

]  251حیث قام جمیعھم بالتجسس، وإبالغ الرئیس [بشار األسد] بالمعلومات. وقال اللبواني إنھ لم یُسمح للعاملین في الفرع [أي الفرع  
الجمیع كان موالیًا لھ. وخلص    یكفل أنمن جواسیسھ، ویعقد مقارنة بینھا بما    على المعلومات بالتواصل مع اآلخرین، فحصل الرئیس  

 واني إلى أن احتمالیة قیام أحد الضباط باإلفراج عن أحدھم ھي صفر من الناحیة العملیة. اللب 

، وإنھ ال یزال  1982قد أّدى خدمتھ العسكریة في حماة في العام    أنھ سألت كیربر اللبواني كیف لھ أن یعرف كل ذلك، فأوضح اللبواني  
في حماة في    99ه لكي یبرز الدفتر أمام المحكمة]. وعمل طبیبًا في اللواء  ذلك [فتح حقیبة ظھرلیحتفظ بدفتر خدمتھ العسكریة إثباتا  

. وبصفتھ طبیبا یؤدي خدمتھ العسكریة، استُدعي للذھاب إلى حماة فورا عقب األحداث، وشاھد ھناك جرحى ومعتقلین.  1982العام  
  50ن یعالج واحدا منھم فقط. أشار اللبواني إلى تواجد  واقتاد الجیش اللبواني إلى إحدى المدارس الممتلئة بالجرحى، ولكنھ ُسمح لھ بأ

الشخص الذي ُسمح لھ بعالجھ] دفع رشوة لكي یتم عالجھ، وأن  أنھ [  ولكن یبدو وبحاجة للمساعدة،    شخصا في الغرفة، جمیعھم جرحى 
واستقى مما بدا على وجوھھم من    اللبواني ُسمح لھ بفحص ھذا الشخص فقط. وقال اللبواني إن كل المعتقلین اآلخرین كانوا یشاھدونھ،

الجوّیة لكي    المخابرات تلك وظیفتھ كطبیب، توّجھ إلى قائد اللواء عمید    ونظرا ألن نظرات أنھم كانوا جمیعا بحاجة إلى المساعدة.  
منھم فقط. وطلب    یوّضح لھ أنھ ثمة مئات من المعتقلین الجرحى ممن یحتاجون إلى مساعدة اللبواني، وأنھ لم یُسمح لھ إال بعالج واحد

  اللبواني من العمید بصفتھ قائدا للعملیات في حماة أن یسمح لھ بعالج جمیع المرضى، وأنھ قد وقعت مشادة بینھما. أخبر العمید اللبوانيّ 
ولم یكن قادًرا    ا،قرارالبقاء على قید الحیاة، فإنھ یرحب ببقائھ في الجیش. وقال اللبواني إنھ قد تعیّن علیھ أن یتخذ    إذا أرادبعدھا أنھ  

على المغادرة: إما أن یلقى حتفھ، أو ینتظر فرصة تتحسن فیھا األوضاع في البلد. وأخبر اللبواني المحكمة إن ضمیره یؤنبھ إلى الیوم  
 ألنھ عجز عن عالج نصف المرضى. 

إذا أخبره أنور عن ھامش التحّرك في الفرع  عّما    إنھا أرادت أن تعود إلى الحدیث عن أنور، وسألت اللبواني  قالت القاضي كیربر
تھما، وعن كیفیة علم اللبواني بذلك، فنفى اللبوانّي أنھ وأنور قد تحدثا عن تلك المسألة. وأخبر المحكمة إنھ  اأثناء إحدى حوار  251

اسي، فعلى سبیل المثال، لو كان للعمید عبد [..] المحمود أن یمارس علینا ضغوطا بصفتھ  قارن وضع أنور بوضعھ في األمن السی 
وقال اللبواني إن ذلك كان تاریخ  .  2001  ،أیلول/سبتمبر  9علویّا لكي "یجبرنا" على القیام بشيء ما، لكان ذلك ھو ما حدث في تاریخ  

اٍم، ومع ذلك، "أرادوا" أن یضربوه بدال من ذلك. وطلب اللبواني بالتالي  رفقة آخرین. ولم یُدل بأي شھادة، وطلب توكیل محب اعتقالھ  
أن یرى المدیر الذي سألھ ما ھي مشكلتھ، فأخبره اللبواني إن جماعتھ لیسوا على أي علم بأي قوانین، وسألھ عن االدعاءات الموجھة  

تقلك، وقد جلبك األمن السیاسي إلى ھنا. نحن مقتنعون تماما  ضده، فأخبر المدیر اللبواني ما یلي: "أصغِ إلّي! لم یكن فرعنا ھو من اع
الرئیس، بأوامر ال یمكننا التراجع عنھا". واستفاض اللبواني في التفصیل قائال إنھ كان بحوزة    القیادة، أي بأنك بريء، ولكن أوعزت لنا  

ونُِقل إلى محكمة أمن الدولة التي خلصت إلى أنھ  األشخاص في الفرع نص األسئلة مكتوبة، وأُمر بتدوین إجاباتھ على تلك األسئلة.  
مجرم، وحكمت علیھ بالسجن لمدة ثالثة أعوام، والتي قضاھا كلھا في المنفردة. وقال اللبواني إن ھذا كلھ حدث ألنھ كان نائب ریاض  
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ھ ھو إنھ لم یكن بوسع رئیس قسم  سیف في إحدى الجھات الوطنیة [مؤتمر الحوار الوطني]. وأخبر اللبواني المحكمة أن كل ما أراد قول 
التحقیق أن یغیّر الكثیر. إذا كان لنا أن نعقد مقارنة بین أحد األشخاص من الّسّنة وآخر علوي، فإن العلوي سوف یكون ھو رئیس  

 ن التوضیح.الفرع على الرغم من كونھ یشغل منصب رئیس أحد األقسام في الفرع فقط. وأضاف اللبواني أن باستطاعتھ أن یقدم مزیدا م

، أو عن  251إذا اعتقل في الفرع  عّما    قالت القاضي كیربر إن المزید من التوضیح لیس ضروریّا في ھذه المرحلة، وسألت اللبواني
أحیل  مكان حدوث القصة التي رواھا للتّو، فقال اللبواني إنھ لم یعتقل في أمن الدولة، ولكنھ اعتقل في األمن السیاسي للمرة األولى، ثم 

على إثر رحلة   2005، واألخرى في 2011ملفھ إلى أمن الدولة. وأوضح اللبواني إنھ اعتقل مّرتین: إحداھما بسبب ربیع دمشق في 
سنة، ولكنھ أمضى في    18قام بھا إلى الوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وألمانیا. وبلغت مجموع أحكام السجن الصادرة بحقھ  

نظرا ألن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أصدر قرارا أدان فیھ اعتقالھ بوصفھ تعسفی�ا، وخلص فیھ    سنوات فقط  10السجن  
 إلى أنھ سجین سیاسّي ُمحتجز بطریقة غیر قانونیة. 

  251عتقل في الفرع أبًدا، فقال اللبواني إنھ جاء من أمن الدولة مباشرة، ولم ی  251خلُصت كیربر إلى أن اللبواني لم یُعتقل في الفرع 
 أبًدا.

أشارت كیربر إلى أن اللبواني قد سبق وذكر أنھ یعرف كل الفروع، فأقر اللبواني ذلك، قائًال إنھ یعرف أمن الدولة، واألمن السیاسي،  
 واألمن العسكري. 

ا باسم فرع الخطیب، الواقع على  المعروف أیضً  251عتُقل اللبواني في الفرع اقالت كیربر إنّھا تّود أن تعرف مجددا ما إذا سبق وأن  
 مقربة من شارع بغداد في دمشق، فنفى اللبوانّي ذلك. 

ن  قاطع محامي الّدفاع فراتسكي قائًال إن اللبوانّي لم یقُل سوى إنھ یعرف كل الفروع، ولیس أنھ ھو نفسھ قد اعتُقل فیھا، فقالت كیربر إ
 اللبواني قد أقر ذلك للتّو. 

ا قصیرا مع القاضي كیربر، وأعقب ذلك طلبا بالحصول على استراحة قصیرة من المترجم الشفوي الذي  أجرى القاضي فیدنیر نقاشً 
 تولّى ترجمة شھادة اللبواني من العربیة إلى األلمانیة. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

أن یعرف بدایةً متى اعتُقل اللبواني للمرة الثانیة، ومتى أُفِرَج عنھ، فأوضح اللبواني إنھ اعتقل للمرة األولى في    فیدنیرأراد القاضي  
. وأُفرج عنھ من قبل محكمة أمن الدولة، وإن فرع أمن الدولة كان ھو الجھة التي اعتقلتھ.  2004وأفرج عنھ في العام   ، 2001العام  

فره إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، واالتّحاد األوروبّي. وكان باإلمكان االّطالع على تأشیرات دخولھ،  واعتُقل للمرة الثانیة عقب س
قال اللبوانّي إنھ زار بریطانیا، واالتّحاد األوروبي، وقام بزیارة البرلمان األوروبي،    والتواریخ الموافقة إلصدارھا في جواز سفره.

. وتوجھ بعد  2005ین، وحزب االتحاد الدیمقراطي المسیحي الذي كان قد فاز لتوه بانتخابات العام ووزارة الخارجیة األلمانیة في برل
ھناك  یوما. وأضاف اللبواني أنھ أخبر الجمیع    15ذلك إلى واشنطن العاصمة حیث التقى فیھا مع مسؤولین في الحكومة األمریكیة لمدة  

 إلصالحات. سوریا في طریقھا نحو حرب أھلیة ما لم تنفَّذ ا أن

ى مطار  اعتذر فیدنیر عن مقاطعة اللبواني، ُمخِبًرا إیّاه إنھ یرید فقط التأكد من تاریخ اعتقالھ للمرة الثانیة، فأوضح اللبواني إنھ وصل إل
العام    ، وأنھ أُلقي القبض علیھ ھناك. قال اللبواني إنھ تم توقیفھ من قبل ضبّاط األمن2011  ،تشرین الثاني/نوفمبر  8دمشق بتاریخ  

العسكرّي، وال أمن الدولة. وقال    المخابرات الجوّیة أمامھ، ولكن، لم یكن اللبواني مطلوبا لدى جھاز    المخابرات الذین اتّصلوا بجھاز  
اللبواني إنھ لم یكن مطلوبا لدى أي فرع، ولم تصدر بحقھ أي مذكرات توقیف، لذلك، اتصل أحدھم ببشار األسد، واقتید اللبواني إلى  

أخبر اللبواني المحكمة أنھ ال بّد لھ أن یورد المزید من التفاصیل ھنا كما یلي: في أمن الدولة، قام علي مخلوف    للتحقیق.لدولة  أمن ا
[واصل اللبواني قول اسم علي مخلوف على الرغم من أنھ اتّضح أنھ كان یشیر إلى علي مملوك] بإجراء مكالمة عبر الھاتف على  

كمة إنھ عندما سمع ذلك، أخبر علي [مملوك] بأن یذھب إلى بشار  حلرئیس بّشار األسد. وأخبر اللبواني الم مكّبر الصوت مع مستشار ا
یرغب بأن یحظى بمقابلة لثالث ساعات، إذا أراد األسد أن یعرف ما الذي یجري. وتوجھ علي مملوك    األسد، وأن یُعلمھ بأن اللبواني

إلى بشار األسد بالفعل، وفي الیوم التالي، اقتید اللبواني من غرفتھ معصوب العینین، ومقید الیدین (ولكن لیس خلف ظھره)، إلى مكتب  
إنھ لن یتحدث إال إذا حضر المحامي، وإذا وّجھت لھ  أخبره  لدیھ. ولكن اللبوانّي  عّما    علي مملوك الذي أخبره بأنھ ینبغي لھ أن یُفصح

اتھامات محددة. فُصفع اللبواني أربع مرات، فأزال اللبواني عصابة العینین، وشاھد أحد الضباط اللذین كانوا یعملون مع بشار األسد،  
إذا كان ھذا ھو رد بشار األسد، فأخبر مملوك اللبواني بدوره  عّما    ك بالتالي. وسأل اللبوانّي علي مملووجودینوكان [ُحجبت األسماء] م

ي  إن ھذه رسالة إلى أصدقاء اللبواني، ثم اقتید اللبواني إلى غرفة أخرى "أرادوا فیھا أن یتحدثوا فیھا معھ بوّد". وھناك، أخبر اللبوان 
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ا یوما ما على ما یرتكبونھ، فضحك [الضابط الذي یعمل مع األسد]  [الضابط الذي یعمل مع بشار األسد] أنھ سیحرص على أن یُحاسبو
 على ما قالھ اللبواني، وأخبره إن هللا ھو الشاھد الوحید على ما یفعلونھ. 

سنوات إضافیة، فكان    3سنة، و 12اللبواني متى تم اعتقالھ، فقال اللبواني إن المحكمة في دمشق قد حكمت علیھ بالسجن    فیدنیرسأل  
سنة، أي إلى یومنا ھذا. ولكن، صدر مع بدایة الثورة الكثیر من قرارات العفو، مما أتاح للبواني    15ترض أن یقبع في السجن  من المف

 تشرین الثاني/نوفمبر.  15أن یمضي نصف مدة محكومیتھ. وأضاف إنھ أتّم مدة محكومیتھ األولى بتاریخ 

عندما   2011، فقال اللبواني إنھ كان یتحدث عن العام  2011أو    2001لعام  أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان اللبواني یتحدث عن ا
كان في أمن الدولة، واعتقل من قبل علي مملوك لخمسة أیام. أورد اللبواني مزیدا من التفصیل قائال إنھ تعین علیھ أن ینزل الدرج  

. وكانت منفردتھ اھي آخر زنزانة على الجھة الیسرى.  أخر على الجھة الیسرى  10حیث یوجد عدد من المنفردات على الجھة الیُمنى، و
 أن یتم اإلفراج عنھ فقط "عندما یتم حل األمور".  أراد وقال اللبواني إنھ بدأ إضرابا عن الطعام، وإنھ 

وأُفرج عنھ بسبب تّدخل  أراد فیدنیر أن یعرف أین اعتقل اللبواني آلخر مرة قبل اإلفراج عنھ، فقال اللبواني إنھ اعتقل في سجن عدرا،  
حكومة الوالیات المتحدة لدى بشار األسد. ثم نُقل اللبواني للمثول أمام إحدى المحاكم المدنیة، وأودع في أحد السجون المدنیة. ومضى  

 اللبواني في حدیثھ قائال إنھ "سلّح أعوانھ على الشر...". 

[فتح حقبة ظھره مجدًدا،    .2007حدوث ذلك، فقال اللبواني إن ذلك قد حدث في العام    وقتفقاطعھ القاضي فیدنیر لالستفسار عن  
وأبرز وثیقة أمام المحكمة]. مضى اللبواني في حدیثھ قائال إنھ من المحتمل أن یكون ھناك صور ألعوان األسد. وأشار اللبواني إلى  

ولكن أُفرج عنھ قبل اللبوانّي. ثم ُطلب    مرتین،"ھذا الشخص" قد حكم علیھ بالسجن المؤبد    أن ا عالیًا، وأوضح  الوثیقة التي كان یرفعھ
منھ كأحد األعوان أن یقتل المواطنین. قال اللبواني إن أولئك األشخاص كانوا مسلحین بالسكاكین، واعتدوا علیھ. ووفق ما أفاد بھ  

 وف رئیس فرع الخطیب، الذي كان شاھًدا. اللبواني، حصل ذلك بأمر من حافظ مخل

أراد فیدنیر أن یعرف متى غادر اللبواني سوریا، فقال اللبواني إنھ غادر بعد خمسة أیام من إنھاء محكومیتھ. اتّصل علي مملوك رئیس  
اللبواني إنھ كان ھناك الكثیر  قبل ذلك. وقال    ‘ عبد الداني طالب’أمن الدولة باللبواني لیراه، بعد أن كان اللبواني مع ضابط آخر اسمھ  

 .الزنازین الجماعیةمن شاشات التلفاز في مكتب [مملوك] والتي كانت تظھر 

طلب فیدنیر من اللبواني أن یزّوده بتاریخ مغادرتھ سوریا فقط، نظرا ألن المحكمة مھتمة بتسلسل األحداث والمجریات زمنیّا فقط،  
عندما كان في مكتب مملوك وشاھد الصور على تلك الشاشات.    2011  ،نوفمبر/تشرین الثاني  15فأوضح اللبواني إن ذلك كان بتاریخ  

أخبر [مملوك] اللبواني أنھ قد یُفرج عنھ وأنھ ینبغي لھ أن یشارك في الحوار الوطني، فأخبر اللبواني المحكمة أن رده على مملوك أفاد  
ن ذلك. ومع ذلك، أخبر مملوك اللبوانّي أنھ یرید أن یُفِرج عنھ. بحسب اللبوانّي،  بأنھ لن یشارك، وأنھ یفضل العودة إلى زنزانتھ بدًال م

،  2011  ،كانون األول/دیسمبر  30وتعقبھ، ووصل األمر إلى درجة أن یتمركز قناصون قبالة منزلھ. وبتاریخ    بمراقبتھ صدرت األوامر  
 ع األردن] على دّراجة نارّیة [وبدأ اللبواني بالقھقھة]. استقل أطفالھ طائرة إلى األردن، وعبر ھو في الوقت نفسھ الحدود [م

وقد تم حدیثًا انتخاب  .  2013أراد فیدنیر أن یعرف متى التقى اللبواني وأنور ألول مّرة، فقال اللبوانّي إن ذلك حصل أوائل العام  
Error! Hyperlink reference not valid.    في ذلك الحین، وكان اللبوانّي أیضا عضوا في الھیئة السیاسیة، وكلّفھ الجربا باللقاء

والتقى اللبواني بھم، حیث    وخشي أولئك الضباط من أنھم قد "یُطردون من شققھم".  والتحدث معھم.  األردن،مع الضباط المنشقین في 
دائرة عّمان الثانیة)، ولم یستطع  عّمان ( ة في أحد أقضیة العاصمة  ث ة والثالضابطا وعمیدا. والتقوا في المرتین الثانی   20بلغ عددھم نحو  

وبعد   المرات ألنھ كان مریًضا.  إحدى  الحضور في  في    6أنور  أربع مرات  التقوا  إنھم  اللبواني  وقال  إسطنبول.  في  التقوا  أشھر، 
 ، وثالث منھا في عّمان. إسطنبولالمجموع، إحداھا في 

إذا كان اسم أنور مألوفًا لدیھ عندما كان ال یزال داخل سوریا، فنفى اللبوانّي ذلك، مضیفًا إنھ لم یعرف أنور  عّما  اللبواني فیدنیرسأل  
 بتاتًا. 

ببعض األشخاص،    لقائھإذا كان یعرف مكان ووقت عمل أنور، فأوضح اللبوانّي أنھ قام بإعداد مسودة وثیقة بعد  عّما    سأل فیدنیر اللبواني
عمل فیھ قبیل    مكاننور قد عمل في البدایة لدى أمن الدولة، قبل أن یُنقل إلى فرع الخطیب. وكان ذلك الفرع ھو آخر  فھم فیھا أن أ

 انشقاقھ. 

  أراد فیدنیر أن یعرف من أین حصل اللبواني على ھذه الوثیقة، فقال اللبواني إنھ أعّدھا بنفسھ، وأعّد وثیقةً من ھذا القبیل تتعلق بكل
   نحن" السیاسّیون أن نقیّم تلك الوثائق.لنا “الضبّاط. إذ ینبغي  ضابط من أولئك 

سأل فیدنیر اللبواني كیف عرف عن [عمل أنور في] فرع الخطیب، فقال اللبواني إنھ علم بذلك من معتقلین سابقین أُفرج عنھم [من  
یعرف اللبواني رتبتھ. وكانت تلك ھي المرة األولى التي  ذلك الفرع]، وقال أولئك المعتقلون إنھ ثمة ضابط من الحولة قد ساعدھم. ولم  

 سمع فیھا باسم [أنور]، وحصل ذلك قبل أشھر من انشقاق أنور. 

أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تحدث أنور عن عملھ في سوریا، فقال اللبواني إن أنور كان "شدید التّحفظ". وقال إنھ قد یتحدث عنھ في  
ال اللبواني إنھ افترض أن أنور لم "یكن قادرا على فتح ملفات األمن السوري ألنھ كان یخشى أن یتعّرض  حالة كان ھناك وقت لذلك. وق
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رف كما یعرف أنور عن وجود اتصاالت بین أجھزة  عالنتقام مرّوع من النظام السوري". وتابع اللبواني حدیثھ وأخبر المحكمة أنھ ی 
یعرفھ، وسوف تتم مطاردتھ  عّما    سیالَحق كل ضابط في العالم العربي إذا انشق وتحدث السوریة.    المخابراتالدولیة وأجھزة    المخابرات 

األمریكیة،    المخابرات السوریّة لم تكن معزولة عن أجھزة    المخابراتفي كل مكان من العالم. وحسب اللبوانّي، قد یُظھر ذلك أن أجھزة  
اللبواني أن بصفتھ مواطنًا   بین أجھزة    أوروبی�ا،واألوروبیة، والروسیّة". وأضاف  بشاعة في وجود "ملف مشترك    المخابرات یجد 

 […]  ". األوروبیة والسورّیة 

اللبوانيّ   شيء ولكن لم یحصل    الحقا، خلص فیدنیر إلى أن أنور قال إنھ قد یتحّدث في وقت ما   القبیل قّط، وأنھ كان لدى    من ذلك 
أكرر أن أنور   اللبواني:، فقال صحیحاإذا كان ذلك ملخّصا  عّما  افتراض بشأن سبب عدم بوح أنور بما لدیھ بتاتا. سأل فیدنیر اللبواني

سوف یتحدث عندما یشعر أنھ بأمان. وأورد اللبواني مزیدا من التفصیل قائال إن بوسعھ تصّور أن قرار أنور قد یُرى بمثابة تحذیر  
لمنشقین اآلخرین كي "یغلقوا أفواھھم". قال اللبواني إنھ یرید بأن یشعر الضباط المنشقون باألمان لكي یتسنّى لھم سوّیة  إلى الضباط ا

  المخابراتالسورّیة والفرنسیة، وجمھوریة ألمانیا الدیمقراطّیة و  المخابراتكشف النقاب عن "الملفات المشتركة التي تجمع أجھزة  
 ریة والروسّیة". السو المخابراتالسوریة، و

إذا سبق ألنور وأن تحدث عن ذلك الموضوع ذات مرة، فقال اللبواني إنھ أخبر أنور إنھ "ینبغي لھ أن یفتح  عّما    سأل فیدنیر اللبواني
األردن   تلك الملفات". إن كل ما أراد اللبواني معرفتھ ھو ما إذا كانت سوریا بلدا مستقّال أو "صوری�ا". ولكن، قال أنور إن الوضع في

 وإنھ عندما تنجح الثورة فسوف...  یسمح،ال 

 إذا قال كان أنور قد قال ذلك فعًال، فأقّر اللبوانّي ذلك. عّما وسأل اللبواني  قاطع فیدنیر

كان   PW3_93فنفى اللبوانّي ذلك، مضیفًا إن  ،PW3_93أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان اللبواني یعرف أي شيء بشأن اعتقال  
 من الممكن أن یخبره شیئا. فأخبره أن... 

إنھ ثمة شكوك ضده، وإنھ اعتقل    PW3_93بھ، وحسب اللبواني، أخبره    PW3_93أخبره  عّما    قاطع القاضي فیدنیر سائال اللبواني
صبغة دینّیة"، تستھدف جماعات دینّیة بعینھا.   ذات ألنھ كل ضابط سنّي مشتبھ بھ. وأضاف اللبواني إن الجرائم في سوریا أصبحت "

تقاتل لصالح  ّنة، وأن جمیع المیلشیات التي  % منھم سُ 95قال اللبواني إنھ إذا أخذنا بالحسبان عدد المدن واالعتقاالت، فسیتضح أن  
 النظام ھي "من طائفة الرئیس". 

، ولكنھ ال یعرف التاریخ بالتحدید،  2012أو    2011فقال اللبواني بعد الثورة، في العام    ،PW3_93أراد فیدنیر أن یعرف متى اعتقل  
 . 2013وأنھ أخبره عن الموضوع بعد أن انشّق وغادر سوریا في العام 

 ، فنفى اللبوانّي ذلك. PW3_93إذا عرف مكان اعتقال عّما  سأل فیدنیر اللبواني

إن أنور ساعده في اإلفراج    PW3_93، فقال اللبواني إنھ سمع من  PW3_93أن یعرف ما إذا كان ألنور ید في اعتقال    فیدنیرأراد  
 عن ذلك.  PW3_93عنھ، وأثناء التحقیق معھ، ولكن ینبغي أن یُسأل 

فقال اللبواني إنھ كانت ھناك اّدعاءات مبالغ فیھا، كما ھو الحال دائًما. وعادةً ما یتم تعذیب أحدھم    سأل فیدنیر كیف قدم أنور المساعدة، 
إلى أن یعترف بكل شيء. وفي حال أراد أحد ضباط التحقیق تقدیم المساعدة، قد یكون من الكافي البحث عن الحقیقة وال شيء غیرھا.  

   یُعتبَر مساعدةً في سوریا في واقع األمر.  وحسب اللبواني، إن مجّرد تطبیق القوانین قد

 لم یكن لدى االدعاء العام أي أسئلة. 

 استجواب من قبل محامّي الدفاع  

نّة في "اجھزة السلطة السوریة"، وطلب منھ أن یوّضح ما  أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن اللبواني قد تحّدث بالفعل عن دور السُ 
قد  عّما    أراد أن یقولھ، وقال فراتسكي إنھ فھم من اللبواني أن ھیاكل السلطة كانت على صلة بالدین، ومعتمدة علیھ. وسأل اللبواني

ل أراد أحدھم أن یعّرف الجرائم، ینبغي لھ أن یقولھ في ھذا الشأن، فقال اللبواني إنھ لن یدین العلویین التابعین للنظام، ولكن، في حا 
یأخذ ھذه [التبعّیة الدینیة] في عین االعتبار. وحسب اللبوانّي، لقد تحّول مجرى الجرائم إلى سیاسّي، وطرأ تغییر على طابعھا. وقال  

 ھ، كما یلي: م مثالین لتوضیح نقطت إن الجرائم ضد اإلنسانیة تحولت إلى جرائم عادّیة، وإن باستطاعتھ أن یقدّ 

ّنة، وإنھ ھو  عندما انتقد العمید [ُحجب اسمھ] السجون، علم بأنھ ھالك ال محالة إذا سمع نائبھ بذلك. قال اللبواني إن العمید ھو من السُ 
ئلة  نّي. قال اللبواني إنھ الحظ في إحدى المرات أن ضابطا من عاومع ذلك، ُوضع ھاتفھ تحت المراقبة ألنھ سُ  ضربھ. الذي أقدم على  

[ُحجب االسم] قد خفض صوتھ، والحظ أن رئیس [فرعھ] كان یراقبھ، وأن نائبھ كان یتنّصت على محادثاتھ. وحسب اللبواني، لذلك  
تعیین نائب الضابط حسن محمد رئیًسا    یتم بموجبھقام الضابط بتكلیف نائبھ بالعمل في مكان آخر. ثم أصدرت وزارة الدفاع أمًرا  

نائب الضابط كان موضع ثقة ألنھ علوّي، وتمت ترقیتھ على ھذا األساس. وأما العمید، فلم یكن   أنإن ذلك یعني وقال اللبواني   للفرع.
 ثقة. ع موض
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آب/أغسطس، وإنھ قد شارك فیھا برفقة    2أورد اللبواني مزیدا من التفصیل قائال إنھ في السنة ذاتھا، أُقیمت احتفاالت عسكریة في  
من    واحتسیا كؤوًساالعمید السابق. في ذلك الوقت، كان [ُحجب االسم] ھو قائد الجیش في حماة، وجلس اللبواني بجانبھ أثناء االحتفال،  

مأل اللبواني كأس [قائد الجیش في حماة] وعندما أصبح ثمال قلیال، سألھ اللبواني كیف یحقق مع المجرمین، فأخبره [قائد  العرق سویّا. 
الجیش في حماة] إنھ ثمة منجرة صغیرة بجانب مكتبھ، ویوجد فیھا ملزمة كان یضع رؤوس المجرمین بین فكیھا (طرفیھا) لمدة خمس  

 إنھ یحتمل بذلك أن یعترف األشخاص على الرغم من كونھم أبریاء، فنفى [قائد الجیش في حماة ذلك]  دقائق، فرّد اللبواني علیھ قائال
التي من   العائالت  بأسماء  للمحكمة وجود قائمة  اللبواني  أم ال. أوضح  إذا كانوا مجرمین  یحدد من أسماء عائالتھم ما  إنھ قد  وقال 

 أن ھذه الجرائم تعّد جرائم ضد اإلنسانیة. المفترض أن یتم قتل أفرادھا. وخلص اللبواني إلى 

وأخبر اللبواني المحكمة إن الشيء نفسھ قد حدث معھ عندما قُتل أقاربھ، وأصّر بالتالي على أن تلك الجرائم ضد اإلنسانیة ارتكبت  
بحقھ حكم من قبل ھذه المحكمة،  بدوافع دینّیة. وقال اللبواني إنھ ال یعتقد أن من العدل بمكان أن یشاھد ضابطا منشقا من السّنة یصدر 

الفكرة  ولذلك، یعتقد اللبواني إن لھذه    المتحدة.بینما یتقدم ضباط آخرون بطلبات ُصْلح كما أخبر بیدرسون مجلس األمن التابع لألمم  
العدالة ستصبح انتقائیة إذا  ّنة، ال سیّما وأّن كثیًرا منھم یقیمون في ألمانیا. قال اللبواني إن  ◌ُ الفھم تأثیرا سلبیا على العرب الس   وھذا

المنشقین بینما ال یزال یُسمح لرفعت األسد بالعودة من سوریا إلى فرنسا حیث یقیم اآلن بحرّیة. وحسب    ُسنّةصدرت أحكام بحّق ال
   اللبواني، "نحن" نفّسر ذلك على أّنھ كراھیة وعنصریة سوف تقودان إلى التّطرف. 

فقط وھو: أّال تقوم بنشر ھذه الرسالة. وأضاف "إننا بصفتنا المعارضة" تم    ا واحدً   اال إن لدیھ طلًب التفت اللبواني إلى ھیئة المحكمة قائ 
بأنھ   وجود عدالة انتقالّیة ألنھ یستحیل "مثول كل المجرمین أمام محكمة    یتعینتدریبنا من بین آخرین من قبل ألمانیا، وإنھم علموا 

لمحكمة أن تنظر في جریمة التعذیب، لكونھ یعرف بوقوعھا في  واحدة". وقال اللبواني إن تحقیق العدالة ھو واجب عالمّي. وطلب من ا
كل مناطق سوریا، وألن التعذیب یُستخدم في كل الفروع ومراكز الشرطة. قال اللبواني إن ھذه حقیقة ال یمكن ألحد أن ینكرھا، ولكن،  

 تظل المشكلة متعلقة بتحدید ھویّة المسؤول عن ارتكابھا.

ھ قد ذكر بالفعل أن رئیسھ في العمل، عندما كان طبیبا، كان شخًصا من النظام یُصدر األوامر ویتلقاھا.  وأشار اللبواني أیًضا إلى أن 
فكل من ھو صدیق لھم سیجمع ماال وثروة، وأّما الباقون، فیسارعون إلى االنشقاق والفرار في أقرب فرصة. وأضاف اللبواني إنھ لم  

لھ أن ینشّق في وقت مبّكر. ومع ذلك، قد یشاطر آخرون اللبواني طریقة    ینبغيكان    یعني بذلك أن أنور لم یكن مسؤوًال، ولكن أنھ 
تفكیره، ولم یتصوّروا أنھ قد تتم مقاضاة أحد موظفي األجھزة األمنیة. وقال اللبواني إنھ من البطولة بمكان [أن ینشّق أحدھم] ولكن  

ف شیئًا عن الجھاز القضائي في جمھورّیة ألمانیا الدیمقراطّیة بعد  یعتبر ذلك خیانة عظمى بموجب أحكام القانون. وقال إنھ ال یعر
م  الحرب العالمّیة الثانیة، ولكن یمكنھ القول إن القضاء السورّي أسوأ بكثیر. وذلك ألنھ ال یوجد اعتبار للقانون في القرن العشرین. فل

أوامر شفھّیة عبر الھاتف، ولیس المكتوبة في وثائق. وقال    یُفترض بالضبّاط أن یحترموا القانون، بل أن یتبعوا ما یُملى علیھم من
 حصل معھ في المحكمة الجنائیة [في سوریا]: عّما  اللبوانّي إنھ لن تتوفر وثائق البتّة، وإن یوسعھ أن یخبر المحكمة 

ة [ُحجب االسم]. قال  كان [ُحجب االسم] القاضي، وكان یجلس شخٌص على یمینھ، وآخر على یساره. وكان المّدعي العام من عائل
أمامھ على منصة القضاة، فقال القاضي إنھ یتعین على الشھود حلف الیمین بوضع    المصحف اللبواني إنھ سأل القاضي عن سبب وضع  

نھ قد فعل. أخبر  ألى المصحف، فأجاب القاضي ب أّدى الیمین عإذا كان ھو نفسھ قد  عّما    یدھم على المصحف، فسأل اللبواني القاضيَ 
القاضي  اللبواني القاضي من ثم بأنھ ما إذا تلقّى مكالمة تأمره بالحكم على اللبواني في الیوم التالي، فإنھ سیتعین علیھ أن یفعل ذلك، فنفى  

اضي  ذلك، وأخبر اللبواني إنھ ما إذا تلقى مكالمة كھذه، فسوف یقدم استقالتھ. أخبر اللبواني القضاة اآلخرین بأن یشھدوا على ما قالھ الق
للبواني، فإن منّصة القضاة ضمت قضاة مختلفین یوم النطق بالحكم علیھ، وُحكم علیھ بالسجن بتھمة القیام بأمور كثیرة لم    وفقًالتّوه. و

یرتكبھا. وخلص اللبواني إلى أن كل من في الجھاز القضائي السوري، واألمن السوري، والسیاسة السوریة، والجیش السوري یتلقون  
الذي قام بضرب المعتقلین [أثناء اعتقال   انة یتعین علیھم اتباعھا. كل من یعصي األوامر یلقى نفس المصیر الذي یلقاه السجّ أوامر شفھی 

اللبواني]. وقال اللبواني إنھ طرق باب زنزانتھ، وأخبر الحارس بأن یتوقف عن ضرب المعتقل أو أن یقوم بضربھ أیضا، فرد الحارس  
ب أباه أیضا إن كان سجینًا. وحسب اللبواني، یعني ھذا أن الحارس مجبر إما على االنصیاع لألوامر، أو  إنھ على استعداد بأن یضر

   الموت. 

مضى اللبواني في حدیثھ قائال إنھ مثل أمام المحكمة لكي یتحدث، وقال إنھ لم یرغب بالتقلیل من شأن الجرائم أو التعذیب الذي تعّرض  
[السوري] "بحاجة إلى أن نكون مطمئنین حیال كیفیة تعامل القضاء األلماني مع القضیة السوریة".  لھ الضحایا، وإنما "نحن" الشعب  

لذا، فھو یتوّخى أن یكون دقیقًا جد�ا في شھادتھ، ویحرص على إخبار المحكمة بالتفاصیل كافّة. قال اللبواني إن شعورا بالظلم سیسود  
، تتحقق العدالة إذا كان مصدرھا الضحایا. وأضاف اللبواني إنھ یوجد عدد من ضباط  إذا جاءت العدالة من بشار األسد. بدال من ذلك

األمن اآلخرین الذین كانوا تحت ضغوط مھولة: [ُحجب االسم] الذي عمل في أحد فروع الشرطة في دمشق، و[ُحجب االسم]، و[ُحجب  
وك. قال اللبواني إن كل أولئك األشخاص أخبروه بأنھم غیر االسم] الذي كان علویّا أیضا، و[ُحجب االسم]، واللواء السنّي علي ممل

 مسؤولین عن القیام بالتحقیق، وإنھم یحرصون على خدمة بلدھم فقط. 

إنھ وفي رأیھ الشخصي، "إن بشار األسد متخلف عقلی�ا"، وبصفتھ طبیبًا، یعتبره مسؤوال "مسؤولیة جزئیة عن أفعالھ".    اللبواني أضاف  
یتم التطّرق إلیھا بصورة مجتز  إن المشكلة في سوریا بالتالي على  أشدیدة التعقید، وأكثر تعقیًدا من أن  اللبواني  ة "ھا ھنا". وأصر 

ینبغي [للشعب السورّي] أن یحسم أمره بشأن الحاالت التي یرید تحدید    انتصافاضرورة تفعیل العدالة االنتقالیة   للضحایا والشعب. 
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ھو حق للشعب، ومن شأنھ أن ینطبق على الجمیع. وأضاف اللبواني قائال: "إذا أردتم [أي ھیئة    العدالة فیھا. وقال اللبواني إن ذلك
 المحكمة في كوبلنتس] أن تساعدونا، فإن ما تفعلونھ غیر صحیح". 

في األردن،    واللبواني إذا كان ھو وأنور على اتّصال عندما كان أنور في جنیف،  عّما    تدّخل محامي الدفاع فراتسكي سائال اللبواني
  مخابرات أنور ذھب إلى جنیف بناء على طلب المعارضة لكي یضمن أال یتم التجسس علیھم. وبصفتھ ضابط    أن فأوضح اللبواني  

ل". وقال اللبواني إن ریاض سیف كان ھو الشخص  سابق، لدى أنور "خبرة في االجتماعات التي تعقد في الفنادق وأمور من ھذا القبی 
 المسؤول، وكلّف أنور بالذھاب إلى جنیف، وكان اللبواني معارًضا لذلك. 

كان فرعا ألمن الدولة، ولكن كان رئیسھ شكلیّا فقط، وأن المسؤول ھو أحد    251أشار فراتسكي إلى أن اللبواني قد ذكر أن الفرع  
فراتسكي أن یعرف من ھو ذلك العلوّي، فقال اللبواني إن [ُحجب االسم] كان الرئیس، ولكنھ كان یشغل  العلویین في واقع األمر، فأراد  

 منصب نائب الرئیس في واقع الحال، وكان ھو الشخص الذي ینبغي لھ أن یساعد بشار األسد بأن یكون الرئیس. 

قبل مجيء    أنھس ھو الرئیس الشكلي، فأوضح اللبواني  سأل فراتسكي عن یونس، وأراد أن یعرف من اللبواني ما إذا كان توفیق یون 
یونس، أمضى حافظ مخلوف مدة طویلة ھناك "حتى الحقبة األخیرة" عندما طرأت تغیرات. وقال اللبواني إن توفیق یونس كان ھو  

رتبة بحّق أنور.    خفضبة  األخیر، وكان رئیسا ألمن الدولة عندما انتقل أنور من أمن الدولة إلى فرع الخطیب، في خطوة تعتبر بمثا 
 وقال اللبواني إن األمر مختلف إذا كان الشخص یرأس قسم التحقیق في اإلدارة، أو في أحد فروعھا. 

أراد فراتسكي أن یعرف المزید عن دور حافظ مخلوف في فرع الخطیب، فقال اللبواني إن [مخلوف] ھو ابن خال بّشار األسد وإنھ  
موقعھ [لقرابتھ من العائلة]. وحسب اللبواني، یوجد شخصان في سوریا ممن "كان لدیھما ما یقوالنھ":  ینوب عنھ بشكل عملّي بحكم  

 آصف شوكت، وحافظ مخلوف. 

قال فراتسكي إنھ كان یشیر إلى فرع الخطیب وسأل عن النفوذ الذي تمتع بھ حافظ مخلوف في الفرع، والمنصب الذي شغلھ ھناك،  
ن "كل سفیر یتم تعیینھ یمّر على فرع الخطیب". وقال أیضا إن كل وزیر، أو محافظ، أو رئیس دائرة  فوصف اللبواني الوضع قائال: إ

  ما، وكل ما یتعلق بالشؤون الداخلیة یُتّخذ القرار بشأنھ في فرع الخطیب مما یجعلھ بمثابة "المطبخ" الذي یقود الدولة. وقال اللبواني 
"أي المطبخ الرئیسي". وحسب اللبواني،    الرئیس،مة [التعیینات المقترحة] التي تُرفَع إلى  إن فرع الخطیب ھو الذي یُدرج أسماء في قائ 

وأضاف أن كل من لدیھ شيء لیقولھ في سوریا    الدولة.ال بّد وأن یكون ھناك [فرع الخطیب] شخص ما "لدیھ كلمة" ویتعاون مع قیادة  
وحّولوا الجمھوریة إلى "مسألة إرث". وخلص اللبواني    المؤسسات،ل  یعتبر مجرًما. "إنھم" [أي المجرمون] یمسكون بزمام أمور ك

   إلى أنھ ال یوجد قانون، وال مؤسسات. 

   ُسمح للبواني باالنصراف بصفتھ شاھًدا. شكر المحكمة، وقال إنھ لن یحتاج لتعبئة نموذج استرداد نفقات بدل سفر. 

یحتاجون الستراحة بالتأكید، وإنھ لیس ثمة شيء آخر على جدول أعمال  قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن المترجمین الشفویین 
 المحكمة لھذا الیوم. وطلبت من جمیع األطراف أن یبقوا من أجل عقد جلسة نقاش غیر علنّیة، ورفعت الجلسة لھذا لیوم. 

 

   . صباًحا 12:35ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 تشرین الثاني/نوفمبر.  17من صباح یوم  9:30الساعة ستُستأنف جلسات المحاكمة في تمام 
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حیث ُحقق معھ ثالث مرات. وقال للمحكمة إن    251عاًما، بشھادتھ حول اعتقالھ في الفرع    40، وھو سوري یبلغ من العمر  P57أدلى  
 أنور كان حاضًرا أثناء إحدى ھذه التحقیقات وأنھ تمكن من التعرف على أنور خالل زیارة الحقة للفرع من خالل صوت أنور. 

، الشخص الذي ساعده على اإلدالء بشھادتھ  P57بشأن عالقتھ بأنور البُنّي الذي كان، وفقًا لـ P57لدفاع عدة أسئلة للشاھد  كان لدى ا 
بناًء على مكالمة على تطبیق "زوم" أجراھا    P57في كوبلنتس. حیث أرسل البُنّي سابقًا إلى االدعاء العام ملخًصا باللغة األلمانیة لشھادة  

في المحكمة، الذي قال إنھ ال بد أن ھناك خطأ في الترجمة،    P57ك، تمت مراجعة بعض جوانب الملخص من قبل  . ومع ذلP57مع  
بالتعذیب. واقترح الدفاع االستماع إلى البُنّي مرة أخرى قائًال بوجود "مشكلة البُنّي" في ھذه    P57وساق على ذلك مثال تھدید أنور لـ 

 المحاكمة. 

 2021تشرین الثاني/نوفمبر،  18 – وأربعة الیوم المائة 

) بشھادتھ حول مقابلة أجراھا سابقًا  BKAأدلى كبیر المفتشین الجنائیین ألكسندر فراي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (
بشھادتھا بنفسھا في المحكمة. إال أن مكتب  مع طبیبٍة سابقة في مشفى الھالل األحمر في دمشق. حیث استُدعیت الطبیبة بدایةً لإلدالء  

الشرطة الجنائیة االتحادیة لم یتمكن من الوصول إلیھا، رغم أنھا كانت تحت حمایة خاصة للشھود. وبحسب مكتب الشرطة الجنائیة  
ا مع الشرطة أن فرع  االتحادیة، فإن الشاھدة غادرت االتحاد األوروبي وال یُعرف مكان وجودھا الحالي. وذكرت الشاھدة في مقابلتھ

الخطیب كان یعتبر المشفى ملًكا لھ وكثیًرا ما كان یحیل المعتقلین إلى ھناك. وظھرت على العدید من المعتقلین آثار الضرب والتعذیب  
 ومة. والجفاف وسوء التغذیة. وعلى الرغم من أن الطبیبة لم تر جثث معتقلین، إال أنھا سمعت عن موت البعض جّراء نوبات قلبیة مزع

كما رفضت المحكمة العدید من طلبات الدفاع السابقة لسماع شھوٍد إضافیین. من بین أمور أخرى، رفضت المحكمة طلب استدعاء مناف  
قّرر  طالس ألنھ قال للمحكمة إنھ ال یرغب في اإلدالء بشھادتھ ألنھ ال یرید أن یُنظر إلى أقوالھ عالنیة على أنھا تجّرم أنور أو تبّرئھ. و

اة أن مناف طالس لن یقّدم على األرجح أي معلومات جدیدة وذات صلة، وبالتالي امتنعوا عن استدعائھ. وفي رفضھم، ذكر القضاة  القض 
ح  أیًضا أن فترة قبول األدلة ستنتھي على األرجح في أوائل كانون األول/دیسمبر. باإلضافة إلى ذلك، قال القضاة إنھم لن یستجیبوا القترا

 ء البُنّي مرة أخرى. الدفاع باستدعا
 

  

 
اقتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  1

نما ھو مجّرد  ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإ 
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 



 2021 ، نوفمبر/تشرین الثاني 17 –  لمحاكمةالمائة وثالثة ل یوم ال

  وصور  فیدیو  مقاطع بتصویر  المصورین من اثنان قامو. اثنین وصحفیین أشخاص  أربعة بحضور  صباًحا  9:35 الساعة في  الجلسة  بدأت
  محامي وغادر  أومیشین، ةوالدكتور  محمد : االدعاء محامیا یحضر لم . وبولتس  ھكلینجالعاّمان  عیانالمدّ  االدعاء  ومثل. الجلسة  بدء  قبل
 . الغداء  استراحة  بعد شولتس  عيالمدّ 

 P57 شھادة

  ، P57 شقیق  ألن أخرى  شخصیة  ومعلومات اسمھ  إخفاء طلب P57 أن المحكمة  أخبر  الذي  ،د. دایماجیوالر المحامي  برفقة  P57 كان
  إذا . ألحد الجزم على وجھ الیقین یمكن ال  ،ذلك ومع ، قد ماتیكون  ربما أو  النظام  لدى محتجًزا  كان اإلنسان،  حقوق  مجال في  محام وھو 

  محامیھ  قالھ ما تأكیدھ ان بإمك كان إذا  اعمّ  P57 كیربر ت رئیسة المحكمةسأل . للخطر شقیقھ فستتعّرض حیاة   ،P57 اسم عن اإلفصاح تم
  بإخفاء  P57لـ ستسمح  المحكمة أنّ  كیربر ت رئیسة المحكمةأعلن  الطرفین، من اعتراضات  وجود  لعدم ا ونظرً .  ذلك P57 دأكّ ف.  للتو

 .بینخطًرا على حیاة أحد أقاربھ المقرّ یشّكل نظًرا للوضع الذي یمكن أن  الشخصیة  معلوماتھ

كیربر  ثم أعلنت ذلك.  P57دایماجیوالر وفأّكد .  اھدمحامي شأن یمثّلھ بصفة دایماجیوالر د. من طلب قد   P57كان عّما إذا ربر ی سألت ك
  P57 ، ونظًرا لحقیقة أنّ P57  التي یعاني منھا، بسبب حالة اضطراب ما بعد الصدمة P57 أن یمثل الشاھددایماجیوالر السماح لتم أّنھ 

 لن یكون قادًرا على ممارسة حقوقھ بخالف ذلك. 

وجود أي عالقة   نفىوقد .  عن حقوقھ وواجباتھ كشاھد ، ]المعلومات ُحِجبت [ عیش في عاًما ی  40، سوري یبلغ من العمر P57تم إعالم 
 . تربطھ بالمتھم سواء بالقرابة أو المصاھرة

 كیربر استجواب من قِبل القاضي 

في ما   P57 األوصاف التي قّدمھابعض إلى المحكمة  سبق وأن أرسل قد   P57أن محامي كیربر إلى رئیسة المحكمة القاضي أشارت 
یرید أوًال أن یستغل  إّنھ  P57أن یخبر المحكمة "ما الذي كان یحصل ھناك". قال  P57، وطلبت من 251في الفرع  عتقالھبا یتعلق

الفرصة لمواجھة المجرم". وأراد أیًضا أن یشكر المحكمة   ھذهالفرصة لشكر الجمھوریة االتحادیة األلمانیة والشعب األلماني على "
 لتمكینھ من التحدث عن معاناتھ بعد سبعة أشھر. 

شخًصا   20ما یقارب فجأة في متجره. كان یجلس حینھا في متجره عندما دخل   2012 ] ُحِجبت المعلوماتفي [  قُبِض علیھأّنھ  P57بیّن 
رأسیھما   فوق  یصیھمااألشخاص بتوجیھ األسلحة نحو رأسھ ورأس شریكھ في العمل، ثم قاموا بسحب قموخمس مركبات. ثم قام مسلًحا  

ابتدأت   عندئذٍ "  P57 قال وحسب ما . تینمختلف تینشریكھ في العمل في سیارھو و  ُوِضعأّنھ   P57. أضاف  السیارات في  ا ووضعوھم
البنادق.  بأعقاب  أسیھماالمسلحین بدأوا بضربھ وضرب شریكھ في العمل على رًال أن األشخاص مفصّ   P57لتي في المعاناة". أضاف رح

من المتجر.  ین المحمولَ وشریكھ  P57ي ھاتفَ قوى األمن عناصر  بعض  أخذ منھ. وأِخذَ یمسك بمفتاح سیارتھ في یدیھ، والذي  P57وكان 
قد ُوِضع على   P57حیث كان اسم ، والذي یعرفھ تمام المعرفة.  40نھم بدأوا رحلة طویلة في دمشق قبل أن یصلوا إلى القسم  إ P57قال 

أنھما صعدا   P57إلى الطابق الثاني أو الثالث. وبیّن  اقتیداوشریكھ،  P57الرائد محمد عبد هللا. وعندما وصل قائمة المطلوبین من قبل 
بالكھرباء   صعقل تعّرضا، إلى الطابق العلويوعندما وصال  للطوابق العلویة.لصعود لكانا یُدفعان في الواقع ؛ طوعیًا إلى حد ما

ض إلى صعقات كھربائیة، لكن كانت تلك  الشخص عندما یتعرّ  من عینيّ  یتطایرقد سمع أن الشرر أّنھ  المحكمة  P57. أخبر للضربو
كان  ام وشعر أن "شیئًا دافئًا أن یذھب إلى الحمّ  P57 طلببعد ذلك ضربھ أیًضا على كلیتیھ.  بنفسھ. وتمّ  اختبر ذلك فیھاحظة التي اللّ 

، وبعد  الجالس بجانبھ المحكمة ومترجم P57نقاش قصیر بین جرى ینزف". [ إنّھ لشخص آخر "سیدي،  السجان یتدفق مني". ولھذا قال 
  P57]. قال المصطلح في توضیح تھ ًحا ال یعرفھ. قام المترجمون اآلخرون بمساعدلكان یستخدم مصط P57المترجم أن  وّضح النقاش

 عالقًا داخل حنجرتھ.  كان –حنجرتھ ب  جزء المتصل الأي  – ھ ان لسمؤّخرة  إنّ 

العسكري في حرستا حیث وصل للطابق السابع. كانت عیناه معصوبتین، والتُقطت صور لھ. وُضرب على كتفھ أیًضا.  مشفى ثم أُِخذَ إلى ال
أقام في الطابق السابع. لم یكن مسموًحا لھ باستخدام اسمھ ھناك وأُعطي رقًما بدًال من اسمھ. كان رقمھ خمسة ورقم شریكھ  أّنھ  P57بیّن 

طرا للمكوث ھناك لیومین، والحظ أن الناس كانوا یتعرضون للتعذیب. حیث أصیب شخص ما بجرح  إنھما اض  P57. قال 12في العمل 
سمح لھم برفع عصبات  في رجلھ جراء رصاصة بندقیة وُضرب على جرحھ إلى أن أُغمى علیھ. عندما كان یُقدَّم الطعام لھم، كان یُ 

. فداَس على  مشفى أراد في مرةٍ أن یذھب للحّمام في الإّنھ  P57أمامھم. قال  عیونھم قلیًال، لكن مجال الرؤیة كان متاًحا فقط لیروا الطعام



حیث التقى بضابط    40قبل ذلك، ُحقِّق معھ في القسم إنّھ  للمحكمة  P57. قال P57على اسم  سّجانجثة في الحّمام. بعد یومین، نادى 
لم یكن مسموًحا لھم استخداَم  ّنھ أل P57مما فاجأ  P57انتحل ھویة شخص ینتسب للجیش السوري الحر. نادى ھذا الشخص على اسم 

 . مشفىأسمائھم في ال

كان ھو والسائق  ّنھ أن یتم إطالق سراحھ ھناك أل P57إنھم ذھبوا لرحلة طویلة عبر دمشق إلى أن توقفوا في البرامكة. توقع  P57قال 
ھناك نقطة تفتیش أمامھم. بعد ذلك   أن یَعِصب عینیھ مرة أخرى. حیث أمره الضابط بذلك، قائًال إنّ  P57كان على أنّھ والضابط فقط. إال 
ھم عندما دخلوا، "استقبلونا" بحفلة استقبال بتوجیھ من أبي غضب الذي كان معروفًا بوحشیتھ  أّن  P57. وصف 251توجھوا إلى الفرع 

متر وكان بھا نافذة تُطل   4.5x10متر تقریبًا أو 3.5x10یھ" والتي كانت مساحتھا ، اقتید إلى "غرفة الترفP57وحقده. بعد أن ُضِرب 
شخص وكانت   200كان في ھذه الغرفة ما یقرب من إّنھ  P57. لھذا كان "بإمكاننا" سماع الُصراخ جّراء التعذیب. قال  زنازینعلى ال

رائحة الجمیع فظیعة بسبب العرق وأشیاء أخرى. في نھایة الزنزانة، على الجانب األیمن، كان ھناك حّمام حیث اضطر أشخاص للنوم  
 لم یتلّق أي دواء قط. أّنھ ألن كلیتیھ التھبتا، إال  َطلب دواًء ذات مرةإّنھ  P57فیھ. قال 

عندما ظھرت صوره وھو یشارك   2011اعتقالھ سابقًا في  تمّ أّنھ للمحكمة   P57ق. َشَرَح بعد ذلك بیومین أو ثالثة، اقتید إلى التحقی 
ضابط التحقیق كان یقوم بالكتابة.   إنھ أثناء التحقیق ُسئل أسئلةً والحظ أنّ  P57بمظاھرة. [جلس صحفي آخر في شرفة الجمھور]. قال 

أّكد ذلك "ألنھم" كانوا یعرفون ذلك مسبقًا وكانت ھناك  إّنھ  P57ل . قا227في الفرع   2011اعتُقل في  P57 أشار الضابط إلى أنّ 
س  أسّ أّنھ   P57بأن یتوقف عن حضور المظاھرات وإال "فسیریـ[ـھ] الضابط هللا بذاتھ". كانت إحدى تھم  P57صور أیًضا. نُّبِھ 

  P57كان یترأس ھذه العصابة وفقًا إلخباریة من شخص ما للضابط. أنكر  P57 "عصابة" لخطف ضبّاط األمن. قال ضابط التحقیق إنّ 
ھ، بعد إنكاره، ُضرب بأنبوب، وھو أنبوب محدد یدعى "األخضر اإلبراھیمي". كان علیھ أن یستلِقي  للمحكمة إّن  P57جمیع التھم. قال 

تھ أیًضا، ومع ذلك لم یعترف بشيء. حینھا أخبر  ھم" شتموا أمھ وأخ"إّن   P57على األرض، ویرفع قدمیھ، وُضِرب على قدمیھ. قال 
خلف ظھره   P57إلى الطابق السفلي عند أبي غضب الذي قام بربط َیَدي  P57إلى أبي غضب. اقتید  P57الضابط السّجان أن یأخذ 

أحد   نّ للمحكمة إ P57یبصق علیھ ویدعوه بالخائن. قال   P57من یدیھ ألربع ساعات. كان كل شخص یمر بجانب  P57وعلّق 
إلى الزنزانة الجماعیة حیث كان ھناك من قبل.   P57الموظفین ضربھ على "أكثر مكان حساس" في جسمھ. بعد أربع ساعات، اقتید 

 . كان مرھقًا للغایة ألن الضرب الذي تعّرض لھ كان ُمبرًحاأنّھ  P57َوَصَف 

شخص  أنّھ ذلك الضابط اّدعى   المحكمة أنّ  P57ابق. أخبر للتحقیق مرة أخرى. كان نفس ضابط التحقیق الس P57بعد أسبوع، استُدعي 
، أٌصیب شخص ما في مظاھرة وكان من المفترض أن یأخذ ھذا الضابط من الجیش السوري  P57ما في الجیش السوري الحر. وفقًا لـ 

الشخص المصاب اختفى ولم یَُر بعدھا ثانیة. ذَكر ضابط التحقیق الذي انتحل ھویة ضابط   الحر الشخص المصاب إلى لبنان. إّال أنّ 
أّنھ  إنكار ذلك. أخبر المحكمة  P57. واصل P57یعرفھم، والذین ُزعم أنھم شھدوا ضّد  P57الجیش السوري الحر أسماء أشخاص كان 

عالقة بتلك االتھامات على أّي حال: فھو شارك في المظاھرات لكن   عرف أنھا ستكون نھایتھ إن اعترف بأي من االتھامات. ولم تكن لھ
معھ. في الطریق للطابق السفلي،   P57لم یقم أبًدا بتأسیس عصابة لخطف الضباط. عندما اكتفى الضابط، استدعى أحد السجانین لیأخذ 

 لى الزنزانة الجماعیة. إ P57الذي بدأ بالصراخ. وأُعید  P57، وُكسرت أسنانھ. ظّل السّجان یضرب P57ُضرب 

یعرفھ من قبل. كان ِمن [ُحجبت المعلومات]. كان ھناك  P57 معتقًال في نفس الزنزانة، وكان ھناك طبیباً كان أنّ واصفًا  P57أضاف 
ون أیًضا، كان  ، كان ھناك أشخاص مسّن P57أیًضا محام في الزنزانة، [ُحجبت المعلومات] والذي قَبض علیھ أنور رسالن بنفسھ. وفقًا لـ
ین [التبول] في المكان الذي یقفون فیھ. أضاف  عمُر أحدھم ثمانین عاًما وتعّرض للتعذیب. في داخل الزنزانة، كان على األشخاص المسّن 

P57  أن معتقًال آخر كان یدعى [ُحجبت المعلومات] أُِخذ في یوم من الزنزانة ولم یعد إلیھا أبًدا. عندما أُطِلق سراحP57 إلى  ، ذھب
 كان مفقوًدا. أّنھ  P57عائلة [ُحجبت المعلومات] الذین أخبروا 

بعد أسبوعین، اقتید مجدًدا للتحقیق. في ھذه المرة، كان ھناك عدد أكبر من األشخاص [الضباط] في غرفة التحقیق.  إّنھ قائًال  P57تابع 
، قال أحد األشخاص إلى  P57أرادوا أن یطلقوا سراحھ. وفقًا لـ كان أولئك األشخاص یتحدثون عن معتقل من [ُحجبت المعلومات] والذي 

الشخص الذي كان یفترض إطالق سراحھ كان علیھ   إنّ  P57مرؤوسھ "سیدي، ال یمكننا إطالق سراحھ على مسؤولیتي." قال 
تحّمل على عاتقھ إطالق سراح  ال یمكن أن ی إنّھ أحد األشخاص الذین كانوا في الغرفة قال  "مساعدتھم" في القبض على آخرین، إال أنّ 

أحد األشخاص الذین ناقشوا الموضوع غادر الغرفة بعد ذلك بینما كان على   إنّ  P57ربما "یذھب إلى الجبال ویختفي." قال ّنھ  المعتقل أل
P57  أن یجثو على ركبتیھ. طرح ضابط التحقیق علىP57  سیواجھ قریبًا شخًصا آخر. وعندما قال أّنھ أسئلة وأخبرهP57  ال  إنّھ

سیكون متعاونًا في إعطائھم بصمة أصبعھ فقط أو ینبغي علیھم إّنھ بالصراخ وقال  P57مشكلة عنده في ذلك، ضربھ ضابط التحقیق. بدأ 
: "أنت خائن، لربما تتمنى أن تتلقّى رصاصة في رأسك، لكني أفّضل أن  P57"أن یضعوا رصاصة في [رأسھ]." فأجاب ضابط التحقیق 



ُضرب مرة أخرى  أنّھ  المحكمة  P57ي رأس كلب فضًال عن رأسك ألنك خرجت إلى الشوارع وطالبَت بالحریة." أخبر أضع سالًحا ف
 یمكنھ ذلك إن أرادت المحكمة منھ ذلك.أّنھ  لم یصف كل تفاصیل التعذیب إال  أنّھ وأُِخذ للطابق السفلي. وأضاف 

بعد ھذه األیام الثالثة أو  أّنھ إلى  P57كانت "جیدة حتى اآلن." أشار  P57ھا األوصاف التي قّدم قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إنّ 
ھم  عندما "قالوا" لھ إّن أنّھ المحكمة  P57. أخبر P57ابن عم ھذا الشخص األربعة كان من المفترض علیھ مواجھة الشخص اآلخر. كان 

قابلھم بالرفض. عندھا ُضرب على رأسھ وأُجبر على وضع   P57 سیجلبون شخًصا آخر، حاولوا التكلم معھ بأسلوب أكثر ود�ا إّال أنّ 
قادًرا على رؤیة إن كان ھناك شيء مكتوب على األوراق   P57بصمة إصبعھ على ثالث أوراق. وألن عینیھ كانتا معصوبتین، لم یكن 

ندما أُطِلق سراحھ، قام سجان باقتیاده إلى  ھ، عإّن  P57أم كانت فارغة. بعد ذلك أِخذ للطابق السفلي وأُطلق سراحھ بعد فترة قصیرة. قال 
 أن یخبر المحكمة عنھا. انھ تعّرض ألشیاء عدیدة بإمكأّنھ خارج الزنزانة. أضاف 

أن   P57أن القضاة كانوا سیطرحون أسئلة تفصیلیة أكثر الحقًا، لكن اآلن بإمكان  P57وّضحت رئیسة المحكمة القاضي كیربر لـ
  P57وسألتھ إن كان ھناك سبب إلطالق سراحھ وما الذي حصل بعدھا. قال  P57تّم إطالق سراح أّنھ ى یخبرھم بالذي یریده. أشارت إل

یوًما من إطالق سراحھ، عاد   15عائلتھ قد استخدمت وسیًطا. بعد  في حقیقة األمر عندما كان خارج الفرع وأُطِلق سراحھ، علم أنّ إّنھ 
P57 [ضابط صف برتبة] مساعد. عندما ذھب   للفرع السترجاع سیارتھ. ذھب إلى فرع الخطیب بصحبة الوسیط، والتقیا معP57  

إن كان "یرید أن یحصل على عمل بشار [األسد] أم لماذا [كان] یشارك في مظاھرات." قال   P57والوسیط إلى ھناك، سأل المساعد  
P57  ًا وأخذ إن المساعد نصحھ أیًضا أن یكون حذرP57  والوسیط إلى مكتب أنور رسالن. قالP57  لم یكن یعرف ما الذي أخبر  إنّھ

شریكھ في العمل كان معھ،   ذلك وقال إنّ  P57األخیر سألھ إن كان ھناك أحد آخر في ملفھ. عندما أّكد  المساعد أنور رسالن بھ، إّال أنّ 
سیارتھ. سأل المساعد مجدًدا نفس السؤال عن شخص إضافي في ملف  باستعادة  P57أرسلھما أنور إلى مكتب آخر. وھناك، طالب 

P57 فأّكد ،P57  ذلك مرة أخرى. أُخبرP57  بأنھ، عندما یُطلَق سراح شریكھ في العمل، سیستعیدP57  سیارتھ. أجابP57   أنھا
 .P57ثم غادر  كانت سیارتھ ھو ولیست سیارة شخص آخر. أخبره المساعد أن یذھب قبل أن یعیده للطابق السفلي.

أن ذاكرتھ كانت ال تزال قویة   P57عرف "الشخص" من صوتھ. أضاف أّنھ الوسیط  P57والوسیط في الخارج، أخبر  P57عندما كان 
مراقب المحاكمة لم یكن قادًرا   إّال أنّ  أنور قد عنى   P57ھو" [یُحتمل أن یكون إّنھ وكان قادًرا على التذكر بشكل جید. فأجاب الوسیط "

كان ھناك معتقلون آخرون في زنزانتھ حقّق معھم ھذا الشخص نفسھ.  ّنھ أإلى  P57یشیر في اتجاه أنور]. أشار  P57على رؤیة إن كان 
 ، عاد إلى مسقط رأسھ ولم یعد بعدھا قط إلى دمشق. 2012بعدما حصل ھذا في ّنھ أ P57أضاف 

الوسیط كان یشیر إلى شخص رآه   الوسیط قد ذَكر اسم ھذا الشخص. تدّخل محامي الدفاع بوكر، قائًال إنّ سألت القاضي كیربر إن كان 
P57  في المكتب ولیس الشخص الذي یشیر إلیھP57  كلیھما كانا یشیران إلى نفس   ھا فھمت أنّ بنفسھ. أجابت القاضي كیربر أّن

والوسیط كانا یقفان عند مدخل مكتب، وسألت    P57 ارت القاضي كیربر إلى أنّ الشخص. قال بوكر لم یكن ذلك واضًحا بالنسبة إلیھ. أش
P57  إن كان بمقدوره رؤیة من كان داخل المكتب أم كان الباب مقفًال. قالP57   ألقى نظرة إلى داخل الغرفة. إّنھ 

ھم غادروا مكتب المساعد واتجھوا نحو  إلى أّن في تلك اللحظة، كان یتجمد خوفًا. وأشار ّنھ أ P57سألت القاضي كیربر كیف بدت. وّضح 
 الیمین حیث توقفوا أمام باب كان على الجانب األیمن. لم ینتبھ بالتفصیل للمكتب. 

ن. نظر نظرة سریعة  لم ینظر إلیھا بتمعّ إّنھ  P57وصف األثاث. قال نھ ارأى الغرفة لكن لم یكن بإمك  P57 استنتجت القاضي كیربر أنّ 
 فقط. 

فور مغادرتھ للمبنى مع الوسیط، أخبر  ّنھ أذلك، وأضاف  P57سمع صوت كال الشخصین. فأّكد   P57سألت القاضي كیربر إن كان 
 كان رئیس قسم التحقیق. إّنھ باسم الشخص وقال  P57تعّرف على الشخص. عندھا أخبر الوسیط ّنھ أالوسیط 

 لم یركز على االسم. إّنھ  P57أرادت كیربر أن تعرف ما ھو االسم الذي ذكره الوسیط. قال 

  P57الشخص كان رئیس قسم التحقیق. بسبب ذلك، عرف  الوسیط لم یَذكر االسم، قال فقط إنّ  إنّ  P57سألت كیربر إن ذُكر االسم. قال 
 سابقًا. كان أنور رسالن ألن زمالءه المعتقلین أخبروه عن ذلك  ّنھ أ

صراحةً أّن "أنور   P57الربط بین الرتبة واالسم. سألت إن كان أحد المعتقلین قد أخبر  P57أرادت كیربر أن تعرف كیف استطاع 
] وبعد أن ُحقّق مع ذلك  P57كان ھناك محام [في نفس الزنزانة التي یقیم فیھا إنھ  P57رسالن في ھذا المبنى" وأین حصل ذلك. قال 



المحامي، قال إّن رئیس قسم التحقیق، أنور رسالن، َحقّق معھ. كان اسمھ [ُحجبت المعلومات]. كان علیھ أن یجثو على ركبتیھ أثناء 
 التحقیق، إّال أّن أنور لم یضربھ ونزع عصبة عینیھ.

"نعم، بالضبط" ولربما حتى    P57إن كان رأى أنور شخصیًا. قال  P57تعّرف على أنور في مكتبھ. سألت  P57ن استنتجت كیربر أ
 أنور تعّرف علیھ أیًضا. 

ُحقّق  ّنھ  أ P57بعد نقاش قصیر مع القاضي فیدنیر، قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إّن لدیھا "سؤاًال لتحصل على نظرة عامة": ذكَر 
  2006كان في القسم مرات عدیدة في نّھ أ P57. وّضح 40كان القسم نّھ أكیف عرف  P57. سألت 40األولى في القسم  معھ في المرة 

یملك متجًرا في دمشق وطلب محمد عبد هللا منھ مرات عدیدة أن   P57عندما قابل الرائد محمد عبد هللا. في ھذا الوقت، كان  2007و
 لم یالحظ أشیاًء غریبة. إّنھ د على المكان جیئة وذھابًا لمدة شھر وقال كان یتردّ ّنھ أ P57وقت. أضاف  یخبره إن رأى شیئًا غریبًا في أيّ 

 الجسر األبیض. في إّنھ  P57حي. قال   أرادت كیربر أن تعرف أین كان مبنى القسم، في أيّ 

ل كیف الحظ  . قالت إنّھا كانت تتساءھعینی على عصبة ال یضعحرستا، كان علیھ دوًما أن مشفى  في  P57عندما كان ّنھ أأشارت كیربر 
P57  أّن الشخص اآلخر كان یُضرب باستمرار على الجرح الذي في رجلھ. قالP57  ما سمعھ. لم یَر ذلك وإّن إنّھ 

بالضبط.   P57سألت كیربر إن كان ذلك الشخص یصرخ قائًال، "ال تضربني على الجرح الذي في رجلي مرة أخرى" أو ما الذي سمعھ 
 السّجانین كانوا یتكلمون مع بعضھم البعض. قالوا كان ھناك رجٌل من حرستا أصیب بعیار ناري في رجلھ.  أنّ  P57وّضح 

كان معصوب   ألنھلم یعرف  إّنھ  P57. قال مشفىفي ال P57اص الذین كانوا في غرفة  أرادت كیربر أن تعرف كم كان عدد األشخ
 العینین. 

 ذلك.  P57لم یتحدث مع آخرین ولم یعرف من أین أتوا. فأّكد  P57استنتجت كیربر أّن 

"في الطابق السفلي، كان كل السّجانین والمعتقلین یعرفون". قال  نّھ  أ P57. شرح 251كان في الفرع ّنھ  أكیف عرف  P57سألت كیربر 
عن   P57یذكر اسم السّجان في المحكمة، حیث أّن ھذا السّجان أخبر عائلة  أالّ فّضل إّنھ   P57كان ھناك سّجان "جید نسبیًا." قال إنھ 

 المكان الموجود فیھ بعد شھرین.

 ذلك.  P57]. فأّكد 251كان في الفرع إّنھ عرف من زمالئھ المعتقلین [ P57استنتجت كیربر أّن 

.  P57قال إّن ھذا الشخص ھو من أمر بعمل حفلة استقبال لـ P57سألت كیربر أیًضا عن الدور الذي لعبھ أبو غضب، باإلشارة إلى أّن 
كان لوحده مع الضابط.  ّنھ أوصف    P57أّن المحكمة لم تسمع كثیًرا أن المعتقلین وصلوا للفرع بشكل فردي، إّال أّن  P57لـوّضحت و

  قبض علیھما في المتجر، لم یعرف ماذامن اللحظة التي تم الإّنھ  P57إن لم یكن ھناك معتقلون آخرون عندما وصل. قال  P57سألت 
أّي شيء عن   P57. لكن منذئذ، لم َیسمع مشفىالحال في الكان كما  ،40في القسم  الن مع بعضھماجرى لشریكھ في العمل. كانا ال یزا 

 إّن ضابط التحقیق أخبره أّن شریكھ في العمل خانھ.  P57شریكھ في العمل بتاتًا. قال 

ترك السیارة وأرادت أن تعرف ما الذي حصل بعد ذلك.   P57. أشارت إلى أّن  251أن یصف وصولھ للفرع  P57طلبت كیربر من 
العینین فإّن إدراكھ لألمور كان یعتمد على إحساسھ. "أخذونا" للطابق السفلي حیث كان "علینا" أن نخلع   عصبة إنھ بسبب P57قال 

 مالبسنا، وفُتشنا وُضربنا.

 حصل في الطابق السفلي. إّنھ   P57ك، في أي جزء من المبنى. قال سألت كیربر أین حصل ذل

 "بالطبع".  P57قد تعّرض للضرب قبل أم أثناء أم بعد ما كان علیھ خلع مالبسھ. قال   P57أرادت كیربر أن تعرف أیًضا عّما إذا كان 

"كنّا" نُضرب طوال الوقت.    P57عّما عناه، إن كان قد ُضرب طوال الفترة التي اضطر فیھا إلى خلع مالبسھ. قال  P57سألت كیربر 
، كان یلبس خاتًما. عندما لم یتمكن من نزع الخاتم من إصبعھ بسرعة،  2011في ّنھ  أكان یُضرب. أشار إلى إّنھ إن كان أحد ما بطیئا، ف

لم یكن متأكًدا إن كان السّجان جاًدا بخصوص ذلك. أتبع قولھ أّن ذلك حصل في األمن  إّنھ  P57َھّدد السجان بقطع إصبعھ. أضاف  
 العسكري. 



إنّھ   P57ھو من كان مسؤوًال عن حفلة االستقبال. قال ّنھ أمرة أخرى عن أبي غضب وأرادت أن تعرف كیف عرف  P57سألت كیربر 
إّن شابًا كان یرتدي قمیًصا مكتوب علیھ   P57با غضب "ھو من یفعل ذلك." قال عرف ذلك من زمالئھ المعتقلین والذین أخبروه أّن أ

 جملة باأللمانیة أخبره بذلك. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قِبل القاضي فیدنیر 

قُبض علیھ واعتُقل من  ّنھ  أذكر سابقًا  P57بة زمنیًا. أشار إلى أّن أسئلة فردیة مرتّ  P57سیطرح على ّنھ  أ P57وّضح القاضي فیدنیر لـ
كان ذلك في بدایة الثورة السوریة في شھر   P57أین ومتى اعتُقل. قال  P57في تلك المناسبة. سأل فیدنیر   227قبل، وأشار إلى الفرع 

 نیسان/أبریل.

في   2011اعتقل "لشھرین كاملین." وكان قد قُبض علیھ أیًضا في ّنھ أ ذلك، وأضاف  P57. فأّكد 2011استنتج فیدنیر أّن ذلك حدث في 
كان   P57إّال أّن  P57عیني  وضع عصبة علىكان ھناك زبون یرتاد متجره عادة. كان اسمھ العقید منیر الحریري. إّنھ متجره. قال 

حیث ُعذّب ھناك أیًضا وكان علیھ المكوث في زنزانة انفرادیة،   227أُخذ للفرع إّنھ   P57صوتھ. قال   علیھ منقادًرا على التعرف 
لم  ّنھ أ P57یوًما حتى فقد عقلھ، وبدأ یصرخ، ویطرق على باب زنزانتھ. أضاف  11أو  10زنزانة [ُحجبت المعلومات]. مكث ھناك 

شيء. بعد التحقیق،   لم یعترف بأيّ نّھ أإّال  یوًما ُحقّق معھ وُعذّب  25كانت لھ صور في مظاھرة. بعد ّنھ أحتى تلك اللحظة  یخبره أحد 
  P57. نُزعت عصبة عینیھ وُعرضت لھ صور یظھر فیھا في مظاھرة. قال P57أُحِضَرت شاشة تلفاز إلى الغرفة التي كان یُحتجز فیھا 

 شارك في مظاھرات، وُعذّب بسبب أفعالھ. إنّھ كان واضًحا "لھم" 

كان في   2007و 2006في ّنھ  أوّضح وذلك.  P57 نفىمن قبل.  251والفرع  40قد اعتُقل أیًضا في القسم   P57سأل فیدنیر إن كان 
 جزًءا منھ.   40كان أمن الدولة والذي كان القسم إّنھ . قال 2012ومرة أخرى في   40القسم 

 ذلك.  P57. فأّكد 40أن قمیصھ قد ُسحب على رأسھ عندما وصل للقسم  P57أشار فیدنیر إلى وصف 

  ابدایةً، كان نسیج قمیصھ رقیقً  P57عندما لم یكن قادًرا على الرؤیة. قال  40كان في القسم ّنھ أ P57أراد فیدنیر أن یعرف كیف عرف  
، أعیدت القمصان مكانھا ووضعوا "لنا" عصبة العینین. أضاف  40رؤیة بعض األشیاء. عند باب القسم ھ ان ما، ولھذا كان بإمك إلى حدٍ 
P57 كان یعرف مدخل القسم من وقت سابق. ّنھ أ 

من الجیش السوري الحر قد أتى.  ّنھ أذلك، موضًحا أّن الضابط الذي اّدعى  P57مسبقًا في ھذا القسم. فأّكد  P57سأل فیدنیر إن ُحقّق مع 
نّھ  أالمحكمة  P57نشقاق من الجیش. أخَبر ساعد شقیقھ على اال P57أنّھم اعتقلوا مسبقًا أشخاًصا آخرین قالوا إّن  P57أخبَر ھذا الرجل 

 كان ابن عمھ. ّنھ أ. لكن تبیّن شقیقھ  سیكونّنھ أسیواجھ شخًصا آخر، ظن ّنھ  أعندما أُخِبر الحقًا 

"بالطبع." عندما "أُِخذ للخارج" ُضرب   P57ھامات أثناء التحقیق. فقال سأل فیدنیر إن جرى التحقیق داخل غرفة وعّما إذا تم توجیھ ات 
بعد أن  أنھ أنكر كل شيء، غیر إّنھ للمحكمة  P57أّسس عصابة لخطف الضبّاط. قال  P57وأُخبِر أنّھم اعتقلوا أشخاًصا آخرین قالوا إّن 

ة. كان الدم ینزف من أنفھ ووجھھ. والتَھبت كلیتاه. بیّن  لم یتمكن من قول كلمة واحد –وأیضا بقضبان معدنیة   –تعّرض لضرب ُمبرح 
P57  ینزف". اقتید إّنھ عندما كان في الحّمام، حضر جندي وقال "سیدي، أنھP57  حرستا بالسیارة. تذّكر مشفى إلىP57  في  أنھ

أّسس مجموعة إسالمیة  أنھ  . ات�ھم ھذا الرجل ب P57، اعتُقل رجل اسمھ [ُحجبت المعلومات] في نفس الوقت الذي اعتُقل فیھ 2011
 كان مسیحیًا. أّنھ متطرفة رغم 

إّن   P57. قال 251أم في الفرع  40سأل فیدنیر إن كانت االتھامات بخصوص تأسیس العصابة لخطف ضبّاط قد وّجھت إلیھ في القسم 
ھت إلیھ االتھامات أثناء التحقیقین. 251ومرةً في الفرع  40ھذه االتھامات قد وّجھت إلیھ مرةً في القسم   . حیث ُوّجِ



اقتید من القسم في  أنّھ المحكمة  P57حرستا. أخبر مشفى إلى أن اقتید إلى  40في القسم  P57سأل فیدنیر كم طول المدة التي أقامھا 
 عند منتصف اللیل تقریبًا. مشفى ووصل إلى ال حوالي السابعة مساًء. 

 ذلك.  P57في نفس الیوم الذي وصل فیھ إلى القسم. فأّكد مشفى اقتید إلى ال P57استنتج فیدنیر أّن 

من طرف ضابط الجیش السوري الحر المزعوم فقط أم كان ھناك   40أراد فیدنیر أن یعرف مرة أخرى إن جرى التحقیق في القسم 
"كنّا" نتعّرض للّضرب من عدة أشخاص. إّال أّن ضابط [الجیش السوري الحر] المزعوم كان   P57أیًضا. قال آخرون موجودون 

ذُكر من قِبل أشخاص آخرین تّم اعتقالھم قبل ذلك. أخبر   P57أّسس عصابة لخطف أشخاص. ُزعم أن اسم  P57الشخص الذي قال إّن 
P57  كانت تحدث أمور كثیرة. ذَكر  – عرف أشیاًء أكثر بعد ذلك أّنھ المحكمةP57   أنّھ، على سبیل المثال، أصیب صدیق لھ في

الصدیق المصاب عن ذلك المكان. بعدھا أَخذ   بإبعادمساعدتھم ھ ان كان یعرف مساعًدا [ضابط صف] بإمكإّنھ مظاھرة. قال شخص 
مھ منھ في مطعم. وتبیّن عندھا أّن المساعد كان ضابًطا "من الطرف اآلخر"  المساعد الشخص المصاب معھ بعد أن اتفقوا على استال

 وأخفى صدیقھم. 

إن كان ھناك شخص واحد معھ فقط   P57حرستا. قام بسؤال مشفى من  P57یرید أن ینتقل إلى نقطة زمنیة عندما اقتید إّنھ قال فیدنیر 
خائفًا ولم   P57إّن الشخص الذي رافقھ كان یعرف اسمھ وناداه باسمھ. كان  P57أم كان ھناك معتقلون أو سّجانون آخرون أیًضا. قال 

صت لھم أرقام محددة وال یُسمح لھم استخدام أسمائھم. ھّدأ ھذا الشخص من روع    P57یجرؤ على إحداث رّد فعل ألنّھم كانوا قد ُخّصِ
للغایة وأخبر الشخص أن   ئًاكان متفاجأّنھ المحكمة  P57سیتم إطالق سراحھ. أخبر أّنھ وأخبره أّن كل شيء سیكون على ما یرام، و

ونزال في المصعد إلى الطابق األول [باأللمانیة   P57[لم یحّدد العملة]. قام أیًضا بنزع العصبة عن عیني  50,000یعطیھ إكرامیة قدرھا 
أّنھ   P57ّجان فقط. حیث أخبَر األخیر والسائق والس P57الطابق األرضي] حیث ركبا في سیارة، سیارة من نوع بیجو استیشن. كان 

 سیُطلَق سراحھ. 

كان مرتاًحا في تلك الحالة. كان یتوقع أن یُطلق سراحھ في أّي  أنّھ ذلك وأضاف  P57إن كان معصوب العینین. نفى  P57سأل فیدنیر 
أن   P57سیُطلَق سراحھ أیًضا. إّال أّن السّجان أخبر أّنھ  P57لحظة. عندما وصلوا للبرامكة، حیث یُطلق سراح األشخاص عادة، ظّن 

عند لحظة معینة شخًصا كان یتكلم   P57كان ھناك نقطة تفتیش أمامھم. ثّم واصلوا القیادة حتى سمع ّنھ یرتدي عصبة عینیھ مرة أخرى أل
 .P57حیث كانت مقتنیات   251مع السّجان. ثم أكملوا القیادة إلى الفرع 

كان لدیھ  أنّھ عنى سیارتھ ومحفظتھ وبطاقتھ الشخصیة. أضاف إّنھ  P57. قال P57یفھم ما الذي حصل لمقتنیات  لم إّنھ قال فیدنیر 
 "تشتت جًدا بالكلمات." أّنھ  كان ھناك شخصان فقط، إّال ّنھ الفرصة للھرب في ذلك الموقف أل

أّنھ  ذلك، مضیفًا  P57. فأنكر 251أنّھم یتجھون إلى الفرع قد أخبِر إلى أین كانوا یتجھون، وإن كان قد أُخِبر   P57سأل فیدنیر إن كان 
 سوف یطلق سراحھ، وكان ذلك كل الذي أُخبِر بھ. أّنھ أُخِبر 

أّن   P57قبل ذلك. وّضح  40كان في الفرع إنّھ قال  P57رغم أّن  251في الفرع  P57أراد فیدنیر أن یعرف لماذا كانت مقتنیات 
 ئًما. أینما یذھب المعتقل، تذھب معھ مقتنیاتھ. المقتنیات كانت تتبع المعتقل دا

إّن ذلك حصل عندما كانوا على الطریق.   P57. قال 251في الفرع   P57سأل فیدنیر متى جرى النّقاش بخصوص وجود مقتنیات 
 وسوف یُطلق سراحھ بعدھا.   P57كان علیھ أن یسّوي أمور أّنھ أخبره السّجان 

صّدق بالتأكید [ما أخبره بھ السّجان.]  إنّھ   P57سوف یستعید مقتنیاتھ، وما الذي توقع حصولھ. قال أّنھ   P57سأل فیدنیر كیف اعتقد 
ما   P57كان ھناك السائق وسّجان واحد فقط، فقد صّدق أّنھ عادة ما یرافق المرء أربعة أشخاص في السیارة. لكن بما أّنھ  P57أضاف 

 قالھ السّجان. 

 ذلك.  P57سیستعید مقتنیاتھ ویُطلَُق سراحھ. فأّكد أّنھ صّدق  P57استنتج فیدنیر أّن 

فیدنیر إن كان یشیر   P57، إن كان یعرف الفرع من قبل. سأل 251أن یصف الوضع عندما وصل إلى الفرع  P57طلب فیدنیر من 
 . 40أو القسم  251إلى الفرع 



لم یعرف [كیف عرف الفرع]، حیث كان الفرع معروفًا بشكل عام. كان یعرف عن  إّنھ   P57. قال 251قصد الفرع أّنھ  وّضح فیدنیر 
 فرع الخطیب ولكن لم یسبق لھ أن اعتُِقل فیھ. 

"إننا" دخلنا من باب ونزلنا الدرج. كان في الطابق السفلي فناء،   P57أن یصف ما حصل عند وصولھ ھناك. قال  P57طلب فیدنیر من 
عبر غرفة على الیسار وعبر ممر طویل. في نھایة الممر على   اقتادونا. كان "علینا" أن نخلع مالبسنا وفُتشنا ومن ثّم نزنازی وساحة و

لتبس علیھ  ایمكن أن یكون إنّھ  P57الناس غرفة استراحة أو "غرفة خارجیة". قال  دعوھای  – الجانب األیمن كانت ھناك غرفة أخرى 
 كانت ھناك غرفة مشابھة. ّنھ ، أل227ھذا الموقف مع الفرع 

 لم یره بسبب عصبة عینیھ. إنّھ  P57بالسیارة. قال  P57راد فیدنیر أن یعرف كیف كان شكل المبنى من الخارج لدى وصول  أ

 إّن ذلك كان في البرامكة عند نقطة التفتیش.  P57متى كان علیھ أن یرتدي عصبة عینیھ مجدًدا. قال  P57سأل فیدنیر 

 ذلك.   P57نفى یھ بعد أن تعّدوا نقطة التفتیش. إن كان مسموًحا لھ أن ینزع عصبة عین  P57سأل فیدنیر 

سأل عن ذلك. قال إّن السّجان  أّنھ  P57ًدا. فأّكد عن سبب اضطراره الرتداء عصبة العینین مجدّ  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن سأل 
 سیُطلق سراحھ وبعدھا سیُعطي السّجان المال. إّنھ حاول أن یھدئ من روعھ عندما قال 

كان ذلك بعد أن "خضعنا" للتفتیش، في الغرفة التي كان   P57مسموًحا لھ أن ینزع عصبة عینیھ مجدًدا. قال  P57سأل فیدنیر متى كان 
یشیر للمساحة بیدیھ] كانت تلك الغرفة ملیئة بأحزمة البناطیل وأربطة   P57سلّموا فیھا أربطة أحذیتھم، في بدایة الممر. [كان علیھم أن ی 

 األحذیة. 

كان  إّنھ  P57كان وحده. قال  P57افترض أّن أّنھ یقول "نحن" بشكل متكرر، وسألھ إن لم یكن وحده، مضیفًا  P57قال فیدنیر إّن 
 متعود على الكالم بصیغة الجمع. ّنھ ربما یستخدم صیغة الجمع ألوحده. وھو 

ُعذب في  إّنھ  P57. قال 251أّول مرة، وما إذا حدث ذلك عند وصولھ للفرع   P57أراد فیدنیر أن یعرف أین ومتى تمت إساءة معاملة 
 وأثناء التحقیقات التي أجریت في الطابق العلوي.  زنازینالفناء بالقرب من ال 

 دخل وتعّرض لضرب بوحشیة ولإلھانة. إّنھ  P57أن یصف التفتیش الذي حصل في الطابق السفلي. قال  P57طلب فیدنیر من 

لك كان داخل  إن ذ  P57أن یخلع مالبسھ خارًجا ویخضع للتفتیش ھناك، أم في الداخل. قال  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن كان على  
المبنى. كان "علینا" أن نخلع مالبسنا بنفسنا وأثناء ذلك تعّرضنا لضرب باألیدي واألرجل والعصي. ثّم كان "علینا" أن نقوم "بحركة  

كان "مترنًحا" بسبب الضرب  إّنھ  P57. قال زنازیناألمان" والتي تعني أن نجلس القرفصاء عدة مرات ونحن عراة. ثّم اقتادونا إلى ال
للمحكمة أنّھم كانوا   P57ن وقاموا بمواساتھ. قاموا أیًضا بوضع منادیل مبللة على جراحھ. وّضح  ون آخرومعتقل جاء المبرح، لكن 

إلى أماكن النوم   یقومون بذلك دائًما مع المعتقلین الجدد. كان على المعتقلین الجدد أیًضا أن یناموا عند الحّمام ومن ثّم ینتقلون تدریًجا
یقول بسبب أجھزة الصوت الردیئة في   P57ظّل ھناك حتى [لم یكن مراقب المحاكمة قادًرا على سماع ما كان إنّھ   P57األخرى. قال 

رسم مخّطط  ھ ان إنھم سمعوا صرخات جّراء التعذیب ألن الزنزانة كان بھا نوافذ تطل على.... بإمك P57قاعة المحكمة عموًما.] قال 
لم  أّنھ ال یمكنھ نسیان ما مّر فیھ. حاول أن یھجر تلك الذكرى إّال أّنھ إلى  P57حي إن أرادت المحكمة منھ أن یقوم بذلك. وخلص توضی 

 یكن قادًرا على ذلك. 

كان ھناك العدید من   P57المعتقلین، إن كانوا مصابین، وكیف كانت حالتھم. قال   P57أراد فیدنیر أن یعرف كیف كان حال زمالء 
أحد القصور. كان لدى أحدھم جرٌح مفتوح في رأسھ.  من كان ھناك أشخاص تم اعتقالھم أّنھ ألشخاص طبعًا ممن اقتربت نھایتھم. أشار ا

عندما قُِبض علیھ، كان یتناول الغداء  نّھ في وقت الحق أّن ذلك الشخص قد مات. ُكسرت جمیع أسنان ھذا الشخص أل P57سمع 
 بطاطا في فمھ وضربوھا. "وقاموا" بوضع حبة 

المعتقلین بإخباره أیًضا أّن رجًال من [ُحجبت المعلومات] مات. كان ھناك أشخاص أیًضا أجسامھم مزرقّة. كان ھناك  P57قام زمالء 
یعتقلوا   عاًما. "أرادوا" أن 85كان ھناك معتقل عمره أّنھ  P57أشخاص مسّنون اضطروا للتبول في المكان الذي كانوا یقفون فیھ. أشار 

ابنھ ووقف الرجل المسن أمام ابنھ فألقوا القبض علیھ بدًال من ابنھ. كان ھناك أیًضا شخص یعمل في مجال تكنولوجیا المعلومات، [ُحجبت  



أّن ھذا الشخص أِخذ من المطار وقبل أن یُطلق سراحھ، ُسمح لھ أن یستحم وأن یرتدي   P57المعلومات]. لم یتعّرض للتعذیب. أشار 
 كان یعمل لصالح األمم المتحدة. ّنھ أّن ھذا الشخص تّمت معاملتھ بشكل مختلف أل P57. استنتج ثیابھ

یب. قُبض  "بالطبع." كان ھناك شخص من حرستا تعّرض للتعذ  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن كان ھناك أحداث أو أطفال أیًضا. فقال 
ب ھذا االبن أمام والده والعكس صحیح. كانت كلتا قدمیھما متوّرمتین بشكل  سنة. ُعذّ  16أو  15الذي كان عمره على ھذا الرجل مع ابنھ 

 رأى العدید من األشیاء الفظیعة. أنّھ إلى  P57ھائل. خلص 

إّن ذلك أكثر ما   P57للنساء، وكان قادًرا على سماع أصواتھّن. قال  زنازینكانت ھناك أّنھ  P57سأل فیدنیر إن كان ھناك نساء، وّضح 
 النساء. التعذیب الذي تتعرض لھ آلمھ. كان سماع صرخات 

إنّھم   P57أراد فیدنیر أن یعرف إن تكلم المعتقلون مع بعضھم البعض حول كیفیة إساءة معاملتھم وما الذي كان علیھم أن یتحملوه. قال 
شخًصا اسمھ [ُحجبت المعلومات].   P57ا بینھم، إال أّن ذلك لم یحدث كثیًرا لن ھناك جواسیس كانوا بینھم. تذّكر كانوا یتحدثون في م

لم یجرؤ شخص أن  أنّھ في وقت الحق أّن جثتھ أُِخذت إلى الغوطة. إّال  P57أّن أنور ربما یعرفھ. قُتل ھذا الشخص وعِلم  P57افترض 
 یسأل عن ذلك. 

 لم یَر أشخاًصا میتین بأم عینیھ. لكن ربما لمس أحًدا وتعثّر بجثٍث. إنّھ  P57ھناك أشخاص میتون في الفرع. قال سأل فیدنیر إن كان 

تعثّر بجثة في حّمامھ. وإنما كان فیدنیر یُشیر إلى فرع  أّنھ مسبقًا  P57حرستا الذي ذكر مشفى  لم یكن یُشیر إلى أّنھ وّضح فیدنیر إلى 
سمع عنھم. عرف بعد اعتقالھ بأن أحد  أّنھ  "مات أشخاص ھناك بالطبع." ھو لم یَر أشخاًصا میتین، إّال  P57. قال 251الخطیب، الفرع  

 زمالءه المعتقلین [ُحجبت المعلومات] تّمت "تصفیتھ." 

إن كان میتًا أو غائبًا عن  P57كان ھناك رجل مسٌن. ولم یعرف   P57خالل فترة اعتقالھ. قال  إن لم یَر أي أحد میت P57سأل فیدنیر 
 مات. أّنھ بعدھا  P57الوعي. بید أّن الرجَل أُِخذ لخارج الزنزانة ولم یَعُد. أُِخذ [ُحجبت المعلومات] أیًضا من الزنزانة وعِلم 

 "حوالي أربع مرات."  P57. فقال P57عدد المرات التي ُحقق فیھا مع أراد فیدنیر أن یعرف إجمالي 

ذلك قائًال "جلسنا" في غرفة، في مطبخ، كان فیھ نافذة تطل على الشارع.   P57سأل فیدنیر إن حدث ذلك دائًما في نفس الغرفة. وّضح 
 أنّھا كانت نفس الغرفة في أغلب المرات.  یفترض أّنھ إلى  P57كان علیھم االنتظار ھناك إلى حین أن یستدعیھم المحقق. خلص 

كان  أّنھ  P57عندما قال "نحن"، وما إذا كان ھناك العدید من األشخاص في تحقیق واحد. وّضح  P57أراد فیدنیر أن یعرف من قصد 
 لجمع. یتحدث بصیغة ا P57یتحدث عن نفسھ. أضاف أّن "شریكي في العمل كان قد واجھ نفس الشيء." ربما لھذا السبب ظّل 

لم یعرف أي طابق تحدیًدا. لم یكن القبو قطعًا،  أنّھ إنّھا كانت في الطابق العلوي، إّال  P57سأل فیدنیر في أي طابق كانت الغرفة. قال 
 عندما كان یرفع رأسھ كان قادًرا على النظر أسفل عصبة عینیھ وأن یرى المبنى حولھ. ّنھ أل

ذلك. أضاف قائًال إّن ضابط التحقیق كان یحرص أن   P57رفة التحقیق بنفس الطریقة. فنفى قادًرا على رؤیة غ  P57سأل فیدنیر إن كان 
فرصة ألن یرى أي شيء، وال حتى األوراق التي كان علیھ أن یضع بصمة إصبعھ   P57تكون عصبة العینین في مكانھا. لم تكن لدى 

 ا علیھا شيء ما. علیھا. لم یكن قادًرا على رؤیة ما إذا كانت فارغةً أم كان مكتوًب 

ُضرب على أكثر جزء حّساس في جسمھ. سأل فیدنیر  أّنھ سوء المعاملة التي تعّرض لھا، ذكَر  P57عندما وصف  أّنھ أشار فیدنیر إلى 
P57  إن جّرب أشكاًال أخرى من التعذیب الجنسي أو سمع من آخرین عنھا. قالP57   في ما یتعلق بھ، فقد تعّرض للضرب والتھدید  إنّھ

طلب فحًصا طبیًا وتقریر [ُحجبت المعلومات]  إّنھ  P57بالخصي. أخبره السّجانون أّن شخًصا مثلھ یجب أّال یكون عنده أطفال. قال 
 لى جسده. كان لدى محامیھ صورة لھ وآلثار التعذیب. التُقطت تلك الصورة قبل سنة، بعد ذلك... لتوثیق آثار التعذیب ع

قاطع القاضي فیدنیر سائًال ما إذا كانت جمیع أنواع سوء المعاملة مرتبطة بالتحقیقات وإن حدثت سوء معاملة في غرفة التحقیق أو إن  
 إنّھا حدثت في الغرفة [غرفة التحقیق] في الطابق العلوي.  P57ال إلى غرفة أخرى لیتعرض لسوء المعاملة. ق P57اقتید 

ذات  صدر أمر باقتیاده إّنھ   P57مالحظة شيء ما. قال ھ ان كان بإمك ، وما إذا P57سأل فیدنیر إن كانت ھناك أوامر لضرب وتعذیب 
 اإلھانات. كان ھناك َضرب مستمر، ناھیك عن أّنھ مرة إلى الطابق السفلي. إّال 



وثم ضربھ بعدھا. سأل فیدنیر إن كانت   P57أراد فیدنیر أن یعرف كیف یمكن ألحد أن یتصور الوضع عند طرح المحقق سؤاال على 
ال عالقة لھ باالتھامات، كان یُھّدد، وقال لھ  إّنھ عندما، على سبیل المثال، قال أّنھ  P57الضربات تحصل كردة فعل على شيء ما. وّضح 

 "سیریھ هللا نفسھ" وأھانھ. إّنھ  المحقق  

كان الشخص الذي قال أیًضا "ذلك" [االقتباس  إّنھ  P57. قال P57 أم شخص آخر ھو من أھانضابط التحقیق كان سأل فیدنیر إن 
كان ھناك أشخاص عدیدون. كان ھناك أشخاص یتحدثون أثناء تحقیقھ الثالث،  أّنھ مرةً  P57لم یعرف من ضربھ. شعر أّنھ أعاله] إّال 

ال یرید أن یكون مسؤوًال عن ذلك. قال ھذا الشخص إن  إّنھ كانوا یقولون إنّھم أرادوا أن یطلقوا سراح شخص ما، إّال أّن واحًدا منھم قال 
 یعیدوه مرة أخرى أبًدا.  [الشخص الذي یفترض إطالق سراحھ] ذھب إلى الجبال فلن یستطیعوا أن

لن ینسى صوت محققھ. وبناًء على لكنتھ، فقد كان من حلب. قال  إنّھ  P57سأل فیدنیر عّما إذا كان نفس الصوت أم أصواتًا متعّددة. قال 
P57  لن ینسى صوت محققھ. أّنھ كانت ھناك أصوات متعّددة، إال 

 ذلك.  P57سأل فیدنیر ما إذا كان ذلك الشخص نفسھ [الُمحقق]. فأّكد 

ذلك، مضیفًا أن عائلتھ لم تعرف أّي شيء على اإلطالق   P57عن مكان وجوده. فنفى  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن تّم إخبار عائلة 
 رف مساعًدا [ضابط صف] والذي أراد المال. كان میتًا. قامت عائلتھ بعد ذلك باستخدام وسیط كان یعأّنھ لمدة شھر ونصف. ظنوا 

أّن األمر لم یكن متعلقًا بالمال بشكل كبیر. كانت العائلة تملك عقاًرا في سوریا "وحصل" على   P57سأل فیدنیر "كم المبلغ." وّضح 
 المحكمة أّن ھذا كل ما أراد قولھ لئال یعّرض عائلتھ للخطر.  P57نصفھ. أخبر 

إّن   P57أن یجیب بالقدر الذي ال یعّرض عائلتھ للخطر. قال  P57سأل فیدنیر من كان یستفید ویتلقى إكرامیة على واجباتھ. أخَبر 
إن ذكر االسم، سیعرف أنور رسالن فوًرا من  ھ إّن إطالع المحكمة على االسم، لكن یجب أن یبقى "بیننا" وأال یذكر "ھنا." قال ھ ان بإمك

 افترض أّن أنور قد عرفھ مسبقًا. [أنور كان یضحك.]  P57كان، رغم ذلك فإّن 

حیث قادھم   251ذھب مع الوسیط إلى الفرع نّھ قال سابقًا إ P57على اسم أنور رسالن. أشار إلى أّن  P57سأل فیدنیر كیف تعّرف 
ذلك، ملخًصا أنّھما ذھبا معًا إلى مكتب أنور رسالن برفقة مساعد   P57دنیر إن كان ذلك صحیًحا. فأّكد مساعد إلى مكتب أنور. سأل فی 

 والوسیط. 

دخل مع  إّنھ ذلك. قائًال  P57أن یتوقف للحظة، سائًال عّما إذا كان معصوب العینین في الطریق إلى المكتب. فنفى  P57طلب فیدنیر من 
 الوسیط سویةً ولم تكن العصبة على عینیھ.

درجات،   كان الطابق الثاني حسب ما یتذّكر. كان علیھ أن یصعد بعضإّنھ  P57أراد فیدنیر أن یعرف ما الطابق الذي كانا فیھ. قال 
 وبسطتي درج. 

كما ذكر سابقًا، ُسئل إن كان ھناك أّنھ سمعھ، مضیفًا إّنھ   P57الشخص داخل الغرفة أم سمعھ فقط. قال  P57سأل فیدنیر إن رأى 
 كان َیسأل عن سیارتھ. إّنھ  P57شخص آخر في ملفھ. عندما أّكد ذلك، أُرِسل إلى المكتب التالي. قال 

 .P57ذلك، مضیفًا أّن الشخص، مع ذلك، كان یقف عند الباب ورآه  P57مع الشخص بنفسھ. فنفى  P57راد فیدنیر أن یعرف إن تكلم أ

أّن الوسیط أخبره أّن ذلك الشخص كان   P57أن یوّضح لَم افترض أّن ذلك الشخص كان أنور رسالن. وّضح  P57طلَب فیدنیر من 
 كان یعرف االسم مسبقًا، من أحد المعتقلین الذین قبض علیھم أنور بنفسھ.  P57مھ، إّال أّن رئیس قسم التحقیق. لم یَذكر اس

"بالطبع." كان یرى أنور طوال الوقت. وافترض    P57التعّرف على الشخص في قاعة المحكمة. قال ھ ان إن كان بإمك P57سأل فیدنیر 
 فسھ مسبقًا عندما دخل القاعة. تعّرف على أنور بن أّنھ أیًضا أّن أنور تعّرف علیھ مسبقًا و

،  P57. وفقًا لـ251احتُجز في الفرع  P57"بالطبع" فعل ذلك، ألّن  P57. فقال P57سأل فیدنیر إن كان ألنور أّي عالقة بتحقیقات 
 سیقدم تقریًرا إلى رئیس... أّنھ ربما لم یقتُل أنور األشخاص أو یعذبھم، إّال أّن ذلك حصل بناًء على أوامره و



لم  إنّھ  P57بشكل منفرد من آخرین. قال  P57أّي شيء بنفسھ. لم تكن المحكمة مھتمة بما سمعھ   P57فیدنیر، سائًال إن الحظ قاطع  
 یفھم السؤال. 

رآه للمرة األولى عندما أراد أن یأخذ  كان  أم إن  251أو سمع أنور عندما كان معتقًال في الفرع  قد رأى   P57 كانسأل فیدنیر إن 
على   P57وعندما تحّدث، تعّرف   P57یوًما، رآه  15. بعد إطالق سراحھ بـسمع صوت [أنور] فقط، ولم یره إّنھ  P57مقتنیاتھ. قال 
 كان یعرف الشخص، كان رئیس قسم التحقیق. إّنھ تعّرف على الصوت وقال وسیطھ أّنھ الوسیط فوًرا  P57صوتھ. أخبر 

عندما كان األشخاص   ةتعّرف على الصوت] من جلسة [التحقیق] الثالث إّنھ [  P57على الصوت. قال  P57أل فیدنیر من أین تعّرف س
 یتحدثون بخصوص الرجل الذي أرادوا تجنیده. 

 ذلك.  P57إن سمع الصوت فقط في تلك الحالة. فأّكد  P57سأل فیدنیر 

استُجوب من قِبل نفس المحقّق في التحقیقات الثالثة كلھا، وألجل ذلك استنتج أّن الصوت لم یكن  إّنھ قال مسبقًا  P57أشار فیدنیر أّن 
 %، كان نفس الشخص." 95"بنسبة  P57. قال P57لضابط التحقیق الذي كان موجوًدا أثناء تحقیقات 

كان ھناك شخٌص واحد   P57ق الثالث ولم یسمعھ من قبل. قال تعّرف على الصوت من التحقی  P57سأل فیدنیر عّما إذا كان صحیًحا أّن 
 فقط في كل التحقیقات األخرى. 

 استجواب من قِبل المدعین العامین 

 مكث ھناك لیومین اثنین. إّنھ  P57حرستا. قال مشفى  في  P57أراد كلینجھ أن یعرف أوًال كم طول المدة التي مكثھا 

باإلضافة إلى ذلك أن یصف الوضع ھناك: إن كان المرضى یستلقون على األسّرة، ویتلقون عالًجا، وكیف كانت   P57سأل كلینجھ 
كان معصوب العینین. إّال أّنھ، كان ھناك عّدة أشخاص. حسب ما سمع  ّنھ لم یعرف عدد األسّرة ألإّنھ  P57. قال مشفى اإلجراءات في ال

P57  من السّجانین، كان ھناك أشخاٌص مصابون تعّرضوا للضرب حتى فقدوا الوعي. أضافP57  كان معصوب العینین دائًما، أنّھ
 حتى عندما قُّدم لھ الطعام. ناھیك عن الشتائم واإلھانات. 

  لم یفھمإّنھ  P57أراد كلینجھ أن یعرف كیف كان یتّم االعتناء بالمرضى، إن كانوا یستلقون على األسّرة أو یجلسون على الكراسي. قال 
 كان ھو والمرضى اآلخرون یستلقون على األسّرة، مقیّدي األیدي.  P57. قال طرح السؤال   كلینجھ السؤال، فأعاد

 "نعم"، كان ھناك شخٌص قریب منھ. كان معتقًال أیًضا.  P57یره. قال وحده في سر P57سأل كلینجھ إن كان 

أّنھ  قد ذَكر   P57. أشار كلینجھ أیًضا أّن 251حرستا، وبعد ذلك في الفرع مشفى  ، ثم في 40كان أوًال في القسم  P57أشار كلینجھ أّن 
أو في مكاٍن آخر. قال   40كان قد قابلھ من قبل في القسم  251أحًدا ما في الفرع   P57. سأل كلینجھ إن قابل 40ُحقّق معھ في القسم 

P57  ألنھ كان معصوب العینین  لم یتمكن من رؤیة شيء إّنھ. 

قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إنّھا تفترض أّن سؤال الدفاع لن ینتھي في غضون خمس دقائق، ولھذا ستأخذ المحكمة استراحة قبل  
 ال محامي الدفاع بوكر إّن افتراضھا كان "صحیًحا." ذلك. ق

 *** 
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 استجواب من قِبل محامي الدفاع 

  P57وّضح محامي الدفاع بوكر للشاھد أّن الطرفین قد تسلّما عّدة ملفات. أراد أوًال أن یعرف ما إذا كان صحیًحا بأّن ھناك صحفیا یرافق 
 سیكون ھناك فیلم، لكّنھ لیس برفقتھ في ھذه اللحظة. إنھ   P57. قال P57لعّدة أسابیع بصحبة فریق تصویر لعمل فیلم عن 



أراد أن یعمل فیلًما. قال   P57)، اتصل شاھد بھم وأخبرھم أّن BKAكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا (بحسب مإّنھ قال بوكر 
P57  لم یعرف ما الذي سار  أّنھ ، إّال 2021تموز/یولیو،  28استُدعي بدایةً بتاریخ أّنھ لم یكن أحد یرافقھ في ھذه اللحظة. أضاف إّنھ

 بشكل خاطئ في المحكمة. 

كان   P57كان لدیھ مشكلة أّن أّنھ في شھادة المحكمة]، إّال  P57سیتحدث عن ھذا الجانب [أسباب إعادة جدولة مواعید إّنھ قال بوكر 
إّن اسمھ لن یذكر في الفیلم وسیُحَجب   P57یعمل على فیلم عام أثناء مثولھ أمام المحكمة، مع ذلك طلب عدم الكشف عن اسمھ. قال 

 وجھھ. 

، یمكن أن تكون  2021تموز/یولیو،  28للتو، المؤرخة في  P57أراد بوكر أن یعرف ما إذا كانت أّي من االستدعاءات التي ذكرھا 
إّن   P57. قال رطة الجنائیة االتحادیة بألمانیااستدعاءات من المحكمة أم استدعاءات لمقابلة شرطة، على سبیل المثال مع مكتب الش

.  ت] ولم تكن وثائقھ قد اكتملت بعدبلة شرطة بخصوص شھادتھ. إّال أنّھ، في ذلك الوقت، كان في [ُحجبت المعلوما االستدعاءات كانت لمقا
في رحلة غیر رسمیة، "اتصلنا"    نمضي، قبل أن P57عندما تحّدث مع محامیھ، أعطاه محامیھ رقم الشرطة وأخبره أن یتّصل بھم. قال 

 بالشرطة. 

 عنى الشاب الذي كان یفترض أن یرافقھ إلى الشرطة. إنّھ   P57بقولھ "نحن". قال  P57ار  أراد بوكر أن یعرف إلى من أش

.  2019تموز/یولیو،  27من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. إّال أّن التاریخ كان  P57لـ   كان أمامھ استدعاءإّنھ قال بوكر 
 . 2021كان ذلك خطأ. لقد كان في  P57دعي قبل سنتین. قال استُ  أنّھعّما إذا كان ذلك خطأ طباعة أم  P57قام بسؤال 

عن طریق "المركز السوري للبحث والتوثیق" [المركز السوري   اشفوًی  إّنھ كان P57. قال االستدعاء P57سأل بوكر كیف استَلم 
 للدراسات واألبحاث القانونیة]. 

 ذلك.  P57سأل بوكر إن كان المركز في برلین. فأّكد 

 "أنور البُنّي".  : P57. قال P57سأل بوكر عن اسم محامي 

عندما رأى صورة المّدعى علیھ في وسائل اإلعالم، كان في  أّنھ  P57ما الذي جعلھ یعتِقد أّن البُنّي كان محامیًا. وّضح  P57سأل بوكر 
، ُوثّقت تلك الشھادة "لألمریكان" وقد  P57مع [ُحجبت المعلومات]. بحسب  2018[ُحجبت المعلومات]. قّدم مسبقًا شھادة الشھود في 

أّن أنور رسالن في ألمانیا، اتصل بـ[ُحجبت المعلومات] لیسألھ "من كان المحامي   P57ات]. عندما علم قّدمھا في [ُحجبت المعلوم
أراد  أّنھ البُنّي  P57كان المحامي البُنّي. لھذا، أخبر إّنھ المسؤول عن الشھادات في ما یتعلق بھذا الموضوع." أجاب [ُحجبت المعلومات] 

إلى البُنّي صوًرا لجواز سفره وبطاقة الھویة الشخصیة السوریة. إّال أّن   P57ذلك لن یكون مشكلةً وأرسل . قال البُنّي إّن أن یدلي بشھادتھ
 بعد اإلدالء بشھادتھ في [ُحجبت المعلومات]، كان خائفًا. أّنھ  P57تفّشت. أضاف  19- جائحة كوفید

.  2020كان قادًرا فقط على الشھادة مع البُنّي في  أّنھ ذلك، موّضًحا  P57. فنفى 2018كانت من  P57خلُص بوكر إلى أّن شھادة 
 مع [ُحجبت المعلومات].  2018وكانت الشھادة التي من 

،  P57كان تعاُملك األول مع "األمریكان"... تدّخل  2018في أّنھ  قال بوكر إّن ھذه اإلجابة تجیب على سؤالھ. أكمل قائًال "لو افترضنا 
والمترجم.   P57كان في ذلك الوقت على اتصال مع [ُحجبت المعلومات]. [اشتكى بوكر حول االختالف في مستوى الصوت بین إّنھ قائًال 

عّما إذا كان علیھ أن یعید   P57.] سأل تدّخل عّدة أطراف وتّم االتفاق. طلبت القاضي كیربر من المترجم أن یقّرب المیكروفون إلیھ أكثر 
 لم یكن متأكًدا على وجھ التحدید. أّنھ افترض أّن شھادتھ كانت لصالح وزارة الخارجیة األمریكیة، إّال إّنھ جملتھ األخیرة. قال 

 .یعتقد ذلكإّنھ  P57سأل بوكر إن قال [ُحجبت المعلومات] إنّھا كانت لصالح وزارة الخارجیة األمریكیة. قال 

لم یفھم السؤال بشكل واضح.  إّنھ  P57عّمن عنى. قال  P57’المحامي المسؤول عن الشھادات‘، سائًال یرید أن یعود لجزء إّنھ قال بوكر 
بالنظر إلى الوقت، ال  أّنھ ’المحامي المسؤول‘ من أجل التوثیق. أضاف بوكر كان یسأل عن أّنھ أخبر المحكمة سابقًا  P57أشار بوكر أّن 
أّن أول وقت قام بھ   P57یقصده. وّضح  P57قد عنى محامیھ الحالي. لھذا، أراد بوكر أن یعرف من الذي كان  P57یمكن أن یكون 

من ھذا   ن ھناك شيء رسمي یتضّمن محكمة أو شیئًامع [ُحجبت المعلومات] وبعدھا مع البُنّي. "لم یك 2018بتوثیق شھادتھ كان في 
 ." القبیل



أجاب بعد شھر ونصف  أّنھ  نّي وأرسلت لھ رسالة. إالّ "بعد شھر" تواصلُت مع محاٍم ألما  إنھ P57سأل بوكر إن كان ذلك كّل شيء. قال 
 "وقال ال." 

قّدم إفادةً    P57. قال بوكر بالنظر إلى أّن 2021كان ذلك في آب/أغسطس  P57بالتواصل مع محامیھ. قال  P57سأل بوكر متى قام 
، فقد كان، بحسب بوكر، یشترك في ھذه المحاكمة في مرحلة متأخرة. سأل بوكر  2018حول وضع حقوق اإلنسان في سوریا سالفًا في 

P57  لم انضّم اآلن فقط. قالP57  ".نعم، أنا متأخر" 

 حصل خطأ ما.أّنھ  ال یمكنھ أن یقول ما الذي حصل في المحكمة، من الواضح  إّنھ  P57سأل بوكر لماذا. قال 

  P57شھادتھ األولى. أراد بوكر أن یعرف إن كان  P57عندما قّدم  2018قال بوكر إّن المحكمة، مع ذلك، لم تكن تجري المحاكمة منذ 
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا على سبیل  مع الشرطة أو أو مع ] على تواصل مع الُسلطات األلمانیة، 2018منذ ذلك الوقت [

 لم یكن ھناك تواصل مع السلطات األلمانیة مطلقًا. أّنھ  ذلك، مضیفًا  P57المثال. فنفى 

إن كان ھناك شيء رسمي، وإن   P57رسمي، وسأل  لم یكن ھناك شيء أّنھ كان على تواصل مع البُنّي إّال  P57خلُص بوكر إلى أّن 
الحضور لتقدیم شھادتھ.   P57یجب على  إنھ "لقد كان محتوى التواصل مع البُنّي". قالت المحكمة P57كان األمر كذلك، فما ھو. قال 

 كان یُفترض "أن یكون ھنا" قبل سبعة أشھر. ولم یدِر ما حصل. إّنھ  P57قال 

الحالي قد أرَسل مؤخًرا رسالة بریدیة للمحكمة والتي   P57تدخلت القاضي كیربر، قائلةً "إلصالح أوجھ الخلل" یمكنھا القول إّن محامي 
لن یقبل بھ كموّكل نظًرا ألّن  أّنھ  2021تشرین األول/أكتوبر،  30في    P57تواصل مع المحامي شولتس، الذي أخبر  P57فیھا أّن   ورد

 قطعت شوًطا طویًال في ذلك الوقت.   اإلجراءات قد

بھا حول ما جرى لھ في سوریا. قال بوكر كانت   P57كان لدیھ وثیقتان أمامھ یبدو أنھما احتوتا على اإلفادات التي أدلى أّنھ وّضح بوكر 
صاغھا مع محامیھ الحالي.   P57كلتا الوثیقتین، رغم ذلك، غیر موقعتین أو مؤرختین. تألفت أّول وثیقة من صفحتین افترض بوكر أّن 

أن یلقي نظرة على ھذه الوثیقة وأن یخبر المحكمة ما إذا كانت اإلفادات الواردة فیھا لھ، وكیف صیغت الوثیقة. وجھت   P57طلًب من 
ترجم أن یترجم  أن یتحقق من الوثیقة بما أنّھا مكتوبة باأللمانیة. قال بوكر بإمكان الم P57القاضي كیربر سؤاًال لبوكر، كیف أراد من 

أّن ھذه الوثیقة لم   P57النسخة المختصرة. أضاف د. دیماجیوالر محامي  علىنظرةً  P57أجزاًء منھا. كان یكفي بالنسبة لبوكر أن یلقي 
عربیة،  بسبب عدم قدرتھ على التحدث بالأّنھ إلیھ مع النسخة األصلیة باللغة العربیة. وّضح دیماجیوالر  P57تُصغ بالتعاون معھ. أرسلھا 

ترجمتھا، لكّنھ أرسلھا للمحكمة. قامت القاضي كیربر بإخبار بوكر أن یسلّم الوثیقة للمترجم لیتسنى لھ استعراضھا مع  ھ ان لم یكن بإمك
P57] من إفادة شاھٍد سابقة أو وثیقة أخرى لغایات التذكر]  االستشھاد. وأضافت أیًضا أّن ھذا اإلجراء ینظر إلیھ كإنعاش لذاكرة الشاھد . 

 الوثیقة.  قال األخیر "إنھا نفس"   P57بعد قیام المترجم بترجمة أّول فقرتین أو ثالثة لـ

إلى المحكمة سابقًا كیف تعّرف على أنور رسالن وربط الخیوط ببعضھا: تعّرف علیھ في الغرفة التي في   P57أشار بوكر إلى وصف 
الفرع، وعرف عندھا االسم من الوسیط، إّال أنھ، في الوثیقة.... تدخلت القاضي كیربر، قائلةً إّن ملّخص بوكر كان خاطئًا. وّضحت أّن  

P57 م. لكّن قال سابقًا إّن الوسیط لم یذكر االسP57  عرف االسم من زمیل معتقل. أضافP57   أّن الوسیط لم یذكر االسم لكن قال لھ
وھو واحٌد من زمالئھ    –لقد كان [ُحجبت المعلومات]  P57فقط "إّنھ" كان رئیس قسم التحقیق. سأل بوكر إذًا من الذي ذكر االسم. قال 

 المعتقلین. 

عد سنة في [ُحجبت المعلومات]، رأیت صورةً ألنور رسالن في وسائل اإلعالم. كان نفس  ’ب وّضح بوكر أن آخر فقرة في الوثیقة تقول: 
 سمع صوتھ. أنّھ لم یره، إّال إنّھ ، قائًال P57الشخص الذي رأیتھ في المكتب والذي سمعت صوتھ في جلسة التحقیق الثالثة.‘ قاطعھ 

في ھذا الیوم تحدیًدا... تدخل شارمر،  إنّھ   P57تحدیده. حسب ما قال  ألنور بالّضبط أو P57قال بوكر إّن المسألة كانت بكیفیة رؤیة 
ن ال یستثني ان مختلفایعترض على سؤال بوكر. حسب شارمر، إّن رؤیة شخص ما وتحدید شيء ما ھما شیئ إّنھ محامي المدعین، قائًال 

’رئیس قسم التحقیق‘ وسمع االسم  أُخِبر بالرتبة إنّھ قال للمحكمة  P57أحدھما اآلخر. وافق بوكر أنّھما ال یستثني أحدھما اآلخر، إّال أّن 
 إّن الوثیقة كانت مجرد ملخص.  P57لماذا لم یَر أّن ذكر ذلك ضرورٌي في الوثیقة أیًضا. قال  P57من شخص آخر. سأل بوكر 

كان علیھ أن یشھد في المحكمة أیًضا، على  أّنھ ذلك، مضیفًا  P57لم یَر أّن ھذه النقطة ستكون ذات صلة. فأّكد   P57ص بوكر إلى أّن خلُ 
 أّي حال. 



كانت ھناك وثیقة أخرى اشتملت على أسماء أیًضا. قال بوكر كانت الوثیقة من المركز السوري للدراسات  أّنھ تابع بوكر توضیحھ ب 
واألبحاث القانونیة بعنوان "شھادة ضّد أنور رسالن وحافظ مخلوف". تحت بند "االسم" صّرحت الوثیقة بحرفین، قال بوكر إنّھم طابقوا  

ھنا. احتوت الوثیقة أیًضا على تاریخ وإفادة مقدمة بصیغة المتحّدث   P57تمت اإلشارة لـ ھ أّن األول والثاني وبالتالي افترض  P57اسَمي 
إّنھ  أن یلقي نظرة إلى الوثیقة وأن یشرح كیف صیغت. قالت القاضي كیربر  P57المفرد، إّال أنّھا لم تكن موقّعة. طلب بوكر مجدًدا من 

فحسب. أضافت أّن الوثیقة احتوت على    P57وطلَبت من بوكر أن یعرض الوثیقة على سیتم التعامل مع ھذا األمر كإنعاش لذاكرة الشاھد 
أن یلقي نظرةً شاملةً على الوثیقة، ومن ثُّم أن یصف ماذا كان   P57في المحكمة عند معاینتھا. طلب بوكر من  أسماء ال ترید إظھارھا 

ھ في العمل والذي لم یُرد أن یُعرض في المحكمة. طمأنت القاضي  أّن الوثیقة تضمنت اسم شریك P57القول بخصوصھا. أضاف  ھ ان بإمك
 سیتمكن من رؤیة الوثیقة.  P57أّن االسم لن یُعرض أو یُذكر لھذا السبب تحدیًدا، ال أحَد غیر  P57كیربر 

 محامیھ.]  P57والمترجم الوثیقة معًا، استشار   P57[بعد أن استعرض 

بحسب ملفات المحكمة، أرسل المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونیة، تحدیًدا أنور البُنّي، ھذه الوثیقة كملف (بي  أّنھ وّضح بوكر 
واحدة. كان اسم الملف "شھادة ضد أنور رسالن وحافظ مخلوف" وضمت أیًضا األحرف األولى من اسم    صفحةدي إف) مكون من  

P57دة . ضّمت الوثیقة نفسھا مكان وتاریخ والP57   ومؤّشر علیھا "أمر رسمي إلجراء مقابلة." سأل بوكرP57   ماذا كانت تلك
إنّھا كانت أیًضا ملخًصا عن ھذه اإلفادة التي "قمنا" بصیاغتھا عبر مكالمة على تطبیق "زوم" في مطلع شھر   P57الوثیقة. قال 

 حزیران/یونیو. 

 یمكن أن یكون ذلك قد حدث في وقت الحق [بعد مطلع شھر حزیران/یونیو].  ذلك. قائًال  P57إن عنى ھذه السنة. فأّكد  P57سأل بوكر 

 وثقھا مع البُنّي. إّنھ   P57عندما قال "نحن". قال  P57أراد بوكر أن یعرف أیًضا من قصد 

من   P57ت مع والبُنّي. أراد بوكر أن یعرف عّما إذا ُحقق في أّي وق  P57كانت ھناك مكالمة عبر تطبیق "زوم" بین أّنھ لّخص بوكر 
كان في  أنّھ لم یَر حافظ مخلوف قط، إّال أّنھ  P57قِبل حافظ مخلوف من تاریخ القبض علیھ إلى تاریخ إطالق سراحھ في سوریا. وّضح 

  P57أّن الجندي كان المساعد موسى الخطیب. كان زبونًا یرتاد متجر  P57یتبّول دًما." أضاف إنّھ مكتبھ عندما قال الجندي "سیدي، 
 كان یعمل في الواقع لدى المخابرات، المخابرات الجویة. أّنھ عادةً إّال 

 ذلك.  P57في أي مرة من قِبل حافظ مخلوف. فأّكد    P57سأل بوكر إن ُحقق مع 

عرف ھذا في وقت الحق  أّنھ لم یَر [مخلوف] بنفسھ، إّال أّنھ ك. مضیفًا ذل P57من قِبل حافظ مخلوف. فأّكد  P57سأل بوكر إن ُحقق مع 
 ھ المعتقلین.من زمالئ 

قادًرا على رؤیة المحقق إّال أن زمالءه   P57كان ینزف دًما. لم یكن إّنھ في مكتب عندما قال جندٌي  P57ُحقق مع أّنھ  خلُص بوكر إلى 
 ذلك.  P57عّما إذا كان ذلك صحیًحا. فأّكد   P57كان حافظ مخلوف. سأل بوكر أنّھ المعتقلین أخبروه في وقت الحٍق 

ن حاضًرا،  في المحكمة في ھذا الیوم تحدیًدا، بّینت الملخص التالي: ’عندما كان أنور رسال P57قال بوكر إّن الوثیقة، بخالف ما قالھ 
أن یقول شیئًا] سأل بوكر   P57ُضربُت وأُسیئت معاملتي بعّدة أشكال. ھّدد أنور رسالن بأن یأخذني إلى غرفة التعذیب وَیْشبحني.‘ [أراد  

P57  إن كانت ھذه كلماتھ. قالP57  ق  یمكن أن یكون ھناك خطأ في الترجمة: كان أنور حاضًرا أثناء جلسة التحقی  غیر أنھتذّكر، إّنھ
 .P57الثالثة مع 

حیث تعّرض للّضرب   251إلى الفرع  40من القسم  P57بعد یومین نُقل  أّنھ قال بوكر "حسنًا" وأكمل توضیح أن الوثیقة أفادت ب 
لقد   P57تبعًا لما سبق. قال خطأ  وأسیئت معاملتھ بطرق مختلفة بینما كان أنور رسالن حاضًرا. أراد بوكر أن یعرف عّما إذا كان ھذا  

 كان خطأً. ھو لم یقل قط إّن أنور عذّبھ شخصیًا. 

كان ذلك الشخص ضابط التحقیق   P57في غرفة التعذیب. قال وأمر ِبَشْبحھ  P57عّما إذا كان أنور ھّدد  P57قال بوكر "حسنًا"، سائًال 
 لم یقل أبًدا إّن أنور رسالن قال ذلك. أّنھ  P57في جلسة التحقیق األولى معھ. أضاف 

وكانتا خاطئتین، أن تكونا جزًءا   P57إن كان من الممكن توضیح كیف یمكن لھاتین الجملتین، اللتین لم تكونا من  P57طلب بوكر من 
إّنھ  د. دیماجیوالر، قائًال  P57فادة من طرف أنور البُنّي والمركز السوري للدراسات واألبحاث القانونیة. تدخل محامي الشاھد من اإل



یجب على المرء أن  أّنھ یمكن أن یكون ھناك خطأ في الترجمة. أضاف دیماجیوالر إّنھ اعترض على ھذا السؤال ألن موّكلھ قال سابقًا 
 یسأل الشخص الذي صاغ الوثیقة عن ذلك. 

قول شيء ما حول كیفیة وجود ھاتین الجملتین في اإلفادة:  ھ ان عّما إذا كان بإمك P57قال بوكر إّن ھذه تبدو فكرة جیدة في الواقع، وسأل 
 اإلجابة عن السؤال ولن یجیب علیھ. ھ ان لیس بإمكھ إّن  P57نعم أم ال. قال 

أجاب مسبقًا عندما قال إنھ ال بد أن یكون  إّنھ  P57غیر قادٍر أم ال یرید اإلجابة عن السؤال. قال   P57أراد بوكر أن یعرف إن كان 
أّن بوكر یجب أن یسأل الشخص الذي صاغ الوثیقة، بدًال   P57ھناك خطأ ترجمة، إن كانت ھاتان الجملتان جزًءا من الوثیقة. أضاف  

 منھ. 

أنّھ  كان صحیًحا إّنھ  P57. قال أتى على ذكر [ُحجبت المعلومات] وأراد أن یعرف أین یقیم حالیًا P57أشار بوكر باإلضافة إلى ذلك أّن 
 أن یقّدم المعلومات للمحكمة "لكن لیس لك."  P57ذكر ھذا الشخص. وبإمكان 

یمكن أن یكون غیر مرتاح لمشاركتھا على المأل.   P57للمحكمة وأقّر أّن  P57سیحصل على المعلومات أیًضا إن قدمھا أّنھ وّضح بوكر 
للمحكمة في الوقت المناسب. تدخلت رئیسة المحكمة القاضي كیربر، سائلة عّما إذا كان   أن یقدم ھذه المعلومات P57طلب بوكر من 

P57  قادًرا على إعالم المحكمة في ھذا الیوم تحدیًدا. طلبت منP57    أن یكتب المعلومات على ورقة، مستخدًما قلم الحبر ودفتر
 المالحظات أمام المترجم. 

كانت لدیھ أسئلة إضافیة في وقت الحق ذلك الیوم. رفضت القاضي كیربر ذلك، سائلةً بوكر أن یكمل  إّنھ قال بوكر محامي الدفاع 
 حسب ما یتذّكر فقد رفض [ُحجبت المعلومات] المثول أمام المحكمة. أّنھ  P57استجوابھ في الحال. أضاف 

المعلومات]. وعالوةً على ذلك أراد أن یعرف كیف  إن دّون العنوان وإن صّح أّن ذلك الشخص یعیش حالیًا في [ُحجبت  P57سأل بوكر 
نُقل إلى كفر  أّنھ أّن [ُحجبت المعلومات] لم یطلق سراحھ مباشرة، إّال  P57تّم إطالق سراح [ُحجبت المعلومات] من المعتقل. وّضح 

 سوسة. 

 . كان في نجھا الذي 285لم یكن یتحدث عن الفرع أّنھ  P57سأل بوكر إن أطلق سراحھ أم ال زال ھناك. وّضح 

 ذلك.  P57خلُص بوكر إلى أّن [ُحجبت المعلومات] أطلق سراحھ وغادر سوریا. فأّكد 

ذلك، قائًال إّن [ُحجبت المعلومات] لم یكن   P57. فنفى مشفىل اسأل بوكر إن كان لدى [ُحجبت المعلومات] شقیق یدعى محمًدا وكان مدیرً 
 لدیھ شقیق یدعى محمًدا. 

 إّن [ُحجبت المعلومات] كان ابنًا وحیًدا.  P57سأل بوكر عّما إذا كان لھ أي أشقاء. قال 

إّنھ  بالطبع أخبره البُنّي  P57قد سلّمھا. قال  أّنھ  P57یرغب بأن یعرف عّما إذا كان البُنّي قد أخبر إنّھ قال بوكر في ما یتعلّق بالوثیقة، ف
 أراد أن یسلّمھا. 

 ذلك.  P57قد قرأھا قبل ذلك. فنفى  P57سأل بوكر إن كان 

عندما ُسئل من قِبل المدعین العامین عّما إذا رأى أشخاًصا في فرع الخطیب كان قد رآھم في فرع  أّنھ أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى 
التعرف على أحد ما  قادًرا على   P57كان معصوب العینین. لذلك أراد فراتسكي أن یعرف عّما إذا كان أنّھ  P57آخر من قبل، أجاب 

 عّما إذا كان فراتسكي یعني الشخص المسؤول.  P57في فرع الخطیب بناًء على صوتھم. سأل  40من القسم 

عالقة"   ھناك"لم تكن أنّھ  ذلك، مضیفًا  P57من ھذا القبیل. فنفى  ا وأشخاصً  ،عنى الشخص المحقق، والسّجانینإّنھ قال فراتسكي 
 .P57وفرع الخطیب وفقًا لـ  40تربطھما. لم تكن ھناك عالقة بین القسم 

كان یمسك مفتاح سیارتھ عندما ألقي القبض علیھ وبعدھا عاد [للفرع]  أنّھ للمحكمة  P57أشار فراتسكي كذلك إلى الوصف الذي قّدمھ 
عندما یُلقى القبض على أحد ما  أّنھ   P57لفرع في سیارتھ. وّضح إلى ا  لم یؤَخذأّنھ  P57فھم من قصة إّنھ لیستعید سیارتھ. قال فراتسكي 

 فإن سیارتھ تُصادر عادةً. عندما ألقي القبض علیھ، ُسئل إن كانت سیارتھ ھناك وأخذوھا حینھا معھم. 



أنّھ  ، مضیفًا ذلك P57سأل فراتسكي إن فھم بشكل صحیح أّن الوسیط دفع رشاوى إلى مساعد [ضابط صف] تعادل نصف منزل. فأّكد 
 وال عائلتھ معرفة من الذي ُدفع لھ بالتحدید وكم المبلغ. لقد كان الوسیط من لدیھ المعارف. ھ ان لیس بإمك

لم یعرف أّي  أّنھ  P57یشیر إلیھا عندما تحدث عن نصف مبنى. وّضح  P57أراد فراتسكي أن یعرف ما القیمة المحّددة التي كان 
إّن عائلتھ كانت لدیھا "منطقة بناء." أعِطي الوسیط قطعة األرض   P57. قال P57فاصیل مع شقیق تفاصیل ألن الوسیط اتفق على الت 

 تلك وبنى منزًال علیھا.

حصل على نصف موقع  إنّھ  P57سأل فراتسكي إن كانت تلك مقارنة أم إن كان الوسیط قد حصل فعًال على نصف موقع البناء. قال 
 البناء. تّم نقل ملكیتھ السم الوسیط. 

 إن ملكیتھ تعود "لنا" بالطبع.  P57أراد فراتسكي أن یعرف أین كان الموقع. قال 

 ال یرید أن یكشف القدر الكثیر.ّنھ  إّن علیھ أن یكون حذًرا ھنا أل P57ال . قP57سأل فراتسكي إن كان الموقع لـ

أّن شقیقھ نقل ملكیة نصف الموقع   P57أراد فراتسكي أن یعرف من الذي قام بنقل ملكیة الموقع وإلى من، ومن "كان" الشخص. وّضح 
 . 2013السم الوسیط. ألقي القبض على شقیقھ في 

إّن ھذا الشخص كان ببساطة   P57لم یكن الشخص الذي أطلق سراح أّي أحد. قال أّنھ سأل فراتسكي لَم حصل الوسیط على الموقع مع 
 ، فإّن كل سوریا "عاشت بتلك الطریقة." یمكن للشخص الحصول على كل شيء مقابل المال. P57وسیًطا ولھ عالقات. بحسب 

إّنھ  ذلك، قائًال إّن ذلك ھو ما أخبِر بھ. قال الوسیط  P57خلُص فراتسكي إلى أن الوسیط قام بعمل الوساطة مقابل نصف الموقع. فأّكد 
لم یقل شیئًا [خالل التحقیقات] ولم یكن عندھم شيٌء ضده. خالل الثورة، استَغل الناس غالبًا إّنھ  P57. قال  P57أراد شیئًا لیطلَق سراح 

 ت من ھذا القبیل. حاال

 ال یمكنھ ذكر االسم. إّنھ   P57التعّرف علیھ. قال  P57سأل فراتسكي من كان الوسیط وعّما إذا كان بإمكان 

كان مھندًسا  إّنھ  P57أن یضیف بعض السیاق، إن كان الوسیط على سبیل المثال ینتمي إلى فرع الخطیب. قال  P57طلب فراتسكي من 
 مدنیًا.

 ذلك. P57لم یكن موظفًا في فرع الخطیب. فأّكد أّنھ خلُص فراتسكي إلى 

وحصل على نصف موقع البناء مقابل ذلك، ال بّد من   P57عندما یّسر الوسیط إطالق سراح  أنّھ وبناًء على ذلك، لّخص فراتسكي 
إّنھ   P57اشتراك شخص آخر في ذلك. أراد فراتسكي أن یعرف إن "طار أّي شيء آخر في ذلك السیاق" [إن تّم دفع رشاوى أكثر]. قال 

 . P57یّسر إطالق سراح أّنھ لم یعرف من قام الوسیط بالدفع لھ أو من لم یُدفع لھ. كّل ما عرفھ 

بخصوص ذلك. تدّخل   P57لم یصّدق إّنھ لم یعرف ما الذي دفعھ الوسیط إلى فرع الخطیب. قال فراتسكي  P57ص فراتسكي إلى أّن خلُ 
ھ  أن یعترض على ھذا السؤال. بحسب دیماجیوالر، فإّن ما یصّدقھ فراتسكي أو یكذّبھ ھو شإّنھ د. دیماجیوالر، قائًال   P57محامي 

أجاب مسبقًا على السؤال في ما یتعلّق بمن حصل على رشاوى. خلص دیماجیوالر إلى أّن طبیعة   P57الشخصي. وعلى أّي حال، فإّن 
 الوسیط بحد ذاتھا ھي أن یُدفع لھ ویَدفع آلخرین.

إلى فرع الخطیب. تدّخل  لم یعرف ما الذي دفعھ الوسیط إّنھ قال  P57وأشار مرة أخرى إلى أّن  P57لم یصّدق إّنھ قال فراتسكي 
ربما لم یصّدق  إّنھ شارمر محامي المدعي، قائًال إّن ھذا السؤال تم االعتراض علیھ للتو. تدخلت رئیسة الجلسة القاضي كیربر، قائلةً 

 أجاب على ھذا السؤال مسبقًا.  P57، غیر أّن P57فراتسكي 

إن كان لدیھ أّي استنتاجات   P57ط ھو من یّسر إطالق سراحھ. سأل كان الوسی أنّھ  P57أراد بوكر محامي الدفاع أن یعرف كیف عرف 
كان الوسیط بالتأكید ھو من یّسر إطالق سراحھ. وفي نھایة المطاف، كان الوسیط  أّنھ لم یعرف، إّال إّنھ   P57من عبارات الوسیط. قال 

 ھو من رافقھ إلى الفرع بعد إطالق سراحھ وقابل مساعدا [ضابط صف]. 



لم یعرف كیف [ُدفع لألشخاص/كیف تم تیسیر  إّنھ   P57غیر متأّكد عّما إذا دفع ألحد ما أم ال. قال  P57یكون  أنسأل بوكر كیف یمكن 
 إطالق سراحھ]. 

 مساء.  2:07كشاھد في الساعة  P57ُصِرف 

على شھادتھ ولتمكنھ من القدوم للمحكمة في وقت قصیر، األمر الذي لم یكن عادیًا حسب   P57شكرت رئیسة المحكمة القاضي كیربر 
 استنتاج كیربر.

  أعلن بوكر محامي الدفاع أّن الدفاع اقترح استدعاء أنور البُنّي مرة أخرى. بحسب بوكر، فإّن ذلك كان مجّرد اقتراح في تلك اللحظة، إالّ 
ینبغي على المرء أن یسأل  أّنھ  خطي. خلص بوكر إلى أّن محامي الشاھد د. دیماجیوالر صّرح حالیًا تقدیم طلبٍ  فيأّن الّدفاع كان ینظر  
 البُنّي [الذي صاغھا]. 

سألھ  أرادت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أن تعرف ماذا أراد الدفاع أن یسأل البُنّي. وّضح بوكر أّن الدفاع یوّد سماع البُنّي كشاھد وأن ی 
وكیف صیَغ الملحق على ضوء الحقیقة التي تتضّمن "إفادات تجریمیة شدیدة" في ما   P57الملحق األول التي استنبطھا من ما ھي أجزاء 

أّنھ، "لم تكن أي كلمة وردت فیھا صحیحة." وعالوة على ذلك فإن الدفاع یود استجواب البُنّي بخصوص   إال یخص أنور رسالن، 
الختامي، لكن في ما یخص  ھ ان ھذه المعلومات ستكون ضروریة، لیس فقط من أجل بی  . خلص بوكر إلى أّن كل P57معامالتھ مع 

 "مشكلة البُنّي" القائمة. 

 مساء.  2:12ُرفِعت الجلسة في الساعة 

 

 2021تشرین الثاني/نوفمبر،  18 –  لمحاكمةالمائة وأربعة لیوم ال

صباًحا بحضور ثالثة أشخاص وصحفیین اثنین. ومثّل االّدعاء العام المّدعیان العامان كلینجھ وبولتس. لم    9:30بدأت الجلسة في الساعة 
 یحضر محامیا االدعاء الدكتورة أومیشین ومحمد. لم یكن بوكر محامي الدفاع موجوًدا أیًضا. 

 مسائل إداریة 

مام الشاھد وسیتم استدعاء ضابط من مكتب الشرطة الجنائیة أعلنت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أنّھا سوف تتلو قرار القضاة أ
 االتحادیة بألمانیا.

 Z121020528الستدعاء الشاھدة  2021أكتوبر، تشرین األول/ 27قرار برفض طلب الدفاع المؤرخ في 

من قانون  1) القسم 3(244في الفقرة  في  كما ھو مبین  أدلةأن الطلب المقدم من الدفاع ال یشّكل التماًسا مالئًما ألخذ  ھیئة القضاة رى ت 
ال  إّنھ ذلك، فثبتھا. عالوة على ت أن  ة المطلوب  ا ھي الوقائع التي یُفترض باألدلة ال یوجد ادعاء ملموس لمّنھ أل  اإلجراءات الجنائیة األلماني

 یوجد إلزام من طرف المحكمة بالتحقیق في ما یتعّلق بالشاھدة المطلوبة. 

كان من المفترض أن تُستدعى الشاھدة، إّال أنّھا حصلت على حمایة الشھود من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. لھذا، حاولت  
. إّال أّن مكتب  2021تشرین الثاني/نوفمبر،  18المحكمة استدعاء الشاھدة عن طریق مكتب الشرطة الجنائیة لتمثُل أمام المحكمة في 

ئیة لم یكن قادًرا على التواصل مع الشاھدة وتبیّن أّن الشاھدة قد غادرت االتحاد األوروبي. وال یُعرف مكان إقامتھا الحالي.  الشرطة الجنا
 لھذا، استدعى القضاة ضابط مكتب الشرطة الجنائیة الذي تولى مقابلة الشرطة مع الشاھدة. 

من قانون اإلجراءات الجنائیة   5) القسم 3(244الفقرة رفض بموجب إّنھ فوفي حال تم اعتبار طلب الدفاع طلبًا مالئًما ألخذ الدلیل،  
 نظًرا لتعّذر التواصل مع الشاھدة.   األلماني

 شھادة فراي كبیر المفتشین الجنائیین 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751


المفتشین الجنائیین ألكسندر فراي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. ونفى وجود عالقة  أبِلغ كبیر 
 تربطھ بالمدعى علیھ عن طریق القرابة أو المصاھرة. 

 استجواب من قِبل القاضي كیربر 

عّما إذا أخبِرت بحقوقھا وواجباتھا، وما الذي   2، لشاھدةمقابلة اتمت إجراءات أرادت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أن تعرف كیف 
أّنھ  ح كبیر المفتشین الجنائیین فراي أّن كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج أخبره أخبَرت مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بھ. وضّ 

أن فراي سبق وأن أجرى مقابلة مع طبیب آخر من   كان ھناك شاھدة والتي قد عملت من قبل في مشفى الھالل األحمر في دمشق. وبما
قام ھو وزمیلھ ستریل بالطبع بإبالغھا بحقوقھا وواجباتھا  أّنھ ھذا المشفى، كلّفھ دویسنج بمقابلة ھذه الشاھدة أیًضا. أخبر فراي المحكمة 

من قانون   55لشاھدة بحقوقھا حسب المادة كشاھدة. وقد حرصا أن یكون تواصل الشاھدة مع المترجم سلًسا أیًضا. بحسب فراي، أبِلغَت ا
بین]. عالوة على ذلك، أخبر فراي  [الحق برفض اإلجابة في حال تجریم الشخص لنفسھ أو أقاربھ المقرّ  اإلجراءات الجنائیة األلماني

بالتواصل مع المدعي العام كلینجھ  المحكمة أّن الشاھدة كانت قلقة حیال سالمة أقاربھا في المرحلة األولیة من المقابلة. لھذا، قام فراي 
 بخصوص طلب إخفاء ھویة الشاھدة والذي تم الموافقة علیھ. 

بًا في ما یتعلّق بمھنة الشاھدة، فإنّھا أخبرت مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنّھا درست الطب وعملت كطبیبة في مشفى كان قری 
الفرع یذھبون ھناك مملوك للفرع. كان عناصر أنّھ ى كان یُعامل من فرع الخطیب كمن فرع الخطیب. صّرحت الشاھدة أّن ذلك المشف

أو حتى في   2011لتلقّي العالج. منذ بدایة النزاع، كان یتم نقل المعتقلین من الفرع إلى المشفى. قالت الشاھدة بدأ ھذا في نھایة 
كانت حاالتھم غالبًا "سیئة نسبًیا"، إّال أنّھا أضافت أنّھا لم تَر على  . أخبرت الشاھدة فراي أیًضا أّن المعتقلین 2011حزیران/یونیو 

، كان على طاقم المشفى الدخول إلى فرع الخطیب أیًضا وسمعَت الشاھدة أّن  2012األغلب الحاالت السیئة جًدا. وفي مطلع منتصف 
معتقًال. تذّكرت   20إلى  15ي، فإن الشاھدة رأت بنفسھا من المعتقلین من ھذا الفرع كانوا یُقتادون إلى المستشفیات العسكریة. بحسب فرا

بالكامل بسبب الكدمات الكثیرة. إّال أّن الشاھدة لم تتمكن من  مزرقا عاًما. كان نصف جسمھا العلوي  17أو  16تحدیًدا شابةً كان عمرھا 
منھا بنفسھا.   اجثث تأتي من الفرع، إّال أنّھا لم تَر أی� كانت ھناك أّنھ فحصھا عن قرب. أخبرت الشاھدة فراي أیًضا أّن بإمكانھا تصور 

 عرفت بخصوص المشرحة، إّال أنّھا لم تذھب ھناك بنفسھا أبًدا. 

أرادت كیربر أن تعرف عن التشخیص الذي قامت بھ الشاھدة والنتائج التي توّصلت إلیھا. وّضح فراي أّن الشاھدة وجدت أن المرضى  
الجفاف وسوء التغذیة وتظھر علیھم عالمات الضرب بالعصي واألنابیب المعدنیة. كان الجفاف شائعًا عند أكثر   غالًبا ما كانوا یعانون من

 الحاالت وسبب الوفاة كان یُعزى غالبًا لألزمة القلبیة. 

وفاة إّال أنّھا سمعت عن سبب   سألت كیربر إن كانت [األزمة القلبیة] ھي ما ذُِكر في شھادة الوفاة. قال فراي إّن الشاھدة لم تعبئ أّي شھادة 
 الوفاة ھذا. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

الذین   20إلى  15أراد القاضي فیدنیر أن یعرف أوًال ما إذا كانت الشاھدة قد قالت شیئًا عن إمكانیات العالج في ما یتعلّق بالمرضى الـ
ال بد  إّنھ یعي أّن الشاھدة لم تكن قادرة على قول الكثیر في ھذا الشأن بسبب إخفاء ھویتھا. قال فراي أّنھ . أضاف 251رأتھم من الفرع 

ن إلى  وأن عدد األشخاص الذین رأتھم أو عالجتھم الشاھدة بنفسھا كان أكبر من ذلك. غالبًا ما كانوا یقیمون للیلة واحدة فقط أو كانوا یُنقلو
 مكان آخر. 

. وأضاف، لقد  2012حتى منتصف   2011. قال فراي إنّھا كانت من 20إلى  15ترة رأت الشاھدة المرضى الـسأل فیدنیر في أّي ف
 كانت منذ بدایة النزاع. 

د  أراد فیدنیر أن یعرف عّما إذا كانت الشاھدة قد قالت شیئًا بخصوص الُمراقبة والسّجانین في ما یتعلّق بإمكانیات معالجة األشخاص. فأكّ 
 یلوذ  بحسب الشاھدة، فإن كل المعتقلین كانوا مصحوبین من قِبل موظفي المخابرات الذین حرصوا على أالّ أنّھ فًا فراي ذلك، مضی 

المعتقلون بالفرار ومنھم من راقب العالج. وّضحت الشاھدة أن المعتقلین لم یكونوا مكبّلي األیدي ولم تكن أعینھم معصوبة خالل الفحص  

 
) التي قابلھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سابقًا. والشخص  020528Z121لغایات ھذا التقریر، فإّن مصطلح "شاھدة" یشیر إلى المرأة ( 2

 الذي ظھر الیوم في المحكمة كشاھد، ھو كبیر المفتشین الجنائیین فراي، وسوف یشار إلیھ باسمھ و/أو رتبتھ. 



في حالة تلك المرأة الشابة، لم یكن مسموًحا للشاھدة  أنّھ  م بمحادثات اقتصرت على األمور الطبّیة. أضاف فراي الطبّي. إّال أّن الفرص للقیا
 كان یتعین على فرع الخطیب أن یدفع مقابل ذلك. ّنھ بعمل فحص للدم أل

لم تجرؤ الشاھدة وال المرضى   إنّھسأل فیدنیر إن كانت ھناك فرصة إلجراء محادثات مع المرضى عدا عن األمور الطبیة. قال فراي 
 على القیام بذلك. 

وفقًا لمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، غالبًا ما  أنّھ  أراد فیدنیر أن یعرف أكثر عن أوضاع وإصابات المرضى. أضاف 
ھم آثار تعذیب وكانت ظاھرة  وّضحت الشاھدة كیف كانت حالة المرضى. أشار فراي إلى أّن الشاھدة أخبرتھ أّن المرضى ظھرت علی 

بشكل واضح جًدا. للوھلة األولى، ظھرت على المرضى كدمات، وآثار تعذیب، وخدوش على معاصمھم. إّال أّن الشاھدة لم تتمّكن من 
 بتھدیدھا.، ألّن السّجانین قاموا معاینة الخدوش عن قرب لتتمّكن من تحدید ما إذا كان سببھا [أدوات وأسالیب] التثبیت

لدى سؤالھا عن اإلصابات وأسالیب التعذیب،  أّنھ استشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة في ما یخص مقابلة الشاھدة والذي یفید ب 
صّرحت الشاھدة أنّھا رأت آثار ضرب، وإصابات سطحیة، وجروًحا ملتھبة. إّال أنّھا لم تكن قادرة على معرفة ما الذي حدث بالّضبط.  

 د فراي أّن الشاھدة قالت ذلك. فأكّ 

 [جلس شخص آخر في شرفة الجمھور] 

ما یتعلّق   أشار فیدنیر إلى أّن فراي أخبر المحكمة مسبقًا أّن الشاھدة لم تَر أّي جثث. بید أّن فیدنیر أراد أن یعرف ما الذي قالتھ الشاھدة في
عادةً عندما یموت المرضى، فإن الجثث  أّنھ إلى أّن الشاھدة الحظت بالجثث من حیث الشائعات، ما الذي سمعتھ من اآلخرین. أشار فراي 

لشاھدة أّن  كانت تسلّم إلى عائالتھم. أّما في ما یتعلّق بالمعتقلین، فإنھم كانوا یسلَّمون إلى أقاربھم غالبًا قبل وفاتھم بوقت قصیر. افترضت ا
معارف، من أجِل أن یتوفى المعتقَلون في البیت. خلُص فراي إلى أّن   ذلك كان یحصل عندما تدفع العائالت المال أو عندما یكون لدیھم

 یمكن تخیل أّن تلك األشیاء حصلت في الواقع. أّنھ  الشاھدة قالت إنّھا لم تَر شیئًا إّال 

ف، كان یتم تدوین  أراد فیدنیر أن یعرف المزید عن تجربة الشاھدة في ما یخصُّ أسباب الوفاة للمعتقلین. قال فراي إنھ، في نھایة المطا
 األزمة القلبیة على أنّھا سبب الوفاة. 

كان غالبًا الفشل الكلوي والجفاف. أضاف فراي أّن الشاھدة ذكرت  أّنھ  سأل فیدنیر عن السبب الحقیقي للوفاة. قال فراي إّن الشاھدة أفادت ب 
 ال یتمّكن من تذكره. أّنھ  مصطلًحا طبیًا في ھذا الخصوص إّال 

محضر مكتب الشرطة الجنائیة وفقًا لما أفادت بھ الشاھدة أنّھا لم تشاھد ذلك بنفسھا، إّال أّن المعتقلین توفوا بسبب تخثر  استشھد فیدنیر ب 
ال یعرف إن كان ذلك التعبیر  أنّھ الدم المنتشر داخل األوعیة الدمویة. قال فراي إّن ذلك یشبھ المصطلح الذي ذكرتھ الشاھدة، إّال 

 االصطالحّي الصحیح. 

بَحسب محضر مكتب الشرطة الجنائیة، فإّن الشاھدة ُسئلت عّما إذا كان یمكن تجنب حاالت الوفاة. سأل فراي ماذا أجابت  أّنھ أشار فیدنیر 
الشاھدة ھنا. فقال فراي إّن الشاھدة أجابت بالنفي على ذلك السؤال. ووّضحت لھ أّن المرضى كانوا في حاالت سیئة أصًال، مما جعل من  

عندما سأل الشاھدة إن كان یمكن تجّنب حاالت الوفاة بالعالج المبّكر، فأّكدت الشاھدة ذلك  أنّھ ل الحیلولة دون وفاتھم. أشار فراي المستحی 
 وأضافت أنّھم كانوا جمیعًا شبابًا أقویاء.

بحسب الشاھدة، كانوا یُعطون عادةً سوائل وفي حالة واحدة  إّنھ سأل فیدنیر إن قالت الشاھدة كیف كان یعاَمل المرضى عادةً. قال فراي 
 تلقّى مریض مضادات حیویة. 

یقیمون لیوم واحٍد أو للیلة، وحتى أّن  أراد فیدنیر أن یعرف كم كانت المدة التي یقیمھا المعتقلون في المشفى. قال فراي إنّھم عادةً ما كانوا 
 بعضھم كان یقیم مّدةً أقّل من ذلك. 

سأل فیدنیر كیف تمكنت الشاھدة من تحدید أّن مرضى معینین أتوا من فرع الخطیب. وّضح فراي أّن الشاھدة غالبًا ما افترضت ذلك،  
بین الفرع والمشفى]. إّال أّن الشاھدة لم تتمّكن من الربط  % من المرضى كانوا یأتون من فرع الخطیب نظًرا إلى القرب [90قائلةً إن 

مباشرة ألن مدیر المشفى كان یعِلن في كّل مرة یصل فیھا أحد مرضى من فروع المخابرات. ومع ذلك، فإن وجوه العاملین في فرع  



لمشفى. كانت تلك ھي الطریقة التي تمّكنت  الخطیب كانت مألوفة لدى الشاھدة نظًرا إلى حقیقة أّن كثیًرا منھم كانوا أنفسھم مرضى في ا 
 فیھا من تحدید أي مرضى كانوا من الفرع. 

سأل فیدنیر إن قالت الشاھدة أّي شيء عن األسلحة التي كان یحملھا موظفو المخابرات الذین رافقوا المرضى. قال فراي إّن الشاھدة  
 إّن األسلحة التي كانوا یحملونھا كانت أكبر من المسدس. أخبرتھ أنّھا لم تكن ملّمة باألسلحة إّال أنّھا یمكن أن تقول 

مملوك للفرع. أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي  أّنھ وفقًا للشاھدة، كان فرع الخطیب یعاِمل المشفى كأّنھ  أشار فیدنیر أّن فراي أخبر المحكمة 
یذھبون للمشفى عندما كانوا یمرضون  ا للشاھدة، كان العناصر وفقً إّنھ  قالتھ الشاھدة في ما یتعلّق بالعالج الطبي لموظفي الفرع. قال فراي 

 ویتلقّون رعایة طبیة. 

ال یتذكر ما قالتھ الشاھدة بخصوص ھذا وطلب من فیدنیر أن یستشھد من  إّنھ سأل فیدنیر كیف كان یحدث ذلك بالضبط. قال فراي 
 المحضر. 

كانوا یحضرون إلى المشفى  بحسب المحضر الذي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، قالت الشاھدة إّن العناصر إّنھ قال فیدنیر 
 ببساطة، ویطلبون العالج الذي یفضلونھ وكانوا قساة تجاه المرضى اآلخرین. فأّكد فراي أّن الشاھدة وصفت ذلك. 

تھ الشاھدة بخصوص تسلیم واسترجاع الجثث التي كانت تأتي مبدئیًا من فرع الخطیب. أشار  سأل فیدنیر عّما إذا كان فراي یذُكر ما قال
كانت ھناك سیارة نقل موتى وتلك  أّنھ كان یحصل لیًال. إّال أنّھا أفادت ّنھ فراي إلى قول الشاھدة لھ إنّھا لم تشاھد أي شيء بنفسھا، أل

 نت إشاعات، أضاف فراي. الجثث كانت تُنقل بسیارات اإلسعاف. غیر أن تلك كا

 وبما أّن ال أحد من الطرفین كان لدیھ أسئلة إلى فراي، فقد ُصرف كشاھد. 

 مسائل إداریة 

قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إّن القضاة سیقومون اآلن بتالوة عدد من قرارات القضاة. أضافت أن القضاة لن یستجیبوا القتراح  
 أخرى. الدفاع باستدعاء البُنّي مرة 

 ] كشاھد PW4_100رفض طلب الدفاع الستدعاء [ُحجبت المعلومات] [

یقیم في [ُحجبت المعلومات]. إّن الطلبات التي قّدمھا الّدفاع تبیّن ببساطة أّن [ُحجبت المعلومات] ھو   PW4_100یُزعم أّن  )1
 مكان اإلقامة الحالي باإلضافة إلى رقم ھاتف وعنوان برید إلكتروني. 

یھ أنور  . جنبًا إلى جنب مع المدعى عل2011عمل كضابط تحقیق في فرع الخطیب لمدة عامین حتى  PW4_100ُزعم أّن 
قبل شھر  أّنھ  حتى تلك اللحظة، لم یتوفى أحٌد في الفرع. ویُفترض معرفتھ أنّھ  یعرف  PW4_100رسالن. ویُفترض أّن 

بإجراء تحقیقات، وأساؤوا معاملة أشخاص وعذبوھم في فرع الخطیب.   40وبعد ذلك، قام عناصر القسم  2011آذار/مارس 
لم یكن قادًرا على التدخل  أّنھ ى علیھ أنور رسالن كان رئیس قسم التحقیق، إّال یعرف أیًضا أّن المدع PW4_100یُفترض أّن 

كان قادًرا على مساعدة  أّنھ . إّال أّن المّدعى علیھ كان یُزعم 2011في ھذا الخصوص في الفترة بین آذار/مارس إلى أیّار/مایو 
 لَمحاضر. المعتقلین عن طریق إطالق سراحھم كجزء من مھامھ الیومیة في كتابة ا

كانوا نشیطین في فرع الخطیب حیث كان یُزعم أنّھم حققوا مع معتقلین وقاموا   40وفقًا لطلب الدفاع، فإّن الّضباط من القسم 
لھذا السبب قاموا باستغالل السّجانین من فرع   40بإنشاء المحاضر الخاصة بھم. أشار الطلب أیًضا إلى أّن ضبّاط القسم 

إفادات بخصوص الشخص المسؤول عن االعتقاالت والوضع   PW4_100الخطیب والعناصر اآلخرین. یُفترض أن یقّدم 
 . 2011الذي فقد فیھ أنور رسالن صالحیاتھ اعتباًرا من أیار/مایو 

2(  
من قانون   1) القسم 3(244الفقرة ا ألخذ أدلة بموجب إّن المرافعة التي قّدمھا الدفاع ال ترقى ألن تكون طلًب  . أ

 من عدة جوانب.   اإلجراءات الجنائیة األلماني
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قد عمل في فرع  أنّھ  ال توجد سوى إشارة إلى على المعرفة المزعومة.   PW4_100لیس واضًحا كیف حصل إّنھ 
الخطیب في منصب غیر محّدد إلى حین اندالع الثورة. اعتماًدا على شھادة الخبیر التي ُسمعت سابقًا في ھذه  

ذا الطلب.  ، والذي ذِكر أیًضا في ھ 2011یمكن تحدید بدایة الثورة في مطلع أو منتصف آذار/مارس إنّھ  المحاكمة، ف 
في ذلك الوقت. لھذا، فإن القضاة یفترضون أّن    PW4_100إّال أّن األمر یبقى غامًضا بخصوص ما فعلھ 

PW4_100  فقط، وال یمكنھ تقدیم أّي إفادات اللتزام المدعى علیھ   2011عمل مع أنور رسالن حتى آذار/مارس
الشھادة  ھ انبإمك أن ال یمكن افتراض إنّھ  غیر معروفة، ف  PW4_100باتخاذ إجراء بعد ذلك الوقت. ونظًرا ألن رتبة 

  . أخبَر شھود سابقون مثل 40ونشاطات القسم  ،بخصوص حرمان المدعى علیھ من صالحیاتھ، وعملیات اإلفراج
P10 وP21   ھذا أداة  وآخرون المحكمة أنّھم تلّقوا معلومات محّددة فقط حول نشاطات اآلخرین. اعتبر القضاة

 لممارسة الحكومة سلطتھا في سوریا. 

 ال یرى القضاة أّي مؤشرات في الطلب لوجود التزام بإجراء تحقیق. 

إّن الظروف المتعلقة بالصّالحیات ال توصف بشكل محدد في الطلب. ولھذا، فإن الطلب ال یُعتبر طلبًا مالئًما ألخذ   . ب
وال یصف الّطلب صالحیات   .  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني 1) القسم 3(244الفقرة أدلة كما توّضح 

الصالحیات بعد ذلك. یمكن أن یقال  المّدعى علیھ قبل أن یُزَعم أنّھا ُسحبت منھ، وكیف تم سحبھا، وما آلت إلیھ تلك 
 كان یمسك بزمام األمور في فرع الخطیب".  40الشيء نفسھ حول الزعم بأن "القسم  

 في ھذه المسألة. ال یرى القضاة أّي مؤشرات لوجود التزام بإجراء تحقیق 

أدلة، فإن القضاة یرفضون الطلب  إذا تم االفتراض احتراًزا أّن الّطلب بمجملھ یمكن أن یُعتبر طلبًا مالئًما ألخذ   . ج
التي تفید بعدم وجوب استدعاء الشھود الذین   قانون اإلجراءات الجنائیة األلمانيمن  2) القسم 5(244الفقرة  بموجب

 یعیشون خارج البلد إن اعتَبر القضاة أّن شھاداتھم لیست مھمة إلثبات الحقیقة. 
 

لیست مرتفعة في ما یتعلق بحاالت الوفاة التي ُزعم أنّھا لم تقع في فرع   PW4_100إّن القیمة اإلثباتیة لشھادة  .1
على األقل منذ نھایة شھر نیسان/أبریل  أّنھ . حیث أظَھر أخذ األدلة حتى اآلن 2011الخطیب حتى آذار/مارس 

كبیر عند  القمع التي تمارسھا الدولة سوًءا بشكل  أعمال ، فإّن االعتقاالت والوحشیة ازدادت. ازدادت 2011
 ھذه المرحلة من حیث الكم والنوع، مما أدى إلى ازدیاٍد في عدد الضحایا.

قد قام بمشاھدات فعلیة في ھذا   PW4_100من غیر المحتمل أن یكون إّنھ ، ف40بالنسبة ألنشطة القسم 
ال  أّنھ كان ھناك تأثیر غیر رسمي من قِبل حافظ مخلوف في فرع الخطیب. إّال أنّھ الشأن. إّن القضاة على علم 

توجد ھناك أّي دالئل حتى اآلن تشیر إلى تدّخل مباشر. وفي ما یخص عمل أنور رسالن فال یھم أیًضا من  
 أجرى التحقیقات. 

  PW4_100إمكان وحول عدم مقدرة المّدعى علیھ المزعومة على التدّخل، یبقى موضع شك ما إذا كان ب 
  2012كانون األول/دیسمبر،  7وحتى  2011نیسان/أبریل،  29تقدیم أّي معلومات. وتتراوح فترة اإلدانة من 

خالل ھذه الفترة. وینطبق األمر نفسھ    PW4_100ولكن یبقى من غیر الواضح ما ھو المنصب الذي شغلھ 
عملیات اإلفراج المزعومة من قِبل المّدعى  على ما یتعلق بالحرمان من الصالحیات الذي یتعارض أیًضا مع 

 علیھ. 

وإن حقیقة من قام بعملیات إلقاء القبض لیس لھا أّي عالقة تقریبًا بالمحاكمة الجاریة، ألّن المدعى علیھ لیس  
 متھًما بالمشاركة في عملیات إلقاء القبض وال تُرى القیمة اإلثباتیة المحتملة في ذلك. 

 ستكون كبیرة وتبدو غیر ناجحة.  PW4_100ستدعاء إن الجھود التي ستُبذل ال   .2
إّن [ُحجبت المعلومات] لیست عضًوا في االتحاد األوروبي. ولھذا، سیستدعي األمر تقدیم طلب رسمي    )أ

یرغب باإلدالء بشھادتھ عن طریق  أنّھ للحصول على المساعدة القانونیة. یفید طلب محامي االّدعاء 
ة التواصل مع  مكالمة فیدیو. إّال أّن تفاصیل العنوان البریدي للشاھد غیر متوفرة. یمكن للقضا

PW4_100 ھ  ان البریدي. وفي حال وافق الشاھد على تقدیم عنوھ ان عبر الھاتف وأن یطلبوا عنو
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واإلدالء بشھادتھ، فسیقتضي األمر إرسال مذكرات استدعاء رسمیة. ال توجد معاھدة بین ألمانیا 
ّنھ  قنوات دبلوماسیة ألو[ُحجبت المعلومات] تنّظم طلب المساعدة القانونیة. ولھذا، یجب أن تُطلب عبر  

 ال یوجد ھناك أساس قانوني الستجواب الشاھد في [ُحجبت المعلومات]. 
س لیس لھا خبرة بطلبات المساعدة  ت راینالند بفالبناء على معلومة شفویة، فإن وزارة العدل في والیة  ) ب

، صدر طلب  2003القانونیة مع [ُحجبت المعلومات]. حیث لم تتم اإلجابة على طلبین سابقین. وفي 
لمقابلة شاھد. وبعد طلب لتمدید الموعد النھائي، ظّل الطلب دون إجابة حتى تشرین األول/أكتوبر  

. وقیل في نھایة المطاف،  2020فعل حتى أي رّد   2019. ولم یلَق طلب لتسلیِم مجرمین في 2006
بعد سنة ونصف أّن الوثائق فُقدت، وظّل الطلب دون إجابة لسنتین ونصف. صّرحت وزارة الخارجیة  

األلمانیة أّن لدیھم "صورة مختلطة" بخصوص طلبات المساعدة القانونیة في األمور الجنائیة. حیث  
ظلّت طلبات أخرى دون إجابة. وتصل  أّنھ   تمت اإلجابة عن بعض الطلبات بعد فترة قصیرة إالّ 

الرسائل الرسمیة عادةً إلى عنوان خاطئ أو ال تصل كلی�ا. ویتم في البدایة فحص طلبات المساعدة التي  
تخّص المخابرات أو التي تكون ذات خلفیة سیاسیة من ناحیة مالحقة قضائیة محتملة في بلد المقصد  

 وبعد ذلك تظّل غالبًا دون إجابة. 
مصحوبة بشكوك. أوًال، یجب تحدید عنوان   PW_100لھذا، تبقى الجھود المبذولة الستدعاء   ) ج

PW_100  البریدي، إن كان بنّیتھ مشاركة تلك المعلومة على اإلطالق. إن كانPW_100   ینوي
تقدیم شھادة بالصوت والصورة فقط، فیجب على الُسلطات في [ُحجبت المعلومات] أن تكون على  
 استعداد وقادرة على دعم ذلك. على أي حال، یجب الموافقة على طلب رسمي للمساعدة القانونیة. 

، ولھذا  2021 األول/دیسمبر سیتم االنتھاء من أخذ الدلیل في ھذه المحاكمة غالبًا في مطلع شھر كانون
ستؤخر اإلجراءات بشكل ملحوظ. إذ یجب على المرء أن یعطي    PW_100فإّن مذكرات استدعاء 

بالشھادة   PW_100فترة تسعة أشھر لمذكرات االستدعاء، وبعدھا یظّل من غیر المحتمل أن یدلي 
تعداد للسماح بطلب  من غیر المؤكد عّما إذا كانت الُسلطات في [ُحجبت المعلومات] على اسأنّھ فعلیًا. و

الكثیر من الوقت،   PW_100من غیر أّي أسس قانونیة أو أنظمة. ستتّطلب مذكرات استدعاء 
 وستكون صعبة، وغیر محتمٍل نجاُحھا.

غیر مطلوبة من ناحیة إلزام قضائي للوصول   PW_100وعند الترجیح بشكل عام، فإن مذكرات استدعاء  .3
اء ناجحة على األغلب، وستأّخر المحاكمة، ولن تقّدم الشھادة أّي رؤى  إلى الحقیقة. ولن تكون مذكرات االستدع

جدیدة. لھذا، فإن االستدعاء غیر مطلوب. ویمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة للشھادة بالصوت والصورة، التي  
من خاللھا ستكون القیمة اإلثباتیة محدودة أیًضا بسبب عدم تمكن المحكمة من مراقبة ردود أفعال وسلوك  

PW_100  .بشكل مباشر 

 ] كشاھد PW6_100رفض طلب الدفاع الستدعاء مناف طالس [

) من قانون اإلجراءات  5( 3) القسم 3(244ال یمكن الوصول إلى مناف طالس. ولھذا، فإن الطلب مرفوض بموجب الفقرة   )1
یمكن استدعاؤه. غیر  إّنھ جنائیة األلماني. إن العنوان البریدي لمناف في [ُحجبت المعلومات] معروف لدى المحكمة. ولھذا، فال

أّن القضاة یعرفون تمام المعرفة أّن العمید السابق لن یستجیب لمذكرات االستدعاء. تواصل أحد القضاة مع مناف عبر برید  
 استعداده للشھادة في المحكمة. إلكتروني بخصوص 

إنّھ  ال یرغب بالمثول كشاھٍد وال أن یشھد في المحكمة. وقال أّنھ مترجم المحكمة بشكل واضح عبر الھاتف  طالس  أخبر مناف
ال یوّد المشاركة بأّي شيء في ھذه المحاكمة التي یمكن أن تجّرم أو  أّنھ لم یكن ضالعًا في أي شيء ذي صلة بھذه القضیة و

یرغب بالعودة إلى سوریا یوًما ما. بناًء على طلب القاضي فیدنیر، فقد أّكد مناف  ّنھ تبّرئ ساحة المّدعى علیھ بنظر الجمھور، أل
لیس مستعًدا أن یدلي بشھادتھ كشاھد في ھذه القضیة. وتمت اإلشارة كذلك أّن االستدعاءات  إّنھ على ھذه اإلفادات، قائًال 

ال یوجد تفسیر مفّصل في ھذا الشأن، وَجَد القضاة أّن االستدعاءات غیر الرسمیة  أّنھ لرغم من الرسمیة ستكون خطرة. وبا
 البسیطة كانت غیر مقنعة مسبقًا. 

قانون اإلجراءات الجنائیة  من  2) القسم 5(244یمكن للمحكمة أیًضا أن تمتنع عن استدعاء مناف طالس بموجب الفقرة  )2
 [رفض طلب استدعاء شاھد یعیش في الخارج في قضیة ال تسھم الشھادة فیھا في الكشف عن الحقیقة].  األلماني
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ال یشیر طلب الدفاع سوى إلى حقائق عامة. حیث أن حقیقة عالقة القرابة بین حافظ مخلوف وبّشار األسد نظًرا لعالقتھما  
رات العامة في الطلب في ما یخص منصب حافظ مخلوف في  األسریة قد سبق أن تم إثباتھا. وینطبق األمر ذاتھ على العبا

لم یكن یعرف ’أّي شخص‘  أّنھ ال یمكنھ سوى تقدیم معلومات عامة وأّنھ أجھزة المخابرات. أخبر مناف طالس القضاة أیًضا 
 وال یرید أن تربطھ ’أّي عالقة‘ بھذه المحاكمة. 

ى رغبة الشاھد في اإلدالء بشھادتھ، وإن استدعاءه لیس مطلوبًا للكشف عن  لھذا، فإن القیمة اإلثباتیة المتوقعة منخفضة وتفتقر إل
 الحقیقة. 

 ] كشاھد PW5_100رفض طلب الدفاع استدعاء [ُحجبت المعلومات] [

قانون اإلجراءات الجنائیة  ) من  5(3) القسم 3(244ال یمكن الوصول للشاھد. لھذا، فإّن الطلب مرفوض بموجب الفقرة   )1
یقیم حالیًا في [ُحجبت المعلومات]. ولم یأت الطلب  أنّھ و PW5_100. حیث اقتصر طلب محامي الدفاع على اسم األلماني

، مثل رقم الھاتف أو عنوان البرید اإللكتروني التي  PW5_100على ذكر التفاصیل المتعلقة بالطرق األخرى للوصول إلى 
ن مكان إقامة  ورد ذكرھا في طلبات أخرى. تواصل القضاة مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا وطلبوا منھم التحري ع

PW5_100  تشرین   29الحالي. قام مكتب الشرطة الجنائیة بدوره بالتواصل مع الشرطة الجنائیة في [ُحجبت المعلومات] في
لم یكن موجوًدا في سجل المقیمین في [ُحجبت المعلومات]. وجدت الشرطة   PW5_100. إّال أّن اسم  2021األول/أكتوبر، 

فس االسم األخیر. إّال أّن ھذا الشخص جزائري الجنسیة وال یقیم حالیًا في [ُحجبت المعلومات].  الجنائیة شخًصا واحًدا یحمُل ن 
 .PW5_100یستحیل أن یكون ھذا الشخص ھو إّنھ ولھذا، ف

 ] كشاھد PW2_97/PW2_100رفض طلب االدعاء الستدعاء [ُحجبت المعلومات] [

عن   PW2_97/PW2_100أو مكان إقامتھ. قُّدم رقم ھاتف  PW2_97/PW2_100ال یشیر طلب الدفاع إلى عنوان  )1
بخصوص نفس الشاھد. إّال أّن مكان إقامتھ قُّدم   2021األول/أكتوبر،  تشرین 13طریق شاھد سابق. قَّدم الّدفاع طلبًا سابقًا في 

 مؤخًرا عن طریق شاھد آخر.  فقط في الطلب الحالي وقّدم رقم الھاتف للمحكمة

كان یعیش في ضواحي دمشق وعمل وسیًطا بین مدینتھ وفرع الخطیب. من   PW2_97/PW2_100بالنسبة للّطلب، فإّن  
قابل أنور رسالن في مكتب أنور بعد أسبوع أو أسبوعین من بدایة الثورة. عالوة على ذلك،  أّنھ المفترض أن یدلي بشھادتھ 

  30، قام أنور باإلفراج عن 2011من شھر آذار/مارس وحتى صیف أّنھ   PW2_97/PW2_100كان مفترًضا أن یعرف 
استشار توفیق یونس وناقش موضوع أّن أولئك المعتقلین أّنھ معتقًال كل عشرة أیام. من أجل تحقیق ذلك، زعم أنور  40إلى 

أن یشھد أیًضا بأّن عبد المنعم  PW2_97/PW2_100كانوا مدنیین غیر مسلحین واعتقلوا بصورة غیر قانونیة. یُفتَرض بـ
النعسان تولى مسؤولیات أنور حیث أصبح أنور غیر قادر على فعل الكثیر تباًعا. ومع ھذا، قام أنور بإطالق سراح شخص  

مع أنور. [...]   PW2_97/PW2_100یدعى [ُحجبت المعلومات] الذي أفِرج عنھ بعد ساعتین أو ثالث ساعات من تواصل 
تكلّم مع أنور عن الھجمات على مسقط رأسھم، وأخبره أنور عن  أّنھ كذلك أن یشھد  PW2_97/PW2_100فترض بـیُ 

خططھ لالنشقاق، ووضعھ الحرج أمام النظام، وتعاطفھ تجاه الثورة. أثناء ھذه المحادثة ُزعم أّن أنور أخبر  
PW2_97/PW2_100  رأسھ التي نُفذت باألسلحة الثقیلة. أیًضا عن مدى حزنھ إزاء ھجمات الحكومة على مسقط 

إّن ھدف طلب الدفاع ھو معرفة أّن أنور لم یكن صاحب قرار وقوة تنظیمیة في فرع الخطیب ولذلك ال یمكنھ تحّمل مسؤولیة   
والتعذیب الذي حصل ھناك. ویحاجج الطلب أّن توّجھ أنور أدى إلى استنتاجات بخصوص عملھ    251ما جرى في الفرع 

 رات. كموظف مخاب 

، یمكن عدم النظر في ما إذا كان الطلب ھو بالفعل  PW2_97/PW2_100ال یوجد تفصیل لعنوان بریدي الستدعاء أّنھ بما  )2
  PW2_97/PW2_100طلبًا للتحري، وفي ھذه الحالة، یجب التحري أوًال. وال یقّدم الطلب كذلك أّي ادعاءات حول موافقة 

مة. ویجب النظر في الجھود المبذولة للتحري عن عنوان  على المثول للشھادة كشاھد في ھذه المحاك
PW2_97/PW2_100  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، الذي   2) القسم 5(244) والفقرة 2(244بموجب الفقرة

ینص على أّن جمیع األدلة التي تُسھم في إثبات الحقیقة یجب أخذُھا بالحسبان. إّال أّن الجھود المطلوبة للتحري عن عنوان  
PW2_97/PW2_100  .الستدعائھ في النھایة لیست مطلوبة في ما یتعلق بالتزام المحكمة إلثبات الحقیقة 
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لیست مرتفعة جًدا، ال في مسألة الذنب، وال في ما یتعّلق    PW2_97/PW2_100قیمة المتوقعة لشھادة إّن ال . أ
 بالتّبعات القانونیة [صدور الحكم]. 

في الفترة    251ُوّجھ االتھام إلى المدعى علیھ أنور رسالن لكونھ رئیس التحقیقات في الفرع  .1
. إّن موقفھ الحرج [تجاه  2012ر، كانون األول/دیسمب   7إلى  2011نیسان/أبریل،  9بین 

الحكومة السوریة] ال یؤثّر في ھذا االتھام وال یتیح التوصل إلى استنتاجات حول نشاطاتھ في  
ولم یعارض التعذیب ھناك. إّن   2011بدایة في  251لم یقیّم نشاطاتھ بدقة في الفرع أنّھ إطار 

ّن األدلة حتى اآلن، باإلضافة إلى إفادات  الّنیة أو الدوافع األساسیة ال تلعب دوًرا ھنا [...] إ
المدعى علیھ نفسھ، تشیر إلى تحملھ التبعات القانونیة بسبب منصبھ الرفیع والوضع العام في  
سوریا. وكان یعي األسباب لألحداث التي تحصل في سوریا في ذلك الوقت ألّن الوضع العام  

لسلطة. وتشیر الصورة العاّمة بمجملھا  كان یتجلى مسبقًا عندما كان ال یزال حافظ األسد في ا
وغایات ھذا العمل. وینطبق   251إلى أّن أنور أغفل شكوكھ وأعطى األولویة لعملھ في الفرع 

األمر نفسھ على ما یتعلق بخططھ للھروب. حیث یمكن للمرء أن یعرف ببساطة أّن ھروبھ كان  
 رصة فعلیة لالنشقاق أم ال. ال یمكن الجزم بقول ما إن كانت ھناك فأّنھ متوقعًا، إّال 

 
إن إطالق سراح معتقلین معّینین ال یشیر إلى استعداٍد من جانب أنور لمعارضة النظام. [...]   .2

ولھذا، فمن الممكن أّن أنور باشر باإلفراج عن معتقلین بسبب العالقة الشخصیة التي تربطھ  
أو ألّن اإلفراج عن معتقلین كان مجدوًال على أّي حال بما أّن    PW2_97/PW2_100بـ

ھدف االعتقال قد تحّقق. وفي ھذا الصدد، الحظت المحكمة أّن الھدف من االعتقاالت اشتمل  
على الحصول على معلومات، وإخافة السكان، وترویع الخصوم. كان یطلق سراح المعتقلین  

. ولوحظ أیًضا أّن أنور كان علیھ الحصول على موافقة  أحیانًا بعد تحقیق واحد من ھذه الشروط 
من توفیق یونس إلطالق سراح المعتقلین ولم یكن یفعل ذلك من تلقاء نفسھ. ویبدو أن اإلفراج  

المبّكر عن [ُحجبت المعلومات] كان من باب إسداء معروف ولیس من باب اإلیثار. وزیادة  
معرفة األسباب الحقیقیة لحاالت اإلفراج  ھ ان بإمكمن غیر الواضح كیف كان إّنھ على ذلك، ف

ودوافع أنور نفسھا واألعمال الداخلیة في الفرع. إّن ھذه االدعاءات مبنّیة إلى حد ما على  
ومعاملة المعتقلین اآلخرین في ھذا الفرع.   251افتراضات وال تؤثر على عمل أنور في الفرع 

الوصول   PW2_97/PW2_100 ویقتصر طلب الدفاع أیًضا على ادعاءات تعّذر على
بموجبھا متورًطا في قضایا اعتقال. وباإلضافة إلى   251إلیھا: الظروف التي كان رئیس الفرع 

عن التغییر في الصالحیات في الفرع إال من أنور   PW2_97/PW2_100ذلك، لم یسمع 
 رسالن نفسھ. ویكاد یكون من غیر الممكن تقییم صحة ھذه االدعاءات. 

 
واستدعاءه كبیرة جًدا بینما فرص   PW2_97/PW2_100إّن الجھود المبذولة للتحري عن مكان وجود  . ب

یعیش في [ُحجبت   PW2_97/PW2_100نجاح ھذه الجھود ستكون على األرجح قلیلة. بما أّن 
لتواصل  یمكن استدعاءه فقط عن طریق طلب مساعدة قانونیة. وفي حین یمكن للقضاة بالفعل اإّنھ المعلومات]، ف

وسؤالھ عن استعداده العام لیمثُل كشاھد، ما زال یتعین على مذكرة    نوانھمع الشاھد عبر الھاتف للتحري عن ع
على   PW2_97/PW2_100استدعائھ أن تتبع طریقًا رسمیًا عن طریق طلب مساعدة قانونیة، ھذا إن كان 

 استعداٍد للشھادة أصًال.  

راینالند بفالتس تشیر إلى أّن طلبات المساعدة القانونیة مع في والیة  یملك القضاة معلومات من وزارة العدل  
دون إجابة حتى ھذا الیوم، في   2017ھذه الدولة صعبة عموًما وتحتاج إلى وقت طویل. حیث ظّل طلب من  

إال بعد سنة. وتم سحب طلب آخر من   2015حین لم تتم اإلجابة على طلب إحالة لملف قضیة مؤرخ في 
 لم یعد من المجدي النظر فیھ في اإلجراءات ذات الصلة.  ّنھ بعد ستة أشھر أل 2011

لة. وأخبرت السفارة األلمانیة في [ُحجبت  ال توجد اتفاقیة تنظم شھادات الصوت والصورة بین ألمانیا وھذه الدو
المعلومات] القضاة أّن طلبات المساعدة القانونیة مع ھذه الدولة صعبة عموًما، باألخص في ما یتعلق بتسلیم  

یجب على  أنّھ طلبات االستدعاء. وفقًا لتجربتھم، فإّن أسرع طلبات استغرقت بین أربعة إلى ستة أشھر، إّال 



سنة واحدة على األقل أو أكثر من ذلك، وتبقى اإلجابة غیر مضمونة. تعتبر طلبات    المرء أن یحسب عادة
المساعدة القانونیة صعبة تحدیًدا عندما تتعّلق بقضایا سیاسیة حرجة أو ذات خلفیة مخابراتیة بسبب حق الرفض  

یمنح القضاة سنة  ألجھزة المخابرات في [ُحجبت المعلومات] والتي یمكنھا أن تصد الطلب كلیًا. ینبغي أن 
. وإن إقناعھ بالشھادة في المحكمة سیتطّلب وقتًا أطول، بینما یظّل نجاح  PW2_97/PW2_100الستدعاء 

طلب االستدعاء مشكوًكا فیھ. وفي نفس الوقت، سیتم االنتھاء من أخذ األدلة في ھذه المحاكمة على األرجح في  
 . 2021مطلع كانون األول/دیسمبر 

لیس مطلوبًا في إطار واجب المحكمة   PW2_97/PW2_100ًما، فإّن استدعاء عند وزن األمور عمو . ج
إلثبات الحقیقة نظًرا للنجاح المشكوك فیھ لطلب المساعدة القانونیة المشروط الذي سیكون على األغلب غیر  

ومثولھ للشھادة سیؤدي إلى تأخیر كبیر في المحاكمة، في    PW2_97/PW2_100ناجح. كما أّن استدعاء 
 حین أّن ذلك لن یقّدم رؤى جدیدة. لذلك، فإن االستدعاء لیس مطلوبًا. 

 
إّن محاولة االستجواب بالصوت والصورة غیر مطلوبة ألّن نجاحھا المتوقع ھو نفس النجاح المتوقع بالنسبة لالستدعاء العام   )3

شكوك في ما إذا كانت سلطات [ُحجبت المعلومات] لدیھا ما یلزم من القدرات التنظیمیة والموظفین م أّنھ المفصل أعاله. كما 
 .PW2_97/PW2_100أیًضا أن یقلل من القیمة اإلثباتیة لشھادة  أنھإلجراء شھادة من ھذا النوع. وھذا من ش

 ] كشاھد PW3_97رفض طلب الدفاع الستدعاء [ُحجبت المعلومات] [

كان معتقًال في الخطیب ألربعة أیام في وقت غیر  أنّھ یقیم في [ُحجبت المعلومات] ویُفترض أن یشھد  PW3_97یُزعم أّن  )1
بشكل جید ویّسر إطالق سراحھ. إضافة إلى ذلك، یُفترض أن   PW3_97. أثناء فترة اعتقالھ، ُزعم أّن أنور قام بمعاملة محدد

PW3_97   یعرف أّن أنور سأل موظفین آخرین في الفرع لماذا ظّلوا یعتقلون مدنیین أبریاء. یُفترض أن تثبت شھادة
PW3_97 في المقابل حاول  أّنھ رار ولم تكن لدیھ صالحیات تنظیمیة في الفرع وأّن أنور لم یكن یتمتع بصالحیات صنع الق

أن یتناولھ   P31الطعام إلى الفرع وُسِمح لـقد أحضرا لھ  P31یعرف أّن والَدي  PW3_97مساعدة المعتقلین. یفتَرض أّن 
وأن تقنع المحكمة بأّن االعتداء العنیف    P31في التشكیك في مصداقیة   PW3_97في مكتب أنور. یكمن الھدف من شھادة 

 على یدي أنور ال یحظى بمصداقیة.  P31المزعوم الذي تعّرض لھ 
 

 . PW3_97یجب رفض طلب الدفاع الستدعاء   )2
)  3(244ن الغایة من طلب الدفاع أخذ أدلة ألن ذلك ال یفي بالمعاییر الواردة في الفقرة ، لم تكP31بخصوص  . أ

أن تكون لدیھ المعرفة   PW3_97ال یحّدد كیف یُفترض بـّنھ من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني أل 1القسم 
 المزعومة. 

یبقى من غیر  إّنھ الطعام الذي أحضره لھ والداه في مكتب أنور، ف P31في ما یتعّلق بزعم تناول  .1
عن ذلك. ومن غیر الواضح كیف كان قادًرا على معرفة   PW3_97الواضح تماًما كیف عرف 

ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر. إّن الطلب ال یشیر إلى ما إذا كان معتقًال في القسم في فترة متزامنة  
 عن ذلك.  PW3_97قد أخبرا  P31لمحتمل أیًضا أن یكون والدا أم ال. ومن غیر ا P31مع 

إّن األدلة التي تم أخذھا حتى اآلن تشیر باألحرى إلى أّن المعتقلین كانوا بشكل رئیسي في السجن  
الذي في القبو وأخذوا إلى الطابق العلوي للتحقیق معھم فقط في غرف تعّرضوا فیھا للتعذیب وإساءة  

على المعرفة   PW3_97من غیر الواضح كیف حصل إّنھ فردي. ولھذا، فالمعاملة بشكل 
یظّل غیر  أنّھ ، إّال P31كان یعرف  PW3_97المزعومة ذات الصلة. ولم یشر الطلب إال إلى أّن 

في مكتب في الطابق العلوي.    P31واضح كیف تمّكن من مشاھدة المشھد المزعوم والتعّرف على 
قد توّصل إلى ھذه االستنتاجات بنفسھ. وفي معرض   PW3_97ومن غیر المحتمل أیًضا أن یكون  

باإلضافة إلى توزیع الطعام في منطقة   251وصفًا مفّصًال للفرع  P31شھادتھ في المحكمة، قّدم 
، أخبر المحكمة قط عن امتیاز  السجن. وال یوجد شاھد آخر، فضًال عّما یُفترض منھ أن یشھد علیھ

 الحصول على الطعام في واحد من المكاتب في الطابق العلوي. [...] 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/


لتعلیقات أنور رسالن في ما یخص اعتقال   PW3_97یمكن أن ینطبق الشيء نفسھ على منظور  .2
قد سمع ذلك التعلیق خالل   PW3_97المدنیین. ویظّل من غیر الواضح كیف یُفترض أن یكون 

قلین ُجدد. حیث تشیر األدلة التي تم أخذھا حتى اآلن إلى أن المعتقلین الجدد وصلوا إلى  وصول معت 
 الساحة بینما كان المعتقلون في سجن موجود في قبو المبنیین القریبین. 

 
 غیر واضحة وال تتطلّب مذكرة استدعاء لھ.  PW3_97لھذا تبقى رؤى  .3

 
قادٌر على المثول للشھادة بخصوص اعتقالھ وعالقتھ مع أنور   PW3_97في ما یتعلق بادعاء طلب الدفاع أّن   . ب

من   1) القسم 3(244رسالن، فإّن ذلك ال صلة لھ بما إذا كان الطلب یعتبر طلبًا ألخذ األدلة بموجب الفقرة 
من قانون اإلجراءات   2) القسم 5(244ا للفقرة یجب أن یقیَّم وفقً أّنھ قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، إذ 

منخفضة جًدا ومذكرة استدعائھ   PW3_97وفقًا لذلك، فإّن القیمة اإلثباتیة المتوقعة لـأّنھ الجنائیة األلماني. إّال 
معتقًال أثناء الفترة التي  PW3_97غیر مطلوبة. وإّن وصف الدلیل المطلوب ضعیف، وال یفّصل ما إذا كان 

وإطالق سراحھ غیر واضحة أیًضا، كما ھو الحال    PW3_97ئحة االتھام أم ال. وإن أسباب اعتقال تغطیھا ال
بالنسبة لمشاركة أنور رسالن المزعومة في ھذا الشأن. [...] إن ’المعاملة الحسنة‘ غیر محّددة أیًضا في الطلب.  

ّدم رؤى إضافیةً في ما یتعلق بمعاملة  سیق PW3_97وعموًما، فإّن الطلب ال یشّكل أساًسا كافیًا الفتراض أّن 
 المعتقلین من قِبل أنور رسالن. 

وبالرغم من أّن مذكرات االستدعاء للشھود الذین یعیشون في [ُحجبت المعلومات] غیر معّقدة نسبیًا، فإّن القیمة  
اإلثباتیة المتوقعة ال تتناسب منطقیًا مع التأخیر الذي ستتسبب فیھ مذكرة االستدعاء. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن 

 في المحكمة لیس أكیًدا.  PW3_97مثول 

من قانون   2) القسم 5(244أیًضا نظًرا إلى االدعاءات اإلثباتیة األخرى بموجب الفقرة یُرفض الطلب  . ج
اإلجراءات الجنائیة األلماني. وبالنسبة إلى ھذه االدعاءات األخرى، فإّن الطلب ال یقّدم أّي مصادر حول معرفة  

PW3_97 ى إجراء تقییمات إضافیة. ال توجد حاجة إلإّنھ المزعومة والتي تبدو غیر محتملة أیًضا. لھذا، ف 

 ] كشاھد PW1_97رفض طلب الدفاع الستدعاء أحمد الجربا [

، إّال أّن رقم الھاتف الذي أعِطي للقضاة یظھر رمز دولة [ُحجبت المعلومات]،  PW1_97ال یشیر طلب الدفاع إلى عنوان  )1
كان مستعًدا لتقدیم إفادتھ عبر الھاتف.   PW1_97وھي الدولة التي أشیر إلیھا أیًضا في الطلب. كما أشار الطلب إلى أّن  

، في الوقت  1998إلى  1996في الفترة ما بین  285كان یعمل في الفرع  یعرف أّن أنور رسالن  PW1_97یُفترض أّن 
أن یشھد أیًضا أّن أنور رسالن قد عامل شقیق   PW1_97الذي كان فیھ حافظ األسد ال یزال في السلطة. یُفترض على 

PW1_97  معاملة حسنة أثناء فترة اعتقالھ. یُزعم كذلك أّنPW1_97  كان الشخص الذي  علم من شقیقھ أّن أنور رسالن
أیًضا بخصوص   PW1_97لم یكن ھناك دلیل ضدھما. ویُفترض أن یشھد أّنھ یّسر إطالق سراحھما في ذلك الوقت، بحجة 

إلى حزیران/یونیو   2013نشاطات أنور لصالح االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة بین حزیران/یونیو 
عارضة، ویعارض النظام، ویعمل مع المعارضة. ویسرد طلب الدفاع قائمة تتضمن  ، وأّن أنور كان یقف إلى جانب الم2014

عدًدا من نشاطات أنور المزعومة لصالح المعارضة: توزیع جوازات السفر، وضع قوائم سوداء وبیضاء، وكشف النشاطات  
 التي یقوم بھا صحفیون معینون. 

دلة أم طلبًا للتّحري عن أدلة. حیث كان ھناك تأیید لصالح االستنتاج  تُرك المجال مفتوًحا لما إذا كان الطلب ھو طلبًا ألخذ أ )2
غیر معروف ویجب التحري عنھ بادئ األمر. ومن غیر   انھوأّن عنو PW1_97األخیر بحقیقة أّن الطلب ال یبیّن مكان إقامة 

 مستعًدا للمثول للشھادة أصًال.  PW1_97الواضح أیًضا ما إذا كان 

) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، فسیظّل مرفوًضا  2(244حتى لو اعتبر المرء الطلب طلبًا مالئًما بموجب الفقرة 
یمكن رفض مذكرات استدعاء  أّنھ من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني الذي ینص على  2) القسم 5(244بموجب الفقرة 

ة إلثبات  الشھود الذین یعیشون خارج البلد في حال وجدت المحكمة بعد دراسة مستفیضة أن شھادة الشاھد غیر ضروری 
 الحقیقة. 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/


في ما یخص مسألة اإلدانة في ھذه المحاكمة منخفضة. وبخصوص   PW1_97إّن القیمة المتوقعة لشھادة  . أ
 غیر مرتفعة.  PW1_97مسألة التّبعات القانونیة [األحكام] فإن القیمة المتوقعة لشھادة 

ومعاملتھ من قِبل أنور رسالن بما أّن   PW1_97إّن الطلب لیس لھ صلة بخصوص اإلفراج عن  .1
تي تغطیھا الئحة االتھام، وفي فرع مختلف، وضمن  سنة من الفترة ال  13إلى  11ھذا حصل قبل 

إطار عمل سیاسي مختلف خالل حقبة حافظ األسد، وقبل احتدام الثورة واإلجراءات القمعیة. ومن  
من المعروف أن شخصیات ھامة  ّنھ غیر الواضح أیًضا إن جرت المعاملة وفقًا للواجب الرسمي أل

أثناء فترة اعتقالھم ولم یتعّرضوا لنفس العنف الذي  تلّقوا أحیانًا معاملة مختلفة  PW1_97مثل 
 تعّرض لھ معتقلون آخرون. 

ینطبق األمر ذاتھ بالنسبة لنشاطات أنور رسالن لصالح المعارضة. إّن القضاة على درایة بحقیقة أّن   .2
، ذُكر ھذا مسبقًا في المحكمة. وبالنسبة  2014و  2013أنور رسالن كان ناشًطا مع المعارضة في 

غیر مبّررة ألّن ھذه   PW1_97طات الدقیقة كما یُّدعى في الطلب، فإّن الجھود الستدعاء للنشا
من غیر المعروف ما ھو  إّنھ االدعاءات ال تقّدم رؤى ذات قیمة كبیرة تحدیًدا. على سبیل المثال، ف

كن أن  یم PW1_97ھ القوائم المذكورة أعاله فعلیًا. ویدرك القضاة أّن ت التأثیر الدقیق الذي أحدث 
یكون قادًرا على توفیر معلومات مفّصلة أكثر بخصوص نشاطات أنور رسالن لصالح المعارضة،  

إّال أّن ھذا حصل بعد األفعال التي اتھم فیھا ولھذا فإّن لھا أثًرا محدوًدا في ھذه المحاكمة. كما أن  
 للمثول للشھادة مشكوك فیھ أیًضا.  PW1_97استعداد 

في [ُحجبت المعلومات] عن طریق طلب    PW1_97ى مذكرة استدعاء رسمیة لـ إّن طلب الدفاع سیحتاج إل . ب
مساعدة قانونیة یجب إصداره عبر قنوات دبلوماسیة. وفي حین أّن القضاة یمكنھم حتًما التواصل مع الشاھد  

ولسؤالھ عن استعداده العام لیمثُل للشھادة، فسیظّل طلب استدعائھ مطلوبًا من ھ ان عبر الھاتف للتّحري عن عنو
مستعًدا للمثول للشھادة أصًال. حیث   PW1_97ب مساعدة قانونیة، إن كان خالل قنوات رسمیة عبر طل 

 خرقًا لسیادة [ُحجبت المعلومات].  PW1_97سیشكل االستجواب غیر الرسمي لـ  
تس تفید أّن طلبات المساعدة القانونیة مع ھذه راینالند بفالإّن القضاة لدیھم معلومات من وزارة العدل في والیة 

دون إجابة حتى ھذا الیوم، في   2017حیث ظّل طلب من  بة عموًما وتحتاج إلى وقت طویل. الدولة تعتبر صع
إال بعد سنة. وتم سحب طلب آخر من   2015حین لم تتم اإلجابة على طلب إحالة لملف قضیة مؤرخ في 

لم یعد من المجدي النظر فیھ في اإلجراءات ذات الصلة. وال توجد اتفاقیة تنظم  ّنھ بعد ستة أشھر أل 2011
اإلدالء بالشھادات بالصوت والصورة بین ألمانیا وھذه الدولة. وأخبرت السفارة األلمانیة في [ُحجبت  

لق بتسلیم  المعلومات] القضاة أّن طلبات المساعدة القانونیة مع ھذه الدولة صعبة عموًما، باألخص في ما یتع
یجب على  أّنھ طلبات االستدعاء. ووفقًا لتجربتھم، فإّن أسرع طلبات استغرقت بین أربعة إلى ستة أشھر، إّال 

المرء أن یحسب عادة سنة واحدة على األقل أو أكثر من ذلك، وتبقى اإلجابة غیر مضمونة. وتُعتبر طلبات  
سیاسیة حرجة أو ذات خلفیة مخابراتیة بسبب حق الرفض   المساعدة القانونیة صعبة تحدیًدا عندما تتعّلق بقضایا

ألجھزة المخابرات في [ُحجبت المعلومات] والتي یمكنھا أن تصد الطلب كلیًا. وینبغي أن یمنح القضاة سنة  
وإن إقناعھ بالشھادة في المحكمة سیتطلّب وقتًا أطول، بینما یظّل نجاح طلب االستدعاء . PW1_97 الستدعاء

. وفي نفس الوقت، سیتم االنتھاء من أخذ األدلة في ھذه المحاكمة على األرجح في مطلع كانون  مشكوًكا فیھ
 . 2021األول/دیسمبر 

إلثبات الحقیقة. إّن نجاح مذكرات االستدعاء  لیس مطلوبًا   PW1_97بالنظر إلى جمیع الجوانب، فإّن استدعاء  . ج
سوف یؤخر اإلجراءات ولن أن ذلك خذ بعین االعتبار  باألللشھادة یبقى موضع شك. و PW1_97واستعداد 

 یجب أن یتم رفضھ.  PW1_97یضیف رؤًى جدیدة، فإّن الطلب الستدعاء 
یست مطلوبة لنفس األسباب. ومن غیر المؤكد  یدلي بشھادتھ عبر استجواب بالصوت والصورة ل PW1_97وإن محاولة جعل  )3

إن كانت السلطات [ُحجبت المعلومات] لدیھا القدرات التنظیمیة المطلوبة والموظفون إلجراء شھادة كھذه. وبالتالي فإن ذلك  
 .PW1_97یخفض القیمة اإلثباتیة لشھادة 

 نتظار وسیتم الُحكم فیھ قریبًا. ألخذ تقریر خبیر إضافي كان قید االوّضحت رئیسة الجلسة القاضي كیربر أّن طلبًا آخر من قِبل الدفاع 

 صباًحا.   11:03ُرفِعت الجلسة في الساعة 



 صباًحا.  9:30في الساعة   2021كانون األول/دیسمبر،  1ستُستأنف المحاكمة یوم 
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 رسالن  محاكمة أنور 

  ألمانیا ،كوبلنتس –  المحكمة اإلقلیمیة العلیا
 لمراقبة المحاكمة  54التقریر 

  2021 ،كانون األول/دیسمبر 2و 1تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 :1ملخص/ أبرز النقاط 

 2021 ،األول/دیسمبركانون  1 – الیوم المائة وخمسة 

وحول تعاطف أنور مع المعارضة السوریة،    251، بشھادتھ حول اعتقالھ في الفرع  اعامً   33، وھو سوري یبلغ من العمر  P58أدلى  
كشاھد، بحجة أنھ لن یضیف معلومات    P58وقد سبق للمحكمة أن رفضت طلب الدفاع لالستماع إلى    .P31لـ  ومعاملة أنور الحسنة  

حیث لم یتمكن من اإلجابة على األسئلة    إلى كوبلنتس بمبادرة منھ وُسمح لھ باإلدالء بشھادتھ في المحكمة.   P58وسافر    ذات صلة. 
   من قبل أطراف القضیة وقّدم شھادة غیر متّسقة وغیر مفّصلة. 

 . ارسالن وأعلنوا أن البیانات الختامیة لجمیع األطراف ستأتي تباعً ثم أغلق القضاة فترة أخذ األدلة في محاكمة أنور 

 2021 ، كانون األول/دیسمبر 2 – الیوم المائة وستّة 

ھما الختامیة، وطالبا بالسجن مدى الحیاة ألنور رسالن، وقاال إن المحكمة یجب أن تدین أنور بذنب  بیاناتقدم المّدعیان العامان  
كما ذكر المّدعیان العامان    حالة قتل وعنف جنسي.   30اإلنسانیة ممثلةً بأربعة آالف حالة تعذیب و  التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد

في ارتكاب العدید من الجرائم األساسیة ضد اإلنسانیة، وفي حاالت متعددة منھا، فإنھ قد أظھر جسامة   ا أنھ بما أن أنور كان متواطئً 
ویترتب على ذلك أن عقوبتھ بالسجن مدى الحیاة ال یمكن وقف تنفیذھا بإفراج مشروط بعد خمسة عشر    الُجرم على نحو خاص. 

لنفسي االجتماعي لجمیع الشھود الناجین ومسؤولیة ألمانیا التاریخیة عن  وأشار المّدعیان العامان كذلك إلى أھمیة الدعم ا  . ا عامً 
   محاكمة الجرائم الدولیة األساسیة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة. 

  

 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي    1
ما  ة، وإناقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود، أو القضاة، أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقصد من ھذا التقریر أن یكن محضرا لجلسات المحاكم

 ھو مجرد ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود. 
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 2021 ،كانون األول/دیسمبر 1 – الیوم المائة وخمسة 

صباحا بحضور ثالثة أشخاص، وثالثة ممثلین من الصحافة. سجل مصوران مقاطع فیدیو، والتقطا    9:35جلسة في تمام الساعة  البدأت  
المّدعی  العام  الشاھد في منصة الحضور. ومثّل االّدعاء  الجلسة. كان  بدء  قبیل  كلینجھ وبولتس. كان    انالعام  انصوًرا فوتوغرافیة 

دقیقة. والتحق كل من محامي المدعین   20امي محمد متأخًرا بواقع  لمّدعین، وانضم المحي اشارمر الوحید الحاضر من بین محام
 د.أومیشین وشولتس بالجلسة أثناء إحدى فترات االستراحة. 

 أمور إداریة 

قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن الشاھد الذي استدعاه محامي الدفاع فراتسكي موجود في المحكمة، ولكن، سوف یتلو القضاة  
 أن طلبات سابقة تقدم الدفاع بھا. قرارات بش  أوالً 

 [ما یلي ھو إعادة تمثیل لقرارات القضاة بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. 

 بصفتھ خبیًرا جیرھارد كونراد  قرارات القضاة بخصوص طلب الدفاع استدعاء 

I(   باإلدالء بشھادتھ حول مسألة ھیاكل  وفقًا لما ورد في طلب الدفاع، من المفترض أن یقوم الخبیر الُمقترح جیرھارد كونراد
، والعالقة بین ضباط  40  للقسم   ا السلطة في أجھزة االستخبارات السوریة، وفرع الخطیب، ودور حافظ مخلوف بصفتھ رئیسً 

والعلویین.   السُّّنة  االستخبارات  االستخبارات  أجھزة  جھاز  في  رفیع  كونراد ھو ضابط  جیرھارد  أن  الدفاع  طلب  یفید  كما 
لم تكن كافیة فیما یتعلق     الشھادة التي أدلت بھا الخبیرة الورا تورمانالخارجیة األلماني، أي وكالة االستخبارات األلمانیة، وأن  

عن ذلك، كان    ا ویفید الطلب أن أنور لم یتمتع بأي صالحیات لصنع القرار كحقیقة استداللیة مزعومة. وعوضً   بھیاكل السلطة. 
، أو عصیان األوامر  ، فیما لم یتمتّع أنور بأي صالحیات إلصدار أوامر استخدام التعذیبالقسمعن    حافظ مخلوف مسؤوالً 

الصادرة في ھذا الخصوص عن ضبّاط أجھزة االستخبارات العلویین. ویصف الطلب محاولة أنور مساعدة المعتقلین كلما 
 استطاع ذلك. یھدف طلب الدفاع إلى بیان أنھ ال یمكن أن تُعزى إلى أنور أفعال سوء المعاملة الُمرتكبة في فرع الخطیب. 

II( اع لیس إالّ مجّرد اقتراح بتقدیم البیانات، وال یعتبر أصولی�ا ألغراض قبول البیانات بموجب أحكام  یرى القضاة أن طلب الدف
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. وال یقّدم طلب الدفاع أي حقائق ملموسة یُفتَرض بالخبیر    244من المادة    3الفقرة  

الُمقتَرح أن یقیّمھا. یقتصر الطلب على وصف األحوال العامة في أجھزة المخابرات، وھو ما یُفتَرض أن یكون موضوع شھادة  
المنصوص    الخبیر. الطلب المتطلبات  یُطابق  الفقرة  وبالتالي، ال  المادة    3علیھا في  الفصل األول من قانون    244من  من 

اإلجراءات الجنائیة األلماني. كما شكك القضاة بمدى دقة ما ورد في الطلب من وصف دور أنور في ھیاكل السلطة العامة.  
وك بھ أن تتوفر لدى  للخبیر أن یضیفھ من معلومات جدیدة بالنسبة لوضع أنور. ومن المشك یمكن كما أنھ من غیر الواضح ما

الخبیر معرفة ذات صلة بأوضاع ضابط مخابرات واحد على وجھ التحدید. تم رسم مالمح العالقة التي تجمع أنور بحافظ  
، وھو ما أّكد علیھ شھود سابقون. یتشعب نظام أجھزة المخابرات السوریة إلى كثیر من الفروع، ما یثیر التساؤل  امخلوف تحدیدً 

 خبیر بالتفاصیل الداخلیة ألحد الفروع دون غیره في مرحلة ما. حول مدى معرفة ال
، ویتحّدث  2002إلى    1998عمل الخبیر الُمقترح جیرھارد كونراد لدى مكتب وكالة المخابرات األلمانیة في دمشق من العام  

ف للخبیر أن یدلي بشھادتھ  العربیة، وعمل في القدس في مجال القضایا االستخباراتیة الدولیة. ومع ذلك، فمن غیر الواضح كی 
، كما أنھ من غیر الواضح كیف یمكن ألّي خبیٍر آخر  2011حول ما قام بھ جھاز مخابرات آخر من أعمال داخلیة في العام 

أن تتوفر لدیھ معرفة مفّصلة من ھذا القبیل. قد تكون الحقائق االستداللیةّ المزعومة الواردة في طلب الدفاع كافیةً لو كان من  
االّدعاءات التي یُفتَرض بالخبیر أن   ةظّل ماھیّ ت كن أن تقود شھادة الخبیر إلى الوصول إلى استنتاجات ذات صلة. ولكن،  المم

 . غیر واضحة یساندھا
لذلك، ال یرى القضاة ضرورةً في استدعاء جیرھارد كونراد بصفتھ خبیًرا، واالستماع لشھادتھ، وذلك وفقًا اللتزام المحكمة  

 الحقیقة. في إقامة 
III(  ُعدّ من الفصل األول من قانون اإلجراءات الجنائّیة األلمانّي، إذا  244من المادة  4ویجب رّد طلب الدفاع وفقًا ألحكام الفقرة  

طلبًا من أجل تقدیم بیانات. وعلى الرغم من أن الحقائق والظروف الواردة في الطلب غیر معروفة عموًما، تتوفر لدى القضاة  
المعرفة الالزمة في ھذا السیاق. یعرف القضاة معلومات عن ھیاكل السلطة، والموقع الذي شغلھ أنور، وطبیعة الُسلطة التي  

وثائق التي ُعِرَضت في المحكمة. ثّمة ھیاكل سلطة شبیھة بالھیاكل القبلّیة تتربع على رأس  بیده، وذلك من خالل الخبراء وال 
تقریر الخبراء الُمعّد  ، والورا تورمان    الحكومة السورّیة، واألجھزة ذات الصلة، وأجھزة المخابرات، األمر الذي أّكدتھ الخبیرة 

 .   كریستوف رویترو،   مازن درویشو ، البُنّي والخبراء،   من وكالة المخابرات األلمانیة حول أجھزة المخابرات السوریة
بإعطاء المحكمة معلومات داخلیّة عن ھیكل السلطة      (P13)ریاض سیفو   واللبواني  P54 و   P21و  P10قام الشھود  

، والھیاكل االجتماعیة وتراتبیتھا الھرمیة، ونفوذ عائلة األسد، وتأثیر  2012و  2011في أجھزة المخابرات السوریة في عامي  
بشأن عالقة أنور  واستمعت المحكمة للشھود آنفي الذكر  الطوائف على الّسلطة، والتبعات التي قد تتعرض لھا طوائف بعینھا.

وحافظ مخلوف. وعالوةً على ذلك، أدلى معتقلون سابقون شاھدوا أنور مباشرة في الفرع بشھاداتھم حول منصبھ ودوره. وقّدم  
. كما أخبر أشخاص مقربون من أنور المحكمةَ عن طبیعة منصب أنور ودوره في  40للفرع    إیاد الغریب أیًضا وصفًا شامًال 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/10/inside-the-raslan-trial-gaining-information-by-whatever-means-a-30-year-veteran-of-syrian-intelligence/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/15/inside-the-raslan-trial-there-are-spies-everywhere/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/11/19/inside-the-raslan-trial-there-was-gandhi-mandela-and-i-am-the-third/


International Research and 
Documentation Center  

3 

المخابرات، والف أنورأجھزة  إذا كان نطاق تصرف  بأنفسھم  یحددوا  القضاة أن  المذكور. وعلیھ، فبإمكان  ، ومدى  مقّیًدا  رع 
 . محدودیتھ من عدمھا. وال تتوفر لدى أي خبیر معرفة أفضل في ھذا الشأن، أو معلومات أكثر تفصیًال 

آخر، ولكن، یستدعي األمر تقدیم طلب بھذا الخصوص كي تتمكن المحكمة من االستماع    اقالت القاضي كیربر إن لدى الدفاع شاھدً 
  2021  ،تشرین األّول/أكتوبر  13إلى الشاھد. قال محامي الدفاع فراتسكي إن الدفاع یحیل عنایة المحكمة إلى طلبھ المقّدم بتاریخ  

)PW3_97(من ذلك الطلب، بل إلى حقیقة وجود الشاھد في المحكمة    2ة  ، وأضاف محامي الدفاع بوكر أن الدفاع لن یشیر إلى الفقر
   حالی�ا.

 P58شھادة 

حالی�ا    P58. ویقیم  صحفیًاعاًما من العمر، ویعمل    33حقوقھ وواجباتھ كشاھد. وذكر اسمھ، وأخبر المحكمة أنھ یبلغ    P58تُلَیت على  
   بالمتّھم عن طریق المصاھرةٍ أو النسب. اسم المكان]. ونفى وجود صلة قرابة تربطھ ُحِجب في [

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

بادئ األمر أن یزّودھا ببطاقة ھوّیتھ أو أي أوراق ثبوتیة أخرى كي تتثبت المحكمة    P58طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من  
 بأن یُحضر أوراقھ.  P58إنھ ترك وثائقھ في الطابق السفلي عند بوابة األمن. أخبرت القاضي كیربر  P58من ھوّیتھ، فقال 

من المعاملة الوقحة التي لقیھا موكلّھ أنور من حّراس    وفي أثناء توقّف الجلسة لالستراحة، اشتكى محامي الدفاع بوكر إلى القضاة
المحكمة الذین كادوا أن یسحبوه عنوة إلى قاعة المحكمة، وطلب من القضاة أن یتحدثوا مع الحّراس في ھذا الشأن، وأن یلفتوا انتباھھم 

ن التصّرف معھم دائًما، فأوضحت القاضي  إلى أنھم قد عاملوا أنور بطریقة جیدة طوال العام ونصف العام الماضیین، وإلى أنھ أحس
 وأنھا ستتحّدث إلیھ بھذا الخصوص.  ،كیربر أنھ تم تعیین حارس جدید للمحكمة

عّما إذا كانت تلك الورقة ھي الوسیلة الوحیدة إلثبات    P58إلى قاعة المحكمة، وسلّم القضاة ورقةً. سألت القاضي كیربر    P58عاد  
حفظتھ وكل ما فیھا من بطاقات الھویة، وأن ھذه الورقة ھي الوسیلة الوحیدة إلثبات ھویتھ إلى  أنھ قد أضاع م  P58ھویتھ، فأوضح  

 أن یستلم بطاقاتھ الجدیدة. 

اسم  ُحِجب  عن سبب إفادة الوثیقة بأن دائرة [  P58لخّصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة الوثیقة المكتوبة باللغة الفرنسیة، وسألت  
إن تلك الدائرة ھي المسؤولة    P58اسم المكان]، فأوضح  ُحِجب  یقیم حالی�ا في [   P58ع محفظتھ، بزعم أن  الدائرة] قد أكدت أنھ أضا

   اسم المكان] أن یكون ھناك شخص مسؤول عن أمور الالجئین السیاسیین.ُحِجب عن شؤونھ، حیث كان من الشائع في [ 

اسم المكان]، ویعیش  ُحِجب  إنھ درس في [  P58عّما ذكره، فقال  عّمن كان یتحدث، وعن المكان الذي یشیر إلیھ، و   P58سألت كیربر  
 المكان]. ُحِجب اسم المكان]. وطلب الحصول على األوراق ذات الصلة في [ ُحِجب اآلن في [

موجود  االسم]  ُحِجب  ، وإنھ لیس لدیھا شّك في ھویتھ. وأضاف محامي الدفاع بوكر أن [ P58قالت كیربر إنھا فھمت اآلن ما یقصده  
   االسم] على أیّة حال. ُحِجب بجانب [ 

. وبحسب  P58طلبت القاضي كیربر من أحد مترجمي المحكمة الشفویین (وھو مترجم محلّف إلى اللغة الفرنسیة) أن یترجم نص وثیقة  
التجدید حالی�ا. وتحمل  ، وإنّھا قید  2021  ،تشرین األول/أكتوبر  8أضاع بطاقة ھوّیتھ بتاریخ    P58المترجم الشفوي، تفید الوثیقة أن  

   اسم المكان].ُحِجب الوثیقة ختم السلطة المسؤولة عن البالغین في [ 

، وسألتھ عن مدى صّحة  251أنھ قد تناھى إلى علم المحكمة تعّرضھ لالعتقال ذات مّرة في الفرع    P58أوضحت القاضي كیربر لـ
إنھ اعتُقل خمس مّرات قبل الثورة، وكان عضًوا في رابطة    P58ذلك، وعّما بوسعھ أن یخبر المحكمة عنھ في ھذا الشأن، فقال  

نفسھ    P58مع أحد أبناء عمومتھ الذي شغل منصبًا رفیعًا في الدولة السوریة، وكان    P58الصحفیین والناشرین التابعة للدولة. وعمل  
ُحِجب  ، وزاره في [اأیضً  P31وإنھ ھو صدیق   ،P31االسم] ھو أحد أصدقاء ُحِجب إن [ P58وقال اسم المكان]. ُحِجب موظفًا في [ 

أنھ لم یكن في صفوف المعارضة، وإنھ قد عمل    امبّیًن   لدى الدولة السورّیة قبل الثورة،  ا ، عمل موّظفً P58اسم المكان]. وبحسب  
مع الشرطة أو أجھزة المخابرات    ا. ولم یواجھ أي مشكالت أبدً 2017صحفی�ا، وتولّى إعداد البرامج الوثائقّیة، وتقاریر الخبراء منذ العام  

   في سوریا من دون شّك"، ولكنّھ ینحدر من عائلة لطالما عملت مع الدولة.  ادكتاتوری�  اإن "ھناك نظامً  P58في سوریا. وقال 

[   P31بزیارة    P58وقام   الثاني/ینایرُحِجب  بتاریخ  كانون  منزل  2011  ،الیوم]  في  والتقوا   .P31  وكان  ،P58   ًرفقة  ب   ا حاضر
على سالمتھ.    اى المظاھرات ألنھ كان قلقً إلى إحد   P31إنھ قد ھّم بعد ذلك بمرافقة    P58مجموعة مكّونة من خمسة صحفیین. وقال  

اسمھ] في دمشق الكائن على مقربة من  ُحِجب  ا فیھ بأشخاص آخرین. وتوجھوا إلى مقھى [ی وتوجھا سوّیة إلى أحد المقاھي حیث التق
شخًصا    30، وبلغ عددھم  P31شخص في المعارضة في حینھ باستثناء    أنھ لم یكن یعرف أي  P58مجلس الشعب السورّي، وأوضح  

، كانت تلك ھي المرة األولى التي یجد نفسھ بموقف  P58شخًصا. وبحسب    15بادئ األمر، قبل أن ینخفض عدد الحاضرین منھم إلى  
ص من االحتجاجات أو الوقوف  من ذلك القبیل. كانت القوات األمنیة منتشرة في كل مكان، وصدرت تعلیمات صارمة بمنع أي شخ

دقیقة صمت أمام مبنى مجلس الشعب. وبالتالي، قرر "الشباب" التوجھ إلى مبنى شركة االتصاالت السوریة كخیار بدیل. وأضاف  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
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P58    إن الشركة كانت مملوكة ألحد أقارب بشار األسد [رامي مخلوف]. ومع ذلك، داھمت قوات األمن المقھى، وطلبت من الجمیع
قبل أن یتفرقوا ویذھب    ابطاقات الھویة. بقي المتظاھرون على مقربة من مبنى شركة االتصاالت السوریة مّدة خمس دقائق تقریًب إبراز  

ُحِجب  [   P31رفقة صدیقة  ب االسم]  ُحِجب  إن إحدى دوریات الشرطة استوقفتھ بالقرب من سینما [  P58كل منھم في طریقھ. وقال  
، كان  P58بأي أذى جسدّي، ولكنھا شعرت [بالتوتر]، فشرعت بالبكاء. وبحسب    P31ب صدیقة  لم تُصَ   .اسمھا] التي تعمل فنانة

لـ بطاقة  ثم عثروا على  أوامره،  أنور، وبانتظار  العقید  تواصل مع  أوقفوه] على  [الذین  بأنھ عضو في رابطة    P58"الشباب"  تفید 
السید العقید". ثم ألقوا "بنا" في سیارات حكومیة من طراز فولكس  الصحفیین، فبدأوا بضربھ، ولم یتوقفوا عن ضربھ إال بعد أن وصل "

المحكمة أن "أولئك األشخاص كانوا على تواصل مع    P58أن ینتظرا ساعة. وأخبر    P31وصدیقة    P58فاجن حیث تعیّن على  
شخًصا   P58في السیارة. وسمع   P31آخرین"، وأنھ أُجرَي الكثیر من المكالمات الھاتفیة في تلك الساعة التي انتظرھا ھو وصدیقة  

أنھم أعطوا أوامر    P58ما یقول "سیدي" أثناء المكالمة األخیرة، واتّصل بھ شخص آخر بعد ذلك، وقال لھ إنھ تكلّم مع أنور. وافترض  
شق، حیث مكثا  بالتوقف عن الضرب، ولكن تعیّن علیھ أن ینتظر في السیارة ساعة. تم اقتیادھما إلى فرع ألمن [الدولة] الجنائي في دم

" األلمانیة ومعناھا Strafsicherheitعلى استخدام مفردة "  P58فیھ من الساعة السابعة مساًء وحتّى الساعة العاشرة مساًء [داوم  
ن  إنھ تعیّن علیھ أن ینتظر في إحدى الزنازین ساعة قبل أن یتم اقتیاده إلى أحد الضباط برتبة نقیب في "األم  P58األمن الجنائي]. وقال  

، و"قُدّمت لنا القھوة، واعتذر النقیب  أن ینتظر ساعتین إضافیتین في مكتب النقیب. تلقّى النقیب اتّصاالً   P58الجنائي". وتعیّن على  
   : "حسنًا، أنت تعرف كیف ھي األوضاع ھذه األیام".قائًال 

بالتراتبیة الھرمیة في النظام السوري. ولم  أالمحكمة    P58أخبر   عدائیا مبالغا فیھ أثناء    اتُظھر أجھزة المخابرات سلوكً نھ ملٌّم جد�ا 
[إلى الفرع] في تمام  ُجلبوا  ن  ی ن آخری إن صحفی   P58فیھا]، إذ أرادوا أن یجمعوا المعلومات فقط. كما قال    P58المظاھرة [التي اعتقل  

االسم] من صحیفة الجزیرة في دمشق،  ُحِجب االسم]، والصحفّي [ُحِجب الساعة العاشرة مساًء، وكان بینھم أحد مراسلي التلفزیون، و[ 
االسم]، وكانت  ُحِجب  إنھ عرف ذلك الحقًا عندما اعتقل [  P58الحقًا. وقال    P58. وأمر أنور باإلفراج عنھم، وھو ما اتّضح لـP31و

اسم المكان] في الیوم  ُحِجب  إلى [ذھبا    P31ھو وأنھ    افي حدیثھ واصفً   P58تلك ھي المرة األولى التي یسمع فیھا باسم أنور. ومضى  
بدایةً إلى مكتبھ حیث وجد    P58أن تعترض نقاط التفتیش طریقھما، وعندما وصال، توّجھ    P31التالي [عقب اإلفراج عنھما]. وخشَي  

ا سبق ھو  إن حیاتھ انقلبت رأًسا على عقب في تلك اللحظة. إن م  P58رسمی�ا، اتّضح أنھ إشعار بإنھاء عقد عملھ. وقال    اعلیھ كتاًب 
   باسم أنور للمرة األولى. P58تفصیٌل للطریقة التي سمع فیھا 

  P58مرة أخرى، أو إن كانت تلك ھي المرة الوحیدة التي یُعتقل فیھا، فقال    251عّما إذا اعتُقل في الفرع    P58سألت القاضي كیربر  
 . 251األمن الجنائي، ولیس في الفرع   لدىإنھا المرة األولى، حیث اعتقل 

 إنھ یقصد جھاز الشرطة المعروف "المسؤول".  P58عّما یقصده باألمن الجنائّي، فقال  P58سألت القاضي كیربر 

"إننا" اعتقلنا من قبل األمن الجنائي،    P58للتّو قد حصل في مركز شرطة عادي، فقال    P58خلصت كیربر إلى أن كل ما وصفھ  
عن مكان تواجدھم عندما نُقلوا، وأُخبر    P58ى الساعة السادسة ونصف مساًء. سأل  واحتُجزنا في الشارع من الساعة الرابعة عصًرا إل

   بأن األشخاص ھم ضباط من األمن الجنائي.

: "بالطبع"! وكانت تلك ھي المرة الخامسة واألخیرة التي یعتقل  P58، فقال  251عّما إذا اعتقل في الفرع    P58سألت القاضي كیربر  
 یوًما.  37إنھ اعتُقل في فرع فلسطین مدة  P58وقال فیھا قبل أن یغادر سوریا. 

من أنھ لن یُسمح لھ باالستمرار باإلدالء بشھادتھ على ھذا النحو، وقالت إنھا تتفھم انفعالھ، ولكن، یتعیّن علیھ أن    P58حذّرت كیربر  
بقول جملة واحدة تلو األخرى. فقال  أن یُدلي بشھادتھ    P58ینتظر قیام مترجم المحكمة الشفوي بترجمة أقوالھ، وطلبت كیربر من  

P58 !"حسنًا" : 

قل  ، وأرادت أن تعرف متى اعتُ 251قل في الفرع  أنھ قد اعتُ   رّ أققل في فرع فلسطین، وقد اعتُ   P58أشارت القاضي كیربر إلى أن  
  P31، حیث كان في منزل  2012  ، الیوم] آذار/مارسُحِجب  أنھ قد أُفرج عنھ من قبل محكمة أمن الدولة بتاریخ [  P58فیھ، فاستذكر  
] في  [ُحِجب  الكائن  بتاریخ  المنزل  المسؤولون  اقتحم  عندما  المكان]  آذار/مارسُحِجب  اسم  واعتقلوا  2012  ،الیوم]   ،P58    وأحد

   الكائن في شارع بغداد. 251أصدقائھ. وتم "اقتیادنا" من ھناك إلى الفرع 

  كیربر عّما إذا أرادت أن تعرف أسماًء،   P58باستخدامھ أحد صور ضمیر المتكلم، فسأل    P58أرادت كیربر أن تعرف من قََصد  
 االسم]". ُحِجب : "[ P58فأقّرت كیربر ذلك، فقال 

 لم یكن في سوریا في حینھ.  P31إن  ذلك، قائًال  P58معھم، فنفى  P31عّما إذا كان  P58سألت كیربر 

نظًرا لما    P58من العربیة إلى األلمانیة المحكمةَ أنھ یواجھ صعوبة في فھم    P58أخبر المترجم الشفوي القائم على ترجمة شھادة  
 یعانیھ من صعوبات في النطق، وتعیّن علیھ بالتالي أن یطرح علیھ أسئلة على سبیل المتابعة. 

عّما حصل بعد    P58التي وصفھا لتّوه أمام المحكمة، وسألت    P58لحظة اعتقال    ام یكن موجودً ل  P31لخّصت القاضي كیربر أن  
أنھ تم اعتقالھ، ولكنھ لم یتعّرض للضرب. ووصل إلى الفرع في تمام    P58من عدمھ، فأوضح    251ذلك، وعن اقتیاده إلى الفرع  
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التحقیق" عندما وصل إلى الفرع. وكان ھناك خمسة أصدقاء، وطالب  الساعة السابعة ونصف مساًء، وقرأ الفتة ُكِتب علیھا "رئیس قسم  
إن المكان كان صاخبًا جد�ا، وسأل العقید أنور عّما كان یحصل، وعّما   P58. قال P31من كلیة الفنون الجمیلة، وبعض من أصدقاء 

إن من األھمیة بمكان أن یخبر المحكمة    P58، لم یتعّرض أحد للضرب. وقال  P58إذا جلبوا كلیة الفنون الجمیلة بأسرھا. وبحسب  
یوًما، واعتقل لدى المخابرات    37أن أسوأ ما مّر بھ من تجارب ھي حادثة اعتقالھ في جھاز المخابرات العسكریة حیث اعتقل فیھ لمدة  

 في دیر الزور... 

  P58، ومّدة اعتقالھ فیھ، فقال  251قل في الفرع  مخبرةً إیّاه إنّھا ترید أن تعرف متى اعتُ   P58قاطعت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 إنھ یرید أن یعرض النقطة الثانیة لكي یعقد مقارنةً. 

، وتمت معاملتھ بصورة حسنة. قاطع محامي الدفاع بوكر  2012  ،الیوم] آذار/مارسُحِجب  قل في [ اعتُ   P58خلصت كیربر إلى أن  
[أنھ    P58عن ذلك، فنفى    P58لم یقل إنھ عومل بصورة حسنة، فقالت كیربر إن ھذا ھو ما فھمتھ، ولذا، تّود أن تسأل    P58إن    قائال

تمت معاملتھ بصورة حسنة]، مضیفًا أنھ ھو واألصدقاء الخمس اعتُقلوا في أحد المھاجع (الزنازین الجماعیة) التي تقارب مساحتھا  
 لوھلة]  P58[توقف   . واستُخدم التعذیب...معتقًال  50یھا ما یزید على متًرا مربّعًا، والتي كان ف 15

ا للمحكمة، فقال  P58طلبت كیربر من  إن [الحدیث عن ذلك الموضوع]   P58أن یحاول أن یتذّكر ما الذي حدث ألن ذلك یعتبر ھام�
 . یُشعره بالتوتر

  P58فقال    ،251، بسؤالھ بدایةً عن مدة اعتقالھ في الفرع  P58أن تخفف من وطأة األمر على    اقالت القاضي كیربر إنھا ستحاول إذً 
 إنھ اعتُقل من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة العاشرة صباًحا من صباح الیوم التالي. 

أن السّجانین اقتادوه إلى   P58فوصف ، 2012 ،الیوم] آذار/مارسُحِجب عّما إذا أُفرج عنھ بالتالي في [  P58سألت القاضي كیربر 
ُت مختلفًا آنذاك". ومع ذلك،  و: "لعلك ال تتذكرني لكوني بدحدیثھ إلى أنور بصورة مباشرة قائًال   P58مكتب أنور في الصباح، ووّجھ  

ھناك أي أمور بحق    إن أنور تحدث معھ، وأخبره أن لیس  P58قال إنھ یتعین علیھ أن یدلي باعترافھ. وقال    P58كان أنور لطیفًا ألن  
P58    واآلخرین، وأنھ سیسمح لھم بالعودة إلى منازلھم. ولكن عندما غادرP58    مكتب أنور، وجد أحد ضباط الصف الذي بدا شدید

   االنزعاج، وجاء "خلفنا"، و"أخبرنا" أنھ كان بوسعھ أن "یحرقنا" لو أنھ كان مكان العقید.

لھ إذا ما قورنت بتجربة اعتقالھ لدى المخابرات الجویة واألمن العسكري؛ تعرض  أن تجربة الزنزانة كانت مفاجئةً    P58أضاف  
إن المعتقلین ھناك   P58المعتقلون للضرب بكل تأكید، ولكن، لم یتلقوا المعاملة التي تعرض لھا المعتقلون في المخابرات الجویة. وقال  

  P58ابرات العسكریة، حتى فیما یتعلق ببعض الحریّات. ووصف  [أي في الفرع] لقوا من السجانین معاملة مختلفة عن تلك في المخ
]، بخالف المخابرات الجویة حیث لم یُسَمح لھم باستخدام دورات المیاه إالّ  251استخدام دورات المیاه [في الفرع ب أنھ ُسِمح للمعتقلین 

]، ولكنّھا لم تكن شدیدة  251إلى أن المعاملة لم تكن لطیفة [في الفرع  P58بعد حصولھم على الوجبات الثالث على التوالي. وخلُص 
 الوحشّیة كذلك. 

: "نعم بالتأكید"، وأوضح أنھ  P58، فقال  P31عّما إذا كان یعرف أي شيء عن اعتقال    P58رھة، سألت كیربر  وبعد أن توقفوا لب 
إن ذلك كان سببًا من أسباب مغادرتھ    P58. وقال  P31عن الحملة التي طالبت باإلفراج عن    ، وكان مسؤوالً P31ترعرع في منزل  

، وكان ذلك الشخص  251في الفرع    P31اسمھ] عندما اعتقل  ُحِجب   مع [طبیب] [ مكالمةً ھاتفّیةً   P31[سوریا]. واستذكر إجراء والد  
نّھ ال یمكن زیارة المرء إذا ما اعتقلتھ أجھزة المخابرات. وكان  أالمحكمة  P58. أخبر P31مقربًا من النظام، وعلى تواصل مع والد 

أن ذلك [العقید ھو] العقید أنور.    P31إنھ علم الحقًا من والد    P58بحالة "ھستیریة"، وكان الطبیب یعرف العقید. قال    P31والدا  
إنھ ُسِمح    P58أن تزوره في فرع الخطیب. وقال    P31ُسِمح لوالدة  ثم  من الطبیب قولھ إن أنور شخٌص لطیٌف.    P31وسمع والد  

، وكانت تلك ھي المرة األولى التي یحصل فیھا شيء من ھذا القبیل. وتمت الزیارات في مكتب  ووالدتھ بزیارتھ في الفرع  P31لوالد  
  روعھما، المفّضل ھو الكباب، لذا أحضر والداه لھ الكباب إلى الفرع. وھّدأ العقید من    P31إن طعام    P58  أنور، وأضافالعقید  

في إحدى محطات الحافالت.    P58اسم المكان] حیث استقبلھ  ُحِجب  [   ، عاد إلى P31وشعرا باالرتیاح عقب الزیارة. وعندما أُفرج عن  
   .P31إنھ لم یشاھد آثار تعذیب جسدیة أو نفسیة على  P58وقال 

إنھ كما سبق لھ وأن أخبر المحكمة، قد ترعرع في    P58عن تلك الزیارة إلى الفرع، فقال    P58أرادت كیربر أن تعرف من أخبر  
 عن ذلك.  P31، ویمكن أن یُسأل P31منزل 

فقال    P58أرادت كیربر أن تعرف من أخبر   الفرع،  إلى  الزیارة  تلك  الدوام، حتى عندما   اإنھ كان موجودً   P58عن  ھناك على 
 عن ذلك.  P31أن یُسأل   ا"تحدثوا" مع الطبیب، ویمكن أیضً 

أن   اعن تلك الزیارة إلى الفرع: أي كیف عرف عن تلك الزیارة، وسألتھ عّما إذا كان صحیحً  P58ر أن تعرف من أخبر  أرادت كیرب 
 كل یوم عندما "ذھبوا" إلى دمشق.  P31إنھ كان في منزل  P58الذي دار مع الطبیب. فقال  الحدیثأثناء  اضرً اح P58كان 

نیسان/أبریل  شھر من  إنھ "وتوخی�ا للّدقة"، ال بّد وأن ذلك قد حصل قبل    P58ال  أرادت كیربر أن تعرف ما الذي حصل بعد ذلك، فق
 . 2011أو أیّار/مایو 
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 دقیقة.  15طلبت القاضي كیربر استراحةً لمدة  

 *** 

 دقیقة]   20[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

أن یُخبر المحكمة كیف اعتُقل، وماذا   P58، وطلب من 251في الفرع  P58قال القاضي فیدنیر إن لدیھ بعض األسئلة بشأن اعتقال 
إنھ كان أحد زمالء    P58فقال    . ، فأقّر فیدنیر ذلك251في الفرع    P58عّما إذا قصد فیدنیر السؤال عن اعتقال    P58حصل، سأل  

 اسم المكان]. وعمل صحفی�ا أیًضا. ُحِجب عن المكتب في [ مازن درویش من رابطة الصحفیین، وكان مسؤوالً 

أنھ على ما یبدو، كانت    P58، فأوضح  251أن یصف للمحكمة باقتضاب كیف انتھى بھ المطاف في الفرع    P58طلب فیدنیر من  
 ل صحفی�ا. عم P31تحت المراقبة، إذ أن  P31شقة 

 ؟ 251: أتعني قبل ما حصل في الفرع P58أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي حصل بعد ذلك، فقال 

 . عّما قصد بسؤالھ فیدنیر  P58فقال فیدنیر إنھ ال یشیر إلى مكان وإنما إلى زمان. سأل 

الیوم]  ُحِجب  في [  251إّنھ كان في الفرع    P58لتّوه، فقال    P58فقال فیدنیر إنھ یرید أن یعرف متى وقعت الحوادث التي وصفھا  
 . 2012 ،آذار/مارس

معھم. وحصل ذلك    P58ن، واقتادوا  اإن دورّیة شرطة كبیرة قد داھمت الشقة، وكان لدیھم سیارت   P58سأل فیدنیر عّما حصل، فقال  
قد غادر لتّوه المحكمة بعد أن اعتُقل في فرع فلسطین. لم یكن لألصدقاء الخمسة سجلٌّ    P58السادسة مساًء تقریبًا. وكان    ة في الساع

   جنائي، ولم یتم التحقیق مع أي منھم في تلك اللیلة.

نھ لم یتعرض للضرب "المبرح" عندما  أ  P58عن المكان الذي ذھبوا إلیھ بالسیارة، وكیف تّمت معاملتھ، فوصف    P58سأل فیدنیر  
على ارتداء    P58على سبیل المثال، لم یُجبَر    .اعتُقل من قبل ضبّاط المخابرات. واتّخذ أولئك الضباط أیًضا تدابیر لم یتخذھا غیرھم

 الیوم التالي في أحد المھاجع. عصابة العینین، وأمضى اللیلة وصباح 

  P58أنھ وفي تمام الساعة الثامنة صباًحا، طلب العقید أن یرى    P58بالسیارة، فأوضح    P58دنیر أن یعرف إلى أین اقتادوا  ی أراد ف
 القھوة، وُعِرض علیھ أن یّدخن سیجارة.  P58على انفراد. وقّدم لھ 

  فیدنیر أن یصف إلى أین اقتید بالسیارة بعد أن اعتقل، وأراد    P58دنیر من  ی إنھ لم یجب على سؤالھ، وطلب ف  قائًال   P58قاطع فیدنیر  
ُحِجب  الكائن في [  P31إنھ اعتقل في دمشق. وأُلقي علیھ القبض في منزل    P58صحیًحا، فقال    P58أن یعرف ما إذا كان أمر اعتقال  

أنھ   P58االسم] حقق معھ في فرع المخابرات العسكریة في دیر الزور. واستذكر ِجب حُ إنھ تفاجئ من أن [ P58اسم المكان]. وقال 
أن العقید [أنور] مثقف، إذ تحدثوا عن    P58  قد ُصِفع على أذنھ، واُعلم بأنھ سیعامل باحترام بسبب أحد أقاربھ فقط. ومع ذلك، الحظ 

 الكتب. 

أن    فیدنیرأن یجیب علیھا. أراد    P58، بحیث سیطرح أسئلة دقیقة ینبغي لـقال فیدنیر إنھ سیحاول طرح األسئلة على وجھ مختلف اآلن
"؟  إنھ ال یتذّكر الوقت، "ولماذا ینبغي [لھ] ذلك أصًال   P58بالسیارة بعد أن اعتُقل، فقال    P58یعرف كم من الوقت استغرقت رحلة  

 إنھ عندما أُفِرج عنھ...  P58قال  . جد�ا اوكان ُمنھكً 

عّما إذا أراد فیدنیر وصفًا    P58كي یتحدث عن لحظة وصولھ إلى الفرع، وطلب منھ أن یصف لھ المبنى، فسأل    P58استوقف فیدنیر  
حجم المبنى الكبیر، من دون أن یتذكر عدد الطوابق المؤلف منھا، وكان ھناك مبنى مجاوٌر لھ،    ا للمبنى، ومضى في حدیثھ واصفً 

 سجن تابع للفرع. و

إنھ عرف ذلك عندما    P58ذلك، فقال    P58، وأراد أن یعرف كیف عرف  251إن ذلك المكان ھو الفرع    P58أشار فیدنیر إلى قول  
كّل من في سوریا یعرف عن    ، من المعروف عموًما أن ھذا الفرع...P58غادر الفرع، حیث "قیل لنا" إنھ بوسعنا أن نغادر. وبحسب  

 ذلك الفرع. 

إنھ لم تكن لھ أي صلة بالشرطة وأجھزة المخابرات قبل العام    P58كان یعرف الفرع قبل اعتقالھ، فقال    P58خلص فیدنیر إلى أن  
2011 . 

 إنھ عرف مكان الفرع ولكن لم یسبق لھ وأن كان فیھ.  P58عّما إذا كان یعرف الفرع، فقال  P58سأل فیدنیر 
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أنھ لم یُجبر على ارتداء    P58لم یكن معصوب العینین في الطریق إلى الفرع، فأّكد    P58أراد فیدنیر أن یعرف مكان الفرع، لكون  
 عصابة العینین.

إنھ اعتُقل في فرع المخابرات العسكریة    P58أن یخبر المحكمة إلى أین تم اقتیاده، وعّما تمّكن من رؤیتھ، فقال    P58طلب فیدنیر من  
 لمدة طویلة. 

 أن یعرف سؤال فیدنیر.  P58، فأراد 251بل كان یشیر إلى الفرع قال فیدنیر إنھ لم یقصد ذلك، 

إن الفرع أشبھ ما یكون بـ... حیث أُغلقت    P58قال فیدنیر إنھ یرید أن یعرف مكان الفرع، وكیف بدا لھ المكان عندما وصل إلیھ، فقال  
  P58ة األولى [التي یخضع فیھا للتحقیق]. قال  الشوارع بحواجز اسمنتیة، واقتید إلى قسم التحقیق فور وصولھ، وكانت تلك ھي المر

إنھ شاھد الفتةً على الباب ُكِتب علیھا "رئیس قسم التحقیق"، وكان رئیس [قسم التحقیق] غاضبًا، وسأل الّسجانین عّما إذا جلبوا كلیة  
   . بأكملھا الفنون الجمیلة

قع في الطابق المجاور للسجن، ولكنّھ ال یتذّكر رقمھ، ولم یكن  إنھ ی   P58أراد فیدنیر أن یعرف مكان قسم التحقیق داخل الفرع، فقال  
دقیقة،    40"معلوماتنا" الشخصیة طوال    ھناك أي مصعد، وتعیّن علیھم صعود الدرج إلى الطابق العلوّي. "طلبوا" الحصول على

.  معتقًال   50متًرا مربّعًا، وكان فیھا ما یزید على    15وبعدھا، اقتید إلى زنزانة جماعّیة، ولیست منفردة. وتبلغ مساحة الزنزانة حوالي  
إنھ وجد ذلك مضحًكا ألن ذلك یختلف عّما ھو الحال علیھ في الفروع األخرى، وُسئل عن سبب ضحكھ... وبعد مرور    P58وقال  

 مساًء تقریبًا. 8:30تمام الساعة  المھاجع فيدقیقة، اقتید إلى أحد  40

 ذلك، مضیفًا إنھ قد ذكر أنھ لم یكن معصوب العینین في واقع األمر.  P58صوب العینین، فنفى عّما إذا كان مع  P58سأل فیدنیر 

إنھ اقتید بدایةً إلى    P58في حدیثھ، فقال    P58"إنھم قد طلبوا منّا"، وأراد أن یعرف إلى َمن كان یشیر    P58أشار فیدنیر إلى قول  
 عقید أنور. شخٍص لم یعرف رتبتھ، وعرف الحقًا أن ذلك الشخص ھو ال

إّنھ قصد نفسھ واألصدقاء الخمسة. ولم یكن لھم    P58عّمن قصد باستخدامھ صیغة ضمیر المتكلم "نحن"، فقال    P58سأل فیدنیر  
إن بإمكانھ أن یعطي    P58أیًضا. قال    P31، وكانوا طالب�ا في كلیة الفنون الجمیلة في دمشق، وكانوا من أصدقاء  ةجنائی   ت سجال

 مة في حال كان ذلك ضروری�ا، وإن بعضھم یقیم في االتّحاد األوروبّي. بعض أسماءھم للمحك

دقیقة، وُطلب    40إنھ خضع للتحقیق مّرتین. واستغرقت الجلسة األولى حوالي    P58عّما إذا خضع للتحقیق، فقال    P58سأل فیدنیر  
وفي الساعة الثامنة من صباح الیوم التالي، تم اإلفراج    منھ في حینھ أن یعطي معلوماتھ الشخصّیة، وجرى اتّخاذ "تدابیر اعتیادّیة" بحقھ.

إن ذلك حصل عندما لم    P58في الفرع، وأخبره أحد الضبّاط أنھ على علٍم "بأفعالھ الّشریرة". وقال   P58عن األصدقاء، ولكن ظّل  
، اقتادوه إلى العقید أنور. كان  P58ن  یعد خائفًا لكونھ یعرف أنھ قد تم اإلفراج عنھ من فرع فلسطین للتّو. وبعد أن فرغ الضبّاط م

 العقید مھذب�ا ومتعلًما بخالف ضبّاط المخابرات "االعتیادیین". وقُّدمت لـھ القھوة، وأمر العقید الضبّاط باالنصراف. 

بأنھم على علٍم بأنشطتھ، وأضاف فیدنیر إنھ من غیر المعتاد أن یتم اإلفراج عن أحدھم في غضون    P58أشار فیدنیر إلى أنھ قیل لـ
إن ذلك یعزى إلى الطریقة التي عامل    P58كیف لھ أن یوّضح أمر اإلفراج عنھ بتلك السرعة، فقال    P58مدة قصیرة كھذه، وسأل  

   بھا أنور الناس.

تحدث لمدة طویلة، ولكن، لم یقل المترجم الشفوّي سوى جملة واحدة، فأوضحت القاضي    P58إن    د. أومیشینقالت محامي المّدعین  
أن یتحدث لفترات قصیرة فقط، ولكنھ لم یفعل ذلك،    P58إّنھ سبق لكیربر وأن طلبت من    د. أومیشینكیربر رئیسة المحكمة إلى  

أومیشین إنھا    ، فقالت د. P58تلتمس عذًرا للمترجم إزاء عدم قدرتھ على اإلحاطة بكل ما یقولھ  أن    د. أومیشینوطلبت كیربر من  
یبدأ بذكر أمور جدیدة كلّما طلب المترجم منھ    P58أرادت فقط التأكد من أنھ لن یفوت المحكمة أي شيء. أوضح المترجم الشفوّي أن  

 خدام جمل قصیرة كي یتمّكن المترجم من تذّكرھا بصورة صحیحة. مجدًدا أن یعمد إلى است   P58توضیًحا، فطلبت كیربر من 

أنھ قد تم اإلفراج عنھ لسببین، ھُما: واقعة اعتقالھ السابقة، وقرار المحكمة باإلفراج عنھ. واعتقل ألنھ خرج من المنزل،   P58أوضح 
 للتّو.  P58ما قالھ إن ھذا ھو بالضبط  ولم یكن لدیھ وقت إلى أن قام الفرع... اعتذر المترجم، قائًال 

إلى ھذا االستنتاج، وعّما تحدثا عنھ، فأوضح   P58إن أنور لطیٌف ومھذّب، وأراد أن یعرف كیف خلص  P58أشار فیدنیر إلى قول 
P58  ن أنور أخبره أن "ھذا" لن یحصل مجدًدا، وأن بإمكانھ أن یعود إلى منزلھ. ثم سأل أنور  أP58    عّما یرغب بتحقیقھ، وعن

المحكمة   P58: إذا استمّر النظام على ما ھو علیھ، فلن تكون ھناك دولة. وأخبر قائًال   P58أھدافھ، ومطالبھ ومطالب اآلخرین، فرّد 
أیًضا عّما إذا قام أحد بضربھ،    P58دقیقة قبل أن ینتقال للحدیث عن أمور أخرى. وسأل أنور    15أكثر من  أّن ھذه المحادثة لم تستغرق  

 إلى أن ذلك ھو كّل ما تحدثا عنھ.  P58وخلص 

  P58إن أحد الضبّاط كان حاضًرا، باإلضافة إلى العقید، و  P58عّمن كان حاضًرا أیًضا أثناء ذلك الحوار، فقال    P58سأل فیدنیر  
 سھ. نف
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أن السّجان قد اقتاده إلى باب [مكتب أنور]، ثم غادر، فلم یكن ھناك   P58خلص فیدنیر إلى أنھ كان ھناك ثالثة أشخاص، فأوضح  
أیًضا   P58االسم] مّر بنفس التجربة. وعرف ُحِجب الحقًا "أنھ" [أي أنور] لطیف، وأن [  P58سوى شخصین أثناء الحوار. وعرف 

   سم] والعقید ودّیة. "إنھ" [أي أنور] متعلّم، وكانت تلك ھي الطریقة التي یخاطب بھا األشخاص. االُحِجب أن العالقة بین [

، وعن وظیفة  2011منذ العام    P31عّما إذا كان بإمكانھ أن یخبر المحكمة عّما فعلھ    P58قال فیدنیر إنھم سیقفزون في الّزمن، وسأل  
P31  وعّما إذا كان منخرًطا في المعارضة، وعن سبب اعتقالھ، فبدأ ،P58    بأّال یستخدم سوى جمل بالحدیث عندما ذّكره فیدنیر 

 عن لجنة التنسیق في دمشق.  كان مسؤوالً  P31إن  P58قصیرة على التوالي، فقال 

ع الوكاالت اإلخبارّیة، وساعد الصحفیین على  فتح قنوات اتّصال م  P31إن  P58بالتفصیل، فقال  P31عّما فعلھ  P58سأل فیدنیر 
عن لجنة    مسؤوالً   P31على اتّصال بأشخاص زوّدوه بمعدات تكنولوجیا االتصاالت. باقتضاٍب، كان    P31دخول البالد، حیث كان  

، أو الثالثة األولى".  التنسیق في دمشق، وكانت المعارضة قد شّكلت تلك اللجنة لخوض معركٍة ضّد النظام "لألشھر الثالثة، أو األربعة
، وكان یعد  اإلى إحدى المناطق الكائنة بقرب القصر الرئاسّي حیث كان لدیھ شقّة سكنّیة ثانیة ھناك، وكان صحفی�ا ناشطً   P31ثم انتقل  

 التقاریر حول األوضاع في سوریا. 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

إنھ یقع    P58، وسألتھ عن مكان الفرع، فقال  251من الفرع    P58أشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أنھ تم اإلفراج عن  
 شرق شارع بغداد. 

  لم یكن لذلك  وإنھ لم ینشأ في ذلك الحّي،  P58أرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان ھناك أي مباٍن ذات أھمّیة بالقرب من الفرع، فأوضح  
 تفاصیل المنطقة، ولكّنھ یعرف الفرع لكونھ معروفا لدى عامة الناس. ب  املمّ 

ذلك، مضیفًا إنھ لم یؤثّر علیھ    P58بشأن اإلدالء بشھادتھ في المحكمة، فنفى    P58أرادت كیربر أن تعرف ما إذا تكلّم أي أحد مع  
ضابط مسؤول عّما یجري من قمع في سوریا،    1,200. وثّمة  2018/2019السورّیة في العام    أورینت لقناة    اأحد، وإنھ أعّد تقریرً 

 ، فمن باب أولى أن یتم الحكم على أنور. اولو كان باإلمكان أن تتم محاكمتھم جمیعً 

إّنھ صحفيٌّ معروف، ودرس القانون،    P58بشأن اإلدالء بشھادتھ. وقال    P58خلصت كیربر إلى أنھ إلى یومنا ھذا، لم یتحدث أحد مع  
 لسھل التأثیر علیھ. ولیس من ا 

". إنھ ال یعرف العائلة، وتواصل معھ  ا: "ال، أبدً P58، فقال  P58عّما إذا كانت عائلة أنور على تواصل مع    P58سألت كیربر  
 محامي أنور. 

 إّنھ دفع ثمنھا بنفسھ.  P58عّمن دفع ثمن تذكرتھ إلى كوبلنتس، فقال  P58سألت كیربر 

 إّنھ دفع التكالیف بنفسھ.  P58امتھ في الفندق، فقال عّمن دفع تكالیف إق P58سألت كیربر 

من عصر الیوم السابق،    2:30أنھ وصل في الساعة    P58في كوبلنتس، فأوضح    P58أرادت كیربر أن تعرف كم من الوقت أمضى  
 المحكمة في وقت مبكر من ذلك الیوم. الفوري لدى مترجم الولم یلتِق بأي أحد إلى أن التقى بأحد محامّي الدفاع، و

یضع حد�ا    : "بالطبع فعلت"! وقال إنھ كان باإلمكان ألحدھم أنP58دفع جمیع تكالیف سفره بنفسھ، فقال    P58خلصت كیربر إلى أن  
 ا.ا ومتعلمً لحیاتھ، ولكن كان العقید لطیفًا، وعاملھ بصورة حسنة، وإنھ كان مھذًب 

قالت كیربر إنھا ستترك األمور على حالھا، فسأل محامي الدفاع بوكر القاضي كیربر عّما ترید أن تترك تحدیًدا، فقالت كیربر إنھا  
الدفاع    يفسھ، وإلى ما قدمھ من أوصاف متعلقة بسفره، فرّد بوكر أن بإمكان محامأنھ دفع جمیع التكالیف بن   P58كانت تشیر إلى إفادة  

أن یقدموا إفادات أكثر دقة في ھذا الخصوص وحسب االقتضاء، من غیر أن یقدموا أي معلومات تتعلق بُصلب الموضوع، فقالت  
مي الدفاع فراتسكي إن موظف االستقبال الذي یعمل  كیربر إن بوسع الدفاع أن یتكلم مع موكلھ في حال كان ذلك ضروری�ا. أوضح محا

یورو. وقال    46  دره ق  اقد سدد دفعة مقدمة، وبقي علیھ أن یسدد مبلغً   P58أخبر فراتسكي في الصباح أن    P58في الفندق حیث یقیم  
، وال یعرف من دفع  P58فراتسكي إنھ لم یكن بإمكان موظف االستقبال أن یعطي معلومات حول تذاكر القطارات/الحافالت الخاصة بـ

 ثمنھا. 

 . ا صباحً  11:37باالنصراف كشاھد في تمام الساعة  P58ُسمح لـ

من قانون االجراءات الجنائیة األلماني]    257" [أي وفق أحكام الماّدة  257قال محامي المّدعین شارمر إنھ یرید أن یدلي "بتصریح  
، ولكن ینبغي للمرء أن یطرح  P58حالما ینصرف الشاھد. وقال شارمر إنھ من الممكن أن یطرح المزید والكثیر من األسئلة على  

على كثیر من التناقضات، فعلى سبیل المثال، لم یورد    P58فقط. وانطوت شھادة    اجابات أن توفّر إیضاحً أسئلة إذا كان من شأن اإل
قّط أي ذكر للمشفى المقابل لفرع الخطیب، أي الفرع الذي یزعم أنھ اعتقل فیھ، وأنھ لم یكن معصوب العینین آن وصولھ إلیھ. قال  
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ة إلى دوافع مثولھ أمام المحكمة، وخلص إلى أن ھذا ھو كل ما للمرء أن یقولھ  لم یكن محّط ثقة، واستمعت المحكم  P58شارمر إن  
 بشأن ذلك الشاھد. 

في موضع رّده على تصریح زمیلھ [شارمر]، إنھ ال یسعھ القول سوى أن ألم االستماع إلى    قائًال رّد محامي الدفاع بوكر بتصریحھ،  
   ]. P57ادة الشاھد السابق [شھادة ھذا الشاھد ھو أمر یوازي ألم االستماع إلى شھ

تقدیم المزید من طلبات أخذ األدلة، فقال محامي الدفاع بوكر  أرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تعرف ما إذا كان الدفاع یعتزم 
 . إنھ ھو وزمالئھ سیفكرون بذلك لوھلة، وقد یتمكنوا من تقدیم المزید من المعلومات بشأن تلك المسألة خالل الیوم

تتم تالوتھمقابلة أحد الشھود مع الشرطة، وینب محضر  فقالت القاضي كیربر إن ھناك نسخة مترجمة إلى األلمانیة من   في    ا غي أن 
، فقال محامي الدفاع بوكر إنھ لیس لدى الدفاع  لمحضرعلى تالوة ذلك ا  االمحكمة. وأشارت إلى أنھ سبق للدفاع وأن قّدم اعتراضً 

   المزید من طلبات أخذ األدلة لھذا الیوم.

 ھ في المحكمة]. ت القضاة بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماع ا [ما یلي ھو إعادة تمثیل لقرار

 مقابلة أحد الشھود مع الشرطة محضر قرار القضاة بخصوص تالوة ترجمة 

وستتم تالوة النص المترجم والمتعلق    ] إلى األلمانّیة،FR19المقابلة التي أجرتھا الشرطة الفرنسیة مع [محضر  تمت ترجمة جزء من  
 وتوقیفھ في سوریا في المحكمة.  FR19باعتقال 

I(  أعربFR19  عن عدم   2019لكل من الشرطة الفرنسیة، ومكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا في تّموز/یولیو
استعداده لإلدالء بشھادتھ في محاكمة ألمانیة. وفي معرض رّده على االستدعاء الذي ُوّجھ إلیھ من قبل المحكمة في  

في ھذه المحاكمة. ورفض التمتع بمزایا حمایة الشھود    التاریخ]، أخبر المحكمة أنھ ال ینوي اإلدالء بشھادتھُحِجب  [
لن    FR19من قانون االجراءات الجنائیة األلماني. بالتالي، یمكن االفتراض أن    68الموفّرة لھ بموجب أحكام المادة  

األلمانی  الترجمة  تالوة  ستتم  المحاكمة.  ھذه  في  بشھادتھ  المحكم  FR19لمقابلة    ةیدلي  في  الفرنسیة  الشرطة  ة،  مع 
   من قانون االجراءات الجنائیة األلماني. 251من المادة   1من الفقرة  3بموجب أحكام البند 

. لیس من الضرورة أن یتم استدعاء  اكونھ ال ینوي اإلدالء بشھادتھ أبدً بالصوت والصورة  لشھادتھ    FR19یتعّذر إدالء  
لیست ذات أھمیة محورّیة لھذه المحاكمة، وألن ضابط    FR19ضابط الشرطة المعني الذي أجرى المقابلة لكون شھادة  

 . أدلى بشھادتھ  سبق وأن  قد  FR19مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا الذي أجرى المقابلة مع 
 

كیربر    إن الدفاع یحتاج لخمس دقائق كي یُصدر إفادةً یردُّ فیھا على قرار القضاة، فأوضحت القاضي   قاطع محامي الدفاع بوكر قائًال 
أن المحضر یتضمن اعتراض الدفاع، ولكن، للدفاع أن یشیر إلى اعتراضھ السابق مّرةً أخرى، فقال بوكر إن الدفاع یشیر إلى اعتراضھ  

 السابق في ھذه الحالة. 

 [ما یلي ھو إعادة تمثیل للنص بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة]. 

 FR19ابلة الشرطة الفرنسیة مع الترجمة األلمانیة لنص مق

 [تفاصیل حول التاریخ، والمكان، والسلطات] 

أنھ تم اعتقالھ مّرتین في    FR19عّما إذا اعتُقل من قبل السلطات السوریة في سوریا، أو اقتید من الشارع، فأوضح    FR19ُسئل  
] األولى من  امتدت  [  2011التاریخ]  ُحِجب  سوریا:  [ 2011التاریخ]  ُحِجب  إلى  والثانیة من  [   2012التاریخ]  ُحِجب  ،  ُحِجب  إلى 

  . وأُسندت إلیھ مع آخرین تھمة التحریض على 2011 ،تشرین األّول/أكتوبر 7. ومثل أمام محكمة أمن الدولة بتاریخ 2012التاریخ] 
   ضد الشرطة.  االكراھیة الدینیة، ولكن، أفرج عنھ بكفالة كونھ لم یقترف شیئً 

إنھ بات    FR19، والتي جرى قمعھا، فقال  20122إذا شارك في المظاھرات التي انطلقت في آذار/مارس  عما    FR19ثم ُسئل  
، وحصلت تلك المظاھرات أمام مقّرات السفارات. انطلقت  2011في التجمعات ذات الصلة بالثورة منذ كانون الثاني/ینایر    ا منخرطً 

أحد أعضاء اللجنة المنظمة لھا، وشارك في المظاھرات. وتم اعتقال أصدقائھ    FR19، وكان  2011أولى المظاھرات في آذار/مارس  
المظاھرات، وتعیّن علیھ أن   اعتقالھ الحقً ایومً   20یتوارى عن األنظار مدة  في إحدى  إلیھ. وتعّرض    ا . وتم  في متجره عندما عاد 

FR19    للضرب طیلة فترة الرحلة [إلى الفرع]، ولم یعرف أین كان إالّ في جلسة التحقیق األولى، حیث ُطلب منھ أن یُفصح عن أسماء
إنھ أُجبر على التجرد من ثیابھ، وإنھ كان مقیّد الیدین ومعصوب    FR19للضرب والتعذیب منذ البدایة. قال    FR19أصدقائھ، وتعّرض  

   عن تعرضھ للتعذیب باستخدام "الدوالب"، وللضرب على قدمیھ، ما تسبب في نزیف فیھما.  العینین على الدوام، فضًال 

الشرطة الفرنسیة أیًضا أنھ اعتقل في إحدى منفردات القبو لمدة شھرین، وخضع للتحقیق، وتعّرض للضرب على مدار   FR19أخبر 
بما اُملي علیھ، والتوقیع على ورقة بیضاء، قبل أن یُزّج   FR19". ثم أُجبر على االعتراف ا، "بال أي فترات استراحة تقریًب ایومً  15

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/23/inside-the-raslan-trial-an-unexpected-witness-a-missing-witness-and-a-rejected-witnesses/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/21/inside-the-raslan-trial-you-cannot-imagine-such-things/
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، ولم یكن  امترً   x 1.1  1.7دون معالجة التقرحات وااللتھابات التي أصیب بھا. وتبلغ مساحة الزنزانة  بھ في زنزانة سیئة التھویة، من  
فیھا أي نظام للتھویة، وكانت دورات المیاه قذرة جد�ا. وكانت الغرفة شدیدة الحرارة في آب/أغسطس، وشدیدة البرودة في تشرین  

، وقُّدم لھ الطعام مرتین یومی�ا، حیث تكونت الوجبات من حبتّي زیتون،  قممز   صسوى قمی   يیرتد  FR19األول/أكتوبر، ولم یكن  
 وقطعة من الخبز. 

االسم]، وتمّكن من سماع كّل ما كان یدور حولھ، إذ كان المعتقلون یصرخون، ویُقتادون من  ُحِجب  إنھ اعتقل في زنزانة [   FR19قال  
اسمھ] في الزنزانة المجاورة لزنزانة  ُحِجب  ویغادرون. واعتُقل رجل یدعى [ جلسات التحقیق [إلى زنازینھم]، وكان األشخاص یأتون  

FR19  ونُقل .FR19   ًمن الصعوبات مع زمالئھ السجناء، ولكن، لم یكن سجن    اإلى السجن المركزي بعد مرور شھرین. وواجھ عدد
ى ما اقترفوه من أفعال االعتداء الجنسي على  عدرا بالسوء الذي كان علیھ مكان اعتقالھ السابق. ویودع السجناء في ذلك السجن عل

التاریخ]  ُحِجب  إنھ توّجب علیھ أن یدفع ثمن طعامھ في السجن. وتم اإلفراج عنھ في [   FR19القُّصر، وغیرھا من الجرائم. وقال  
 . طفلھما المولود حدیثًا، وعاد إلى منزلھ وإلى زوجتھ وابعد أن أودَع مبلغً  2011

سیة أنھ ظّل على التزامھ بالقتال المسلّح حتى بعد خروجھ من المعتقل، حیث شّكل مع أشخاص آخرین  الشرطة الفرن   FR19أخبر  
جماعةً مسلّحة لإلطاحة بنظام بشار األسد. وقال إنھم شاركوا في اإلضرابات، وقدموا الدعم للسكان الذین ُدمرت منازلھم جراء عملیات  

ن في  ا، اجتمع في ذلك الیوم ثالثة رجاٍل وامرأت 2012التاریخ]  ُحِجب  حّي بتاریخ [القصف، وأضاف أنھ بعد مقتل أحد األطفال في ال
ومن كانوا معھ، وحواسیبھم طوال   FR19مكتب أحد المحامیین، قبل أن یتمّكن عناصر األمن منھم. وفتش العناصر محتوى ھواتف 

أن لیس    FR19. أوضح  40دقیقة، وتحدث العناصر مع بعضھم البعض وھم فوق رؤوس المعتقلین، ثم اقتادوھم إلى الفرع    30
  FR19بإمكانھ أن یتذكر كیف تم تعذیبھ ھو واآلخرین، إذ تعّرض للضرب فقط، فیما تعّرض اآلخرین للصدمات الكھربائیة. وقال  

   وإنھ تعرض للضرب على نحو أقل حدة كونھ لم یكن یحمل أي مواد ممنوعة. إنھم تحدثوا عن تجاربھم كلما أمكنھم ذلك،

إن المكان كان    FR19أیًضا أنھ تعیّن علیھ أن یتعامل مع عقید ال یعرف اسمھ، وطرح علیھ أسئلة شخصّیة. وقال    FR19وصف  
ن ذوي االحتیاجات الخاصة، واقتید  ، وكان من بینھم أطفاٌل وأشخاص م40شخص ھناك، أي في الفرع    300مكتظ�ا جد�ا لوجود  

ه الثالثة للتعذیب، وأُجبروا على التوقیع على  ؤوأصدقا  FR19بعضھم من الزنزانة الجماعیة إلى التحقیق بشكل یومّي. ولم یتعرض  
لك  برأیھ، إنھ من المرجح أن یكون ذ  FR19إن ذلك ھو سبب نقلھ إلى كفرسوسة بعد مضّي شھر واحد. وقال    FR19إفادة. وقال  

أیام. وتم اعتقالھ في    10ھو المقّر الرئیسي ألجھزة المخابرات. وقال إن أحد الجنود عاقبھ بشكل فقد معھ القدرة على اإلبصار مدة  
تلك ھي   الدوام، وكانت  الجدار على  بمواجھة  إلزامھم  اثنین، وكانوا مقیدي األیدي مع  أكثر من معتقلَین  فیھا  ُزّج  زنزانة مزدوجة 

الشرطة الفرنسیة أن السّجانین كانوا یراقبونھم على الدوام، ثم یأمرونھم باالستیقاظ.    FR19. كما أخبر  ا ینامون فیھا أیضً الوضعیة التي  
وتألفّت الوجبات من طبق من البرغل المحروق وبعض الخبز، ولم یتم إعطاؤھم سوى لترین من الماء كي یتقاسمھ المعتقلون جمیعًا.  

، قبل أن  ایومً   15إنھ أجبر على تلك المعاناة مدة    FR19لمیاه مّرةً واحدة في الیوم ولمدة أربع ثواٍن. وقال  وُسمح لھم باستخدام دورة ا
 یتم اإلفراج عنھ بینما بقي اآلخرون مدة أطول تراوحت بین شھر وشھرین.

إنھ شاھد في    FR19واإلفراج عنھ، فأوضح    FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف من ھو الشخص الذي اتّخذ قرار اعتقال  
 یحمل خرطوم میاه ویعطي معلومات للشرطة.  مناسبتین رجًال 

أنھ لم یتم إعالم أحد بمكان تواجده    اذلك، مضیفً   FR19عّما إذا تم إعالم أحد ما بمكان تواجده، فنفى    FR19سألت الشرطة الفرنسیة  
 عائلتھ بأن تزوره. […] إال وھو في سجن عدرا فقط. ومع ذلك، لم یُسمح ل

ذلك، وأخبر الشرطة الفرنسیة أنھ تم إعطاء    FR19یتذّكر أسماء الضبّاط، فنفى    FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف ما إذا كان  
 وجھ أحدھم، ولكن […]  . لم َیَر سوىالسجناء أسماء ھزلّیة، ولم یتم ذكر أي أسماء حقیقیة، ولم یعرف من قام بالتحقیق معھ 

بھ    إن [التعذیب] كان منھجی�ا، ومعموالً   FR19إذا تعّرض آخرون غیره إلى التعذیب، فقال    ادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف أیضً أرا
   منذ عھد حافظ األسد.

إنھ   FR19عّما إذا كان یعرف عن حصول أي حاالت وفاة، أو قتل، أو إعدام أثناء اعتقالھ، فقال   FR19ثم سألت الشرطة الفرنسیة 
لم یشاھد أي أشخاص متوفین أثناء اعتقالھ، ولكنھ سمع أن شخًصا توفّي في فرع فلسطین، وآخر في فرع الخطیب. وعادةً ما عانى  
األشخاص من تقرحات ملتھبة على أقدامھم جّراء الضرب. وشاھد أیًضا أشخاًصا یفقدون الوعي، ثم یختفون [من الزنزانة] بكل بساطة.  

ھذ الشخص مرة أخرى. وخلص    FR19تعّرض شخص ما للضرب على رأسھ باستخدام سیخ معدنّي، ولم یشاھد  في إحدى المرات،  و
 من األشخاص توفوا بسبب العنف، وانعدام النظافة.  اإلى أنھ یحتمل أن كثیرً 

أمن الدولة  أن مسؤولین من فرع    FR19، وَمن أقدم على ذلك، فأوضح  FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف كیف تم اعتقال  
. وقال  امن السیارات، وكان الطریق مغلقً   ا أشخاص، واستقلّوا عددً   10كي یقتادوه معھم، وكانوا    2011دخلوا متجره في آب/أغسطس  

FR19   مدنّیةً، ودخلوا متجره، وشاھدوا األوشام التي على جسده، ثم اقتادوه بكل بساطة. ووصف    اإن أولئك األشخاص ارتدوا ثیاًب
FR19    مدنّیة مختلفة، ولكنھ عرف على الفور "الجھة التي یتعامل معھا".    اأن أولئك األشخاص حملوا مسدسات، وارتدوا ثیاًب أیًضا

إن شقیقتھ كانت ھناك أیًضا، ولم یكن ھاتفھ ھناك لكون شقیقتھ أخذتھ إلى المنزل. وبحث أولئك األشخاص عن الھاتف    FR19وأضاف  
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إنھ خضع للتحقیق في القبو، وكان معصوب العینین، ووّجھ الضبّاط الحدیث لبعضھم    FR19قال  . وFR19إلى أن أعطتھم إیّاه شقیقة  
 . االبعض مستخدمین أسماء حركّیة، ونادوا بعضھم البعض باستخدام لقب "سیدي"، وتوخوا الطابع الرسمي في مخاطبة بعضھم بعضً 

واعتقل في مكتب أحد    .2012الكائن في دمشق خالل شھر شباط/فبرایر    40أنھ اعتقل في المرة الثانیة لدى القسم    FR19أضاف  
 بوحشیتھ. ولم یكن یعرف مكانھ، ألنھ ظل معصوب العینین منذ لحظة اعتقالھ.  ا معروفً  40، كان القسم FR19المحامیین. وبحسب 

للشرطة الفرنسیة أنھ اقتید إلى مبنى بواسطة إحدى   FR19، فأوضح FR19قال أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف كیف حصل اعت 
في المقعد الخلفي.    FR19  سیارات الفرع أثناء اعتقالھ األول، وتعین علیھ أن ینزل الدرج إلى القبو. قاد السائق السیارة بسرعة، وجلس

 ھناك مدة شھرین، قبل أن یتم نقلھ إلى سجن عدرا.  وظل معتقًال 

المرة الثانیة التي اعتقل فیھا، وتعرض للضرب قبل أن یتم نقلھ إلى فرع الخطیب،  في  ساعة    24مدة    40على البقاء في القسم    رَ أُجِب 
یقع في    40أن القسم    FR19أي إلى أمن الدولة، حیث تعّرض للعنف ھناك لمدة شھر ونصف الشھر. وعالوةً على ذلك، أوضح  

أنھ عندما كان في مكتب [حافظ    FR19عن القضایا المتعلقة بالمخدرات. واستذكر    الً دمشق، ویرأسھ حافظ مخلوف، وكان مسؤو
إلى الخارج، وتم نقلھ إلى فرع    FR19. ثم اقتید  FR19مخلوف]، أخبره عدد من الرجال بأنھم في مكتب الرئیس، وشتم [مخلوف]  

یل لھ إنھ من األفضل لھ أن تكون ھذه ھي المرة األخیرة  ھناك، ثم أُفرج عنھ، وق  ا یومً   15الخطیب، وإلى كفرسوسة بعد ذلك حیث مكث  
الشرطة الفرنسیة أّنھ ال یعرف سبب اإلفراج عنھ. وكان لدیھ في المحكمة    FR19التي یُعتقل فیھا، وإنھ سیُقتل في المرة القادمة. أخبر  

 المركزیة الحق في استشارة محاٍم أخبره بأن یدّون كل شيء على ورقة. 

للشرطة أنھ كان في الطابق الثاني أو الثالث من مبنى    FR19عن الظروف في الُمعتقل، فوصف    FR19سألت الشرطة الفرنسیة  
بمصعد، وكان علیھ أن یصعد الدرج إلى   ا ، ولم یكن ھناك سجن في المبنى. وُسئل عن تجربة اعتقالھ. ولم یكن المبنى مزودً 40 القسم

حول عدد من    أسئلة". ُطرحت علیھ  40ود الدرج مرة أخرى حیث وجد الفتة ُكتب علیھا "القسم  غرفة صغیرة، قبل أن یُضطر لصع
األمور، من قبیل ھویة األشخاص الذین قدم لھم المساعدة. وافتقر المكان لدورات المیاه وأماكن االستحمام. وأُجبر على أن یبقى ھناك 

ساعة قبل أن یتم اقتیاده إلى فرع الخطیب. ووصل إلى "إحدى الغرف الصغیرة نسبی�ا" حیث كان األشخاص واقفین في نصف    24
، تألف المبنى من عدد من الطوابق والمكاتب، وتم تعدیل بناء  FR19دائرة، وتعّرض األشخاص في المنتصف للتعذیب. وبحسب  

  200إنھ تمّكن من سماع أصوات التعذیب. وتوّجب علیھ أن ینام في غرفة فیھا    FR19الغرف فیھ لكسب مزید من المساحة. وقال  
".  فیلشخص، حیث ناموا جمیعھم وھم جالسون، وتعیّن على أشخاص آخرین أن یظلوا واقفین ألیام، وعانوا مما یُدعى "بمتالزمة داء ال

إلى أن الزنزانة في    FR19یاه واحد الستخدام الجمیع. أشار  من الطعام كي یتقاسموه، وثّمة صنبور م  اواحدً   اوأعطوا جمیعھم طبقً 
في الجناح الغربي من المبنى، وافترض أنھ مقّر أمن الدولة.    FR19أشخاص. واعتُقل    4كفرسوسة كانت كبیرة جد�ا، واعتقل فیھا  

أُجبر على مواجھة الجدار،  في حدیثھ لیصف أنھ كان في غرفة صغیرة، وكانت یداه مقیّدتین بواسطة حبل رفیع، و  FR19ومضى  
إنھ تعّرض للتعذیب    FR19ما تّم تبدیل [المعتقلین]. وقال    ا، وكثیرً خرآ  ا شخصً   20ولكّنھ لم یكن معصوب العینین. وكان ھناك نحو  

م بالعنف.  كل یوم. وتم اقتیاده إلى مبنى مختلف حیث التقطت لھ صوٌر فیھ، وكان ھناك خمسة أو ستة أشخاص، اتّسم اثنان أو ثالثة منھ
إنھ یعتقد أن ذلك حصل    FR19وكان ھناك شخٌص مسؤول، ومساعد لھ، وطرح المسؤول أسئلة مترابطة ببعضھا البعض. وأضاف  

 مدنّیةً.  افي أحد مباني أمن الدولة، وأن حافظ مخلوف ارتدى ثیاًب 

ذلك، موّضًحا أنھ كان ھناك "معتقلون    FR19ذكر أن السجانین دخلوا الزنازین، فنفى    FR19أشارت الشرطة الفرنسیة إلى أن  
 مزیّفون (مدسوسون)"، وأن كل من تكلّم [داخل الزنزانة] یتم اقتیاده. 

لھا، وسألوه عن أسماء أو أمور أخرى بوسع    FR19أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف المزید حول أسالیب التعذیب التي تعرض  
الشرطة الفرنسیة أنّھ لم یكن بوسعھ أن یتكلّم عن ذلك مع اآلخرین، كما    FR19ر  المرء أن یستخدمھا لتحدید حاالت التّعذیب، فأخب 

، كان ھناك عدد من األشخاص من السویداء في  FR19سبق لھ وأن أخبرھم. وعانى من متاعب صحیة في كلیتھ وذراعھ. وبحسب  
بھذا الخصوص. وكان في فرع الخطیب أحد    للتعذیب في ذلك القسم، ولم یسمع عن شيء  ا یتعّرضأحدً   FR19. ولم یشاھد  40القسم  

 FR19رؤساء أقسام التحقیق، وھو حافظ من السویداء، وكان لدیھ مساعد، وكان الشخص المسؤول من المرجة. أخبر أحد المعتقلین 
لةً بھا  ذلك الشخص مّرةً، وكان رئیس قسم الشرطة السریة، وارتدى سلس  FR19أنھ یعرف والد ذلك الشخص [أي المسؤول]، وشاھد  

إلى أن ذلك ھو كل شيء یعرفھ. وأضاف أنھ یعرف أن بعًضا من زمالئھ    FR19حول عنقھ، وكان لدیھ مساعد أیًضا. وخلص    بصلی 
 المعتقلین یعیشون في فرنسا حالی�ا. 

المترجم إلى األلمانیة في المحكمة،  ن من قبل الُمتّھم یتعیّن تالوة نّصھما  ی ن موقعت ی أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ ثّمة وثیقت 
المركزي   السجّل  للمتھم كما ھو مفصّل ذكره في  الجنائي  السّجل  تقریري خبراء أعّدھما معھد ماكس بالنك، وكذلك  إلى  باإلضافة 

 االتحادي في ألمانیا. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 
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 ن بتوقیع المتّھم یالترجمة األلمانیة لوثیقتین ممھورت 

 

 الجمھوریة العربیة السوریة    سرّي للغایة     2021 المعلومات] , جبت [ح

 إدارة المخابرات العامة 

 2012التاریخ]،  ُحِجب الرقم]، أُلقي القبض علیھ بتاریخ [ ُحِجب المعتقل رقم [     281الفرع 

 كتاب معلومات للواء، السید رئیس إدارة المخابرات العامة 

 

 المعتقل ألنھ شارك في أعمال الشغب، وسیتم اآلن عرضھ على [...] تم إلقاء القبض على 

 توّصلت لتحقیقات إلى المعلومات التالیة: 

المكان] مزارعٌ ألقي القبض علیھ ثالث مّرات، واعتقل مّرةً ألسبوعین، وھو محاید سیاسی�ا، وأنھى خدمتھ  ُحِجب  االسم] من [ ُحِجب  إن [
 العسكرّیة 

 لیرة مقابل ما قدّمھ من خدمات في سیاق عملھ مع الجھادیین.  15,000واعترف باستالمھ مبلغ 

إلیھ،   )1 بالتالي:  نوعز  المسندة  التُھم  على  بناء  المحكمة  على  عرضھ 
 وتجمید أصولھ 

 231ألغراض اّطالع الفرع   )2 

 [...]   جلس  )3 

 251ألغراض اّطالع الفرع   )4 

 ُوقع علیھ من قبل "العقید أنور" وآخرین

 

 

 الجمھوریة العربیة السوریة     سرّي للغایة      [التاریخ]

 إدارة المخابرات العامة 

 2012التاریخ]، ُحِجب الرقم]، المعتقل بتاریخ [ُحِجب المعتقل رقم [     285الفرع 

 كتاب معلومات للواء، السید رئیس إدارة المخابرات العامة 

 

 حیازة السالح، وارتباطھ بالمعارضة المسلّحة في حلب ودمشق. ُعرض علینا المعتقل على خلفیة موضوع رخصة 

 نتائج التحقیق: […] 

عرضھ على إحدى محاكم اإلرھاب، وضبط محضر   )1 بالتالي:  نوعز 
 تحقیق، ومصادرة سیّارتھ، واتّخاذ إجراءات بحّق [...] 

بإلغاء رخصة حیازة بندقیة روسیة    275یُكلّف الفرع   )2 
 ابرات العامة وسحبھا الصادرة عن إدارة المخ

  تُسلّم رخصة حیازة السالح إلى وزارة الداخلیة  )3 

مصادرة المبلغ الموجود بحوزة المعتقل وتوزیعھ على   )4 
  285موظفّي الفرع 
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 331تسلیم نسخة من ھذا الكتاب إلى الفرع  )5 

 عقب اإلحاطة  اقرارً  255یتّخذ الفرع  )6 

 وآخرینُوقع علیھ من قبل "العقید أنور" 

 

لقانون  [ما یلي ھو إعادة تمثیل لتقاریر الخبراء بناء على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة، واستعراض سریع 
 نافذ] ال العقوبات السوري 

 تقاریر الخبراء من إعداد معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون 

 2021 ،أیّار/مایو 4تقریر الخبراء الصادر عن معھد ماكس بالنك بتاریخ 

 معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون 
 فرایبورغ 

 [ُحجبت المعلومات] 

  2011تقریر حول المسؤولیة الجنائّیة عن التعذیب، والحرمان من الحرّیة، والعنف الجنسّي بموجب أحكام القانون السورّي في عامي  
 2012و

 أشار الخبراء إلى أنھم وجدوا معلومات محدودة فقط. كافّة المعلومات مجّمعة أدناه. 

 الحرمان من الحرّیة  )1

 أشخاص من الحرّیة: العقوبات المترتبة على حرمان 

 أشھر إلى سنتین 6الحبس من  الحرمان من الحرّیة  من قانون العقوبات السوريّ  555المادة 

واحد؛   من قانون العقوبات السوريّ  556المادة  تزید عن شھر  لمدة  الحریة  من  الحرمان 
التعذیب؛   إنزال  مع  الحریة  من  والحرمان 

 بوظیفتھ] [المرتكب بحّق موظف أثناء قیامھ 

سنوات إلى    3األشغال الشاقّة من  
 سنة  15

الّضابطة   من قانون العقوبات السوريّ  357المادة  أو  اإلدارة،  ضبّاط  أو  الموظفین  قیام 
العدلیة، أو الجیش، أو الضبّاط المدنیین بحرمان 

 أحد من الحریة 

 نفس حّد العقوبة أعاله 

الحرمان من الحریة أو استباق العقوبة ألبعد من   من قانون العقوبات السوريّ  358المادة 
األجل المحدد على یّد مدیري وحّراس السجون،  
مذكرة   دون  بصالحیاتھم  اضطلع  من  كل  أو 

 قضائیة أو قرار قضائي 

 سنوات  3الحبس من سنة إلى 

لم    التي  الصلة  ذات  واألفعال  الرھائن  احتجاز 
 2012/2011یعاقب علیھا القانون في السنوات 

 

من قانون العقوبات    562  -  559المّواد  
 السوريّ 

بالقتل،  التھدید  بارتكاب جنایة، مثال:  توعد آخر 
   والتھدید بالسالح

 الحّد األدنى للعقوبة 

 

 الجرائم الجنسیة  )2

https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Syria-Penal-Cade-1949-Arabic.pdf
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 العقوبات المترتبة على الجرائم الجنسیة: 

الذكري    التناسلي  العضو  بإیالج  االغتصاب 
 بالتھدید أو العنف 

 

الماّدة    1البند   قانون   391من  من 
 العقوبات السوريّ 

یقضى بعقوبة مشددة إذا انتزع شخص إقرار من  
من   الجاني  كان  وإذا  اإلكراه،  أو  بالتعذیب  آخر 

 الموظفین

 سنة على األكثر 16الحبس 

یمكن ألي إنسان ذكر كان أو أنثى أن یكون ضحیة   العقوبات السوريّ   قانون  493المادة  
إلى  لألفعال   یُنظر  (الفحشاء).  للحشمة  المنافیة 

الفعل على أنھ مناٍف للحشمة إذا وقع على شخٍص  
بھ   ویُلحق  عفتھ  في  یؤذیھ  أو  یعیبھ،  موضع  في 

 العار. 

 

العقوبات    493المادة   قانون  من 
 السوريّ 

  12األشغال الشاقة مدة ال تنقص عن   إجراء فعل مناٍف للحشمة باإلكراه أو التھدید
 سنة 

حال كان المعتدى علیھ لم یتم الخامسة عشرة  في   
 من العمر

  18األشغال الشاقة مدة ال تنقص عن  
 سنة 

بموجب أحكام ھذه الفقرة، ینُظر إلى أفعال القیام   
أحد   باستخدام  ومالمستھا  امرأة  عورة  بكشف 
باستخدام   البكارة  فض  أو  الیدین،  مثل  األطراف 

الذكري على  أداة أخرى بخالف العضو التناسلي  
العنف   صور  من  للحشمة/  منافیة  أفعال  أنھا 

 الجنسي. 

وال یمكن استبعاد اعتبار فعل إیالج عصا في دبر  
الشرجي، وإدراجھ   الجنس  باب  شخص آخر من 
تحت فئة األعمال المنافیة للحشمة بموجب أحكام  
ھذه المادة. ومع ذلك، ال یتوفر فقھ قانوني حول  

 سوابق من ھذا القبیل. 

محاولة تجرید شخص من بنطالھ من صور  تعتبر  
األفعال المنافیة للحشمة. ومن غیر المعروف كیف  
ینطبق ھذا التوصیف القانوني على فعل دفع رأس  

 شخص باتجاه ِحجر شخص آخر عنوة. 

 

العقوبات    505المادة   قانون  من 
 السوريّ 

نساء   أو  فتیات  مداعبة  أو  مالمسة  إلى  یُنظر 
النظر عن أعمارھّن،   الذین بصرف  الصبیان  أو 

لم یتموا الخامسة عشرة من العمر على أنھ فعل  
 مناٍف للحشمة إذا وقع بغیر رضاھم

الحبس مدة ال تزید على السنة ونصف  
 السنة 

طریق    عن  ضمني  بشكل  العار  إلحاق  یتحقق 
الجسدیة   والمالمسة  العانة،  منطقة  مالمسة 

 اللصیقة، ومالمسة ثدي امرأة 

یُفّرق بین الوقائع التي تندرج ضمن أحكام المادتین 
السورّي    505و  493 العقوبات  قانون  من 

بید   الممارس  الضغط  مقدار  على  باالعتماد 
الشخص على جسد المعتدى علیھ، ومنطقة الجسم  
االعتداء، ومكان وزمان حدوث   وقع علیھا  التي 
الُجرم. وعلیھ، فیعاقب كل من قام بلمس ثدي امرأة  
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المادتین  بموج أحكام  قانون    505و  493ب  من 
 العقوبات السوريّ 

 

 حظر التعذیب  )3

 یرد حظر التعذیب في كلتا النسختین من الدستور السوري: 

 1973من الدستور السوري لعام  28من المادة  3البند 

 2012من الدستور السوري لعام  53من المادة  2البند 

   التعذیب بشكل عام فقط. 2012أي عنف جسدي أو معنوي، فیما یحظر دستور عام التعذیب على أنھ  1973یعّرف دستور عام 

سنوات. إذا أفضت أعمال التعذیب    3یُعاقب بموجب أحكام قانون العقوبات السوري كل من یقوم بتعذیب آخر بالحبس لمدة ال تزید على  
سنة [تكون العقوبة سنة في حال استخدم التعذیب  على المعتدى علیھ إلى مرض أو جراح، كان أدنى العقاب الحبس سنة ونصف ال 

 من قانون العقوبات السورّي].  391من المادة  االنتزاع اعتراف من أحدھم وفقًا ألحكام الفقرة ثانًی 

 ملحق: نص الترجمة األلمانیة لمقتطفات من قانون العقوبات السوري ومواد الدستور ذات الصلة:  

العقوبات    44المادة   قانون  من 
 ريّ السو

سنة في الحاالت التي لم یعیّن القانون فیھا مفعول حكم    15سنوات إلى    3أشغال شاقة مدة  
 "باألشغال الشاقة المؤقتة"  ااألشغال الشاقة، ویحدد فیھا فقط حكمً 

الماّدة    1البند   قانون   247من  من 
 العقوبات السوريّ 

من قانون العقوبات السوري    246المادة  یتوجب تغلیظ العقوبة في الحاالت التي تندرج تحت  
الحكم   المؤبّد: زیادة  الحبس  یبدل اإلعدام من  التالي:  الوجھ  (تكرار ارتكاب الجنایة) على 

 بواقع الثلث والنصف 

العقوبات    340المادة   قانون  من 
 السوريّ 

 المعنى المقصود بلفظة "موّظف" 

العقوبات    357المادة   قانون  من 
 السوريّ 

سنة] كل موظف یقوم بحرمان شخص    15سنوات إلى    3باألشغال الشاقة المؤقتة [من  یعاقب  
 من حریتھ في غیر الحاالت التي ینّص علیھا القانون

العقوبات    358المادة   قانون  من 
 السوريّ 

وحّراس السجون أو المعاھد التأدیبیة أو    و یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات مدیر
أو قاموا بحبس    اضطلع بصالحیاتھم من الموظفین إذا قبلوا سجیًن اإلصالحیات وكل من ا 

جل المحدد بموجب  شخص دون مذكرة قضائیة أو قرار قضائي، أو استبقوه إلى أبعد من األ 
 أحكام القانون. 

الماّدة    1البند   قانون   381من  من 
 العقوبات السوريّ 

على االعتراف بإنزال  یعاقب بالحبس من شھرین إلى ثالث سنوات كل شخص یُجبر آخر  
   التعذیب بھ

الماّدة    2البند   قانون   381من  من 
 العقوبات السوريّ 

إذا لحق المعتدى علیھ أذى جسدي مّما أُنزل بھ من تعذیب، ال تقّل عقوبة الحبس عن سنة  
 واحدة 

الماّدة    2البند   قانون   492من  من 
 العقوبات السوريّ 

البند   إلى  المادة    1(باإلشارة  متمً   492من  لقاصر  الشرعیة  األصول  یجّرم جماع    االذي 
الخامسة عشرة وغیر متم الثامنة عشرة من عمره، والذي یفرض على ذلك عقوبة األشغال  

أو رجل دین أو    االشاقة المؤقتة تسع سنوات) ویقضى بالعقوبة نفسھا إذا كان المجرم موظفً 
استعمال السلطة أو التسھیالت التي    افیھ فارتكب الفعل مسیئً   مدیر مكتب استخدام أو عامًال 

 یستمدھا من وظیفتھ. 

الماّدة    1البند   قانون   493من  من 
 العقوبات السوريّ 

یعاقب كل من أجبر آخر على إجراء فعل مناٍف للحشمة باإلكراه أو الشدة باألشغال الشاقة  
 سنة.  12 تقل عن مدة ال

الماّدة    2البند   قانون   493من  من 
 العقوبات السوريّ 

لم یتم الخامسة عشرة من عمره، یقضى بعقوبة األشغال الشاقة    ا إذا كان المعتدى علیھ قاصرً 
 سنة  18مدة ال تقل عن 
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العقوبات    497المادة   قانون  من 
 السوريّ 

من قانون العقوبات السوري    495و  493و  489ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المواد  
 من قانون العقوبات السوري  492إذا كان المجرم أحد األشخاص المشار إلیھم في المادة 

العقوبات    505المادة   قانون  من 
 السوريّ 

 مالمسة أو مداعبة قاصٍر أو امرأة بصورة منافیة للحشمة 

الماّدة    1البند   قانون   555من  من 
 العقوبات السوريّ 

 یقضى بعقوبة ال تزید على الحبس سنتین كل من یقوم بتعذیب آخر. 

العقوبات    556المادة   قانون  من 
 2011السورّي النافذة منذ سنة 

جاوزت مدة    - 1یقضى بعقوبة األشغال الشاقة المؤقتة كل من یقوم بحرمان آخر حریتھ إذا: 
وقع الجرم    - 3سي، وأنزل بمن حرم حریتھ أذى جسدي أو نف  - 2حرمان الحریة الشھر، و

 على موظف 

العقوبات    556المادة   قانون  من 
 2012السورّي النافذة منذ سنة 

الشاقة   األشغال  بعقوبة  یقضى  حدث،  بحق  الجرم  ارتكب  إلى    10إذا  سنة    12سنوات 
أنزل    - جاوزت مدة حرمان الحریة الشھر، ب  - ) أ1وبالغرامة كل من یحرم آخر حریتھ إذا:  

) استخدم  2وقع الجرم على موظف، وإذا    -ج   یب جسدي أو نفسي،بمن حرمت حریتھ تعذ
 العنف، والتھدید بالقتل أو طلب الفدیة 

من   562و  561و  560المّواد  
 قانون العقوبات السوري 

یقضى بالحد األدنى من العقوبة على كل من یھدد بارتكاب جنایة من قبیل التھدید بالقتل أو  
 بتصویب السالح إلى رأس شخص 

المادة    3  البند الدستور    28من  من 
 1973السوري لعام 

 حظر التعذیب 

المادة    2البند   الدستور    53من  من 
 2012السوري لعام 

 حظر التعذیب 

 

 

 2021أیّار/مایو  4تقریر الخبراء الصادر عن معھد ماكس بالنك بتاریخ 

 معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون 
 فرایبورغ 
 المعلومات] [ُحجبت 

من قانون العقوبات األلماني والمتعلقة بالظروف    243وعلى شاكلة القانون الفرنسي، ال ینّص القانون السوري على ما یشبھ المادة  
 المغلّظة لجریمة السرقة. 

من قانون    564  -   559من قانون العقوبات السورّي المّواد    559األحكام ذات الصلة الواردة في قانون العقوبات السوري: المادة  
 العقوبات السوريّ 

 نص الترجمة األلماني للسیرة الذاتیة ألنور والتي أشار إلیھا أثناء التحقیق معھ 

 السیرة الذاتیة للعقید أنور 

 في الحولة، حمص.  1963 ،شباط/فبرایر 3ولد العقید أنور بتاریخ 

والثانیة في حمص. وبعد أن حصلت على شھادة الثانویة العامة (البكالوریا)،  التحقت بالمدرسة االبتدائیة، والمدرستین الثانویتین األولى  
سنوات من الدراسة الجامعیة. ثم التحقت بإحدى الدورات    4التحقت بجامعة في دمشق لدراسة القانون. وتخرجت من كلیة الحقوق بعد  

 التدریبیة للرقباء في أكادیمیة الشرطة التابعة لوزارة الداخلیة. 

 في قسم الھجرة والجوازات في حلب والحسكة قبیل تخرجي من الجامعة.  ثم عملت

مدیر قضاء، والتحقت بدورة تدریبیة عن التحقیق والھیاكل    كنت أعمل  ،  1992آب/أغسطس  22ومنذ 
الثاني على   القانونیة، وتخرجت منھا برتبة مالزم أول، وكان ترتیبي 

ة، وكنت من بین أفضل  الدفعة. ثم عملت ضابط تدریب في تلك األكادیمی 
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  ا ثالثة ضبّاط بنفس الرتبة بعد مرور عام ونصف العام. وأتممت أیضً 
 أشھر عن إدارة أمن الدولة.  6دورة تدریبیة مدتھا 

 ، وقدمت مئات المحاضرات. 285عملت ضابط تحقیق، وشغلت منصب رئیس الفرع 

العلمي، واالقتصاد، وعلم    ، 2003تشرین األول/أكتوبر  23بتاریخ  البحث  لمدة سنة عن  تدریبیة  أنھیت دورة 
 الجریمة، والتحقیق، ومنحت شھادة بذلك.

أشھر بصفتي رئیسا لقسم التحقیق،    9عملت في مجال التجسس لمدة    ، 2007تشرین الثاني/نوفمبر  24بتاریخ 
 ورئیسا للوفد األمني السوري. 

 […] 

 . 2007لكیمیائیة في العام رافقت وفد منظمة حظر األسلحة ا

الفرع   التحقیق في  تاریخ    251وشغلت منصب رئیس قسم  الدولة من   ،أیلول/سبتمبر  7إلى    2008  ، آب/أغسطس  9التابع ألمن 
. وفي ذلك المنصب، تعاونت مع بعض أعضاء لجان الثورة في  2012

 دمشق، وأصدرت أوامر تقضي باإلفراج عن المعتقلین.

نقلي إلى الفرع    على إثر خالف مع حافظ مخلوف واللواء    285وتم 
 مع المعارضة السوریة.  وجراء تعاونيالمسؤول بسبب موقفھ إزائي، 

 ، كنت قد أخفقت في محاولتین للھرب، وأفرجت عن آالف المعتقلین2012 ،كانون األول/دیسمبر 4بتاریخ 

 ثم توّجھت إلى األردن حیث كنت أعمل لصالح [...] 

 وشملني المرسوم الصادر بخصوص الضبّاط السوریین المنشّقین.

تقیم زوجتي وأطفالي الخمسة في العاصمة األردنّیة عّمان. وتلقوا تھدیدات كثیرة من أشخاص مرتبطین بالنظام السوري كانوا یرسلون  
ید أن أقیم في بلدكم حمایةً لعائلتي، وبما یتوافق  معلومات إلى إدارة المخابرات العامة السوریة، وعمدوا إلى مضایقتھم. وعلیھ، فإنني أر

 مع القوانین الدولیة. 

 [رقم الھاتف] 

 مع خالص الشكر. 

 

 للسّجل المركزي االتحادّي في ألمانیا   اسّجل أنور الجنائي وفقً 

االتحادیة لمكتب الشرطة  المعلومات التي قدمتھا وزارة العدل     2012 ،أیلول/سبتمبر 30 السّجل المركزي االتحادي 
 الجنائیة االتحادیة بألمانیا

 معلومات عن أنور 

 1963 ،شباط/فبرایر  3موالید الحولة، سوریا بتاریخ 

 [عنوانھ البریدي في ألمانیا]

 لم یتم العثور على أي قیود حتى بعد استخدام معلومات شخصیة مختلفة في عملیة البحث. 

 

المحكمة أنھ یسمح للمترجمین الشفویین باالنصراف كخبراء [فیما یتعلق بالترجمة من وإلى األلمانیة،  أعلنت القاضي كیربر رئیسة  
 والعربیة، والفرنسیة] لعدم وجود أي طلبات تتعلق بأدائھم القسم. 

لیس ھناك أي مساومات  مساًء. أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ    1:22أُغلقت فترة أخذ األدلة في محاكمة أنور في تمام الساعة  
 من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني.  257ألحكام البند (ج) من المادة  الإلقرار بالذنب وفقً 

 . ا ظھرً  1:24ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

  



International Research and 
Documentation Center  

18 

 2021 ، كانون األول/دیسمبر 2 – الیوم المائة وستّة 

سبعة أشخاص، وسبعة ممثلین من الصحافة. سجل مصوران مقاطع    صباحا بحضور  9:32بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
كلینجھ وبولتس. لم یكن محامي المّدعین    انالعام  انفیدیو، والتقطا صوًرا فوتوغرافیة قبیل بدء الجلسة. ومثّل االّدعاء العام المّدعی 

 . ا ولم یكن محامي الدفاع بوكر حاضرً بواقع عشرة دقائق،  ا ، وانضم محامي المّدعین بانز إلى الجلسة متأخرً ارایجر حاضرً 

   العام  االّدعاء – ) الختامیة المرافعات(  البیانات 

على ما تمّكن مراقب المحاكمة من سماعھ في   بناءً  ،الختامیة التي قام المدعیّان العاّمان بتالوتھا بیاناتلل[ما یلي ھو ملخص 
د تفصیل المالحظات اإلضافیة داخل األقواس  المحكمة. یُشار إلى االقتباسات المباشرة باستخدام عالمتي التنصیص ""، فیما یرِ 

 المربعة]. 

 مقدمة 

والذي قال إنھ "ال یمكن لمن عانى من التعذیب    جان أمیري ھما الختامیة باقتباس للكاتب النمساوي الیھودّي  بیانات استھّل المّدعیان العاّمان  
أن ما حصل في أجھزة  ومة،  المحاك  مدةاالقتباس قد شغل تفكیرھما طیلة    ذلكأفاد المّدعیان العاّمان أن    ".اأن یشعر بأنھ في وطنھ أبدً 

للعودة، إالّ أنھ لم یكن بإمكان   أن یجدوا ُسبًال   ا. وعلى الرغم من محاولتھم جمیعً إلى األبد   على الناجین  اندًب   تركقد  المخابرات السوریة  
أي منھم أن یشعر بأنھ في وطنھ مّرةً أُخرى. وقال المّدعیان العاّمان إنھ یمكن لكل الحاضرین في قاعة المحكمة أن یشعروا بذلك.  

 تلك. وأضافا أنھ ینبغي للضحایا أن یعرفوا أنھم لیسوا بمفردھم في معاناتھم

لقانون الجنائي الدولي،  أحد التحدیات التي یواجھھا امن العقاب یشكل    النضال وض الحرب ضد  خ   المّدعیان العاّمان إلى أن  وأشار
الدعاوى العامة. وبحسب المدعیین   تحریكتاریخیة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة، ولكن، یشّكل الضحایا أساس  ال  ات مسؤولی إحدى الو

على كافة   یصعب مرٌ أھو المحاكمات والتحقیقات المتعلقة بالجرائم الدولیة  سیاق  الدعاوى العامة في  تحریكالعامین، إن المشاركة في 
  بإخفاء ھویة الشھودال  إلك  وال مفر من التعامل مع ذ شعورھم بالصدمة النفسیة.    استثارة، بل ومن شأنھ أن یؤدي إلى  القیام بھ  الضحایا

  ، ولكن محاكمة كوبلنتسفي    تم تطبیق تلك التدابیر . وبحسب المدعیین العامین،  لھم   محامٍ   توفیر الحمایة لھم، وتوكیل ، وعند الضرورة
   مع حقوق أخرى.  ذلك ال ینفي تعارضھا

وأضرار  من آثار سلبیة    یحملھ ذلك، لما قد  فتّاكأمر    من ھذا القبیلتسجیل وقائع محاكمات  المطالبة ب وأضاف المّدعیان العاّمان أن  
عن اعتقادھم بأن كل ما یتم تسجیلھ   من ھذه الخطوة، فضًال   لإلدالء بشھاداتھم كونھم یشعرون بالخوف أصًال   الشھوداستعداد    على  بالغة

بحسب  ومن شأن ذلك أن یحمل تبعات سلبیة على المحاكمات المستقبلیة،    ،أم آجًال   المطاف في ید النظام السوري عاجًال بھ  ینتھي  سوف  
لھم في استعادة   ا، وأن تكون عوًن الرضاب من األشخاص  الكثیرأن تُشعر   ا من شأنھا أیضً  تلك المحاكمات أن ا المدعیین العامین. وأضاف

 المھدورة.  كرامتھم

ذلك    ینسحب عن طرح أسئلة مؤلمة أو مزعجة. وبحسب المدعیین العامین، لم  ھوده، وإحجامھ  ج  على  وشكر المّدعیان العاّمان الدفاَع 
 . ألسف الُمنِصف على جمیع المحاكمات الجنائیة، ل السلوك

  ا قال المّدعیان العاّمان إنھما یأمالن بأن یتمكن الّضحایا، أو بعضھم على األقل، من أن یشعروا بأنھم في وطنھم مرة أخرى. ووفقً 
التي أُجریت في كوبلنتس.  تلك  إجراء محاكماٍت من قبیل    ینسیادة جّو من التعایش السلمّي یشمل الناس أجمعتتطلب  دعیین العامین،  للم

وأشارا إلى دیباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تنّص على أّن " ھذه الجرائم الخطیرة التي تھدد السلم واألمن  
تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب أّال تمر دون عقاب، وأّنھ یجب ضمان مقاضاة  والرفاه في ا لعالم، [وأن] أخطر الجرائم التي 

المّدعیان ن مرتكبیھا على   الدولي". وخلص  التعاون  تعزیز  الوطني، وكذلك من خالل  تُتّخذ على الصعید  تدابیر  فعال من خالل  حو 
ل على ألمانیا وغیرھا من الّدول   ال  ودون مرورھا بال عقاب.    تحول  أن   من أجلمرتكبي ھذه الجرائم    كي تقاضيالعاّمان إلى أنھ یُعوَّ

من خالل زیادة عدد األفراد    نطاق المالحقة القانونیةولیس من شأنھ أن یكفل اتساع  الجماعیة،    ینطبق ذلك إال على الجرائم الوحشیة
وأن التبریر الوحید للجوء إلى مثل ھذه المحاكمات [محلی�ا] بموجب [الوالیة القضائیة العالمیة] متعلقٌّ فقط بالقضایا التي  ،  المالحقین

   یطال أثرھا المجتمع الدولي ككّل.

الوالیة القضائیة العالمیة]،    بموجب [التي تُجرى    على وجھ التحدید   مّدعیان العاّمان على أھمیة سیادة القانون في تلك المحاكمات أّكد ال
، وھو آخر مّدعٍ عام  بنیامین فیرینكزلواستشھدا بمقولة . سوف یعود بالضرر على ھذه المسألة القضاء دور "المالك المنتقم" لعب  وأن

ھدفنا، وال نسعى  : "االنتقام لیس ومفادھا  ،االفتتاحیة في نورمبرج مرافعتھال یزال على قید الحیاة، في شارك في محاكمات نورمبرج 
للمدعیین العامین، ینطبق ذلك على   ا قضّیتنا ھي طلب التماس تتقّدم بھ اإلنسانّیة إلى القانون." ووفقً إن [...]  إلى مجرد قصاص عادل. 

، أو  بأكملھیُنَظر إلى شخص بمفرده على أّنھ ممثل لنظام حكم غیر شرعي   یمكن أن  تدور حول سیادة القانون. الالتي    ھذه المحاكمة
في األفعال  تھم  مدى مساھمة الم تحلیلي تبایني حول إجراء تقییم  الضروري في ھذا المقام ھو إن بل . بحقّھ  ُمسبَقة أحكام أن یتم إصدار 

 ن إلى أن ذلك ھو مكمن التحدي الذي یواجھ القانون الجنائي الدولي. وخلص المّدعیان العاّما  .المرتكبةاإلجرامیة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Am%C3%A9ry
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Ferencz
https://www.youtube.com/watch?v=b67B-MoKG_o
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السیرة الذاتیة للمّدعى علیھ أنور    تفاصیل  سوف یتقیدان بإیرادأشار المّدعیان العاّمان إلى أنھما  وقبیل الخوض في تفاصیل الموضوع،  
باإلضافة إلى ذلك،    .وألغراض متعلقة بإصدار الحكمصورة الوضع العام في سوریا،    مالمح  رسمبُغیة  وذلك  ،  فقط  سب االقتضاءح

  الُحكم   نص   وجود ھجوم منھجي وواسع النطاق في سوریا، لكون القضاة قد أّكدوا إلمامھم بذلك في عن  سیقدمان توضیحات محدودة  
وستُستخدم تواریخ اإلدالء بالشھادة أمام المحكمة لإلشارة إلى الشھود الذین ُسمح لھم بعدم الكشف    . اكمة إیاد الغریب مح  في الصادر  

 لم یتم إخفاء ھوّیتھم في المراحل السابقة من المحاكمة.  وذلك في حالعن ھُوّیتھم، 

 الموضوع 

السوریون    أبدى سوریا. وبحسب المدعیین العامین،    وشملت ،  العربيالربیع  ومظاھرات    احتجاجات   2011العام    اندلعت في أوائل 
  من   ااعتبارً   الحكومة ضد    مظاھرتھم  وبدأوا ،  2011شباط/فبرایر    من  ااعتبارً   االحتجاجات في البلدان العربیة األخرى تعاطفھم مع  
وتسارعت وتیرة  المظاھرات بصورة وحشّیة.    عن طریق فضّ   الموجةلتلك  تصّدت الحكومة    سرعان ماو   .العام نفسھ آذار/مارس  

 اتّخاذ. أشار المّدعیان العاّمان إلى  2011في درعا على ید الحكومة في آذار/مارس    القتلىسقوط عدد من    في ضوء  األوضاع  تصعید
دون أن یقتصر  عامة السكان،    مما أثّر على ،  على المشافي  السیطرة وتفتیش،  النصب نقاط  من قبیل    من التدابیر  ا الحكومة السورّیة عددً 

 لكن، لم یُحل ذلك دون انتشار االحتجاجات في عموم أنحاء سوریا. و.  فقط  االحتجاجات السلمیةمن شاركوا في  على

، باإلضافة  في أجھزة االستخبارات األربعة  ا رؤساء وضبّاطً   وضّمت ،  2011خلیة إدارة األزمة السوریّة في آذار/مارس    تشكیلتم  
ن،  ن العامیْ . وبحسب المدعییْ وسریعة ،  ودامیة،  وحشیة  بصورة  إلیھا مھمة إصدار األوامر المتعلقة بقمع المظاھرات   ت. وأوِكل إلى آخرین

وھو ما  النظام،    أیدي  شخص على  200ما یزید على    وتسببت بمقتل  2011أولى العملیات العسكریة في درعا في نیسان/أبریل    نُفذت
العامین،  ثم  .  احصل في دوما أیضً  المدعیین  المتمرّدة". وبحسب  المدنیین في "األحیاء  السكان  بمھاجمة  الجیش  أجھزة    قامتشرع 

سقط آالف المدنیین ما بین جریح وقتیل جراء استخدام  في قمع المجتمع المدنّي. و   مركزيّ   بدور  السوري  االستخبارات السوریة والجیش
   ، والرصاص الحي. ھراواتال

واإلھانة. وأفاد المّدعیان العاّمان أن    للتعذیب تعّرضوا  وال إنسانّیةً،    في ظل ظروف   في السجون  وُزّج بھمكثیر من األشخاص،  الاعتُقل  
ولم    ،بالمعتقلینالسجون    وغّصتاندالع الثورة. مع    اسوءً   ووتیرتھ نظام التعذیب معمول بھ منذ عقود، ولكن، ازدادت طبیعة التعذیب

تلك    كانتالمعارضة. وبحسب المدعیین العامین،  شوكة  ْسر  من أجل كَ المعلومات،    الستخالص تُستخدم عملیات التوقیف واالعتقال  
   وسیلةً للقضاء على المعارضة.بمثابة العملیات 

سوء التغذیة،  عانوا من  ، وتعّرض المعتقلون فیھا لعنف جماعيّ و وصف المّدعیان العاّمان التعذیب الجسدّي والنفسّي في السجون،    كما
  موت". وُدمجت المشافي العسكرّیة في ھذا النظام الن ھي "زنازین  والعامین، إن زنازین السجن  ی . وبحسب المدعی كتظاظ الزنازینوا

المشافي العسكریة لتعذیب األشخاص، وتحولّت إلى منشآت تعذیب، بحسب المدعیین  استُخدمت  ،  االحتجاجات ، فمنذ أن اندلعت  اأیضً 
، ومشفى  507، ومشفى تشرین  601مشفى المّزة  ال سیّما  األخیرة" للمعتقلین،    الوجھة"  أصبحت تلك المشافي ھي العامین. وعادةً ما  

یتم تجمیعھا في ألبوم   لھا  فوتوغرافّیة   رٍ صو  ، والتقاطلى تلك المشافيإالجثث    تم إرسالما    سرعانھ  حرستا. قال المّدعیان العاّمان إّن 
أحد رشوةً بزعم تسھیل عملیة    یطلبال    كيحاالت الوفاة بین المعتقلین  إثبات    من ذلك   القصد  وكان  في مقابر جماعیة.   تؤخذقبل أن  

   عنھ بصورة غیر رسمّیة. في محاولة لإلفراج  حد المعتقلینعدم اّدعاء موت أ وبما یضمن ، ھماإلفراج عن 

العامین، المدعیین  دورً   وبحسب  الدولة  أمن  باسم  المعروفة  العامة  المخابرات  إدارة  إلى جانب    ا لعبت  في سوریا،  ا  المخابرات  ھام�
التابع إلدارة المخابرات   251یقع الفرع  مختلفة. عوكان لدى كل تلك األجھزة فروالعسكریة، والمخابرات الجوّیة، واألمن السیاسي، 

الخطیب في دمشق،   الخطیب"   إطالق اسمبب  ذلك ھو سوالعامة في حّي  الفرع    . علیھ  "فرع  العامین، كان ذلك  المدعیین  وبحسب 
الكائن    40  القسمباإلضافة إلى  حواجز أمنّیة،    ونصب بالكثیر من عملیّات االعتقال،    251عن دمشق وما حولھا. وقام الفرع    مسؤوالً 

  اكان تابعً   40  القسم حافظ مخلوف، وھو أحد أبناء عمومة بّشار األسد. وعلى الّرغم من أن    40قیادة القسم  وتولّى جسر األبیض.    في 
عن تنفیذ المداھمات، وتفریق االحتجاجات، وعملیّات التفتیش عند    ، وكان مسؤوالً بعض الشيءفي قراره  تفّرد  ، إالّ أنھ  251للفرع  

ذلك    في ُعھدة موظفي   ویودعھم،  251إلى الفرع    سجناءه   نقلاعتاد أن ی لسجنھ الخاّص،    40  القسمالفتقار    ا . ونظرً الحواجز األمنیة 
من الوحشیة، وسرعة التنفیذ   نفس الّنَسق ب االعتقاالت  ما تمت تلك    اھ دائمً ، أوضح المّدعیان العاّمان أن . وعلى نحٍو أكثر تفصیًال الفرع

عمد القسم إلى تكدیس  . ومنھم  . وتّم اعتقال المدنیین، ومعاملتھم بصورة سیئة، ومالحقة كل َمن یھرب كما لو كانت مداھمة خاطفة
 . ب فروع التعذی إلى نھایة المطاف  األشخاص في الحافالت والسیارات كي یتم اقتیادھم في

یتم إعالمأضاف المّدعیان العاّمان أن  یتّم إعالم أقارب واإلجراءات الجنائیة،    توقیفھم  یراعِ المعتقلین بأسباب اعتقالھم، ولم    ھ لم  ھم  لم 
سیّحل بھم في غضون األیام،  ذا  أن یتصوّروا ما  251بأماكن تواجدھم. وبحسب المدعیین العامین، كان بإمكان معظم معتقلي الفرع  

. ووّد موظفو الفرع لو  ادخولھم الفرع. واتّسم األمر بالوحشیة، ولم یكن مصیرھم معلومً   بمجردأو األسابیع، أو حتى األشھر المقبلة  
یدعو أال  بیدھم  أبدً كان  یرتاحون  المعتقلین  االستقبال"  مالمعتقلون    ووجد؛  اا  "بحفل  یُعرف  فیھ    أوسع  حیثبانتظارھم،  ا  السّجانون 
إلى الطابق السفلي    نزولھمإال عند    لضربابالحائط في بعض األحیان. ولم یتوقّف  ھم  رؤوس  بضر ذلك    وتضّمن،  االمعتقلین الجدد ضرًب 

   ن حفل االستقبال.لم ینُج م ھمبعض بأن امن المنشأة، علمً 

https://syriaaccountability.org/library/inside-the-raslan-trial-the-al-gharib-verdict-in-detail/
https://syriaaccountability.org/library/inside-the-raslan-trial-the-al-gharib-verdict-in-detail/
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ض أحد المعتقلین للضرب بقسوة من قبل أحد ضباط الفرع   عند وصولھ إلیھ في حزیران/یونیو    251أشار المدعیان العامان إلى تعرُّ
في مراحل الحقة من اعتقالھم، في حاالت قلیلة فقط، نُفذت إجراءات حفل االستقبال  و.  الساحة الخارجیة ، ما أفضى إلى وفاتھ في  2011

ثیابھم في الطابق السفلي،    التجرد من   على المعتقلین الجدد    یتم إجبارانتھاء حفل االستقبال،    وبعدالفرع.    ولیس عقب وصولھم إلى 
وتُعاد ثیاب  اسم "اإلجراء األمني".    الممارسة   تلكوضعیة القرفصاء بضع مرات وھم عراة، وأُطلق على    أخذ  مع،  أجسادھم  تفتیشو

أھمیة الحصول  ألن  لجلسات تحقیق عنیفة،    وخضعوا أثناء اعتقالھمأحذیتھم.    وأربطةمقتنیاتھم الشخصیة،  بعد مصادرة    المعتقلین إلیھم
من    اللتحقیق أحیاًن خضعوا  تعرضوا للتعذیب بشدة، و على المعلومات عن طریق انتزاع اعترافات باإلكراه كانت أھمیة ثانویة حیث  

، وكیل  إھانة المعتقلینیتولى أمر  ،  سّجان واحد على األقل  كل جلسة تحقیق  یحضر ما  علیھم أي أسئلة ذات فائدة. وعادةً    تُطرح غیر أن  
ح مستخدمة  بْ أسالیب التعذیب من قبیل الفلقة، والدوالب، والكرسي األلماني، والشَّ   أن  من الُمحتمل ھ  قال المدعیان العامان إن و   الشتائم لھم. 
 وكان الصعق بالكھرباء من األسالیب المستخدمة بشكل یومي.  . قرونبل ومنذ منذ عقود، 

  ما تم رفض   اوكثیرً .  (فرع الخطیب)   251في الفرع    طیلة فترة اعتقالھم  ال إنسانیة   ا ظروفً   قاسوا أضاف المدعیان العامان أن المعتقلین  
النساء، واألطفال، وكبار الّسن في زنازین  ُزّج ب وعلى الرعایة الطبیة أو العالج، حتى عندما كان ذلك ضروری�ا.    حصولھمطلبات  

األشخاص وعیھم على    من المعتاد أن یفقد  ، لذا كان الھواء  الزنازین ألجھزة تكییف  وافتقرت   . ا  یمكن النوم فیھا إال وقوفً مكتّظة جد�ا ال 
  وكانت .  أصًال مع أنھ لم یكن من الممكن تناولھ  ،  كافیةً لھم  الطعام المقدم    تكن كمیة . ولم  في الزنزانة  إثر تدنّي مستویات األكسجین

النظافة "كارثّیة"   البراغیث أوضاع  الزنزانة،    ال سیما مع سقوط  إلى  والقمل من سقف  تزكم  باإلضافة  التي  المعتقلین  رائحة عرق 
متطلبّات النظافة الشخصیة األساسیة، ما أّدى إلى إصابتھم بالجرب، والطفح    أدنى  لىع  الحصولاالغتسال أو  ب لھم  ولم یُسمح    األنوف.
. باإلضافة  تطاق بسبب البول والغائط ال  انبعاث روائح    ، األمر الذي أّدى إلى ااضطروا إلى قضاء حوائجھم داخل الزنزانة أحیاًن الجلدي.  

من المعتقلین   الكثیرإلى ذلك، دائما ما سمع المعتقلون صرخات اآلخرین الذین یتعرضون للتعذیب. وخلص المّدعیان العامان إلى أن  
  الذي   تاليھو الشخص ال  خشیة أن یكون  وذلك   تعّرض أحد المعتقلین نفسھ للتعذیب،  ایجدون أمر سماع صرخات اآلخرین یفوق سوءً 

للعنف    ال سیما مع تعرضھم في الُمعتَقَل،    صوابھمفقدوا  ھم  من   الكثیرأن  من الغریب  سیتعرض للتعذیب. وقال المدعیان العامان إنھ لیس  
 أقاربھم. بحقّھم أو بحق  اعتداءات جنسیةبارتكاب أو  باالغتصاب والتھدید،  اأیضً  الجنسي، واإلھانة 

  2011  ،نیسان/أبریل  29خلص المدعیان العامان إلى أنھ عندما بدأ النظام السوري بھجومھ المنھجي والواسع النطاق بین تاریخي  
یتعرضون لضروب من العنف الوحشي،    251في الفرع    معتقل  4,000، أي عندما انشّق أنور، كان  2012  ،كانون األول/دیسمبر  7و

أن ذلك   ھم من  الكثیر. ووجد علیھم حقیقی�ا  اشّكل خطرً  ھامدةً  اجثثً احتمال مغادرتھم الفرع  أن تھم، إذ ویعیشون حالة خوٍف دائٍم على حیا
یفوق سوءً  اآلخرین  بالخوف، وسماع صرخات  إلى    االشعور  أحدھم  العامین،  تعرض  المدعیین  الجسدي. وبحسب  أصاب  التعذیب 

أنھ تعذیب قائم بذاتھ كما أشاروا في نص الحكم الصادر في محاكمة إیاد  القضاة في توصیفھم اعتقال األشخاص في فرع الخطیب على  
 . الغریب

 ,P1, P11, P12, P19, P25, P27, P28  المّدعون:  ومنھمالكثیر من الشھود وصفوا تلك األوضاع،  قال المدعیان العامان إن  
P30, P41, P39, P38, P34, P32, P22, P50, P48, P47, P46, P44, P42. 

ا مقتضًب  التالیةیتناول شھادة كل مّدعٍ، و  ا[قّدم المّدعیان العامان ملّخص� في    االعتقال مدة  و؛  زمان ومكان وكیفیة االعتقال:  التفاصیل 
  علیھم إلى ذلك  آثار  ؛ و251أثناء اعتقالھم في الفرع  والمعاناة التي مّروا بھا  ینطبق ذلك)،    حیث، وغیره من األماكن ( 251الفرع  

والذي یوفّر    SJAC’s trial monitoring websiteزیارة الموقع التالي:    رجى یُ على موجز شھادة كّل مّدعٍ،    لالّطالعیومنا ھذا.  
 روابط لموجز شھادة كل شاھد في المحكمة].  اأیضً 

سوء المعاملة في فرع الخطیب أثناء مدة التوقیف [أي بین  جراء   لقوا حتفھم اشخصً   30  ما ال یقّل عن ن خلص المّدعیان العامان إلى أ
 ]. 2012 ،كانون األول/دیسمبر 7 –  2011 ،نیسان/أبریل 29تاریخي 

 الُمتّھم 

   إلى عرض السیرة الذاتیة للمتھم: اانتقل المّدعیان العامان في حدیثھم

   بعد أن حصل أنور على شھادة الثانویة العامة (البكالوریا)، التحق بالجامعة في دمشق لدراسة القانون. •
. وأضاف المّدعیان  1986، حیث بدأ یعمل معھم في العام  1984السورّیة في العام    بصفوف الشرطةوتقّدم بطلب لاللتحاق   •

في حماة بتاریخ    حصلتالمذبحة التي    وعقبالعامان أن المعارضة تعّرضت الضطھاد شدید على ید حافظ األسد في الثمانینیات.  
 . 2011نظیرتھا السائدة بعد العام  مع الظروف حینھا وتشابھت، بالمعتقلینالسجون  اكتّظت ، 1982 ،شباط/فبرایر 2

دراستھ الجامعیة في  و، عمل أنور ضابط شرطة في حلب، والحسكة، وطرطوس، وذلك بعد أن أنھى تدریبھ،  1987وفي العام  •
   .تخصص القانون 

في أكادیمیة    مدرب�ا أنور تدریبھ كضابط شرطة، وتخّرج كثاني أفضل ضابط في فئة رتبتھ. وعمل بعدھا    أنھى،  1992وفي العام   •
 . العام عام ونصف مدة لالشرطة 

  ألدائھ   ا من العمر، تمت ترقیتھ للعمل في إدارة المخابرات العامة نظرً   اعامً   32، أي عندما كان یبلغ أنور  1995وفي العام   •
 عام ونصف العام. مدة ل 251لفرع وقاد دوریات تابعة لالمھني المتمیز. 

https://syriaaccountability.org/trial-monitoring/
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   في كفرسوسة.  285عمل ضابط تحقیق، ونُقل إلى الفرع ثم  •
 . ھناكحیث شغل منصب رئیس قسم التحقیق    251، ثم أُعید نقلھ إلى الفرع  2008  ،آب/أغسطس  9رتبة مقدم بتاریخ  ب   وأصبح •
 . 2011 ،كانون الثاني/ینایر 1رتبة عقید بتاریخ   إلىوتمت ترقیة أنور  •
الفرع   • األول من  الطابق  في  أنور  الطابق    251وكان مكتب  التحقیق في  وكانت مكاتب  الخطیب في دمشق.  الكائن في حي 

ضبّاط تحقیق،    7-6  منھم،  اموّظفً   40-30ھناك. وضّم قسم التحقیق    كان لھ مكتب ثاناألرضي، فیما كان السجن في القبو حیث  
 وكتّاب محضر، وضبّاط السجن اآلخرین. 

 . 2012 ،فیھ حتى كانون األول/دیسمبر عمل   حیث  2012 ،أیلول/سبتمبر 9بتاریخ  285وأُعید نقل أنور إلى الفرع  •
 قبل أن یغادر سوریا. نور في العمل  الیوم األخیر ألھو  2012 ،كانون األّول/دیسمبر 7تاریخ  وكان •

  29[الواقعة بین تاریخي    التوقیف  مدةات القتل، والتعذیب، والحرمان من الحریة، واالعتداء الجنسي أثناء  أشرف أنور على عملّی 
عن السجن الذي    ]، بحسب المدعیین العامین. وأوضحا أن أنور كان مسؤوالً 2012  ،كانون األول/دیسمبر  7  –  2011  ،نیسان/أبریل

بتسلسل قیادة واضح، وأصدر أنور    للتعذیب. اعتمد الفرع الھیكل التنظیمي للمؤسسة العسكریة فیھ  اعتُِقل فیھ األشخاص، وتعّرضوا  
عن إعداد    . وبحسب المدعیین العامین، كان أنور مسؤوالً اأیضً   تحت إشرافھ   ن والسّجان عمل  و،  لدیھ ضباط التحقیق  ل   أوامر مباشرة

األوامر، أوضح المدعیان العامان أن إعطاء أوامر    إصدار   لوردیّات، وتعیّن على الموظفین أن ینصاعوا ألوامره. وفیما یخصّ جداول ا
. یعرف الجمیع عن التعذیب، ولم یكن من الضروري  وفعّال " راسخلوجود "نظام تعذیب  ا بتعذیب أحد المعتقلین لم یكن ضروریا نظرً 

األوامر الصریحة [بالتعذیب] فقط في الحاالت التي ینبغي أالّ یتعّرض  یتم إعطاء    استخدامھ. وكانیقضي ب الحصول على إذن صریح  
األشخاص فیھا للتعذیب وسوء المعاملة الوحشیین. وحضر أنور بنفسھ بعض جلسات التحقیق، بحسب المدعیین العامین، ولكن، بصفتھ  

أي من ذلك"، فھذا ھو دور موظفیھ. ومع ذلك، عرف أنور على الدوام جسامة ما   قسم التحقیق، "لم یلّّطخ یدیھ باقترافل اورئیس اعقیدً 
قسم التحقیق،  ل  ابصفتھ رئیسحیث كان على علم بما یحصل   ؛یحصل من عملیّات قتل، وتعذیب، وحرمان من الحرّیة، واعتداء جنسي

،  2011على التعذیب في حاالت التحقیق الفردي بعد آذار/مارس    . وبحسب المدعیین العامین، لم یوافق أنور دون اكتراث   وتقّبل ذلك 
 في الفرع.   عملھ ة یمنعھ ذلك من مواصل  ، دون أنأعاق عملھ كمحقققد التعذیب إلى أن عزى ذلك یُ و

 *** 

 دقیقة]   25[استراحة لمدة 

 *** 

 تقییم األدلة 

 م من الصالحیات والتجرید المزع

  عدد من الوثائق،   بفحص قاما    ن ی اللذ  روتشیلد ماركوس  الدكتور األستاذ و ورمانت  ورا الاستمعت المحكمة خالل المحاكمة إلى الخبیرة  
بدأ في    جاء في اإلفادة أنھ قد  وبحسب المّدعیین العامین،  .المتھم دفاع محامي إفادة، واأیضً   كثیر من الشھودالواستمعت إلى شھادات  

  اواعتبارً بعد أن تنقّل بین الفروع،    285. وعمل في الفرع  1995لعام  عملھ كضابط شرطة في أواسط الثمانینیات، وفي أمن الدولة في ا
عّمت سوریا  قد  . قال المّدعیان العاّمان إن أنور دفع بأن الفوضى  فیھ  قسم التحقیقل  ارئیسً   251، عمل في الفرع  2008من العام  

  دفعالحرس الجمھوري على قمع تلك الفوضى.  وقوات  ة الرابعة بقیادة ماھر األسد  وأقدمت الفرق ،  2011  ، آذار/مارس  15بتاریخ  
في نطاق مسؤولیاتھ، حسب قول    251بحجج تشیر إلى أن الحرس الجمھوري على وجھ التحدید قد شارك الفرع  المدعیان العامان  

إفادة  من اإلصابات. وبحسب ما ورد في    ذلك   ، وغیرركسول الحرس الجمھوري    اعتقلھم  من األشخاص الذین  الكثیر  تعرض  أنور. 
مما  ،  2011  ،آذار/مارس  15تاریخ    من  ااعتبارً   معتقلٍ ألف  عن  لیزید    250أنور، ارتفع عدد المعتقلین في الفرع من    دفاع  محامي

مفادھا أن ذلك [السجن المكتظ جد�ا] یقع ضمن نطاق    ا إبراز أنور حججً أشار المّدعیان العامان إلى  كما  .  الزنازیناكتظاظ    إلى  أّدى
من  من صحة االعتقاالت    أن یتثبت أراد  أنھ  و،  أوضاع ذلك السجنتوفیق یونس الذي اشتكى إلیھ أنور    251مسؤولیات رئیس الفرع  

القوائم ذات الصلة. تقدم أنور بشكوى    في معتقلین الذین لم تظھر أسماؤھم  یُفرج عن جمیع ال  قبیل إصدار مذكرات توقیف أصولیة، كي
إّنھ ینبغي لھ أالّ یفاتحھ    ، ولكن، رّد یونس على أنور في المرة الثانیة قائًال إفادة الدفاعإلى توفیق یونس في مناسبتین، بحسب ما ورد في  

في  على مسمعھ    ذكر  توفیق یونس  إنفي تلك اإلفادة  المحكمة  قال أمام  أنور  أن  بالموضوع مّرة أخرى. أشار المّدعیان العامان إلى  
  امباشرً  ارأى أنور في ذلك تھدیدً و رأس أنور.  مسقط  – في الحولة   أشخاص یحتجون ضد الحكومة  ھ ثمة أن  2011أوائل نیسان/أبریل 

 على إثر ذلك.  باالنشقاق ا، واتّخذ قرارً لھ

اإلفراج    منھاكثیرة    رأوام   وأصدر،  2011بأنھ ساعد أكبر عدد ممكن من المعتقلین بین آذار/مارس وحزیران/یونیو    ا وزعم أنور أیضً 
تقدیم ل  اكافًی   افي ذلك سبًب الحرس الجمھورّي  رأى  .  حیث تم اإلفراج عن بعضھم فعًال ،  حسب زعمھعن كافة المعتقلین غیر المسلحین، 

السبب وراء إعادة ھیكلة صالحیات    ھو   دفاع أنور، كان ذلكإفادة محامي  شكوى بحّق أنور لدى توفیق یونس. وبحسب ما ورد في  
ثم    في العمل.  لھ رؤساء  ك  40الرائد النعسان والقسم    وبتعیینالموظفین في الفرع، وقیام توفیق یونس بتجرید أنور من صالحیّاتھ،  

بأن یداوم على    ر تلّقى أوامرتبتھ رسمی�ا. وبحسب أنور،  خفض    دون   رفع التقاریر إلى رئیس الفرع فحسب، اقتصر دور أنور على  
لم یُسمح ألنور أن یُجري جلسات  و  داخل الدولة. القدوم إلى السجن بشكل منتظم بُغیة التغطیة على الغایة الفعلیة المتمثلة بتأسیس دولة 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/28/inside-the-anwar-raslan-trial-raslan-speaks-through-his-lawyer/
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  واصل التي  إفادة الدفاع  ، بحسب ما ورد في  285إلى الفرع    تم نقلھإلى أن  وذلك  ،  2011شھر حزیران/یونیو    منًء  ابتداالتحقیق  
مثل مشفى الھالل  مختلفة  كثیر من المعتقلین إلى مشاٍف  النقل  عن  ، سمع  نقلھ من الفرعبیل  وقُ .  ما ورد فیھا  المّدعیان العامان تلخیص 

اللجوء إلى العنف أثناء    تم  قیل لھ أنھ قدویصرخون وھو في مكتبھ،    اوكان بإمكانھ أن یسمع أشخاصً األحمر، والمشفى في حرستا.  
أدوات معلّقة على الحائط أو األسقف لتعذیب المعتقلین عدم وجود    وبخالف ما وصفھ عدد من الشھود، زعم أنور  جلسات التحقیق. 

   ح.بْ باستخدام أسلوب الشّ 

انشقاقھ مع الجیش السوري الحر في أواسط العام    ترتیب أمورقد حاول    إنھالدفاع    إلى قول أنور في إفادة  االعامان أیضً أشار المّدعیان  
لم  2011 اللیلیة لكون    بأنھ رفض أفاد  كما  .  أسرتھ  من غیر  اوحیدً   المغادرة   یُرد، ولكّنھ  أثناء إحدى وردیاتھ  احتجاز معتقلین جدد 

مع    ایومً   20سجن  وصدر بحقھ حكم بال،  معھ  إلى فتح تحقیق   ذلك   أدىأّي من قوائم المطلوبین. وبحسب أنور،    فيأسمائھم لم تظھر  
  9المراقبة المشددة حتى تاریخ  تحت    ُوضع زعم بأنھ  كما  .  285قل للعمل في الفرع  قبل أن ینُ ،  ووضعھ تحت المراقبة وقف التنفیذ  
في   وفرارهمن ترتیب أمور انشقاقھ   في نھایة المطافتمّكن  ف  غیر صارمة،  285. وكانت الضوابط في الفرع  2012  ،أیلول/سبتمبر

 . 2012كانون األول/دیسمبر 

ونُفذت    . 2008العام    من  ااعتبارً   251أنھ شغل منصب رئیس التحقیق في الفرع  وأشار المدعیان العامان إلى إفادة محامي دفاع أنور،  
ووصل  سیئة،    عومل المعتقلون معاملة. وأثناء عمل أنور في الفرع،  2011مع انطالق االحتجاجات في    واسعة النطاق  اعتقال  عملیات

  مرافق السجن زیارة  . وبحسب المّدعین العامین، اعترف أنور أنھ اعتاد  في األثناء  في خمس مناسبات السجن إلى مرحلة االكتظاظ  
حصول  ب   عدم معرفتھ   2012في آذار/مارس  الوفیات    في إحدى إفاداتھ حول  ولكنھ ذكر.  داخلھا  ھماة بعض وف  یُنِكربصورة منتظمة، ولم  

في الفرع في    المعتقلیناعترف بوفاة بعض    أنور  خلص المدعیان العامان إلى أنوبناء على إفادتھ،    .ا الشھر تحدیدً وفیات في ذلك  
 أوقات أخرى. 

ھا من  عدّ ، و2011في حزیران/یونیو    صالحیاتھجمیع  من  حول تجریده  إفادة أنور  في    ورد ما  أشار المّدعیان العامان إلى    كما  [...]
على أن تلك ھي مجرد حیلة عدم مروره على ذكر الموضوع  یؤكد إن ما  ،  العامین  للمدعیْین  اووفقً باب "المراوغة للدفاع عن نفسھ".  

 تبنّى   ألنھ لم یّدع أنور بأنھ ُجّرد من صالحیاتھ  و  .كافّة  ذات الصلة، والتي زعم فیھا بأنھ قد ُجّرد من صالحیاتھالدفاع إفادة ب  قبل اإلدالء  
عندما كتب سیرتھ    أي ،  للقیام بذلك  قد سنحت لھ أكثر من فرصة نھ  أ  على الرغم من ،  2011لنظام في حزیران/یونیو  ل  امنتقدً   افً موق

لقد  .  ، أو أثناء التحقیق معھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتّحادیة بألمانیا، ومكتب الشرطة الجنائیة للوالیةعلى سبیل المثال  الذاتیة
ألن كل ما ذكر  كتابتھ سیرتھ الذاتیة أو التحقیق معھ من قبل الشرطة،  أثناء    الواقعةتلك  إلى ذكر  حینھا  أنور    یتطرقالبدیھي أن    منكان  

  محط تقدیرظل   أنھتشیر إلى  وبحسب المدعیین العامین، أدلى أنور بإفادة  أجھزة المخابرات السورّیة.   في یتمحور حول دوره السابق
  التي أدلى بھا أمام المحكمة   P56شھادة ، وویفید الطلب في االعتبار.  P56ال سیما إذا ما أخذنا طلب استدعاء الشاھد لدى الكثیرین، 
مخابرات، ومثّل فیھا أنور إدارة    فرع من عمید واحد من كل  تألفت  ، واللجان التي شكلتھا وزارة الداخلیةأحد أعضاء  أن أنور كان  

من    ا إذا كان مجّردً تلك اللجنة الھاّمة  في    ا أنور عضوً   نفترض تعیین" أن  السخیفمن "لقال المّدعیان العامان إنھ  و المخابرات العامة.  
   .افي حینھ  صالحیاتھ

ي  أن یُسَمح لھ في الوقت ذاتھ بأن یّظل ف وشخص من صالحیاتھ،  جرد أن یُ   ا أیضً بأنھ "من غیر المنطقّي"    ا دفع المدعیان العامان أیضً 
  في منصبھ حتى وإن كان  شخص   تُظھر بقاءصورة عامة  مالمح  رسم  تُ " أن  ومن المنافي للمنطقعلى الصورة العامة. "  احفاظً منصبھ  

، أو اعتقالھ، أو  الخدمة منذلك الشخص   یتم تسریحأن في تلك الحالة  من الُمرّجح ن العامین، وبحسب المدعییْ . " الظالمال یثق "بالنظام 
الضباط   أفاد بأن ، إذ، وھو ضابط ذو رتبة رفیعة في إدارة المخابرات العامةP10 ا وأّكد ذلك اإلجراء أیضً .  ا قسرً نقلھ إلى مكان آخر  

عمل في  الذي  اأیضً  P55  الشاھدوأّكد ذلك  للعمل في مناطق نائیة. أنھم یُنقلون، أو 285الفرع  المشكوك في أمرھم یُعتقلون من قبل 
من أحد الفروع    انقلھ عقیدً   باإلشارة إلى واقعةمن صالحیاتھ  بتجریده  قال المّدعیان العامان إنھ یمكن دحض مزاعم أنور    .285الفرع  

من االمتیازات في الفرع الذي نُقل إلیھ، فلم یكن    بالكثیرأنور  وتمتع  العامة إلى أحد الفروع األخرى المتخصصة في إجراء التحقیقات.  
وأن  ضابط غیر جدیر بالثقة من صالحیاتھ،  جرد من "الھراء" أن یُ لرتبتھ. وبحسب المدعیین العامین، إنھ  من    خفًضاأمر نقلھ بالتالي  

الدفاع بقولھ إنھ ُجّرد    ة إفاددون مراقبة في فرع آخر. وعالوة على ذلك، دفع المدعیان العامان بأن أنور ناقض نفسھ في    یُترك للعمل
ال حصر لھ من المعتقلین في وقت الحق.    ا ، وباّدعائھ في الوقت ذاتھ أنھ ساعد عددً 2011من جمیع صالحیاتھ في حزیران/یونیو  

یكو أن  إما  المرء  أن  إلى  العامان  المدعیان  مجرد�ا  وخلص  یتمتّع   صالحیاتھ  من ن  أن  أو  أي شخص،  عن  باإلفراج  مخّول  وغیر 
 .عتقلینعن الم باإلفراج ایُصدر أمرً لمن ُجّرد من صالحیاتھ أن یستحیل منطقی�ا" وبصالحیات تخولھ اإلفراج عن المعتقلین. "

وممارسة   في منصبھ أنور استمرار  أكدوا  قد الموثوقینمن الشھود  اأن عددً مفادھا  ا، وساقا حججً مضى المدعیان العامان في حدیثھما
خارج مبنى فرع الخطیب باإلدالء بشھادتھ حول المناصب    االذي عمل حارسً   P5قام  حیث  .  2011صالحیتھ بعد حزیران/یونیو  

على نحو منتظم حیث    251وبحكم عملھ، اعتاد أن یدخل الفرع    وتسلسل القیادة فیھ. ،  الموكلة إلى ضبّاطھ  ، والمھام في الفرع  الوظیفیة
ھاّمة،  التحقیقات ال القیام ببعض بنفسھ  أنور  وتولى .  P5عرف الجمیع أن أنور ھو رئیس قسم التحقیق، والمسؤول عن السجن، بحسب 

المحكمة بھ. وأمر أنور السّجانین أثناء   P5ما أخبر بناًء على ، الساحة الخارجیة إحدى حفالت االستقبال في  2011وحضر في العام 
، توقّف السّجانون  P5دون التحقیق معھم بشكل صحیح. وبحسب كي ال یحول ذلك عن ضرب المعتقلین الجدد  یتوقفواحفل بأن ذلك ال
كان من المعتاد  ، بحسب ما خلص إلیھ المدعیان العامان. عالوة على ذلك،  علیھم  نوروجود سلطة أل  مما یؤكد،  ضرب المعتقلینعن  

 . 2012حتى آب/أغسطس  األوامر  وإصدارهأنور في فرع الخطیب،  مالحظة

https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/28/inside-the-anwar-raslan-trial-raslan-speaks-through-his-lawyer/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/09/inside-the-raslan-trial-i-know-we-defected-relatively-late-but/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/09/04/inside-the-raslan-trial-torture-an-insider-witness-and-facebook/
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اكان  و،  40  الذي عمل في القسم   إیاد الغریب أكد المتھم السابق  وعالوة على ذلك،   أن أنور    من المعلومات الداخلیة،   ھائًال   یعرف كم�
لما أخبر بھ الشرطة    ا ، وذلك وفقً الغریب  وھو تاریخ انشقاق ،  2012حتى كانون الثاني/ینایر    251قسم التحقیق في الفرع  ل  اكان رئیسً 

في الطابق األول [یقصد الثاني] فوق السجن    ب، كان ألنور مكت إلفادة إیاد الغریب  اووفقً   .2016  ،آب/أغسطس  16األلمانیة بتاریخ  
آخرین   40-30محققین، و  7-6من  تشكل إن قسم التحقیق  قائًال  في التفاصیل الغریب   واستفاض الكائن في القبو والتابع لقسم التحقیق.  

 اأحیاًن تم استدعاؤه  ، و251. وكانت رتبة أنور أعلى من رتبة مدیر سجن الفرع  انینوسجّ ،  وموظفي أرشیف،  محاضركتّاب    ما بین
 جسنی دوكبیر المحققین الجنائیین السید    قیام  ن إلىاأشار المدعیان العام.  وخبرة  لما یتمتع بھ من مھنیة  اكمحقق نظرً   285إلى الفرع  

شھادة الغریب التي أدلى بھا    إلى   اإلشارة   تعذّر وعلى الرغم من    . 2020أیّار/مایو    27المحكمة بتاریخ    أمامالمعلومات    تلكبتقدیم  
لوالیة القضائیة الدائمة لمحكمة العدل االتّحادیة بألمانیا بموجب اأنور  في محاكمة    إفادتھ یمكن استخدام كامل    ،تھمحاكمللشرطة في  
، ویمكن بالمصداقیة  شھادة الغریب التي أدلى بھا للشرطة  تتمتع]. وبحسب المدعیین العامین،  Rechtskreistheorie[باأللمانّیة:  
یدفع الغریب لتجریم أنور بغیر وجھ حق أثناء التحقیق  قد  في محاكمة أنور. أفاد المدعیان العامان أنھ لیس ھناك سبب    كاملة استخدامھا  

ضابط صف  إیاد الغریب الذي كان    یُشرلم  فمعھ من قبل الشرطة، ألنھ لم یكن یعرف أن أنور في ألمانیا، وأن ھناك تحقیق جاٍر بشأنھ.  
القبیل لم    شيء  كون  ،مزاعم تجرید أنور من صالحیاتھ  إلى  بصورة منتظمة   251اعتاد أن یزور الفرع  و  ،40  القسم في   من ھذا 

  ، بحسب المدعیین العامین.یحصل

یبحث    P18كان    بشھادتھ.   اإلدالء على ھوّیة أنور في المحكمة یوم  P18إلى الموقف الذي تعّرف فیھ    ا شار المدعیان العامان أیضً أ
أقاربھ [ الخطیب  .  2011اسمھ] في حزیران/یونیو  ُحِجب  عن أحد  أنور في فرع  بمقابلة  لھم  الرشوة، ُسمح  وبعد أن دفعت عائلتھ 

. وبحسب  251في الفرع  ذلك الشخص قد اعتقل  إذ قیل للعائلة إنھ من المرجح أن یكون    ،P18عن مكان تواجد قریب    لالستعالم
بادئ    P18  وانتظر أمامھ.    P18ن كان المسؤول عن تسییر األمور عندما "مثل"  المدعیین العامین، أوضح أنور بشكل ال لُْبس فیھ مَ 

  أنھا كانت محاولة لتخویفھ. وقام السجانون بجره عنوةً  أصوات صراخ مرتفعة، وشعر  أثناءھادقیقة، سمع  15األمر أمام المكتب مدة 
بأن یذھب إلى    P18لجثث ویغادر". كما أمر أنور  بأن "یحمل واحدة من ا  P18داخل المكتب حیث عاملھ أنور بخشونة، وأمر    إلى

بمغادرة    P18، وأال یستفسر عن الموضوع مجدد�ا. ولكن، عندما ھّم  لى التعیینالجثث ال عإحدى  مشفى تشرین أو حرستا وأن ینتقي  
أن یعود إلى سوریا، وأن یسلّم نفسھ ألجھزة المخابرات،    P18: ینبغي لقریب  وھي ،  المكتب، ناداه أنور وأخبره بأن ھناك شروط معینة

تبرھن تلك الحادثة    الثاني، وتسلیم جثة قریبھ اآلخر المفقود. خلص المدعیان العامان إلى أن  P18اإلفراج عن قریب    یمكنحینھا فقط  
اتخاذ القرار في الفرع، واتّسم بموقفھ المتعجرف تجاه اآلخرین، وعاملھم بعدوانیة. وبدت آثار الصدمة  أنور تمتع بصالحیات    أنعلى 

 .P18من تلك األحداث واضحة للعیان على 

منصب أنور القیادي في الفرع، حیث قابل أنور في العام    اقد أّكد أیضً   كریستوفر رویتردفع المدعیان العامان بأن الصحفي األلماني  
یتمتع "بذاكرة صوریّة أو نحو ذلك".  ھ  أن   اجید�ا للمعلومات، وأخبر المحكمة أیضً   اكان مصدرً   قال رویتر إن أنور  عقب انشقاقھ.  2013

رویتر مرات كثیرة في كتاباتھ عن أجھزة المخابرات السوریة. أشار المدعیان العامان إلى أن أنور  عندما اقتبسھ  تھ  كما برزت مصداقی 
عقب االنفجار الذي حصل في كفرسوسة في نھایة العام    ،علي مملوك  ،آنذاكامة  أخبر رویتر بأنھ التقى برئیس إدارة المخابرات الع

لقسم التحقیق.    ا. وشارك في ذلك االجتماع كل من علي مملوك وحاشیتھ، باإلضافة إلى أنور بصفتھ رئیسً 2012وأوائل العام    2011
قق أنور في التفجیر، وكان بدوره غاضبا جراء انعدام  د علي مملوك، وھو أھم شخص في أجھزة المخابرات العامة، أن یحرِ ولكن، لم یُ 

في    ارفیعً   االمھنیة في التعامل مع الموضوع. ومع ذلك، ووفق ما أفاد بھ المدعیان العامان، یُظھر ھذا االجتماع أن أنور شغل منصًب 
االجتماعات إلى جانب مسؤولین رفیعین في أجھزة المخابرات والسلطات األمنیة.  تلك  شارك في إحدى    كونھ قد أجھزة المخابرات  

وفق زعمھ. خلص المدعیان العامان إلى أنھ   ،من كافّة صالحیاتھومجرد�ا  "  ا"مھمشً   اشخصً أنور  بالتالي، من غیر المحتمل أن یكون  
على النقیض من ذلك،  و  في مثل ذلك االجتماع،  یشارك  بأنجراء أصولھ أو توجھاتھ الناقدة  غیر موثوق  لم یكن لیسمح ألي ضابط  

أو أوائل العام    2011. شدد المدعیان العامان على أن ذلك االجتماع ُعقد في أواخر العام  االجتماع  أثناءمح ألنور بأن یقدم اقتراحاتھ  سُ 
 األقل. من سلطاتھ كافّة ستة شھور على فیھا اّدعى أنور أنھ ُجّرد   ، أي في الفترة التي2012

  P53وأخبر    حول نفوذ أنور وصالحیاتھ الواسعة على صعید اتّخاذ القرار.   اأدلى بشھادتھ أیضً   P53حاجج المدعیان العامان بأن  
قل بسبب حالة تشابھ  أنور إلى فرع آخر. واعتُ نقَل  قبل أن یُ   2012الشھر في أواخر تّموز/یولیو    مدة تقرب منكمة أنھ اعتقل  المح

وزوجة أنور    P53وتجمع والدة  .  2003مع أنور كون األسرتین كانتا جارتین في السكن منذ العام    P53أسماء، وتواصلت عائلة  
. خلص المدعیان العامان إلى أن  نھمع أنور عقب اإلفراج ع  P53إلى تواصل    اعالقة صداقة جیدة حتى الیوم. وتمت اإلشارة أیضً 

حدود دمشق. كانت مكالمة ھاتفیة واحدة من أنور    ھانطاقصالحیات أنور الواسعة على صعید اتخاذ القرار والتي تجاوز    یدل على ذلك  
  ا في الطرف اآلخر من البلد، في الوقت الذي اّدعى فیھ أنور أنھ ُجّرد من صالحیاتھ كافّةً. ووفقً   المعتقلینكفیلةً باإلفراج عن األشخاص  

، لتعذّر علیھ أن یجري اتصاالتھ  للنظام  الٍ غیر مو  ُعدّ ، وأنھ  فعًال   أن أنور قد كان تحت المراقبة   للمدعیین العامین، لو فرضنا جدالً 
   بغرض الترتیب لإلفراج عن المعتقلین في غضون ساعتین أو ثالث. 

إلیھ المدعیان    أشار لما    ا وصالحیات واسعة على صعید اتخاذ القرار في فرع الخطیب، وفقً   بنفوذ،أن أنور تمتع  كما أكد عدد من الشھود  
.  بما ال یقبل الشكو  ایقیًن ن فقط إلى الشھود الذین شاھدوا أنور في الفرع  اسیشیر  االعامان. ومع ذلك، أوضح المدعیان العامان أنھم

أجریا  كما    . ارفیعً   ا بصفتھ ضابطً   ھعلی   وتعرفھم الشھود أنور في الفرع،  أولئك  كل من    مشاھدة  یةوكیف  زمن[أشار المدعیان العامان إلى  
   ].لمصداقیة أولئك الشھود اتقییما مقتضًب 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/06/25/inside-the-raslan-trial-details-on-branch-251/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/inside-the-raslan-trial-prosecution-life-sentence-expected/
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  یتمكن من مشاھدةلم    P11لرغم من أن  وعلى ا  . P11، أضاف المدعیان العامان أن أنور أّكد قیامھ بالتحقیق مع  P11  شھادة بالنسبة ل
 اعترف بذلك.  ألنھالمحقق، إال أنھ من المؤكد أن أنور حقق معھ  

أشار على وجھ    ألنھتجریم أنور    تعمدھ  لم یروا أن و  ومتماسكة،ة  متّسقتھ  ، رأى المدعیان العامان أن شھادشھادةب  P41وفیما یتعلق  
 غیاب أنور.  عندالتحدید إلى أن نائب أنور كان یحضر التحقیق 

إلى أن  P49وبخصوص   العامان  المدعیان  أنور    P49، أشار  العامین، أظھرت    في اإلفراج عنھ. وصف دور  وبحسب المدعیین 
اإلفراج عن بعضھم  للضرب، والتعرض بعض المعتقلین من على تجنیب  2011في كانون االول/دیسمبر  ا كان قادرً الشھادة أن أنور 

أنھ    . ویبدوارؤسائھ في العمل، على الرغم من أنھم لم یقتنعوا بھا تمامً   لدى   انصاع موّظفوه ألوامره، والقت قراراتھ قبوالً فقد  .  إن شاء
 ، بحسب المدعیین العامین. فعًال   أنور مجّرًدا من سلطاتھ من ھذا القبیل لو كانإجراءات ب القیام  من المستحیل

، ویرجع ذلك إلى قیام كوفي  بعض الشيءأكّدت أنھا تلّقت معاملة حسنة    P16، أشار المدعیان العامان إلى أن  P16وبالحدیث عن  
ومع ذلك، أظھرت شھادتھا أن أنور كان رئیس قسم التحقیق المسؤول في فرع الخطیب في    عنان بزیارة سوریا أثناء فترة اعتقالھا.

 . 2012نیسان/أبریل 

، دفع المدعیان العامان بأن كبیر المفتشین الجنائیین كنابمان عرض في المحكمة الشھادة  [اسمھا  ُحِجب] السوریة  بالممثلةوفیما یتعلق  
أثناء مقابلتھا مع  و  لإلدالء بشھادتھا.  شخصیاا لم تَْمثُل أمام المحكمة  لدى الشرطة، على الرغم من أنھ  االتي أدلت بھا الشاھدة سابقً 

. وأكد أنور  معاملة حسنةمنھ    لقیت بل وأفادت أنھا  ال  تجریمھ،  تتعمد  بأنور في الفرع، ولم  ، وصفت الشاھدة بمصداقّیة لقاءھا  الشرطة
 تلك الشاھدة في الفرع. شاھد الدفاع أنھ   إفادةنفسھ في 

في مكتبھ في فرع الخطیب حیث  تلك الشاھدة  ب ، أشار المدعیان العامان إلى أن أنور نفسھ أكد أنھ التقى  P33  شھادة بالنسبة لوأّما  
 تمتع بصالحیات اتّخاذ القرار، وسّھل عملیة اإلفراج عنھا.   ارفیعً  اھویتھ بصفتھ ضابطً تعرفت على 

لم یقدم معلومات من شأنھا  و"،  لشخص الكاذبل  اتجسیدً [انظر النص أعاله]، أشار المدعیان العامان إلى أنھ كان "  P58وبخصوص  
 بشھادتھ".  یدلي كي  P58خاب استثمار من دفع المال للشاھد "  :ناالعام المدعیان وقال . تُثبت أقوالھأن 

ھ بكل  ن أ. ومن وحي الخیال كان  الصالحیات "زعم أنور بتجریده من  العامان أن جمیع المعتقلین اآلخرین أكدوا أن    المدعیانأضاف  
  امن صالحیاتھ". ووفقً  موظف معھا بخالف التستّر على واقعة تجرید  أن یتعامل ینبغي مشكالت أخرى السوري  تأكید كان لدى النظام 

 رادع". ال ھاللمدعیین العامین، من المرّجح أن النظام السوري كان سیُفّضل أن یُشھر واقعة التجرید من الصالحیات لالستفادة من أثر

 الدفاع كمحاولة لتسخیف األمر مرافعات 

الدور الذي أداه فیھا.  أن یقلل من شأن  و  ،األوضاع في سوریامن   ف سخّ أن یُ   في مرافعات الدفاع   أفاد المدعیان العامان أن أنور حاول 
للشھادة التي أدلى بھا    اوفقً الصحیح،    العكس ھو  لعلولكن،  ،  2011قبل آذار/مارس    مقبولة كانت  تحقیق  الجلسات  أن  ، اّدعى أنور  أوالً 

  وبعد إشاراتھما  .ج سنی دو الجنائیین المفتشین كبیرد آخر ُعرضت شھادتھ في المحكمة من قبل  وشاھِ   ،P52و  P40و  P35كل من  
، خلص المدعیان العامان  2011آذار/مارس    قبل   251إلى ما قّدمھ الشھود من أوصاف للتعذیب وظروف االعتقال في الفرع  باقتضاب  

وذلك على النقیض  األشخاص،    تعذیب بعض حضر  ، وأن أنور نفسھ  ذلك التاریخكانت كارثیة حتى قبل    الفرع إلى أن الظروف في  
بحسب المدعیین العامین، كانت األوضاع  و.  2011  ، آذار/مارس  15، أفاد أنور أن "الفوضى" عّمت سوریا بتاریخ  ا. وثانًی بھ  مما دفع 

  احتجاجات حینھا بعیدة كل البُعد عن الفوضى، وتلخصت باألحرى بقیام المدنیین بالمطالبة بحقوقھم األساسیة عن طریق  في  في سوریا  
حرب    نشوب ما أّدى في نھایة المطاف إلى  م"،  ذین مارستھما الدولةلوالقمع واالضطھاد البالعنف الجماعي، "معھا  وتم التعامل  سلمّیة.  
بشكل واضح على حقیقة    تدلّ للمدعیین العامین. وخلُصا إلى أن إفادات أنور في ھذا الشأن    ابكل تأكید، وفقً   بالفوضى  اتسمتأھلیة  
 . وتوجھاتھموقفھ 

عندما أراد أن  وذلك    2011بحقّھ في صیف العام    إجراءات تأدیبیة  باتّخاذ اّدعى في إفادتھ    أنور  أنكما أشار المدعیان العامان إلى  
موجة من االعتقاالت الجماعیة. واّدعى أنور    على إثر  تم جلبھم  معتقلین جددبحّق  صادرة أصولیا  یتحقق من وجود مذكرات توقیف  

بحقّھم أي مذكرات توقیف أو لم ترد أسماؤھم في قوائم    إذا لم تصدر  ة الرابع  الفرقةأنھ رفض استالم األشخاص المعتقلین من قبل  
المدعیان    ". أشار2011نیو  في حزیران/یو  السائدة  بواقع األوضاع المطلوبین. وقال المدعیان العامان إن تلك االّدعاءات "ھي استخفاف  

  تمت االعتقاالت    تلك بحقھم، وأن    صادرة   مذكرات توقیف   وجود   عن عدمأخبروا المحكمة  قد  من الشھود    الكثیرإلى أن    االعامان أیضً 
من أشكال سیادة    للمدعیین العامین، حاول أنور أن یُضفي شكًال   ا . ووفقً معھم  أصولي   بصورة تعسفّیة، وأنھ لم یتم إجراء أي تحقیق

عب المماَرس من قبل أجھزة المخابرات، ولم یذكر أيٌّ منھم وجود   القانون، وھو أمٌر غیر قابل للتطبیق. وتحّدث جمیع الشھود عن الرُّ
 سیادة القانون.  ھادولة تحكم

 *** 

 دقیقة]   70[استراحة لمدة 
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 إلى القاعة عقب انتھاء فترة االستراحة]. [لم یعُد ثالثة من الحضور 

 تقییم األدلة 

 251الفرع  صالحیات  باالستحواذ المزعوم على 40 القسمقیام 

تحقیقاتھ  جِر  لم یبسط سیطرتھ على فرع الخطیب، ولم یُ   40  القسمأن  تؤّكد  المأخوذة في ھذه المحاكمة    األدلةدفع المدعیان العامان بأن  
لفرع  البوابات الخارجیة لعلى إحدى   ا الذي عمل حارسً  P5قال أنور.  عن دفاع ال محامو تقّدم بھ  بخالف ماالفرع، ذلك  داخل الخاصة  

  القسم في شھادتھ أن    وأفاد .اھم معتقلین جددً یغادرون عقب جلب   40  القسمما شاھد موظفي    اإنھ كثیرً   2012حتى آب/أغسطس    251
،  251تحقیقاتھ في الفرع    40  القسم  یباشرلم  و  . الرئیسب عائلة حافظ مخلوف    عالقةإلى    انظرً ،  بقدر من حریة التصرفتمتع    40

وأن    40  القسم. لم یسبق للمتّھم اآلخر إیاد الغریب الذي عمل في  فقط عملیات االعتقال  تنفیذ  عن قمع االعتصامات، و  وكان مسؤوالً 
بشدة. خلص    تُجّرمھقد  التي  تلك    منھا  من المعلومات،  أنھ قد أدلى بالكثیرعلى فرع الخطیب، على الرغم من    القسم  ھیمنةتحّدث عن  

القسم مكلف�ا بالكثیر من  صالحیات فرع الخطیب، حیث كان  على    40  القسم  ھ من غیر المنطقي أن یستوليالمّدعیان العامان إلى أن 
. عالوةً على ذلك،  والمھام  من االختصاصات   إلى تكلیفھ بالمزیدیكن بحاجة  ، ولم  السریعقوات التدخل  أحد تشكیالت    بصفتھ  األعمال

 اط الفرع نفسھ. من قبل ضّب  251في الفرع م خضعوا للتحقیق أنھ 40 القسمأفاد جمیع الشھود الذین اعتقلوا من قبل 

 من المسؤولیة الجنائیة التخفیف محاوالت 

لم یتم تعلیق األشخاص على الجدران أو من السقف،    أنھ  مّدعیاللمدعیین العامین، حاول المتّھم أن یخفف من مسؤولیتھ الجنائیة    اوفقً 
م تعلیقھم من سمعوا معتقلین آخرین یت   و أشاھدوا  وح،  بْ بأسلوب الشّ من الشھود في شھاداتھم أنھم تعرضوا للتعذیب    الكثیرولكن، أفاد  

الجدران أو  الشأن، وھم:  .  السقف  في ھذا  بشھاداتھم  أدلوا  اللذین  الشھود  العامان عددا من  المدعیان  ،  P27، وP33، وP1[ذكر 
رئیس المفتشین  بل  أحد الشھود الذي ُعرضت شھادتھ في المحكمة من قباإلضافة إلى  ،  P46، وP39، وP35، وP32، وP28و

 .جسن ی الجنائیین دو

المعتقلین، ومع ذلك، تبنّى أنور ذلك   بحق على استخدام الوحشیة    اتمامً أن أنور لم یوافق  ب   وجب االعترافقال المدعیان العامان إنھ یت 
في الحاالت قد تُفضي  عارض أنور ذلك على سبیل المثال،  .الموقف فقط في الحاالت التي عرقل استخدام الوحشیة فیھا عملھ كمحقق 

معھ من قبل    أثناء التحقیق  أن أنور أوضح  أشار المدعیان العامان إلى.  المبرح  الضرب   جراءموت األشخاص أو فقدانھم الوعي    إلى
ھذا الشأن،    من التفاصیل في المزید    2017  ، تشرین األول/أكتوبر  27فورتمبیرغ بتاریخ  -مكتب الشرطة االتحادیة للوالیة في بادن

كونھا عدیمة الفائدة  ھ لم یعرف ماذا یفعل ببعض جثث المعتقلین التي كانت تُجلب لھ في بعض األحیان  " أن ا"متھّكمً أفاد  عندما  وذلك  
،  الموصوف أعالهالموقف ب اإلقرار أھمیة  تفوق  أھمیة الوظیفة والمنصب بالنسبة ألنور أن خلص المدعیان العامان إلى   .لعملھ بالنسبة 

  الدفاعبالتالي، كانت مرافعة  و.  توقیف المعتقلین في الفرع وصالحیات اتّخاذ القرار خالل مدة    بسلطة  أنھ تمتععلى الرغم من    وذلك
محاولة فاشلة إلنكار مسؤولیتھ عن الظروف واألفعال الالإنسانیة في الفرع والتي حصلت بمعرفتھ،    2020أیار/مایو    18بتاریخ  
 نطاق عملھ، وتحت إمرتھ.  وضمن

 ھجوم منھجي وواسع النطاق 

األوضاع في    تفاصیل   2021شباط/فبرایر    24الصادر بتاریخ   الُحكم  نص  المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس قد أوردت في   بما أن
لم  فھجوم منھجّي وواسع النطاق ضد الشعب السوري،  عبارة عن  ، و"ووصفتھا بصورة صحیحة" على أنھا  مدة التوقیفسوریا خالل  

عن بعض الشھود الذین وصفوا األوضاع ذات الصلة بفرع الخطیب خالل تلك الفترة،    مقتضبة معلومات    سوى المدعیان العامان    یورد
 وھم: 

P1  ,P4  ,P8  ,P11, P12  ,P16  ,P19  ,P24  ,P26  ,P27  ,P28  ,P30  ,P31  ,P33  ,P34, P35  سارة فایز  ,P38, 
FR18 ,P41 ,P46, P47 ,P49 ,P50 ,.P57 

ُعرضت في المحكمة    أقوالھمأولئك الشھود وصفوا بأنفسھم األھوال التي حصلت في الفرع، أو أن    كل   أشار المّدعیان العامان إلى أن 
. ووصفوا كیف تعرض المعتقلون للضرب، والشتم، واإلھانة، وأنھم  أجروا مقابالت معھم عن طریق محققي الشرطة الذین سبق وأن  

حزن الشھود  أن  المدعیان العامان    واعتبربھذه األھوال حتى الیوم.    امتأثرً الكثیر منھم  ال یزال  والحیاة.    ھم إلىكانوا أقرب للموت من 
ووصف أولئك الشھود أنھم لم یتعرضوا للتعذیب،    لقى بظالل سحابة قاتمة على قاعة المحكمة أثناء اإلدالء بشھاداتھم.قد أدموعھم  و

الكائن في    السجنفترات زمنیة مختلفة في  ھم قبعوا  ولكنھم تمكنوا من سماع صرخات معاناة اآلخرین. أشار المدعیان العامان إلى أن 
وتضّور المعتقلون  .  ا أیضً   فیھ  الدماء والعرق والبرازامتزاج روائح  سوء التھویة، واألوضاع الناجمة عن  ، ووصفوا  251قبو الفرع  

  أن أقوال المّدعیان العامان    عدّ إلى التحقیق.  د اقتیادھم  عن   إال  الزنازین  ولم یُسمح لھم بمغادرة،  ُمنعوا من االغتسالعلى الدوام، و  اجوعً 
التي كانت تُعرف    5إلى الزنزانة رقم    اقتیاده  تمثل عینة من إفادات جمیع الشھود، ال سیّما وصفھ عملیةفي المحكمة    P28الشاھد  

شبیھة بقبر مظلم ُزّج فیھ    زنزانة  ھذه اللحظة، وكانت  إلى إنھ یشعر كما لو أنھ ال یزال یقبع في الزنزانة    P28وقال    "بزنزانة الموت". 
على الوقوف    P28  وأُجبر أمتار.    6-5، وبطول  متر  3.5-3نوافذ. وكانت بعرض  والضوء  لل  توافتقر،  اشخصً   140-130  بنحو
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  50*30، وفتحة في أسفل باب الزنزانة بمساحة  ااألخرى. وكان ھناك دورة میاه أیضً ى  لعلى إحدى قدمیھ، ثم عمتواصلة  ساعات  لست  
یختنقون. وعادةً    كادواأنھم  المعتقلون   وشعر سنتیمترا یدخل عبرھا ھواء وضوء خافت من الممر. واستخدمت مراوح الشفط للتھویة،  

 على التنفس. تھم ا أّدى إلى عدم قدرمالسّجانون بإغالق فتحة الباب، م عاقبھمما 

طبیبین مقیمین في المشفى الكائن بجانب فرع  كونھما قد عمال    األحوال في الفرع من وجھة نظر مختلفة   P51و  P56وصف الطبیبان  
الجفاف  یعانون من  إلى وجود معتقلین    باإلضافة ،  فیھالرعایة الطبیة  موارد  . ووصفا عدم كفایة  ا أیضً   وقاما بزیارة الفرع الخطیب،  

المدة    تعد من المؤشرات على طول لحاھم    وإطالق ،  الداخلیة  البول والبراز على سراویل المعتقلینآثار  إن    اأیضً وسوء التغذیة. وقاال  
،  )الُخّراج الخمج (من المعتقلین بمختلف أنواع    الكثیر  عن إصابةالطبیبین    حدیثالتي قضوھا في الُمعتَقَل. كما أشار المدعیان العامان إلى  

فقط، ولم  یقدموا العالج بحده األدنى  بأن  الرعایة الطبیة    يمختصّ ُسمح لكانوا في وضع یھدد بقاءھم على قید الحیاة. ومع ذلك،  أنھم  و
یُسمح لھم بتحدید طبیعة العالج أو من ینبغي لھ أن یحصل علیھ. وكانت رائحة المعتقلین كریھة جد�ا، وكانت ثیابھم ممزقة. ولم یجُرؤ  

للطبیبین،  ا. ووفقً وقاموا بمعاقبتھ، السجانونقاطعھ ،  تحدث أحدھمإذا و، لإلصابة الحقیقیةقلة منھم على إخبار الطبیب باألسباب  ى سو
أو الفشل    ةالجلط اإلصابة ب للوفاة، من قبیل    كاذبة  اتم التستر على النطاق الكلّي للتعذیب باستصدار شھادات وفاة مزیفة تعطي أسباًب 

طبیبة مقیمة في مشفى    2021تشرین الثاني/نوفمبر    18أن تُدلي بشھادتھا بتاریخ    من المفترض الشاھدة التي كان  وتعمل    . يالكلو
عرض كبیر المفتشین الجنائیین فراي إفاداتھا السابقة التي أدلت بھا أثناء مقابلتھا  ف،  شخصی�الم تمثُل أمام المحكمة  . واأیضً   الھالل األحمر 

 المحكمة.  أمام تي زمیلیھاأقوالھا ما ورد في إفادمع الشرطة. وأّكدت 

یبِد أّي منھم رغبةً واضحة  ، حیث  دمصداقیة أولئك الشھو   الشك ال یخالط   خلص المدعیان العامان إلى أن    ا تجریم المتّھم. ووفقً ب لم 
، والمطبخ  اإلجراء األمني: حفل االستقبال، وما یلي  التفاصیل الصغیرة، من قبیلنفس    اجمیعً للمدعیین العامین، ذكر أولئك الشھود  

لالنتظار،   الخارجیةكمكان  والّدَرج،والساحة  ومیماتي    ،  وأبو غضب  األول،  الطابق  التحقیق في  القبو وغرف  في  السجن  ومرافق 
علیھا،    التوقیع  على  أُجبر المعتقلونواألوامر غیر الُمعلنة باستخدام التعذیب، واالعترافات المعّدة مسبقًا التي    نبوصفھما أعنف سّجاَنیْ 

وتقیید عدد مّرات وأوقات استخدام دورات المیاه، والزنازین المزّودة بنوافذ مّطلة على الخارج، واألنبوب األخضر الذي یحمل اسم  
آخر ما یربطھم بالعالم الخارجي    على أنھ األذان    یرفعأحد المسؤولین في األمم المتحدة، وعدم كفایة الطعام، "وصوت المؤذن وھو  

 بعید جد�ا عنھم". كأنھ والذي بدا  

بغیر وجھ    الحریة للحرمان من    أثناء مدة التوقیف  تعرضوا  قد  معتقلینأن آالف ال  في  خلص المدعیان العامان إلى أنھ لیس ھناك شكّ 
الجسدي، واالعتقال في ظروف   العلیا في كوبلنتس  بالتعذی   شبیھةحّق، والتعذیب  المحكمة اإلقلیمیة    الُحكم   نص   في  ذلكب. وأّكدت 
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 والوفاة أعداد حاالت التعذیب 

والبالغ عددھا    أثناء مّدة التوقیف  251تعذیب التي حصلت في الفرع  ال  حاالت المتھم    لصالح یُحسب  یتوجب أن  أنھ    أفاد المدعیان العامان 
. وفي سیاق توضیح كیفیة إحصاء ذلك العدد، أشار المدعیان العامان إلى مرافعة دفاع أنور التي أفاد فیھا أنھ لم یمّر یوم  حالة  4,000

  1,000لم یقل عن    فیھ   . وقال إن عدد المعتقلیناشدیدً   ااكتظاظً   251فیھ سجن الفرع    یشھدلم    2011  ، آذار/مارس  15واحد منذ تاریخ  
للمدعیین العامین، لم یكن ھناك مدة اعتقال محددة، واختلفت مدد اعتقال أولئك الشھود   ا . ووفقً عن ذلكالعدد زاد ما  اكثیرً وبل ال ، اأبدً 

  ،P50و  ،P4واعتُقل كل من  أن یقبع في الفرع مدة تتراوح بین بضعة أیام إلى ثالثة أسابیع.    أُجبر معظمھم علىفي فرع الخطیب.  
  أن افترض المدعیان العامان  علیھ،  و  ثالثة أشھر. مدة تقرب ال  P22لشھرین، فیما اعتقل    P1واعتُقل   . اواحدً   ا شھرً و[...]    NW15و

لكان  ،  اشھرً   16  كانت   أن مدة التوقیف   جدالً   لو فرضنا إلى فرع آخر. و  نقلھ عنھ، أو  اإلفراج  نحو شھرین في الفرع قبل    بقي كل معتقل  
 5,000عدد المعتقلین    لبلغمتوسط مدة االعتقال على أنھا ثالثة أشھر،    حددنا. ولو  تلك الفترةفي    قد اعتقلوا  على األقل  شخص  8,000

إیاد الغریب الذي أخبر مكتب الشرطة    تلك األعداد . وأكد  لصالح المتھم  4,000عدد المعتقلین على أنھ  حساب  ا  ین ، یتوّجب عللذا.  لمعتق
  75 أن ضربنا مثًال شخص قد اعتقلوا واقتیدوا إلى فرع الخطیب. فلو   100نحو أن  2011الجنائیة االتحادیة بألمانیا في تّموز/یولیو 

خالل    معتقل   24,000  لىإ  العدد بناء على أقوال إیاد الغریب   یصلقد    منھم قد أُفرج عنھ،  ا، وأن بعضً المظاھراتقد اعتقلوا في  ھم  من 
إنھ  الغریب  التوقیف. وقال  قد   مدة  نفسھ  اعتقال    ھو  الفترة    1,000شارك في  تّموز/یولیو    الواقعة شخص في    وكانون   2011بین 

  .2012الثاني/ینایر

إیاد الغریب إلى مكتب    وقّدمأثناء مدة التوقیف.    251توفوا في الفرع    معتقًال   30  ما ال یقّل عن  كما خلص المدعیان العامان إلى أن
.  الرھیبة  وتبعاتھا،  251من التفصیل بخصوص تجربة االعتقال في الفرع    درجةتنطوي على    االشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أوصافً 

في الفرع في الفترة الواقعة بین  جثث 10بأم عینیھ لفرع. وشاھد أثناء التحقیق معھم في ا تكرر أمر وفاة المعتقلینما  الھ، كثیرً  اووفقً 
على رأسھ  ضرب ُمعتقل  على    أحد السّجانینإقدام    2011بین تّموز/یولیو وأیلول/سبتمبر    شھد ، و2011أیّار/مایو وحزیران/یونیو  
كبیر    . لقد أّكد أي شكّ مصداقیة إفادات الغریب    ھ ال یعتري. خلص المدعیان العامان إلى أن تھإلى وفا  أفضىباستخدام سیخ معدني، ما  

تأّكد  ،  ما سبق. وفي ضوء  بشكل أساسي  إفاداتھ  علىھ  الحكم الصادر بحق  یقومإذ  ،  اأیضً   إفادات إیاد الغریب  دویسنجالمفتشین الجنائیین  
 : ما یلي

 ،2011یونیو أشخاص بین أیار/مایو وحزیران/ 10وفاة  •
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 .2011تموز/یولیو أیلول/سبتمبر بین  شخص  وفاة •

لعدم رغبتھ    اشھادتھ في المحكمة نظرً   عرض كبیر المفتشین الجنائیین كنابمان، الذي  FR18  الشاھد  أشار المدعیان العامان إلى أن
ص أثناء إحدى جلسات التحقیق التي خضع لھا، عقب فترة  اشخأحد األبشھادتھ في المحكمة في كوبلنتس، قد شھد وفاة    اإلدالء في  

آذار/مارس   أوائل  اعتقالھ في  أن    وتأكد  . 2012قصیرة من  التواصل بشكل جیّد مع مترجم مكت   FR18كنابمان من  ب  تمّكن من 
  كان منفعًال   الشاھدمصداقیة، وأن  ذات    FR18أنھ یرى أن شھادة    االشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. وأخبر كنابمان المحكمة أیضً 

حول المحاكمة التي لم یوافق علیھا. وبالتالي، یرى المدعیان العامان    آرائھكنابمان والقضاة عن  ل  FR18  أعرب جد�ا أثناء المقابلة. كما  
 : تأكد ما یليتلك الحادثة. وقاال إنھ  لتلفیق FR18أنھ لیس ھناك أي سبب ظاھر قد یدفع 

 . 2012في آذار/مارس  وفاة شخص واحد  •

  2011  في الفرع بین أواسط تّموز/یولیو   ا شخصً   15وفاة    شھدقال إنھ  و   . P4المّدعیان العامان في حدیثھما بإیجاز إلى شھادة    ثم أشار 
أُغمي علیھ في إحدى الزنازین الجماعیة بسبب    من العمر  . وكان بین المتوفین طفل دون السابعةمن العام نفسھ وأواسط آب/أغسطس  

  ا وكأن شیئً في الردھات  تُركت  جثثھم    وأن بسبب تعرضھم للتعذیب،    ا شخصً   13وفاة    P4سوء التھویة. وباإلضافة إلى ذلك، وصف  
وصف   P4. وقال المدعیان العامان إن لشاھدل ا وفاتھ، وفقً ، مما أّدى إلى جرتھعلى حن  المبرح  للضربشخص آخر  وتعرض . لم یكن

  P4 وصفھا الدقة. ما یلي ھو عدد حاالت الوفاة التي  تفتقر إلىكونھا ذكریات  استثناؤھاتم المزید من حاالت الوفاة في الفرع، ولكن، 
 : تأكد ما یليحیث بدقة،  

 . 2011آب/أغسطس  ومنتصف تّموز/یولیو  في الفترة بین منتصف ) في الفرع واحد   طفلینھم ب ( ا شخصً  15وفاة  •

أشخاص    10  ما ال یقل عن  شھد وفاة  إنھ لمحكمة  ل،  حكم عملھب   251زار الفرع  وفي مشفى الھالل األحمر،    االذي عمل طبیًب   P36  قال 
أشار    .2012  ،آب/أغسطس  18  بتاریخ  وانتھىتموز/یولیو    19  تاریخأول أیامھ    وافق، والذي  2012  من العام  أثناء شھر رمضان

اإلطار الزمني    یشمل  ي متأثرین بإصابتھم.فاالمشأحد  ي  ف  االحقً أو    ،في السجن  افورً   توفوا  إما  المدعیان العامان إلى أن أولئك األشخاص
أن    أن نفترض  یتوجب علینا،  وعلیھ. 251في الفرع    اشخصً   15وفاة   P4الفترة الزمنیة التي شھد فیھا    2012لشھر رمضان للعام  
على أن  غیر قادر    P36ا كان  . ولمفي الفرع نفسھ   P36التي شاھدھا  الجثث    ھي نفسفي فرع الخطیب    P4الجثث التي شاھدھا  

  P36أفاد  كما  توفي في المشفى.    ا واحدً  اأن شخصً أن نخلص إلى  بإمكاننا  المشفى،  والذین توفوا في الفرع،   المعتقلینبدقة عدد  یتذكر  
، ونھایة العام  2012بین شباط/فبرایر    ما   في الفترة الواقعة  في المشفىحالة أخرى   100حالة وفاة في فرع الخطیب، و 50أنھ شھد  
تخمینات.   مجرد كانت ألنھاإصدار الحكم،   اعتبارات بھا في كي یُؤخذلدقة الكافیة افتقرت أقوالھ في ذلك الخصوص ل. ولكن، 2013

المدعیان العامان  . وخلص  لم یتضح عددھم على وجھ التحدید، وأم ال  أثناء فترة التوقیف   توفي أشخاص كما أنھ من غیر الواضح ما إذا  
 : قد تأكد ما یليإلى أنھ  

 . 2012أغسطس /وآببین تموز/یولیو   وفاة شخص واحد  •

  مكث   التيزنزانة الجماعیة  ص في فرع الخطیب في الاشخأحد األ وفاة    ومشاھدتھ ،  P46اعتقال    یة وصف المدعیان العامان بإیجاز كیف
P46    وأشار المدعیان العامان باقتضاب إلى    إلى مشفى حرستا بسبب حالتھ الصحیة السیئة.نقل  قبل أن یُ   ، اعتقالھ األولى  ةلیل  طیلة فیھا
  ت أھدافھ ، والذي كان األعمىمن ضروب التعذیب    ا "ضرًب   مثلتھا  في المشفى، وخلصا إلى أن   السائدة  الظروف ب   المتعلقة   P46  أقوال 
لسجانین ومقدمي  سنحت ل  ارتُكب التعذیب بحق المرضى لمجرد أن فرصة ذلك قدلربّما  والمعلومات".    استخالص كل البعد عن    بعیدةً 

، ُخصص لكل فرع  P46غرفتھ في المشفى. وبحسب  شاركوه    251مرضى آخرین من الفرع    أن  P46. ووصف  الصحیة  الرعایة
یعرف ذلك الشخص من  الشاھد  كان  و.  251في المشفى، وكان أحدھما من الفرع  ه  دوجو مساحة في المشفى. وتوفي شخصان أثناء  

مساعدة، وأُصیب بالُحّمى في نھایة المطاف،   دون الذي منعھ من استخدام دورة المیاه  إلى الحد إلصابات شدیدة  ھ قبل، ووصف تعرض 
.  باردةً   أصبحتبعد أن    االسجانون بجر الجثة خارجً   وقام،  P46فیھ  نام  ما أفضى إلى وفاتھ. وتوفي شخص آخر في نفس السریر الذي  

مّرةً أخرى في أوائل تّموز/یولیو. ووصف    251إلى الفرع  نُقل  بعد أن    الزنزانة الجماعیة،أخرى في    حاالت وفاة ثالث    P46وشھد  
الفترة الزمنیة التي شھد  بعض الشيء  تداخلت  ووفاتھم.    أمرمن    تثبتوابعد أن  المتوفین  كیف قام المعتقلون اآلخرون بالدعاء ألولئك  

التي  الوفیات الثالثة  أن    أن نفترض  یمكننا،  لذاالشيء نفسھ.    P4في المھجع مع تلك التي شھد فیھا  وفاة    حصول حاالت   P46فیھا  
 : تأكد ما یلي. وعلیھ، حالة 14والبالغة عددھا   P4 اوصفھحاالت الوفاة التي   ضمن  علیھا تندرج P46شھد 

 في مشفى حرستا.   251من الفرع  شخصینوفاة   •

إحدى  في إلى المشفى  وصلت و  في الفرع. وفیاتفي مشفى الھالل األحمر المحكمةَ أنھ لم یشھد حصول  االذي عمل طبیًب  P51أخبر 
، وذلك في  أصحاب تلك الجثثأن یؤكد وفاة وُطلب منھ ، 251سیارة نصف نقل (بیك أب) محملة بجثتین أو ثالث من الفرع   المرات

  على تحدید   تدخلّھ اقتصر  فحصھم بطریقة صحیحة، ومن    P51وُمنع  .  2011بین الربیع وحزیران/یونیو    الواقعة   في الفترة  أحد األیام 
التي  نفسھا  ما إذا كانت تلك الجثث ھي  تحدید    لیس باإلمكان. ولكن،  على عظمجلد  كانت أجسادھم مجرد    حیثسیئة جد�ا،  ال  حالتھم

   ن. وھي نفسھا التي وصفھا الشھود اآلخر P51أن الجثث التي شاھدھا  علینا أن نفترض، وعلیھن.  وشاھدھا إیاد الغریب أو اآلخر
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  على   الوقوف أثناء مدة التوقیف. ولكن، لم یكن باإلمكان    251من الفرع    معتقًال   30  ما ال یقل عن  وفاة خلص المّدعیان العامان إلى  
وإلى  ،  الشھود الضحایا واألطباء  شھاداتیرجع ذلك إلى فحوى  وطبیعیة،    تكون وفاتھم. ویستحیل أن  على وجھ التحدید  أسباب الوفاة

فرع الخطیب، ومشفى    داخلجمیعھا    تكمنحزمة مسببات  في    وفاتھمأسباب    تتلخصالسیئة. لربّما    والظروف تعرض المعتقلین للتعذیب  
الذي تفحص ملفات قیصر للمحكمة    األستاذ الدكتور روتشیلدخبیر األدلة الجنائیة    وأكد.  لذلك الفرع حرستا الذي یعد بؤرة تعذیب تابعة  

،  متشابھة  اآثارً تحمل  أن جمیع تلك الجثث  شدد على    كما  .ألسباب غیر طبیعیة  الجثث المعروضة في ملفات قیصروفاة  یرجح  أنھ  
  إنھقال المدعیان العامان  ھ قد تم على نحو منھجي استخدام نفس األدوات، والتعذیب بأسالیبھ وظروفھ المختلفة.إن یمكننا القول ، وعلیھ

 . للتوّ ذُكرت التي  الثالثین حالةباستثناء  ،لمتھمااألخرى إلى حاالت الوفاة جمیع ب  یُسند التسبب لیس باإلمكان أن 

المدعیان  . وأضاف  فحسب  وعیھ أو أنھ فقد  بالفعل  توفي  كان قد  متأكد إذا  نھ بدا غیر  ولك  وفاة أحد المسنین،أنھ شاھد  الشرطة    P5أخبر  
ن  امكان وزم  عدم وضوح بسبب  في االعتبار عندما تقدما بطلب الئحة االتھام،   P18قریب  و   P17وفاة شقیق  ا لم یأخذا  العامان أنھم

  أحد األشخاص الذي أُصیبالمحكمة عن    P57أخبر  و  في ھذه المحاكمة.   األدلةإبراز  غیر واضح حتى بعد  بقي    ما  ، وھو حصولھما
   .وفاتھ ر الناري الذي أُصیب بھ قبل اعتقالھ ھو سبب  ولم یتسنّى تحدید ما إذا كان العیا  .ا الحقً توفّي بعیار ناري، و

ن أنور  تحت إشراف أنور. وكا  فرع الخطیب قد فارقوا الحیاة أثناء فترة التوقیف من معتقلي    معتقًال   30خلص المّدعیان العامان إلى أن  
 . على أن یعرف أن ذلك قد یحصل، وسوف یحصل، وأنھ أقر بحصول ذلك بكل استخفاف  اقادرً 

 العنف الجنسي بوصفھ جریمة ضد اإلنسانیة 

،  وP29،  وP28،  وP27،  وP12،وP4 ،  P16، وكذلك الشھود  ودرویش،  يّن البُ و  ،ورمانت أشار المدعیان العامان إلى أن الخبراء  
P46و ،P50و ،P57عدم االستھانة  وتحدثوا عن   قد أدلوا بشھاداتھم حول العنف الجنسي ودوره المركزي في أجھزة المخابرات.  و

أن یفعل   ى إل بھ لعنف الجنسي قد یدفع باضحایا العنف الجنسي، وقالوا إن مجرد تھدید شخص أو أحد أقاربھ بوصمة العار التي تلحق ب 
ورد في تقاریر أعدتھا  و.  االخوض في موضوع العنف الجنسي علًن باإلمكان    لیس أي شيء للحیلولة دون حصول مثل ذلك األمر. و

استخدام    تكررتفاصیل تبیّن    2012، وشباط/فبرایر  2011تشرین الثاني/نوفمبر    فيمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین  
شباط/فبرایر    24الصادر في    الحكممدة التوقیف. وأّكد القضاة في    أثناء  تشمل ما كانالعنف الجنسي في سوریا قبل الثورة وبعدھا،  

 وجود ھجوم منھجّي وواسع النطاق أثناء مدة التوقیف.  2021

المحكمة أنھا ھي وأخواتھا تلقّین تھدیدات   P19وأخبرت    بره.وصف إدخال عصا في دُ   P1إلى أن    اأشار المدعیان العامان أیضً 
للمدعیین    اووفقً   للمحكمة كیف قام أحد السجانین بدفع رأسھا في ِحْجره عنوةً.   P42ووصفت    من العنف الجنسي بحقّھن.  أشكال بارتكاب  

الحوادث الثالث  یمكن اعتبار  م أي رغبة في تجریم المتھم. لذا،  متّسقة ومترابطة، ولم یُبِد أّي منھ  االعامین، قّدم أولئك الشھود أوصافً 
 . ُمشار إلیھا وقائع مؤكدة ال

السجانین السیئة    تعرضت لنظرات حیث  لعنف الجنسي، ل  ضحیة  إنھا لمحكمة  قالت فیھا لالتي    P32 شھادة   أشار المدعیان العامان إلى 
بشأن العنف الجنسي الدقة الكافیة فیما یتعلق    أقوالھا  تتضمنتعرّضت لصدمة شدیدة، ولم  ھا  وأشار المدعیان العامان إلى أن   .واعتداءاتھم

الحدث  بھ في مقابلتھاومكانھ   بوقت  أفادت  بین ما  الشرطة، و  . وثمة مفارقات جوھریة  بھا  ما ورد  مع  أدلت  التي    أمام في شھادتھا 
 ، ومكان حصولھا. من تلك التي لم تحصل التي حصلت األفعال  تمییز. وعلیھ، یستحیل أن یتم المحكمة

 تقییٌم قانوني 

النظر في    مجال  المحكمة وصالحیاتھا في   لمدى اختصاص  تقییم متعمق یتم إجراء  أن    من غیر الضروري   للمدعیین العامین،  ا وفقً 
من    1المادة    لوضوح ذلك في مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة كما ھو منصوص علیھ بموجب أحكام  انظرً   ،الجرائم المسندة إلى المتھم

ا في    . قانون الدولي مدونة الجرائم ضد ال بألمانیا مؤخر�   28  بتاریخالصادر    الحكموعالوةً على ذلك، أكدت محكمة العدل االتحادیة 
الثاني/ینایر ا  2021  ،كانون  الحاالت  تنطبق على  الوظیفیة ال  الحصانة  القانون  لمندرجة  على أن  الجرائم ضد  ضمن نطاق مدونة 

 ، شباط/فبرایر  24أكدت المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس في الحكم الصادر بتاریخ  و  محاكم ألمانیا.بعض  تنظر فیھا    الدولي، والتي
الشھود    ووفر " ضد السكان المدنیین السوریین أثناء مدة التوقیف.  اواسع النطاق "أیضً   ،وفي ھذه الحالة  ، وجود ھجوم منھجي  2021

أن النظام السوري قد صعّد من    شّك في ال والھجوم.  ذلك  حصول  على  براھین وتأكیدات الذین أدلوا بشھادتھم عقب إصدار ذلك الحكم 
  وتوفي .  2021  ، كانون األول/دیسمبر  7خ  وحشیة أفعالھ بحق المجتمع المدني المعارض حتّى نھایة مدة التوقیف ذات الصلة بتاری 

أجھزة   أیدي على  ء سوء المعاملة التي تلقوھاجرا آالف أفراد المعارضة السوریة والمدنیین الذین لم یتبعوا للمعارضة بصورة مباشرة 
  2012سبتمبر  / وأیلول  2011  ،نیسان/أبریل  29شخصاُ بین    30  ما ال یقل على . وتوفي  2012المخابرات حتى كانون األول/دیسمبر  

الحقیقیة.    وفاتھمأسباب    یتم تقصي  أن  اممكًن . ولم یكن  فیھ  في فرع الخطیب حیث تولّى أنور منصب رئیس التحقیق، وأمور السجن
المسندة إلى المتھم قد حصلت منذ وقت طویل،  عتمد على شھادات الشھود كون الجرائم  یجب علینا أن ن وأشار المدعیان العامان إلى أنھ  

 حالی�ا.  وكون إجراء تحقیقات في مسرح الجریمة أمر غیر ممكن

 حزمة الجرائم المرتكبة عن طریق الفعل أو االمتناع عن الفعل 
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اإلھانة، والشتم، والعنف، فیما تضمنت  حصول جرائم عن طریق الفعل في فرع الخطیب، من قبیل    اكثیرً للمدعیین العامین، تكرر    اوفقً 
العالج الطبي.  ُسبُل  النظافة الشخصیة، وأدوات  الطعام، و  الحصول على  الجرائم المرتكبة عن طریق االمتناع عن الفعل الحرمان من

في    للعالج الطبي  بحاجة األشخاص ما كانوا  أولئك  وتُنسب معظم حاالت وفاة األشخاص إلى الجرائم المرتكبة عن طریق الفعل، إذ أن  
یستدعي الكثیر من الجھود  ل األمر  لم یكن  لضروب سوء المعاملة الجسدیة والنفسیة. باإلضافة إلى ذلك،    ھملوال تعرض  المقام األول 

القانون الدولي،    7من المادة    1التنظیمیة للحیلولة دون حصول حاالت سوء تغذیة. وبموجب أحكام الفقرة   من مدونة الجرائم ضد 
من قانون    211من المادة    2جریمة قتل مرتكبة عن طریق الفعل. وبموجب أحكام الفقرة    30  وقوعتأكید  دعیان العامان إلى  خلص الم

. ویعّرف القضاء الدوافع  تلك  وراء ارتكاب جرائم القتل العمد  كامنة   العقوبات الجنائیة األلماني، استنبط المدعیان العامان أنھ ثّمة دوافع
حید وراء التعذیب  ، بحسب المدعیین العامین. إن القصد الواتمامً الحالة    على ھذهینطبق    وصف الكامنة على أنھا دوافع دنیئة، وھو  

كبیرة من السوریین المدنیین في نیل الحریة، حیث استھدفت تلك الجرائم    شریحةوجرائم القتل ھي وأد الرغبة الشرعیة والمسالمة لدى  
 في التظاھر ضد النظام.  ااألشخاص الذین شاركوا حقیقةً أو زعمً 

 التعذیب

من مدونة الجرائم ضد القانون الدولي    5من الفصل    7من المادة    1متطلبات الفقرة    استوفیت   أنھإلى    االمدعیان العامان أیضً   توّصل 
على أقل  للتعذیب خالل مدة التوقیف. و ال یمكن حصره من األشخاص عدد لتعرض انظرً جریمة ضد اإلنسانیة] الذي یشكل [التعذیب 

.  2012 ،أیلول/سبتمبر 7و  2011 ،نیسان/أبریل 29بین في الفترة الواقعة  251للتعذیب في الفرع  شخص 4,000تعّرض تقدیر، 
إلى أن ظروف االعتقال في الفرع    2021  ،شباط/فبرایر  24الصادر بتاریخ    الحكمتوصلّت المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس في  

   . ما سبقھي تعذیب بحد ذاتھا. ولم یُِرد المدعیان العامان إضافة أي شيء إلى 

 األذى الجسدي الخطیر 

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، ال یمكن أن نُغفل األذى الجسدي الخطیر الذي تعرض لھ من سبق    224لنص المادة    اوفقً 
وأشار المدعیان العامان إلى أن المعتقلین تعرضوا    بصفتھم الطرف المّدعي. ، وشاركوا في ھذه المحاكمة  251ى الفرع  لدم  اعتقالھ

للضرب أثناء حفل االستقبال، وعلى طول  وا  للشتم واإلھانة واالحتقار وسوء المعاملة الجسدیة منذ لحظة إلقاء القبض علیھم. وتعّرض 
، وتعرضوا  اآلالمن أولئك األشخاص قد عانوا الكثیر من  ھ من المسلم بھ أإلى زنازینھم. وقال المدعیان العامان إن   الطریق وصوالً 

باإلضافة إلى    الإنسانیة، وھو ما قالھ عدد من الخبراء،   ا عن ذلك، تضوروا من الجوع، وقاسوا ظروفً   وفضًال .  للكثیر من اإلصابات
P36،  وP51  ضحیة    ھماحتمالیة وقوعصحة المعتقلین تضررت جراء العبء النفسي المترتب على    مما ال شّك فیھ أن  . للمحكمة

ومن  الموت. خشیة أو   أو الكراھیة، المنفردات، الشعور القاتل بالوحدة فيالمھاجع أو  مةمداھ لحظة للعنف مّرة أخرى، أو خوفھم من  
وذلك بما ال یصب في  على عدة أفعال جرمیة،    زأ جاء ارتكاب الجریمة على شكل فعل جرمي واحد مستمر، ولیس مج ،ناحیة قانونیة

وء المعاملة الجسدیة  المعتقلین إلى الفرع وحتى مغادرتھم، تعرضوا لضرب من سوبمجرد وصول أولئك  .  المّدعي   الطرفمصلحة  
من قانون اإلجراءات الجنائیة    223(بموجب أحكام المادة    ابسیطً لحق بھم  ال یُعّد األذى الجسدي الذي    طیلة مدة اعتقالھم.والنفسیة  

وضّم  ألنھ اقتُرف ضمن إطار نظام.    االجنائیة األلماني) نظرً   من قانون اإلجراءات   224(بموجب أحكام المادة   ااأللماني)، بل خطیرً 
في    ضالعین  كثیر من السّجانین وضبّاط التحقیق ال  وكان .  وأداء وظائفھ  أسھموا في إدامة عملھمن األشخاص الذین    ا ذلك النظام عددً 

المسؤولیة،    وتحّملاألوامر  إصدار    مثل أنورآخرون  أشخاص    بینما تولّى، واالعتداء علیھم،  ضربھمحرمان المعتقلین من الطعام، و
قام بأفعال بعینھا بصورة    ھویة الشخص الذيوعلیھ، خلص المّدعیان العاّمان إلى أن تحدید    حیث تصرف الجمیع بصورة مشتركة. 

 تم استیفاء معاییر   قد   إلى أنھ، وخلصا  مختلفة  أجسام . كما أضافا أن المعتقلین تعرضوا للضرب باستخدام  غیر ذي صلة  مباشرة ھو أمر
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني،    224من المادة    1من الفقرة    4حكام البند  أل   اوفقً شخص  إلحاق أذى جسدي خطیر ب ب   االشتراك

وأشارا  ماني.  من قانون اإلجراءات الجنائیة األل  224المادة  من    1الفقرة  من    2] بموجب أحكام البند  أجساموكذلك [معاییر استخدام  
،  P32و،  P38و،  P39و،  P27و،  P25و،  P19و،  P12و ،  P11و،  P1:  من أوصاف ذات صلة   الشھود التالیین  ما أورده إلى  

 . P47و، P44و،  P50و، P22و

من   1من أحكام الفقرة  4والبند   1البند و ، 223من المادة  1الفقرة كّل من أحكام  نفاذبناًء على ما سبق، خلص المدعیان العامان إلى 
بعض  وقائع تعرض    كي یوضحا من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. وأشارا باقتضاب إلى شھادات عدد من المّدعین    224المادة  

أ للضرب  المعتقلین   الوقائع  جسامباستخدام  تلك  ا ، وكیف أن  إلى مصاف  الجسدي:  ترقى  ،  2011أیار/مایو    في  P28اعتُقل  ألذى 
عندما أُعید إلى الفرع  ، ومرة أخرى  285یتم نقلھ إلى الفرع  ا قبل أن  تعرض للضرب بواسطة جسم مو  .251مّرتین في الفرع  و

اعتُقل  وذلك بسبب االنقطاع في ارتكاب الفعلین.    ،مكرر في حالتین  بشخص   أذى جسدي   إلحاق  مصافّ   . ویرقى ما سبق إلى 251
P41    وتعرض    ألسبوع واحد.   251قبل أن یتم نقلھ إلى كفرسوسة، ثم أُعید إلى الفرع    2011في تشرین األول/أكتوبر    251في الفرع

ما في ثالث وقائع    بشخصأذى جسدي    إلحاقإلى مصاّف    الحاالتفي الفرع للمرة الثالثة. وترقى تلك    اعتقالھللضرب مرة أخرى أثناء  
  إلى بعد أن مكث لیلة في فرع الخطیب، نُقل  و  . 2012في حزیران/یونیو    40  القسم جد�ا في    ئةسی لمعاملة    P46  تعرض.  منفصلة

على ید سّجانین من فرع    للضرب في المشفى معتقلین آخرین من الفرع. وتعّرض  مشفى حرستا حیث أُلقي بھ في إحدى الغرف رفقةَ 
الفرع    إمرة . وظّل تحت  أجسامباستخدام  للضرب    ا تعرض أیضً حیث    251إلى الفرع  یُعاد  موظفي المشفى قبل أن  بعض  الخطیب و

  تلقتما    ا كثیرً .  بشخص أذى جسدي    إلحاق فیھ على الدوام. وترقى حالتھ إلى مصاّف حالة    معتقًال   ، على الرغم من أنھ لم یبقَ 251
P42    إلى الفرع    توّجھتثم  ورفضت بادئ األمر،    .2011  ،آذار/مارس  17وذلك بتاریخ    251أن تتوجھ إلى الفرع  أوامر مفادھا
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حالھا  بضربھا بخرطوم المیاه، لإلساءة  تتعرض . وبعد مرور بضعة أیام، تم اقتیادھا إلى القبو حیث رة ألول م في أوائل نیسان/أبریل
م  وعلى الرغم من كونھا ل  . أكثر من مرةاللیلة ھناك. وتكرر حصول ذلك اإلجراء  تُمضي تلك  أن    وأُجبرت علىاألخریات.    كحال 
ن ذلك یرقى إلى  وبوسعنا القول إظروف االعتقال السیئة، وتعّرضت للشتم، والضرب.    قاست   زمنّیة طویلة،  لفتراتفي الفرع    تُعتقل
، وكان  في القبو أول مرة  . وحصلت إحدى تلك الحاالت أثناء التحقیق معھابشخصأذى جسدي    إلحاقة أفعال  ثالث   ارتكاب  فّ مصا
یكن  ھا  بإمكان  لم  ولكن،  المحكمة.  في  بدقة  الواقعة  تلك  تسرد  التي غادرَ   اممكًن أن  المرات  إلیھ.  تحدید عدد  الفرع، وأُعیدت  فیھا  ت 

حالة إلحاق أذى جسدي بشخص قد حصلت قبل أن تُجبر الشاھدة على مكوث   یسعنا القول بإنوبما یصّب في صالح المتھم،  وبالتالي،
ھا ذى جسدي، ولكن تتعرض أللم    P33  كما توّصل المدعیان العامان إلى أن  ندما أُعیدت إلى الفرع.تكرر األمر علیلة في الفرع، و

 وف االعتقال السیئة في الفرع، والتي تعد أذى جسدی�ا بحد ذاتھا.قاست ظر

 والحرمان الشدید للمعتقلین من حریتھم  251الفرع 

إلى    2021  ،شباط/فبرایر  24الصادر بتاریخ    الحكما في كوبلنتس توصلوا في  أفاد المدعیان العامان أن قضاة المحكمة اإلقلیمیة العلی 
من    1من الفقرة    9ضد اإلنسانیة بموجب أحكام البند    جریمةمن حریتھم بشكل شدید، وھو ما یشّكل  قد ُحرموا    251معتقلي الفرع    أن

(أي نھایة    2012لحرمان من الحریة حتى بعد كانون الثاني/ینایر  ا  أفعال واستمّر ارتكاب  من قانون الجرائم الدولیة األلماني.    7المادة  
. وأكد ذلك عدد  2012  ،كانون األول/دیسمبر  7نھایة مدة التوقیف في قضیة أنور بتاریخ    وإلىمدة التوقیف في قضیة إیاد الغریب)  

وأن  وبعده. وعلیھ، أشار المدعیان العامان إلى الُحكم الذي سبق    2021  ، شباط/فبرایر  24أدلوا بشھاداتھم قبل تاریخ  من الشھود الذین  
من قانون    239من المادة    1تستوفي معاییر الفقرة  ذات صلة  النظام السوري من أفعال    ارتكبھفي ھذا الشأن. وأشارا إلى أن ما    أُصدر

ال ینطبق  واالتّساق.    العمل بمبدأ  [الحرمان من الحریة]، إال أن أھمیة ھذا المعیار تصبح ثانویة ألغراض اإلجراءات الجنائیة األلماني 
وخلص المّدعیان العاّمان إلى أن ھذا ھو    . ذلك إال على الجرائم الوحشیة الجماعیة، ولیس من شأنھ أن یوّسع نطاق المالحقة القانونیة

منصوص  الاحتجاز الرھائن    أركان جریمة  ااستوفت الجرائم المرتكبة بحقھم،  P47و  P1  كل من   وفي حالة  عیًا.مدّ   14لـ  بالنسبة    الحال 
سنوات سجن (بموجب   5. وأضاف المدعیان العامان أن الحد األدنى للعقوبة في تلك الحالتین قد یصل إلى  ) ب( 239علیھا في المادة  

كراه أثناء االعتقال.  لإل  كال الشاھدین قد تعرضا  ھماكون من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني)    ) ب( 239من المادة    1الفقرة    نصّ 
من المرات، ولسوء المعاملة،    اللتحقیق عددً   فیھ  بغیر وجھ حق، اعتُقل في فرع الخطیب حیث تعرض  P1وبعد أن ألقي القبض على  

ن یفعل أي شيء لتالفي ذلك الوضع.  ألعلى استعداد  في لحظة زمنیة معینة كان نھ إلمحكمة وقال لسوء المعاملة النفسیة.  من فیھا وما  
برصاصة واحدة بكل سھولة إذا رفض أن  قتل  المرة الثانیة بأنھ باإلمكان أن یُ   فيللتحقیق عددا من المرات، وأُعلم    P47  خضع كما  

متعاوًن  الفرع  ایكون  موّظفو  اختطف  الحالتین،  وفي  المّدعیین.  واستخدموا وضعھمالطرفین  ال  اإلكراھھم  ا،  إعطاء  معلومات،  على 
 بالقتل.  ھددوھماوبخالف ذلك 

 *** 
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 الجرائم الجنسیة 

من قانون الجرائم الدولیة    7من المادة    1من الفقرة    6البند    الشروط الواردة في  تستوفي  P1توّصل المدعیان العامان إلى أن حالة  
موضوع العنف    یتناولسّن قانون    موجبات  إن  بالقولواستھال الحدیث  األلماني "العنف الجنسي على أنھ من الجرائم ضد اإلنسانیة".  

من نظام روما األساسي    7(ز) من المادة    1الفقرة    یعكسإرساء قانون محلي ألماني  ب   تتعلقالجنسي على أنھ من الجرائم ضد اإلنسانیة  
في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن أي إیالج بدني    أركان الجرائمب الوصف المتعلق    ورد في   للمحكمة الجنائیة الدولیة. 

تعّد   التي  یشّكل جریمة اغتصاب  ضمن ھجوم منھجي وواسع  ارتُكبت  جریمة ضد اإلنسانیة في حال  بدورھا  یرتكب بحق شخص 
التحقیق معھ في إحدى    أثناءعصا في ُدبره    أولَج  قد  أحد السجانین  أن  وصف بمصداقیة كیف  P1قال المدعیان العامان إن    النطاق.

من المادة    1من الفقرة    6البند    نصّ ل  اوفقً جریمة ضد اإلنسانیة،   تشّكل   جریمة اغتصاب   ھيتلك الواقعة    أن ومما ال شك فیھ  المرات.  
،  177من البند    1من الفقرة    1جریمة االغتصاب بموجب البند    أركانمن قانون الجرائم الدولیة األلماني. كما یستوفي ذلك الفعل    7

من قانون    7ع المادة  ، ویتّسق ذلك المعیار م)القدیم  النص من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (  177من البند    2من الفقرة    1والبند  
من أشكال االعتداء الجنسي على السجناء بموجب    P1  أوردھاالتي  عد األوصاف  للمدعیین العامین، ت   االجرائم الدولیة األلماني. ووفقً 

  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (النص القدیم) التي تصف بوضوح خضوع الضحیة للجاني،  ) أ(174من المادة  1الفقرة  نصّ 
وھو معلّق من رسغیھ یعّد من أفعال االعتداء   P1. وتوّصل المدعیان العامان إلى أن إیالج عصا في ُدبر  ھا أمامھ بعد تسلیمھاوعجز

 الجنسي على السجناء. 

  ، حیث تعرضت لالعتداء الجسدي على ید أحد 2012من المرات في فرع الخطیب في شباط/فبرایر  امع أُخریات عددً  P19قلت اعتُ 
تلك    رھن االعتقال مدة شھرین، مع السماح لھا بمغادرة الفرع في  P42  وبقیت  السجانین الذي لمس ثدییھا وھي معصوبة العینین.

كما  نوةً.  بدفع رأسھا في حجره عُ ذات مرة  حال األخریات. وشرع أحد السجانین  في ذلك  للعنف نفسھ، حالھا    ولكنھا تعرضت   .الفترة
   تعرضت للتعذیب بحضور أنور.

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
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من قانون الجرائم الدولیة األلماني ینطبق على الحاالت اآلنفة الذكر    7من المادة    1من الفقرة    6خلص المدعیان العامان إلى أن البند  
من قانون اإلجراءات الجنائیة    177من المادة    1من الفقرة    3اإلكراه الجنسي المنصوص علیھا في البند    ُجرم  أركانستوفي  كونھا ت 

منضبطة. وعالوة على ذلك،  الغیر    السجانین  كّن عرضةً لسلوكیات   نعن أنھ  لعجز المدعیات، فضًال   انظرً   )،األلماني (النص القدیم
  . ا من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (النسخة القدیمة) ینطبق على الحاالت السابقة أیضً   177المادة  من    1من الفقرة    1فإن البند  

من قانون الجرائم الدولیة األلماني. خلص المدعیان  7من المادة  1من الفقرة  6مع البند  المعیارینكال  وعلى النقیض من ذلك، یتسق 
ریمة ضد اإلنسانیة. وعلیھ، تنطبق  الذي یشكل جإلكراه الجنسي قد ارتكب فعل ا  251الفرع العامان إلى السّجان الذي عمل في سجن 

  ا ووفقً القدیم).    النصمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (  )أ(174المادة    لنص  ااإلكراه الجنسي ضد السجناء وفقً ُجرم    أركان  اأیضً 
الغموض فیما یتعلق بوقت الفعل الجرمي،  انطوت على قدر من  كونھا    P32  األخذ بأقوالأن یتم    اممكًن للمدعیین العامین، لم یكن  

 ومكان حصولھ. 

من المدونة األلمانیة للجرائم    7من المادة    1من الفقرة    6یسري نص البند  أن    ا ممكًن   إلى أنھ لم یكن  االمدعیان العامان أیضً توصل  
.  251تعرض المعتقلین للتعري القسري، ولإلجراء األمني المزعوم لحظة وصولھم إلى الفرع    بموجب القانون الدولي على حاالت 

أن دخلت  دائم بین أحكام القوانین الدولیة والمحلیة منذ    تجاذب   محلّ للجرائم بموجب القانون الدولي ظلّت    وأوضحا أن المدونة األلمانیة 
لقواعد تفسیر القوانین المحلیة. ومع   امحلی�ا ألمانی�ا، وتُفّسر بالتالي وفقً  ا. وتعد المدونة بمفھومھا العام قانوًن 2001في العام  حیز التنفیذ

المادة    تتطلب ذلك،   الوالیة    االتّساق من الدستور األلماني توخي    59أحكام  المحلیة، وتطبیق  القوانین  تفسیر  الدولي في  القانون  مع 
المعاھدات    ال بّد من تطبیق الي،  بالت من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي.    1القضائیة العالمیة المنصوص علیھا في المادة  

الفقرة    لنص  اتفسیر المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي، وفقً   عندالدولیة، والقانون العرفي الدولي، ومبادئ القانون العامة  
من المدونة    7صیاغة المادة  مر إعادة سبق للمدعیین العامین وأن ذكرا أ  .  1الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام من 38 المادة من

قیاسً  الدولي  القانون  بموجب  للجرائم  مواد  على  ااأللمانیة  من  یشابھھا  وبمقارنة    ما  الدولیة.  الجنائیة  للمحكمة  األساسي  روما  نظام 
القانون انُالحظ  المعیارین مع بعضھما البعض،   "العنف الجنسي على مثل ھذه  و   "االستعباد الجنسي"  یُصّنفلمحلي األلماني ال  أن 

الجسامة"   الالدرجة من  قائمة  واألجرائم  ضمن  اإلنسانیة،  تاریخ صیاغة  لكنھ  ساسیة ضد  الجنسي". وبناًء على  "اإلكراه  إلى  یشیر 
من ضروب اإلكراه    اضرًب   یعدّ تعریض المعتقلین للتعري القسري، واإلجراء األمني  كان  إذا    ال بّد أن نقیّمالمعاییر األلمانیة المحلیة،  

یشمل   الذي  ینطبق وصف  بمفھومھ  الجنسي  الخطورة. ال  الدرجة من  الجنسي على مثل ھذه  والعنف  الجنسي،    االستعباد االستعباد 
عنف جنسي على مثل تلك الدرجة من    كر یرقى إلى مصافّ ما إذا كان السلوك اآلنف الذ  ال بّد أن نحدد،  لذلكالجنسي على ھذه الحالة،  

   .الجسامة 

حیث أن التعري الكامل ینطوي على كثیر    من تلقاء أنفسھم،  اطوعً   ینزعوا ثیباھملم    المعتقلینن  من المسلم بھ أ  قال المدعیان العامان إنھ
  6وفي معرض مقارنة درجة الجسامة للتعري القسري واإلجراء األمني بأوجھ السلوك اآلخر الواردة في البند  من اإلھانة واإلذالل.  

وخلص  لخطیرة على المعتقلین.  من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي، ال یمكننا إغفال تبعاتھما ا  7من المادة    1من الفقرة  
في    نافذ ال  لیس المعیارمن المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي    7من المادة    1من الفقرة    6المدعیان العامان إلى أن البند  

.  251إلجراء األمني عقب وصولھم إلى الفرع  وا،  التعريعلى    أُجبرواسیاق االستجابة للحاجات القانونیة والنفسیة للمعتقلین الذین  
طالما  استقاللیتھم الجنسیة،  الجسدیة أو   بسالمة المعتقلین أذى شدید الخطورة  لحق توصل المدعیان العامان إلى أن التعري القسري لم یُ 

للتعري القسري من شعورھم بالخزي    تعرضھمفاقم    وعلى الرغم من ذلك،.  ھمأفعال من شأنھا إلحاق األذى بأجساد  ذلكب   نتقترلم  
 قد استدعین  موظفات من المشفىإن  ، وةغرف   داخل إال أمام مجموعة من النساء    إنھن لم یتعرینلمحكمة  لجمیع الشاھدات    وقالت والعار.  

بالخزي والعار،  ذلك  للمدعیین العامین، خفف    ا المعتقالت وھن عاریات. ووفقً تفتیش  لإلى الفرع   یثقُل علیھنإال أن من إحساسھن    ھ 
  جسدیة التبعات  من ال  طائفة   تنطوي على أفاد المدعیان العامان أن أشكال العنف الجنسي األخرى  كما  .  كبیرةأمام مجموعة    ا قسرً   تعريال

أھمیة  ب عنصر الوقت  یتمتع  ،  وعالوة على ذلك، من قبیل المرض، والحمل، وانتقال العدوى، باإلضافة إلى التبعات االجتماعیة.  السلبیة
وبحسب المدعیین العامین،  بالغة في تحدید ما إذا كان التعري القسري من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة.

حاالت الحمل القسري  بالنسبة ل وذلك ھو الحال  تبعات الفعل لمدة زمنیة طویلة،    عندما تستمررور الوقت  تزداد شدة العنف الجنسي بم
 ثیابھنّ بارتداء    ن مدة طویلة، وُسمح لھ  251في الفرع   یھن بالتاليوتعرّ   المعتقالت أجساد    ولكن، لم یستغرق تفتیشعلى سبیل المثال. 

في حاالت اإلكراه    اما یكون عنصر الجنس بارزً   ادائمً   القصد من فعل العنف الجنسي المرتكب.وال یجب أن نُغفل  .  شعقب انتھاء التفتی 
،  251في الفرع    الُمقترف القصد من وراء التعري القسري  ذلك ھو  ما كان  انادرً على البغاء، واالغتصاب، والحمل القسري. ولكن،  

ھ لم یتم لمس المعتقلین وھم  إن   بقولھم   للمحكمةذلك    P25و،  P11و  ،P10  وأكد الشھود.  فقط  المعتقالتتفتیش أجساد  ى  إذ إنھ یھدف إل
للمدعیین العامین، إن التفتیش الجسدي من اإلجراءات    اووفقً   التأكد من عدم حملھم أي أدوات. بُغیة  خضعوا للتفتیش    أو إنھم  ،ُعراة

والیة قوانین تسمح    16العالم. وتمتلك والیات ألمانیا االتحادیة البالغ عددھا    في أرجاء الشائعة المتبعة من قبل أجھزة إنفاذ القوانین  
. وعلیھ، ال یعد تعري السجناء  معھم  أنھم ال یحملون أدوات خطرة   وضمانأجسادھم  تفتیش    بھدفالجدد من ثیابھم  بتجرید السجناء  

من    اللمدعیین العامین. وال یعد ذلك أیضً   اعلى درجة من الخطورة، وفقً التي ھي  أثناء التفتیش الجسدي من ضروب العنف الجنسي  
المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون    ضمن  7من المادة    1من الفقرة    6البند    أحكامیندرج تحت  الذي  ضروب اإلكراه الجنسي  

   الدولي. 

القرارات الصادرة عن الدائرة التمھیدیة    إحدىإلى  ا  أحكام القانون الدولي. وأشارمع    یتّسقأفاد المّدعیان العاّمان أن ذلك االستنتاج  
على درجة  ھي  التي  جنسیة  الجرائم  ال  ، والتي ال یرقى بموجبھا التعري القسري إلى مصافّ "بمبا" بالمحكمة الجنائیة الدولیة لمحكمة  

أفعال  ب یھا الحدث  ف  یقترنللتعري القسري على أنھ عنف جنسي فقط في الحاالت التي    المحاكم المخصصة   ویُنَظر في من الخطورة.  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/29/inside-the-raslan-trial-the-musician-and-the-blogger/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/04/08/inside-the-raslan-trial-i-know-this-manbut-he-is-not-abu-ghadab/
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فرع الخطیب، بحسب المدعیین  ینطبق ذلك على ما حصل في  أمام الرجال. ولكن، الة معینة  باتّخاذ وضعی ضحیة  أمر ال أخرى من قبیل  
  یتّسق من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي على نحو    7من المادة    1من الفقرة    6البند    تفسیر  صا إلى أن العامین. وخلُ 

 . اعتبار التعري القسري الذي حصل في فرع الخطیب على أنھ عنف جنسي على درجة من الخطورة یحول دون  مع القانون الدولي

 االختفاء القسري لألشخاص 

جریمة ضد اإلنسانیة (بموجب    الذي یشكلاالختفاء القسري لألشخاص  أركان    اأضاف المدعیان العامان أنھ ال ینطبق على الحالة أیضً 
،  إفاداتھما في ھذا الشأنوأشارا إلى  من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي).    7من المادة    1من الفقرة    7أحكام البند  
 . 2021 ،تشرین األول/أكتوبر 13القضاة بتاریخ  أقوالوكذلك إلى 

 مساھمة المتّھم الجنائیة في ارتكاب الفعل 

 الجریمة في االشتراك 

من قانون اإلجراءات الجنائیة    25من المادة    2أفاد المدعیان العامان أن أنور ارتكب الجرائم المزعومة باالشتراك بموجب أحكام الفقرة  
من القائمین على إدامة أعمالھ،    اكبیرً   ا یضم عددً   بناء رئیسيّ ھي    ااأللماني. ودفعا بأن فروع أجھزة المخابرات السوریة وسجونھا أیضً 

سعاة    بأعمال إداریة مثل ن  ی آخرین معنی وإیاد الغریب،  مثل  تحقیق  البشؤون االعتقاالت، والسجانین، وضباط    موظفین معنیین  یشمل
لم  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني)    25من المادة    2(بموجب أحكام الفقرة  ، والكادر اإلداري. وموظفي قسم األرشیفالبرید،  

  إن   .2019 ،یونیو/حزیران 6 بتاریخ بألمانیا االتحادیة العدل  محكمةلما خلصت إلیھ    اوفقً ،  بكل تأكید  یشترك جمیعھم بارتكاب الجرائم
د الشریك  وجو. ال یشترط  فیھا  اشریكً   یعدّ   دیھ العلم والدرایة بالنتائج المترتبة على أفعال الجناة اآلخرین، ولكل من یشارك في الجریمة

في مسرح الجریمة، أو مشاركتھ المباشرة في الفعل الجرمي األساسي من عدمھا، بل ما یھم ھنا ھو اتجاه نیتھ إلى تحقیق الواقعة  
   ھ وإرادتھ.قدرتھ على تبلیغ الجریمة، ومدى تصمیم فیھا، ومدى الجرمیة ووجود مصلحة شخصیة لھ فیھا، ونطاق مساھمتھ الجنائیة  

لدیھ مصلحة شخصیة خاصة    ت، وكان 251أن أنور تولى منصب رئیس قسم التحقیق في الفرع    مفادھا   احججً   المدعیان العامان  ساق
في ارتكاب الجرائم المسندة إلیھ. وأراد أن تنجح عملیات قمع المظاھرات، وإال سیخسر منصبھ ووظیفتھ، ویتعرض للقمع نفسھ. وعلیھ،  

ول  للمدعیین العامین، حا  االمحافظة على منصبھ، ونفوذه، ونمط حیاتھ. ووفقً   في ارتكاب تلك الجرائم    منتتلخص مصلحتھ الشخصیة  
ا علیھ أي حل آخر سوى البقاء في    اظھره متعاطفا مع المعارضة، وقلقً أنور أن یرسم مالمح صورة تُ  على مصیر أسرتھ، ومتعذر�

رفض ضرب المعتقلین بوحشیة في بعض الحاالت. وبحسب  كونھ قد  للنظام، على الرغم من    اكان أنور موالًی   ولكنمنصبھ. [...]  
وره في المشاركة في الجریمة على التدخل فیھا والتحریض علیھا وحسب. كان أنور رئیس قسم التحقیق  المدعیین العامین، لم یقتصر د

الكائن في قبو الفرع،    السجنعن المعتقلین القابعین في    ، كان مسؤوالً ولذلك  .في فرع الخطیب، وھو أحد فروع إدارة المخابرات العامة
  تفاصیلب ثالثة من الشھود المطلعین على الشأن الداخلي    أوردتحت إمرتھ، وكان ھو محور إصدار األوامر وتنفیذھا.    اموّظفً   30  ویعمل

الذي    P55رھن على موقفھ كل من  حسب المطلوب. وَب بذلك  رفع تقاریر  ی في الفرع، حیث كان أنور ینفذ األوامر، و  تسلسل القیادةعن  
السید    ُعرضت في المحكمة من قبلالوثائق التي  عن    فضًال ،  وعدد من الوثائق الممھورة بتوقیع المتّھم،  251عمل معھ أنور في الفرع  

الدولیة. أشار المدعیان العامان إلى أن أنور قد دفع بأنھ تلقى األوامر، وأن نطاق   والمحاسبة  كریس إنجیلز الذي یعمل مع لجنة العدالة
، ولكن یزید نطاق تصرفھ ومدى مساھمتھ كلّما  بكّل تأكید  جد�ا. یضیق نطاق التصرف كلما تدّنت رتبة الشخص  ا ھ كان محدودً تصرف

كان الرجل الثاني في الفرع بعد توفیق یونس، وأن قیامھ باإلفراج عن معتقلین قد أن أنور  ا ن الحقً ی العام للمّدعینعلت رتبتھ. واتّضح 
 تمتع بھ.  الواسع الذيبعینھم ھو مثال على نطاق التصرف 

وعلیھ، خلص المدعیان العامان إلى أن أنور سّھل ارتكاب جمیع تلك الجرائم. واتّخذ النظام السوري قراراتھ بناًء على المعلومات التي  
دمشق فرع    حیث یعرف جمیع سّكان في نفوس المدنیین،    الفرع الذي یعمل فیھ أنور الخوفَ   وبثّ ا من معتقلي فرع الخطیب.  یتم جمعھ

اضطروا معھ إلى العمل تحت غطاء من    ا. وبلغ خوف األشخاص من الفرع مبلغً داخلھ عن األمور التي تحصل  سمعوا  الخطیب، و 
. وبحسب المدعیین العامین، لم  المستبدة  ة نظماألیعمل مع    َمن  كل   یمكن استبدالھ، حالھ حال   ا في النھایة، لیس أنور إال رقمً والسریة.  

عقب بدء الثورة وما    وأّدى وظیفتھ، وتمتع بامتیازات منصبھ  ،ا شھرً   16یسمح أنور بأن یتم استبدالھ، حیث ظّل على رأس عملھ مدة  
 . ات قمعیة تبعھا من ممارس

 المسؤولیة الموضوعیة 

إعطاء أوامر بارتكاب كل واقعة    یستلزمالجزائیة عن الجرائم المرتكبة في الفرع ال    أنور  مسؤولیة   ق تحقّ قال المدعیان العامان إن  
االستئناف    لدائرة   ا الرھائن، أو العنف الجنسي، وما إلى ذلك. ووفقً   قبیل احتجاز في الفرع، من    ارتُكبفعل ُجرمي  بعینھا، أو معرفتھ بكل  

ارتكاب    المنعقدة في المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسالفیا السابقة، تنشأ المسؤولیة الجزائیة عندما یكون المرء على وعي ودرایة بأن
  على درایٍة بالھجوم   حیث إنھ ،  فترض أن ذلك ینطبق على حالة أنوریمكننا أن ن ما. وبحسب المدعیین العامین،    ا ھدفً   تحقق جرائم معینة  

المنھجي والواسع النطاق الذي شاركت أجھزة المخابرات في شّنھ ضد السكان المدنیین، والذي اتّسم باستخدام التعذیب والعنف الجنسي،  
   على نحو منھجي في فرع الخطیب.ستَخدم على الرغم من أن األسلوب األخیر لم یُ 

 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
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 القصد الجرمي 

نطاق    أنھ كان على درایة بالظروف واألوضاع العامة في الفرع. وأخبر مكتب الشرطة االتحادیة لوالیة برلین أن   شخصیا أفاد أنور  
. كما  صرخاتھم، وسمع  ھناك  منطقة السجن حیث كان یشاھد تعرض أشخاص للتعذیب  وإنما شمللم ینحصر في غرف التحقیق،    عملھ

على قید الحیاة. لیس في السوابق القضائیة الحالیة الصادرة   بقائھم فرص   لتي تھددكان على علم بوفاة المعتقلین بسبب ظروف الفرع ا
   عن محكمة العدل االتحادیة بألمانیا أي مبرر قانوني ینطبق على قضیة أنور.

 اإلقرار بالذنب

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، لیس لھ أن    35  المادةألحكام    ابحسب المدعیین العامین، ال شك في أن المتھم یقّر بذنبھ. ووفقً 
الكثیر من الفرص ، كما كان بإمكانھ اغتنام  ایستخدم حجة الضرورة للدفاع عن نفسھ. كان بإمكان أنور أن ینشق عقب بدایة الثورة فورً 

. وتواصل مع الجیش السوري الحر على إثر اختطاف صھره، وكان بوسعھ أن  2012، وأوائل العام  2011العام    التي أُتیحت لھ
في البالد. وھرب آالف    اوإرباكً   اازدیاد األوضاع تعقیدً   معیطلب منھم المساعدة في ترتیب انشقاقھ وھربھ. ولكنھ آثر أال یفعل ذلك  

في عدم رغبتھ بترك أسرتھ وراءه، ولكن، تنص    أنورفھم من وجھة نظر إنسانیة حجة  نتّ قد    الضباط وموظفي النظام أثناء تلك الفترات. 
ارتكاب  ب   ال سیما وأنھ ضالعأسرتھ وراءه    اأن یغادر تاركً ھ  بوسعھ  السوابق القضائیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة بألمانیا على أن 

 جرائم ضد اإلنسانیة. 

عقب اختطاف صھره من قبل    2011االنشقاق في نھایة العام  ب   رغبتھظھر فیھا  یُ   ر عمد إلى رسم صورةأنوأن  ن  ذكر المدعیان العاما
المذبحة في الحولة    . ولكنبناًء على الحقائق الموضوعیة، وما ورد في إفاداتھوذلك  الجیش السوري الحر، وإطالق النار على ابنھ،  

الضغط على أنور بصورة كبیرة، إلى حد منعھ من البقاء في منصبھ. أكد إیاد  بعدھا  . وتزاید  2012أیار/مایو    25بتاریخ  حصلت  
فورتمبرغ  -ن أن ذلك ھو السبب الفعلي وراء انشقاق أنور. وأخبر أنور مكتب الشرطة االتحادیة لوالیة بادنوالغریب وشھود آخر 

ینحدر أصلھ من المنطقة المحیطة  وقاقھ كان ذا طابع اجتماعي.  أن السبب الوحید وراء انش  2017تشرین األول/أكتوبر    16  بتاریخ
فیھم أقاربھ وجیرانھ، واتُّھم بقتل عدد من ضباط النظام، على الرغم من المنصب الذي  وتل فیھا الكثیر من األشخاص  ، والتي قُ بحمص

مع أنور قد عرض    بالموضوع الصلة اذ التحقیق  أجرى الذي الشرطة ضابطوقال المدعیان العامان إن  شغلھ في أجھزة المخابرات.  
، حصلت المذبحة في الحولة في وقت كان النظام السوري فیھ على  رویتر لكریستوف   اووفقً   التي أدلى بھا أثناء تلك المقابلة.  إفاداتھ

وأقّر  ضباط من عائلة طالس، بالفرار من سوریا إلى األردن.    منھمضباط الجیش، ب كبار  ندما شرع كثیر من  ، أي عوشك االنھیار
P56  وأراد أنور أن یكون على    مدینة دمشق.  أبوابكان الجیش السوري الحر على    بأنھ انشق رفقة أنور في وقت متأخر جد�ا، عندما

الجانب الصحیح من التاریخ، فلم یغادر إلى األردن إال بعد أن استقرت أوضاع النظام والبالد مجدد�ا. وعلیھ، خلص المّدعیان العامان  
 من الصحة. ھ ال أساس ل ھو قول على االنشقاق في وقت سابق  الم یكن قادرً  أنور  إلى أن

 االختصاصات المتعلقة بجرائم القتل، والحرمان من الحریة، والعنف الجنسي

أن الجرائم ضد اإلنسانیة عادةً    ، یتّضحالسوابق القضائیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة  بالنظر إلىدفع المدعیان العامان بأنھ  
. ویُنظر إلى تلك األفعال على أنھا وحدة واحدة عند تقییمھا في ضوء الروابط الوقائعیة، والزمنیة،  أفعال جرمیة ن عدة  ما تتألف م

والمحلیة. وفیما یتعلق بالروابط في ھذه القضیة، یتّضح أن النظام السوري أصدر أوامر بشن ھجوم منھجي وواسع النطاق من خالل  
بتاریخ    أعمال على أقصى تقدیر. واستمّر ذلك الھجوم طیلة مدة التوقیف، وحتى بعد    2011نیسان/أبریل    29عنف تقودھا الدولة 

قتل تدور  التعذیب وال، والمشفى الخاضع لسیطرة الفرع. وكانت آلة  251انتھائھا. وارتُكبت جمیع الجرائم المسندة إلى المتھم في الفرع  
في   بالطرف المّدعياألذى الجسدي    أُلحق بل  ال وحسب،  . ولم یتم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة و 251بشكل مستمر في أروقة الفرع  

ذلك األذى من استمرار نفس الظروف بشكل عام داخل الفرع. كما دفع المدعیان العامان بأن اشتراك أنور المباشر   ونشأ ھذه القضیة. 
  كان مسؤوالً أنور    أنفي ھذا المقام    من األھمیة بمكانوولكن،    ، موضوعبال  األذى الجسدي باألشخاص یعد غیر ذي صلة  إلحاقفي  

سوء المعاملة  ل  ونالمعتقل  تعرضللمدعیین العامین،    ا. ووفقً للمعتقلین  الذي تسبب في األذى الجسديو  المعتمد في الفرع،  عن النظام
. وخلص المدعیان العامان إلى أن أفعال األذى الجسدي الخطیر التي ارتكبت باستخدام أدوات أو أجسام  تھمحری  بشكر مستمر مما قّید

المادة   تندرج تحت  تعد جمیعھا جریمة واحدة  باالشتراك  القضیة  في ھذه  بموجب    ضمن   7بحق كل مّدعٍ  للجرائم  المدونة األلمانیة 
   القانون الدولي. 

 إصدار الحكم 

من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون    7من المادة    1أحكام الفقرة  ب   عمًال توصل المدعیان العامان إلى أنھ یجب إصدار الحكم  
. وینبغي تجاھل  مدى الحیاةمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، واللتان تنصان على القضاء بعقوبة السجن    211الدولي، والمادة  

من قانون اإلجراءات    211ین العامین. ال تنص أحكام المادة  للمدعی   االحد األدنى من العقوبة المنصوص علیھ في تلك المادتین، وفقً 
الجنائیة األلماني على جرائم أخرى أكثر جسامة، وال تنطبق على ھذه القضیة كذلك موجبات تخفیف العقوبة األخرى. وعلیھ، طالب  

جسامة الذنب    تُظھر ا من المحكمة أن  على المتّھم أنور. وعالوة على ذلك، طلب   مدى الحیاة المدعیان العامان بالحكم بعقوبة السجن  
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني [بمعنى   1أ من الفصل  - 57من المادة    1من الفقرة    2البند    نص ل  ا وفقً نحو خاص  على    المرتكب

 سنة].  15أنھ ال یمكن الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد مضّي 

https://syriaaccountability.org/updates/2020/06/25/inside-the-raslan-trial-details-on-branch-251/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/09/inside-the-raslan-trial-i-know-we-defected-relatively-late-but/
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 العوامل المخففة 

أدلى باعتراف  قد  وأنھ   ،عدم إغفال حقیقة أن المتھم لم یرتكب جرائم في ألمانیا، وھو ما یُحسب لصالحھتوصل المدعیان العامان إلى  
  ا من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني. وأشار  46من المادة    1ألحكام الفقرة    ا الكلي، ووفقً   السیاقجزئي على األقل في ضوء تقییم  

ال بّد أن نأخذ في  على تفادي التعرض للتعذیب الجسیم، ومنحھم معاملة ممیزة. و بعینھمساعد معتقلین  أن أنور  علمت مة لمحكا إلى أن
المعتقلین من الممثلین والممثالت بسبب تفضیلھ    ، حیث ساعداإلیثار  من  ع افدب ولئك األشخاص لم تكن  ألأن مساعدة أنور    االعتبار

أبدى  أن أنور محقق مختص، و تشیر إلى  البیانات المقدمة إلى المحكمة أن . كما توصل المدعیان العامان إلى الفنانین عمومً لالشخصي 
واقتصر اعتراضھ    أعاق عملھ كمحقق،، كون التوسع في استخدام العنف  فقط  2011آذار/مارس  من    ااعتبارً عدم توافقھ مع أفعال النظام  

. من  یعد تسلسل القیادة من العوامل المخففةالتحقیق مع المعتقلین على سبیل المثال. وال    إجراء   فیھا  التعذیب  منع  الحاالت التي  على
كیفیة عملھا جھزة كان ضیقا، ولكنھ التحق بصفوف أجھزة المخابرات طوعی�ا على الرغم من أن  األ المؤكد أن نطاق تصرف ضباط  

 في البالد أمر معروف منذ وقت طویل. 

 دة العوامل المشدِ 

أولئك    وفاة   وتُظھرفقط.    اواحدً   ا، ولیس شخصً 251الفرع    الظروف السائدةفي ضوء    شخصا قد توفوا   30  أن  ینالعام  للمدعییناتّضح  
من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني،    211المادة  الشروط الواردة في  الستیفاء    ا ونظرً   جسامة الجرم على نحو خاص. األشخاص  

  سجن مدى الحیاة ال  بعقوبةعلى المتھم    ینبغي أن یحكم من المدونة األلمانیة للجرائم بموجب القانون الدولي،    7من المادة    1والفقرة  
  اجمیعً   وعانوامتھم للتعذیب، والحرمان من الحریة.  4,000ض ما ال یقل عن ى أنھ ال یمكن الجمع بینھما. تعرّ مرتین، مع اإلشارة إل

في الفرع حیث    اشھرً   16، وھو ما یغلّظ الجریمة المرتكبة. اشترك أنور في جرائم القتل والتعذیب، وواصل عملھ مدة  التعذیبمن  
 ذلك "النظام المجرم الجبان".  ضمن حصلت تلك الجرائم. واستمّر في عملھ 

في  . طلب المدعیان العامان من القضاة أن یدینوا أنور باالشتراك  جسامة الجرم المرتكب على نحو خاص من إظھار  ال بّد  ،  وعلیھ
األذى    وإلحاق حالة،    30قتل، وتعذیب، واغتصاب وحرمان من الحریة، باإلضافة إلى القتل العمد في  من  ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة  

الحرمان الشدید من الحریة في حالتین، واحتجاز الرھائن في حالتین، واالعتداء الجنسي في ثالث  حالة، و  26الجسدي الخطیر بحق  
بحق    الصادرة  بقوا مذكرة االعتقال. كما طلبا من القضاة أن یُ مدى الحیاة   بالحكم على أنور بالسجنحاالت. وطالب المدعیان العامان  

   . لوجود مخاطر متعلقة باحتمال فراره انظرً ، ساریة المفعولأنور 

العامان، وذلك   للمدعیینالختامیة    البیاناتشكرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة مترجمي المحكمة الشفویین على جھودھم في ترجمة  
 قبیل رفع جلسة المحاكمة لھذا الیوم. 

 

   .ا عصرً  4:00ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

   .2021 ،كانون األول/دیسمبر 8من صباح یوم  9:30المحاكمة في تمام الساعة ستُستأنف جلسات 
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 محاكمة أنور رسالن 
 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  55التقریر 

 2021كانون األول/دیسمبر،  8: اریخ الجلسة ت 
 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:
 

 2021األول/دیسمبر، كانون  8 – الیوم المائة وسبعة 

من قبل المّدعین ومحامیھم. حیث استمعت المحكمة إلى أربعة ناجین انضموا إلى المحاكمة    للبیانات الختامیةالیوم األول    ھو  كان ھذا 
على األھمیة الشخصیة للمحاكمة في حیاتھم. كما قال المّدعون إنھم یرون    ا كمّدعین، وقّدم كل منھم بیانھ الخاص. وشددوا جمیعً 

 في سجون الحكومة السوریة.  وكل من ال یزال معتقالً   251أنفسھم ممثلین لجمیع الضحایا الذین لم ینجوا من الفرع 

تقال الفردیة لموكلیھم. كما أشار المحامون  كما قّدم محامو أربعة مّدعین بیاناتھم الختامیة التي أشاروا فیھا بإیجاز إلى تجارب االع
ھت إلى المحاكمة، مثل: عدم اعتبار تھمة الحرمان من الحریة جریمة ضد اإلنسانیة، وعدم تقدیم   إلى بعض االنتقادات التي ُوّجِ

إلى أن الناجین    الُحكم على األقل. وخلص أحد محامي المّدعین النطق بترجمة فوریة للجمھور، وعدم تسجیل البیانات الختامیة و
المحامین بسجن أنور مدى الحیاة والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاص،    الذین أدلوا بشھاداتھم ھم أبطال المحاكمة. وطالب جمیعُ 

 لما طالب بھ المّدعون العامون في األسبوع السابق.   اتمامً  ا وجاء ذلك موافقً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین    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

 . ت أسماء الشھودھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَ 
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 2021كانون األول/دیسمبر،  8 – وسبعة الیوم المائة 

بالتقاط مقاطع فیدیو وصور قبل بدء    مصورانصحفیًا. قام    وأحد عشر  أشخاصصباًحا بحضور ثمانیة    9:35الساعة    الجلسةبدأت  
 . تسوبول كلینجھ العامان عیانالمدّ  العام  عاءالجلسة. ومثل االدّ 

إللقاء بیاناتھم الختامیة. وأوضحت أنھ یمكن للجمیع أن یقرروا بحریة ما إذا كانوا  عین  المجال للمدّ ر  القاضي كیرب رئیسة الجلسة    ت فتح
 من المنصة في مقدمة قاعة المحكمة.  میریدون التحدث من مقاعدھم أ

 P12 لـبیان الختامي  ال

أن  علیھ    أن یكون سعیًدا ألنھ نجا أم أن  علیھما إذا كان    منذ مغادرتھ سوریا  لم یعرف  إنھ  P12قال    ،القضاةعلى  تحیة  إلقاء البعد  
  ،واحد بسیطقال إنھ وسوریین آخرین كان لدیھم حلم  و ال یزالون في عداد المفقودین.  كانوا  من البائسین  یغضب ألن عشرات اآلالف  

بالنسبة لھم: أن یكون لدیھم    واقعٌ  ھذا الحلم ألنھ أمرٌ   ھمال یشاركون   ،بمن فیھم المواطنون األلمان  ،على الرغم من أن الكثیر من الناس
وفقًا    للغایةعلى الرغم من أن ھذا الحلم أساسي  وودولة توفر الحقوق المتساویة لجمیع المواطنین.    ،یحمیھم ویحترم إنسانیة الناسوطن  

إنھ وسوریین آخرین یعرفون أن الثمن الذي سیدفعونھ مقابل طلبھم سیكون باھًظا.  قال    P12  غیر أن  ،لمعاییر القرن الحادي والعشرین
  یمكن أن یتخیلھا أي شخٍص التي  حدود  ال  كل ن النظام سیكون على استعداد لتجاوز  أ  ،حتى في أسوأ كوابیسھم  ،لم یتوقعوا  ،ومع ذلك

 جرائم فظیعة. رتكاب  ال عاقل 

كان السوریون متأكدین من أن حلمھم لم یكن مجرد    ، أنھ بمجرد ھروب الرئیس التونسي واستقالة الرئیس المصري  إلى   P12أشار  
كانوا یعتقدون أن ھذا الحلم یمكن أن یتحقق في  حیث  تقاسمھ مالیین األشخاص في المنطقة.    ابل حلمً   ،حلم أفراد أو مجموعات صغیرة

ولم  إنھم نزلوا إلى الشوارع وطالبوا باستعادة بلدھم.    P12رغم أنھم یعرفون تاریخ النظام منذ الثمانینیات. قال    ، بقوة الشعب  ،سوریا
.  P12فوق  من  رصاصتان    وطارتردت القوات األمنیة والجیش بالذخیرة الحیة.    أصواتھم وإرادتھم للقیام بذلك.سوى  لدیھم  یكن  
الوقوف حیث كان في ھذه اللحظة.  لما كان قادًرا على  المحكمة أنھ كان محظوًظا، وإال    P12أحدھما أن تصیب رأسھ. أخبر    ت وكاد

 مئات اآلالف من اآلخرین.  لم یكن حلیف إال أن الحظ 

الحیةأنھ  موضًحا    P12  تابع الذخیرة  تردعھم  لم  الشوارع  إلى  الذین خرجوا  أولئك  بالمدرعات    ،نظًرا ألن  النظام مواجھتھم  قرر 
قصف المناطق السكنیة بجمیع أنواع األسلحة.  تخیلھا  مقاطع فیدیو ال یمكن  وثِّق  تُ . ووالمجتمعاتالبلدات    وتجویع  لتطویق  ،والدبابات

الجنود یراقبونھ ووجھوا  كان  و.  تلكلخعلى حي في    یصور ھجوم دبابةٍ   المصور   كانحیث  :  مقاطع الفیدیو ھذهإنھ یتذكر أحد    P12قال  
وھو یصرخ بأن الدبابة    سماعھ  كان من الممكنویعرف ماذا یفعل.  حیث لم یكن    ،دون أن َیبَرح مكانھ  ،قف ھناكو مدفع الدبابة نحوه. و

من خاللھا  تمكن  كانت ھذه ھي الطریقة التي  ونجا ھاتفھ فقط.    ،الشابقُِتل  على وشك إطالق النار علیھ. وھذا ھو بالضبط ما حدث.  
 . بضعة أیاماآلخرون من رؤیة المقطع بعد 

حیث سبق  .  بأكملھا  یین إلى تدمیر سوریامن قصف المدن   وأنصاره؛أنھ لن یصف بالتفصیل الجرائم التي ارتكبھا النظام    P12أوضح  
  تفاصیل لمقدار األنھا كشفت عن للغایة مثیرة لإلعجاب  P12عن ھذا األمر أكثر من مرة بطریقة وجدھا  العامون عون تحدث المدّ أن 

كلمات.  مجرد إن الصور ومقاطع الفیدیو یمكن أن تقول في كثیر من األحیان أكثر من  P12عن المأساة السوریة. قال فعًال   ة المعروف
 واالختفاء القسري.  عتقال تجربة اال ، أال وھوأراد التحدث عن شيء ال تستطیع الصور التعبیر عنھ عادة إال أنھ

ض    إن  P12قال   أعزلالتعرُّ الحیة كشخص  یكفي  للذخیرة  بما  للقصفولكن    ،كان مخیفا  ض  األسلحة  التعرُّ أنواع    ومنھا   ،بجمیع 
أنھ في األشھر األولى من    إلى  P12  أشارء أن یصف أھوال االعتقال في سوریا.  لشيٍ   غیر أنھ ال یمكن.  كان أشدَّ ترویعًا  الطائرات

فرع الخطیب.  منطقة اختصاص  كانت البلدة ضمن  وحیث كان یعیش.    ، ]المعلوماتُحجبت  من قوات األمن بلدة [ت  مئا الثورة، ھاجمت  
یبعد    P12وصف   الذي  بقیت زوجة    200كیف زار منزل عائلتھ  المنزل. سمع    P12متر عن شقتھ.  ه  اووالد  P12وطفاله في 

ه أن  اووالد P12كان ھناك ضباط مخابرات یصرخون علیھم. أدرك  یجري.كان ضوضاء غریبة في الخارج وفتحوا الباب لیروا ما 
أراد الخروج لالطمئنان على زوجتھ  و.  كانت قد تعّطلتلكن جمیع الھواتف    ،االتصال بزوجتھ  P12حاول  والضباط اقتحموا الحي.  

كثیرین   مثل   –  لما عاد   ،خرج إلى الشارعلو كان قد  إلى أنھ    P12ذلك. خلص  من القیام ب منعتھ  فعلت الصواب ولكن والدتھ   ، ھی وطفل
لكنھ شعر أنھ استغرق سنوات.    ،یستطع معرفة المدة التي استغرقھا األمرلم  المحكمة كذلك أنھ    P12قلوا في ذلك الیوم. أخبر  آخرین اعتُ 

  أنھم   ألنھم لم یتمكنوا من العثور علیھ. أو  لیھوأنھم قد یدخلون منزلھ ویؤذون زوجتھ وطف  ،طغى علیھ الخوف من أن یكون مطلوبًاوقد  
 یعرف حتى الذباب األزرق مكان وجودي."  لنیختفي "خلف الشمس حیث  لكيبعیًدا  P12یأتون إلى منزل والدیھ ویأخذون سكانوا 

ھم الموجھة إلى المدعى  إنھ یحترم قرارھم بعدم إدراج جریمة االختفاء القسري في التُّ  قائًال  ،مباشرة "القضاة الموقرین"  P12خاطب 
  تام   وعيٍ ب من قبل النظام و  بشكل منھجيٍ یُطبّق  إنھ قد ال یكون لدیھ األدلة المطلوبة إلثبات أن االختفاء القسري    P12قال  وعلیھ.  

إخبار المحكمة عن ھذه الجریمة    P12أراد  ورغم ذلك،  ع السوري.  المجتم  إرھابالمخابرات بھدف    جھازللعواقب من قبل الجیش و
ألن ما یتم تقدیمھ في ھذه القاعة سیمثل أیًضا توثیقًا تاریخیًا لمصلحة جمیع السوریین وجمیع المدافعین عن   ،تجربتھ الخاصةواقع من 

فإن أول ما یسمعھ المرء    ،سوريٍ   مصالح مواطنٍ نھ عندما تتعارض مصالح موظفي األمن السوریین مع  إ  P12قال    حقوق اإلنسان.
على االستسالم ألنھ  بذلك  یُجبر الضحیة  ف".  حتى الذباب األزرق مكانك  من ھؤالء األتباع ھو "سآخذك وراء الشمس حیث لن یعرف

 ام". من قبل النظ ممارسة راسخةألنھ  ماء  رشفةمن   أھونھذا التھدید " وھو ُمدرٌك أن  ،یعرف بالضبط ما یعنیھ ھذا

https://ar.syriaaccountability.org/2583/
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بةٌ وصفة    ذهھإن  ون الغرض من ھذا التھدید ھو تخویف الخصم.  إ  P12قال   ال    ،P12لـفقًا  و من قبل النظام ومسؤولیھ.  كثیًرا    ُمجرَّ
إرھاب المجتمع وإجباره على    ھو یھدف إلى ف ،إرھابًاأیًضا  عّده  بل یجب    ،االختفاء القسري جریمة ضد اإلنسانیة فحسبأن یُعّد  یجب  

  حیث .  فعلیًافي الظالم وتختفي من الحیاة دون أن تموت    تبقىأن "االختفاء خلف الشمس" یعني أن    P12االستسالم للسلطة. أوضح  
ن  ی الخیاران موجودھذان  كان    ،P12". وفقًا لـة أم حّی ة  میتً   تي ال یعرف العالم الخارجي ما إذا كان ت ال  ،شرودنجر  ةقط   مثل   المرء "یصبح  

شخًصا   سیقتل  ما إذا كان   یعرفنفسھ  لضابط أو مدیر السجن  حیث لم یكن ا  . أو مسؤولي السجنللسّجانین  وكذلك    ، دائًما للسجین نفسھ
تصادف وجوده أمامھ في تلك اللحظة. قال    قتل سجینٍ فیقوم ببساطة ب غاضبًا من شيء فعلھ ابنھ    افي الدقیقة التالیة. قد یكون أحدھم

P12  لـوفقًا    ،ما ھو أسوأ  إال أن بھذه السھولة بالنسبة لھم".    كان فعًال سیكوناألمر "  إنP12،  السجین نفسھ ال یعرف ما سیكون    نھو أ
  ، ولكنھ یُقتل  ،السجین بشكل طبیعيال یموت    :P12ـوفقًا ل  ،الفرق بین الحالتین أساسين  أإال    ،بالطبع   المستقبلأحدٌ وال یعرف    مصیره.

 . بالوقتاإلحساس فقدان المرء یعني خلف الشمس االختفاء   إنالسجین وسیلة لمقاومة مصیره. ال یملك و. الطرق على األرجح بأبشع

ل أنھم محبوسون في مكان مظلم حیث ال یضيء  من كل الحاضرین في قاعة المحكمة قضاء خمس دقائق من وقتھم في تخیُّ   P12طلب  
المرء التمییز   سیتعذر على   ،بعد أیام قلیلة ووقت.  فیھ الال یعرف المرء    مكان   ،"یعرفھ"حتى الذباب ال    مكان  ، من الضوء   واحدٌ شعاعٌ

  ینسى المرء صور األشجار ورائحة الزھور. و  ،على اإلطالق. یصبح النور والظالم بال معنىال وجود لھما    وكأن   ،بین النھار واللیل
 "لكن ما ھي الحیاة بدون ھذه التفاصیل الصغیرة؟"  P12سأل 

كان مھووًسا  و"أرید أن أعرف أن القمر موجود سواء رأیتھ أم ال!"    ،أشار إلى أن أینشتاین تجاھل ذات مرة كل األدلة العلمیة وقال
بكى ذات مرة  حیث  متأكدین من أي شيء.  ن  یعودوال  بالجنون ألنھم    ون یُصاب   ، عتقالأثناء االإن الناس،    P12قال    .تقریبًا  بالفكرة

بكى ألنھ للحظة تذكر أن الحیاة  وفقط.    السّجانألنھ سمع صوتًا غیر صوت    P12بكى  لقد  .  ارغم أنھ لیس متدیًن   ،لمجرد أنھ سمع األذان
 أثناء روتین التعذیب الیومي.  یبكِ رغم أنھ لم   ،أكثر من الظالم الذي كان یعیش فیھ. بكى في تلك اللحظة

ولكن    ، خوفًا من الموت  إنھ لم یھرب   P12إذا كانوا یعرفون سبب فراره من سوریا. قال  عّما    الناس في قاعة المحكمة   P12سأل  
  P12من تخویف    ،ھم أحدھم في ھذه المحاكمةالذین اتُّ   ،ضباط المخابرات  في نھایة المطاف  نتمكَّ حیث  خوفًا من االختفاء مرة أخرى.  

أن االختفاء القسري ھو أحد العناصر الرئیسیة لسیاسة النظام المنھجیة إلسكات المنتقدین   موضًحا   P12  تابععلى الفرار.    باره جإو
  كان المدعى علیھ من كبار أتباع ھذا النظام.   ، P12لـھذا النظام. وفقًا    عمالء ھذه الطریقة معروفة ویستخدمھا جمیع  ووالتخلص منھم.  

كذلك إنھ ھرب ألنھ ال یرید أن تعیش عائلتھ للمرة الثالثة كابوس األسئلة الالنھائیة التي تُثقل كاھل حیاتھم: ھل قتلوه؟ أما    P12قال  
زال على قید الحیاة؟ ھل شنقوه في مكان ما؟ ھل كسروا ظھره؟ ھل یعذبونھ اآلن ونحن نأكل؟ ھل حدث ھذا وھل حدث ذلك؟ قال  

P12 وإن كان ذلك بشكل مؤلم،  تتقّبلیمكن لعائالت السجناء على األقل أن  وفاة أحد أفراد العائلة، شعور إنھ على الرغم من مرارة ،
 ، أكثر إیالًما وإرھاقًا. P12ھم. إال أن األمل البعید وغیر المحدد كان، وفقًا لـئ أحباأحد وفاة   ا یؤكدخبرً 

ابنھ البالغ من العمر    ظل  ،بعد إطالق سراحھ وفرع الخطیب.    عتُقل من قبل اعندما    كان في طریقھ إلى العمل   أنھ   إلى   مشیًرا P12 تابع
إنھ لم یجرؤ   P12فلن یعود. قال  ،أنھ إذا غادر والدهكان یعتقد  المنزل ألنھ  P12في كل مرة یغادر فیھا یبكي ثالث سنوات ونصف 

كان ھذا بالضبط ما حدث:    ،وفي الواقع  ،ن قادًرا على الوفاء بھذا الوعدویك  قد المساء ألنھ  بالعودة في الوعًدا  ابنھ    إعطاء أبًدا على  
 سنوات. لم یعد إال بعد أربع  ،P12عندما غادر 

أكثر من القتل والتعذیب ھو حماس موظفي الحكومة وضباطھا في إلحاق أكبر قدر من المعاناة بالناس.    یكون مؤلًما ما قد    إن  P12قال  
السلطة    ،بل ینتقمون من الجمیع لمحاولة انتزاع سلطتھم المطلقة  ، مقتنعًا بأن ھؤالء الموظفین ال ینفذون األوامر فحسب  P12كان  

كیفما وكلما    اویمكنھم استخدامھ  ،ةأخالقی   قاعدة أي قانون أو    نطاق   لطة خارج وھي س  ، "كجزء من آلة سیطرة النظام"الممنوحة لھم  
 خدمھم. ت  تكان 

المخابرات السوري والتحذیرات  جھاز  م خوف الناس من  في ذلك الوقت یتفھّ   حیث بدأ  . في العاشرة من عمره  عندما كان  P12  استذكر
ن  حذروكانوا ی السوریین  األھالي إن  P12المخابرات. قال  جھازتلقاھا من المحیطین بھ بعدم قول أي شيء قد یثیر استیاء كان ی التي 

شعر باالشمئزاز من كل من عمل في  ی ، في سن العاشرة،  P12بدأ  كما  بأكملھا.    العائلة أطفالھم من أن أي كلمة قد تؤدي إلى اختفاء  
 سمح لھم بإرھاب الناس من حولھم. ی یفخرون بكونھم في موقع قوة كانوا المخابرات ومع أفراد عائالتھم الذین  جھاز

اختفى  وینتمي إلى الحزب الشیوعي.  كان  ض للتعذیب لمدة ست سنوات ألنھ  قل في الثمانینیات وتعرّ المحكمة أن عمھ اعتُ   P12أخبر  
إن ھذا    P12منذ ذلك الحین. قال    وجودھم مجھوالً   وأصبح مكانوعمھ وشقیقھ)    صدیقھ (والد    P12أفراد من عائلة أحد أصدقاء    ثالثة

 حدث لمجرد االشتباه في معارضتھم للنظام. 

فإن أي    ،P12لـ. وفقًا  المخابراتجھاز  كان یرتكبھا  ال یعرف الجرائم التي    ، طفًال   م أ  ا كانبالغً   ،ال یوجد أي سوري  إنھ   P12  قال 
ال یمكن ألي    ،إلى ھذا الحدواختار بوعي أن یكون أداة الرتكاب جرائم ضد اإلنسانیة.    قد  المخابراتجھاز  شخص تطوع للعمل في  

  P12قال    ھامشیًا. أو أن دوره كان    عي أنھ كان ینفذ األوامر فحسب أو أنھ تم إجبارهأن یدّ   ،بغض النظر عن منصبھ  ، ضابط مخابرات
، إنھ كلما كان  P12إن كل فرد في جھاز المخابرات ھو جزء نشط من ھذا الجھاز ومسؤول عن أفعالھ. ومن نافلة القول، كما قال  

  ء . واألھم من ذلك، أنھ كلما كان المنصب أعلى، یدرك المرمسؤولیتھا  زادت الجرائم الشنیعة التي یتحمل المرء كلما  المنصب أعلى،  
 نھ سیرتكب جرائم عند انضمامھ إلى قوات األمن. أبوضوح حقیقة 
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] في بدایة  أنور[  بیانفي    إال أنھ، .  P12إنھ ربما كان قادًرا على مسامحة المدعى علیھ على الجرائم التي ارتكبھا ضد    P12قال  
یُ   ،المحاكمة   المدعى علیھ ادعى،  نإ  P12ساھم فیھا. قال  بالمسؤولیة عن الجرائم التي ارتكبھا أو    أو إحساٍس   ] أي ندمٍ أنوربد [لم 

إنھ كان بإمكانھ مسامحة المدعى علیھ    P12. قال  حتى یومنا ھذا  أنھ لم یكن ھناك تعذیب منھجي في فرع الخطیب   ، ن ذلكع  عوًضا
أال یكون ھناك في المستقبل مكان آمن لمرتكبي ھذه   P12  ویتمنى.  الشاملبالمعنى    عدالةٍ   إلى  بل  ،شخصي  انتقامٍ   إلى   یھدفألنھ ال  

 الجرائم في سوریا أو في أي مكان آخر في العالم. 

ن المدعى  اكفقد   ،P12ووفقًا لـ  بمحاسبة مرتكبي مثل ھذه الجرائم في سوریا.    P12طالب    ،الحد األدنى من العدالة"ب فیما یتعلق "
فإنھ    ،النظر عن المدة التي سیُسجن فیھا المدعى علیھ بعد ھذه المحاكمة  أنھ بغضّ   P12أوضح    . علیھ في ھذه المحاكمة واحًدا منھم

إن  سیتلقى المدعى علیھ العالج الطبي  كما  ومعرفة متى تشرق ومتى تغرب.    ، قادًرا على رؤیة الشمس  وسیبقى  ید  ساعة   لدیھ سیظل  
 . كذلك  سیتمكن المدعى علیھ من معرفة أحوال عائلتھو ، بزیارتھحالھو التي ستعرف مكان وجوده  لعائلتھ،سمح یُ سو  ،لزم األمر

زوجھا  و  [ُحجب االسم]و   [ُحجب االسم]و   ]ُحجب االسم : [P12الحظ مثل    ملم یحالفھ  آخرین  إال أن  ،تمكن من النجاةإنھ    P12قال  
وعشرات  و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] و[ُحجب االسم]    ] و[ُحجب االسم  [ُحجب االسم] ووستة أطفال  

آالم    أسمائھم بشكل فردي في قاعة المحكمة ھذه والذین تستحق قصصھم وقصص   أن تُذكر  اآلالف من األشخاص الذین یستحقون
 أن تُروى. ھم ئ أحبا

 دعیة التالیة بیاناتھا الختامیةم المطلب محامي المدعي كروكر استراحة قصیرة قبل أن تقدّ 

 *** 

 دقائق]   7[استراحة لمدة 

 *** 

  P32البیان الختامي لـ

انطباًعا  عطي كل الرؤوس من حولي  عندما تُ   ،ما یحدث داخل رأسي  أُراقب ]. أتنفس ببطء وُحجب االسم "اسمي [   قائلةً بیانھا    P32بدأت  
بداخلي من قول الكلمة األولى. إن ظرف المثول أمام المحكمة ونظام العدالة ھو الذي یسبب   كل شيءٍ یمنعني . ماتيبأنھم ینتظرون كل

 مرھقة.  البدایات تكون عادة ما . ليكانت البدایات صعبة بالنسبة لطالما لي صعوبات. إنھا باألحرى البدایة. 

  و، ھمنذ اللحظة األولى التي تستیقظ فیھا في الصباح  ،كل یومبھ  تفكر    وأن ُجل ماأو من أین تبدأ.  أنھا ال تعرف كیف    P32أوضحت  
ب من  كیفیة كل یوم دون أي    جدیدةٍ  وتربیتھا والتزاماتھا ومقابلة وجوهٍ   البدایات: بدایة الیوم وبدء طقوسھا لالستیقاظ وبدء العمل  التھرُّ

 معنى.

على المرء  إن    P12بینما ھم في منتصف حیاتھم. قال    ، بدء حیاتھم من جدید  أن علیھمیل  كان بإمكانھم تخُّ ا إذا  القضاة عمّ   P32  ت سأل
بسبب االضطرار إلى العیش في بلد أجنبي حیث    ،في الواقع حتى تحت الصفر  ،أن یبدأ من البدایة. على المرء أن یبدأ من النقطة صفر

  إضافة إلى   ،واألفكار  والقناعاتیشعر المرء أن التجارب السابقة    ، في الوقت نفسھویختلف كل شيء عن البلد الذي كان یعیش فیھ.  
 . تھلعب دوًرا حاسًما في تشكیل شخصی  ،المجتمع الذي یعیش تحت حكم النظام

على اإلطالق    جعل النظام المرء یعتقد أنھ ال یحق ألحدٍ حیث  إنھا اعتادت على حیاة الخوف والرعب وانعدام األمن.    P32قالت  
 المطالبة بحقوقھ. 

ل الجھد والقوة واإلرادة القویة والسالم الداخلي  طلبت من القضاة تخیُّ و "عملیًا ونفسیًا" أن تبدأ حیاتھا من جدید.    علیھا  أن  P32وصفت  
   .من جدید الحیاة بدء إعادة  ببساطة ال یمكن ،في الوقت نفسھ غیر أنھالذي یحتاجھ المرء لیبدأ من جدید.  

الضحیة وال ترید أن ترى نفسھا على ھذا النحو. قالت إن الجمیع مسؤولون عن  وضع    أنھا ال ترید أن تكون في   P32وضحت  أ
فیھا   ،أفعالھم أنفسھم  یجدون  التي  الصعبة  الظروف  النظر عن  أن  حیاتھم.    خالل   بغض  السیاسي    ذلك بید  النظام  أن  یغیر حقیقة  ال 

  إن  P32قالت    ، نكون أكثر دقةولكي  تدمیرھا.    –  دقأبشكل    –في تشكیل شخصیة المرء أو   لھ دور كبیرواالجتماعي والدیكتاتوري  
   . الخاصة تح ألي شخص ینتمي إلى األشخاص الذین یعیشون في ظل النظام لتطویر شخصیتھلم تُ  الفرصة 

لن یؤثر ھذا األخیر على مستقبل سوریا  وإنھا تؤمن بالعدالة. وتؤمن بأھمیة ھذه المحاكمة وأھمیة الُحكم الذي سیصدر.    P32قالت  
إلى أنھا تأمل    P32ستكون المحاكمة بالفعل الخطوة األولى من نوعھا منذ بدایة الثورة. خلصت  و .  بأكملھبل على المجتمع    ،فحسب

  ةسوری لدولة ال لھمیتھ  أل  فقط على نتائجھ  بناًء    ،كم في ھذه القضیة لھ القدرة على تغییر حیاة المالیینن الحُ أن یأخذ القضاة بعین االعتبار أ
 . وشعبھا

 . ةالتالی  ة كروكر استراحة قصیرة للحصول على زجاجة میاه جدیدة للمدعی  ةالمدعی طلب محامي 

 *** 

https://ar.syriaaccountability.org/3236/


International Research and 
Documentation Center  

5 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

 بجانبھا.]  واقفًا  ،سیباستیان شارمر ،محامیھابیانھا الختامي باللغة األلمانیة مع  P42[قدمت 

 P42البیان الختامي لـ

قررت أن تدلي ببیانھا الختامي في ھذا    ، الذین مثلوھا أثناء المحاكمة  المحامینأنھ بفضل ثقتھا في    P42أوضحت    ، بعد تحیة القضاة
آخر. سیكون ھذا الیوم    عاديٍ   أي یومٍ كوأن ھذا الیوم بالذات لم یكن    ،الیوم. وأضافت أن المحاكمة لم تكن إجراًء روتینیًا بالنسبة لھا

ألول مرة على اإلطالق في وضع یسمح لھم    ،من خالل ھذه المحاكمة في ھذه المحكمة بالذات  ،أصبحوا  یوم الضحایا الذین  –"یومنا"  
 كبت ضدھم. باستعادة أصواتھم واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذین حرموھم من حریتھم وضد الجرائم التي ارتُ 

بااللتزام  أحست بشعوٍر    ألنھا  ، ة ھذه المھمةعلى الرغم من خطور  ، أنھا اختارت أیًضا التحدث أمام المحكمة في ھذا الیوم  P42أضافت  
قصصھم أمام محكمة أو أي مؤسسة قانونیة    لیروواتتاح لھم نفس الفرصة    دون أنبتجارب مؤلمة مماثلة  الذین مروا    جمیع أولئك تجاه  

وقبل كل شيء التحدث في ھذا الیوم من منطلق اإلحساس بالواجب تجاه أولئك الذین ما زالوا    إنھا قررت أوالً   P42مماثلة. قالت  
  ا ویعرف  ربما لن  الذینقف ھنا الیوم ون أننا  ’أولئك الذین ال یعرفون    ،ین 'في معتقالت نظام األسد' وفي السجون األخرى في سوریامعتقل
 .‘أبًدا

رت على تذكر العدید من الذكریات جِب حیث أُ تجربة مؤلمة بالنسبة لھا.  من ناحیة،    ،كانت مشاركتھا في ھذه المحاكمة  ،P42وفقًا لـ
  P42تكن    ولم  .والنفسیة على صحتھا الجسدیة    ھائًال   العملیة تأثیرً ن لھذه اأخبرت المحكمة أوالتي حاولت في السابق نسیانھا إلى األبد.  

  ثقتھا إن ھذه التجربة الصعبة أعادت    P42قالت    ، في ھذا الیوم بالذات في المحكمة  إال أنھ في بدایة المحاكمة.    تعرف ما یمكن توقعھ 
 في نھایة المطاف.   اویمكن أن تصبح حقیقة واقعً  ، ولكنھا ضرورة ،بالعدالة. وخلصت إلى أن العدالة لیست وھًما

وكیف ُحرمت    اعتُقلتتخبر الناس كیف    قبل المحاكمة   P42  ھذه المحاكمة. كانت مع    قصة سجنھا ستنتھي  أن  موضحةً   P42  تابعت
إنھا ساعدت في    أن تقولاالستمرار في سرد قصتھا وسیكون بوسعھا    ، منذ الیوم فصاعًدا  ولكن  حقوقھا. انتُھكت  من حریتھا وكیف  

قالت   العدالة.  إلى  االنتھاكات  ھذه  المسؤولین عن  األفراد  أحد  كرامتھا    P42تقدیم  من  "استعادة جزء  أیًضا على  ساعدھا  ھذا  إن 
ھذه    مستویات األمل لفترة طویلة جًدا كغیرھا من السوریین. وأعادت مشاركتھا وانخراطھا في العدید من    P42فقدت  حیث    نتھكة".المُ 

لھا  ت  " قد ُكشفرإن "إمكانیة تحقیق العدالة والتغیی   P42بأھمیة وفوائد النضال من أجل عالم أكثر عدًال. قالت    P42المحاكمة إیمان  
ة تأجیج أملھا في أن ما حدث لھا ولغیرھا في سوریا، وما كان یحدث ھناك كل یوم، لم  من خالل ھذه المحاكمة. كما أعادت المحاكم 

 القصة.  نھایة یكن

  لن یكون أكثر من كامل حقیقة أن ما كانت تحاول التعبیر عنھ بالكلمات والعواطف  وھي تعي بشكلأنھا تقول كل ھذا   P42أوضحت 
إن ھذه التجربة قد    P42قد یبدو ھذا وكأنھ وھم. قالت    ،السوریین الذین فقدوا إیمانھم بالعدالةبالنسبة للعدید من  وتجربتھا الفردیة.  

على المستوى الشخصي. وقالت إن ھذا ھو سبب أملھا في أن یؤمن جمیع    ھا عنت لھا كثیًراولكن   ،صغیرة في محیط  قطرة تكون  
 التي یبذلونھا. جھودالودوافع السوریین مرة أخرى بقیمة 

بعیًدا   ،في قاعة المحكمة ھذه في ألمانیا  "كوننا"  . إال أنأنھ ساعد السجناء  زعمإلى أن المدعى علیھ    ةً مشیر  ،القضاة  P42خاطبت    كما
والسجناء اآلخرین بأي شكل من أشكال    P42  بتزوید  وال أي من زمالئھ  ،المدعى علیھ  عدم قیام  على  اكافًی   كان دلیًال   ،عن سوریا

 و التعاطف. المساعدة أو الرفقة أ 

  "ال :  ستجیبھإنھا    P42في ھذا الیوم بالذات عن آمالھا فیما یجب تحقیقھ من خالل ھذه المحاكمة، قالت    P42المدعى علیھ    سأل إذا  
نتظار لوقت طویل دون أن تعرف ما سیحدث لك بعد ذلك، وھو أكثر ما  لال  ال أریدك أن تضطر وكابدتھ  أریدك أن تختبر الرعب الذي  

ك وسجنك  اعتقالض للتعذیب، أو أن تموت منھ، أو أن یتم خالل أیام سجني. لكن األھم من ذلك كلھ، ال أرغب في أن تتعرّ  كاھلي  أثقل
أتمنى أن تمنحك ھذه المحكمة    بید أنني  مالیین السوریین اآلخرین مرات عدیدة.ب ومجرمون آخرون بي وأنت    ت، كما فعل ظالمةبطریقة  

ھنا. للتفكیر في الوجوه واألصوات واألحالم لكل من    مثلواالضحایا والشھود الذین  ب نا، وب كفي للتفكیر  ما ی ، الكثیر من الوقت،  وقتًا
بأنك لن    ةنني مقتنعقابلتھم خالل السنوات التي عملت فیھا في السجن. أتمنى أن یكون لدیك الكثیر من الوقت للتفكیر في ھذا مطوًال، أل

 " تكون قادًرا على االختباء من ھذه األفكار. 

من نظام غیر إنساني، ونناضل من أجل العدالة،  نا  من أجل تحریر بلد  نناضل وما زلنا  ناضلنا "نحن السوریون"    قائلةً   P42  تابعت
  العدل والكرامة والحریة حقوقٌ إن    P42  قالتو  .إن السوریین یستحقون كل ذلك  P42ت  الشخصیة. قال  ناستعادة كرامت من أجل ا و

یحدث في قاعة المحكمة ھذه في ھذا الیوم بالذات حدثًا لمرة واحدة، وال ینبغي ما  ، یجب أال یكونP42وفقًا لـلجمیع األفراد.   أساسیةٌ 
األحرى الواجب اإلنساني والقانوني والمدني لكل  كان [إجراء مثل ھذه المحاكمات] ب .  ما   شخص  فعًال من أفعال الكرم یمّن بھ أن یُعّد  

ذي ستتوصل إلیھ المحكمة لن یعني العدالة الكاملة للسوریین، وال ینبغي إن الُحكم ال  P42قالت   .إنسان وكل سلطة قضائیة وكل دولة 
السوري بأكملھ. إال أن نتائج المحكمة یجب أن تكون    للنزاعبدیًال عن حل شامل ودائم لقضیة المعتقلین في السجون السوریة أو  عّده  
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جراءات حقیقیة إلنقاذ أولئك الذین ما زالوا معتقلین  "إ جمیع الحكومات في جمیع أنحاء العالم التخاذ  ل دعوة عاجلة للحكومة األلمانیة و
 . "‘سوریا األسد’في سجون النظام، وفي السجن األكبر الذي یسمى 

أخرى حتى یتمكن كل شخص داخل قاعة المحكمة من سماع المتحدثین بصوت    قصیرةً   تقنیةً   المدعیة كروكر استراحةً  طلب محامي
 عاٍل وواضح. 

 *** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

  P11البیان الختامي لـ

ما أحدثناه من فرق    ، بل فحسب  ھافي الحیاة لیس حقیقة أننا عشنا  یقّدرما  من نیلسون ماندیال الذي قال "  بیانھ الختامي باقتباٍس   P11بدأ  
 ". الحیاة التي نعیشھا مغزىیحدد والذي في حیاة اآلخرین 

.  2020  ،أبریل/نیسان  23قدت في  یوًما قد مرت منذ جلسة االستماع األولى في ھذه المحاكمة التي عُ   595أن "مشیًرا إلى    P11  تابع
یوًما    595النظام السوري.  ومعتقالت  حدثت وما زالت تحدث لألسف في سجون    حول أحداثٍ   مرافعاتوالیوًما من الشھادات    595

بنفسھ  روى    ھأن   P11  . أضاف"من التفاصیل المروعة التي رواھا الناجون من ویالت القھر والطغیان في عھد بشار األسد وأتباعھ
الناجون اآلخرون الذین شھدوا في المحاكمة ھم أولئك الذین تمكنوا من    وكان  بعض التفاصیل المروعة خالل شھادتھ في المحكمة.

 جھاز القمع السوري". ل بعیًدا عن التھدیدات المباشرة " ،الفرار من سوریا ویعیشون اآلن في أوروبا

أبًدا ألن أولئك الذین    تُسمعبعد ولن    تُسمع عن عدد التفاصیل التي لم    ، وفي كل یوم  ، في ھذا الیوم بالذاتكان یتساءل  إنھ    P11قال  
نفسھ أیًضا عن عدد    P11إما تحت التعذیب المباشر أو بسبب سوء المعاملة وسوء الحالة الصحیة في السجون. سأل    ،ماتواعانوا منھا  

ألنھم ما زالوا یعیشون في المناطق "التي یسیطر    ،ال یمكنھم مشاركتھا  عانوا منھاالتفاصیل التي لم یتم الحصول علیھا ألن أولئك الذین  
 الذین یتصرفون كما لو كان لدیھم الحق في تقریر الحیاة والموت".  ،ھموان علیھا سجّ 

المخابرات العامة    إدارة في  لیشھدوا محاكمة العقید السابق    حضرواإن الجمیع    ، جمیع الحاضرین داخل قاعة المحكمة  امخاطًب   P11قال  
فقد نشأ    ،P11فقًا لـالمخابرات". و   جھاز مجرد سماعھ عبارة "عقید في  ل  یشعر بخوف شدید   أنھ  P11السوریة أنور رسالن. وأضاف  

على ھذا النحو  األمر  كان  وكرة بسبب الجرائم التي ارتكبھا ضباط المخابرات في سوریا.  السوریون في حالة خوف منذ طفولتھم المب 
معظمھا فقط في محادثات خاصة مع  والتي كان    ،إن الخوف نما داخل كل سوري نتیجة الفظائع التي سمعوا عنھا  P11لعقود. قال  

نھ إذا  إ  P11قال    " كما یقول المثل السوري. اجدران آذاًن للبصوت منخفض؛ "ألن    نتحدثوكانوا ی و  ،ھم وأفراد عائالتھمءأقرب أصدقا
إن التعذیب    P11قود المتحدث والمستمع على حد سواء إلى المجھول". قال  ت "فقد    ،وصلت جملة واحدة فقط إلى ضابط ال یوافق علیھا
  P11اختتم  األنظمة المتعاقبة منذ الخمسینیات وحتى یومنا ھذا.  اعتمدت علیھا  حكم  لل   في سوریا لیس ممارسة جدیدة لألسف. إنھ طریقةٌ 

أن الرد على    اعتادت على  بشار األسد   وابنھاألنظمة القمعیة ومنھا النظام السوري في ظل حكم الرئیس السابق حافظ األسد  قائًال إن  
 نقاش. لعنف ولیس الحوار أو الأي معارضة أو مطالب سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة ھو التعذیب وا

التي تلوح في األفق والتي تنتظر أولئك الذین یحاولون    المخاطرأن المشاركة المدنیة في سوریا تعتبر انتحاًرا بسبب  واصفًا    P11تابع  
تغییر جریمة ال  بالنسبة للدیكتاتور. والمطالبة بال  اإن التغییر سیكون خطیرً   P11بغض النظر عن نوع التغییر. قال    ،إحداث تغییر

إن ھذا الرد في سوریا یأتي على ید ضباط وعناصر مخابرات على    P11والرد الوحید علیھا ھو العنف وسفك الدماء. قال    ،غتفرتُ 
 ومناصبھممن أجل الحفاظ على الدیكتاتور    ،دون تردد في القتل  ،بأدوات وأنواع التعذیب والعنف. إنھم یفعلون ذلك بدم بارد  جیدة  درایة

قتل  أن  ھذا "الجبل الجلیدي المظلم". حیث  قمة    ى، فإن التُّھم الموجھة إلى الُمتَّھم، أنور رسالن، لیست سو P11وفقًا لـ  داخل نظامھ. 
لھا    التفاصیل األخرى التي تقشعرّ آخرین، إلى جانب اتھامات بالعنف الجنسي، وغیرھا من    4,000شخًصا وتعذیب أكثر من    58

العمل الیومي للمدعى علیھ ألشھر وحتى لسنوات. إال أن الضرر لم یقتصر على الضحایا  كانت  ،  الجلساتمعروفة لمن تابع  والاألبدان  
أسرة    4,000الحدیث عن    إلى أن علینا  P11خلص    .كذلك  ھمئ عائالتھم وأصدقاب   ألحق ضرًرا ، بل  P11المباشرین، على حد قول  

عاني من القمع والحرمان نتیجة ما فعلھ أنور رسالن  ت   ،كن أجیاالً ت إن لم    ،ب الحدیث عن جیلٍ جی كما  جرائم أنور رسالن.    نتیجة  عانت
  قسًرا أو إبعادك    أو قتلك  بتعذیبك  شد خطورة من قیام شخٍص األجریمة  الما  بالغیًا "سؤاًال    P11في سوریا. ثم سأل    القمعفي خدمة آلة  

 " لك؟ ما ھو حقٌ طالبت ب أو حرمانك من أي اتصال معھم أو القیام بكل ھذا بشكل جماعي ومنھجي كعقوبة مباشرة ألنك  عائلتك عن 

. قال إن سوریا التي  الثأرأنھ وقف أمام ھذه المحكمة في ھذا الیوم بالذات یطالب بالعدالة وال یسعى لالنتقام أو    موضًحا  P11تابع  
  "شریعةولیس على العنف والعنف المضاد واالنتقام و  ،یحلم بھا والتي یواصل النضال من أجلھا یجب أن تقوم على العدل وسیادة القانون

  كان   ،إنھ ال یعرف ما ھي العقوبة العادلة للجرائم الخطیرة التي یُزعم أن المدعى علیھ قد ارتكبھا. ومع ذلك  P11. كما قال  "الغاب
P11  كم قضائي ضد ضابط مخابرات سوري كعقوبة على ممارساتھ أثناء عملھ. كم سیكون أول حُ على وجھ الیقین أن الحُ یعلم 

تُ   P11  قال  في التقریر    وثِّقت نھي معاناة السوریین. وأشار إلى أن بعض ممارسات التعذیب المستمرة  إن محاكمة أنور رسالن لن 
. وبحسب  2021  أغسطس،/آب   30الصادر عن الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان في    ،االختفاء القسري في سوریا  عنالسنوي العاشر  

https://ar.syriaaccountability.org/2583/
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إن ھناك    P11قال  في سوریا على ید النظام السوري.  ري  االختفاء القسشخًصا قید االعتقال أو    131,469ال یزال ھناك    ،التقریر
وجاء الُحكم نتیجة محاكمة عادلة سمحت بتمثیل المدعى علیھ والتواصل مع العالم   كم ھذه المحكمة بالذات. تنتظر حُ  عائلةً  131,469

إلى أن    P11ه بریئًا حتى تثبت إدانتھ. خلص  دّ إن ھذه المحاكمة العادلة تحترم أیًضا كرامة المدعى علیھ وتعُ   P11خارج السجن. قال  
 . 1995تماًما مع كل ما فعلھ المدعى علیھ بوعي أثناء عملھ ضابًطا في المخابرات السوریة منذ عام  كان على النقیضھذا 

للمحكمة إن السوریین یتطلعون إلى الیوم الذي ستكون فیھ بالدھم، مثل الدول المتقدمة األخرى، دولة تحترم حقوق    P11كما قال  
یتطلعون أیًضا إلى الیوم الذي ال یُعاملون فیھ بطرق ال تحترم حقوقھم اإلنسانیة.    إن السوریین كانوا  P11مواطنیھا دون انتھاكھا. قال  

أن السوریین سئموا    P11وأضاف   كان السوریون یتطلعون إلى مستقبل ال یُقبل فیھ التعذیب واالعترافات القسریة سیاسیًا أو اجتماعیًا.
سیاسیة في العدید من الدول حول  ال محادثات  الھم على مدى عقود دون محاسبة أحد، ومن  ؤفكت دمات في سوریا، حیث سُ حالة التعنُّ 

  P11وّجھ   "النظر عن معاناة السوریین الذین یسعون إلى مستقبل أفضل.  نظام إجرامي یتعمد إذالل الناس بغضّ "إعادة العالقات مع 
سیكون حكًما "بصوت واضح ال لبس فیھ"  وأنھ  ا الطریق الطویل.  كمھم سیكون الخطوة األولى على ھذإن حُ   إلى القضاة قائًال خطابھ  

یحترم كرامة اإلنسان وحریتھ    ُحكًماكم المحكمة سیكون أیًضا  أن حُ   P11أضاف    ارتكاب الجرائم.   ولو بعد حیٍن منیحاسب "المجرم"  
  P11لـ  ابوضوح في ألمانیا والعدید من البلدان حول العالم، حلمً   أُعطي نین. شيء من شأنھ أن یكون، على الرغم من أنھ  اكحقین مص

 كم المحكمة سیكون "إدانة مدویة للتعذیب كجریمة في المقام األول". إلى أن حُ  P11والعدید من السوریین. خلص 

بفارغ  ین ینتظرون  السوری   وأنالعالم.    ھذا  كب، في سوریا أو أي جزء آخر منتُ إن التعذیب جریمة ضد اإلنسانیة أینما ار  P11  قال
  سوریا سیبقى طویًال طریق  ، فإن  القادمكم المحكمة  أنھ على الرغم من حُ   P11اعترف  والصبر إدانة قضائیة للتعذیب منذ عقود عدیدة.  

من    الجناةنظام الحكم بأكملھ، وخاصة رئیس النظام السوري بشار األسد وكبار ضباط جیشھ ومخابراتھ و   حاسبةمُ    عندإالولن ینتھي  
 أمام المحكمة.  ، جمیع أطراف النزاع

سوریا تحت    أولئك الذین یعیشون داخل  وباسم العدید من السوریین، بمن فیھم  باسمھداخل قاعة المحكمة    لجمیعبالشكر ل  P11توجھ  
باسم جمیع أولئك الذین كانت  تحدث  سی إنھ    P11في دول الجوار. قال    اللجوء   طالبي في مخیمات النزوح داخل سوریا، أو  و   حكم النظام 

إما غرقوا في البحر أو تجمدوا  "تح لھم الفرصة ألنھم  لدیھم الرغبة والشجاعة للوقوف أمام ھذه المحكمة واإلدالء بشھادتھم ولكن لم تُ 
أنھ لوصف ھذه الرحلة، یجب على المرء فقط أن ینظر    P11آمن''. وأضاف   بلدء رحلتھم للوصول إلى  في الغابات على الحدود أثنا

إلى أن ھذا كلھ لن یكون مجرد    P11خلص    إلى معاملة الالجئین كمجرمین على حدود البلدان التي كان من المفترض أن تساعدھم.
القمع بأنھ "عدو اإلنسانیة، ألنھ یقتل أجمل   P11اء العالم. ووصف كثیر من الناس في جمیع أنحقصة یتشارك فیھا قصة سوریة، بل 

ق حتى بین اإلخوة. واقتبس من الشاعر العربي المتنبي   ، أال وھوما یجعلنا بشًرا الطموح". وقال إن الظلم عدو المجتمعات ألنھ یُفّرِ
  ینحني احتراًمابیانھ بالقول إنھ    P11". واختتم  كانوا ذوي رحموإن    الرجالبین    ،ولم تزل قلة اإلنصاف قاطعةً "   قولھ في القرن العاشر

 لعدالة ھذه المحكمة ویثق في ُحكم القضاة. 

إذا كان ھناك مدّ  القاضي كیربر عّما  الختامیة.  سألت  ببیاناتھم  المدعي كروكر فعون آخرون یرغبون في اإلدالء    ذلك   نفى محامي 
 .ینالختامی  ھما ی یانبب  نزشارمر وبا یالهزم وسیلیھستغرق حوالي ساعة،  ی س يت ال، ھ الختاميأنھ سوف یلقي بیان  وأوضح 

 د. كروكر   نالبیان الختامي لمحامي المدعی 

آمالھم    فحسب، بلمعاناتھم    یوضحواأشار كروكر في البدایة إلى أن المحكمة استمعت للتو إلى البیانات المؤثرة من الناجین الذین لم  
  جمیعھمحیث تعرض  عین أنفسھم.  المدّ   باختالف ھذه اآلمال    تعددعلى المدعى علیھ. وفقًا لكروكر، ست   كم الصادرالحُ النابعة من  المختلفة  
من بانز  سیقوم كل  و.  موكلیھممعًا بشكل وثیق في تمثیل    انزشارمر وب   وزمیالهعمل  وعواقبھ بشكل مختلف. وأوضح أنھ    لالعتقال
 الجوانب ذات الصلة بھم جمیعًا.  كروكر یتناولس، بینما یینالختام ابشكل فردي في بیانھم ماموكلیھقصص   روایة تفاصیلب  وشارمر

دمشق، حي الخطیب.  في  التابع إلدارة المخابرات العامة السوریة    251عین اعتُقلوا في نفس السجن: الفرع قال كروكر إن جمیع المدّ 
من األھوال التي كانت    ،في ھذه المحاكمة  تشكل اإلطار الزمني لالئحة االتھامالتي  ،  شھًرا ونصف  ستة عشر خالل الانوا جمیعًا  وع

اعتبر القضاة أن الضغط    ،] 84  رقم  [الیوم  یوم المحاكمة الثاني والثمانین  في  ةالصادر  ةالقانونی   المذكرةفي ھذا السجن. في    ایومًی   روتینًا
النفسي الناجم عن الصراخ المستمر من التعذیب وعدم الیقین الذي شعر بھ المعتقلون حول مصیرھم قد بلغ حد التعذیب كجریمة ضد  

سوء  كذلك ل عین تعرضوا  . وأضاف كروكر أن المدّ القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي اإلنسانیة كما ھو منصوص علیھ في  
 من كانوا برفقتھم من المعتقلین على نحو عنیف. موت ة الشدیدة. كما شھدوا نفسی لمعاملة الجسدیة والا

وھي مطالب ردت    ،عین انخرطوا في المطالبة بالحریةیتناول حقیقة أن جمیع المدّ   ھ الختاميأوضح كروكر أن الجزء األول من بیان 
یتناسب    علیھا الحكومة السوریة بعنفٍ  بیانھ دور المدّ   أبًدا ال  الثاني من  من    ا جزءً بصفتھم  عین  مع المطالب الفعلیة. ویتناول الجزء 

اإلنسانیة  یتناول الجزء الثالث واألخیر من بیانھ الختامي حقیقة أن ھذه المحاكمة توضح حجم الجرائم ضد  و.  مكلومین  أشخاص   مجموعة 
 كبت في سوریا. التي ارتُ 

في حین أن ھؤالء  ".  في أعمال تاریخیة قد یسمیھا البعض مجرد "أحداثٍ  یاله عین الذین یمثلھم ھو وزمالمدّ  مشاركة أشار كروكر إلى 
  الغرباءب على  كان من الصع بید أنھ  .  بشكل سلمي   األعمال ھذه  جمیعھم في    وا وقد شارك".  "ثورةً المّدعین یطلقون على ھذه األعمال  

عرف السوریون بالضبط ما    ،السلمیة. قال كروكر إنھ بعد عقود من القمع  األعمال تخیل الشجاعة الھائلة المطلوبة للمشاركة في ھذه  

https://ar.syriaaccountability.org/3492/
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عن التاریخ  في سن العاشرة    بالفعل  عرف أنھ    ،في بیانھ الختامي  P12حیث أوضح  یتعین علیھم مواجھتھ عند معارضة النظام.  س
المحكمة أیًضا عن نظام التعذیب الذي كان    تأخبر   تورمان الخبیرة أن  إلى  كروكر    أشار  من التعذیب المنھجي في سوریا.  الطویل 

وأن  العنف الجنسي ضد الرجال والنساء.    ومنھ  ،2011والكم اعتباًرا من عام    نوعیة اد من حیث الدزأنھ اموجوًدا منذ الثمانینیات و
  إن ي  ّن البُ   قالللمحكمة. كما   يّن البُ  أنورو درویش مازنده كل من  أكّ   كان ھذا ماو  ،من التعذیب قبل الثورة وبعدھا  كانوا یموتون  الناس

 تزایدت عقب مجزرة حماة.  ریونالسو یونالتھدیدات التي تعرض لھا السكان المدن 

لدى آلة القمع ھذه  عمل المدعى علیھ  وة القمع التي تدیرھا الحكومة السوریة.  ل تحدیًدا ركیزة أساسیة آل  251كان الفرع    ،وفقًا لكروكر
كان   251أبلغ المحكمة أیًضا أن الفرع  P10. وأضاف كروكر أن ُمتخصص في قسم تحقیق  2008منذ عام عمل و  1995منذ عام 

المخابرات العامة.    إدارة داخل    251ي ومازن درویش عن الدور المركزي للفرع  ّن سوریا وتحدث أنور البُ بسمعة سیئة في  دائًما  یتمتع  
  2007في عام    اعتُقل صف في المحكمة كیف  و   P35. وأضاف كروكر أن  1987ي المحكمة عن سوء المعاملة في عام  ّن كما أخبر البُ 

المخابرات السوري كان على استعداد جید للتعامل    جھازفإن    ،لمحكمة وبحسب ما قالھ مازن درویش ل  .251بشدة في الفرع    وُعذّب
االحتجاجات  المشاركین في    أعمال . وبالتالي فإن الخوف من االعتقال سیطر على  2011شباط/فبرایر    الحریة منذ الحراك من أجل  مع  

ظاھرات في سوریا. على الرغم من أن الناس  م الشعور السائد خالل األسابیع واألشھر األولى من ال كان. وقال كروكر إن ھذا السلمیة
ال  حركات  السوریا. ورأى كثیرون أن مثل ھذه  في   لھا  حدوث أي أمٍر مماثلإال أنھم لم یتخیلوا أبًدا   ، رأوا الثورات في تونس ومصر

اإلمكانات الكاملة للمجتمع المدني في   انكشفت  إلى أن 2011مارس آذار/حتى   یمكن أن تتم في سوریا. قال كروكر إن األمر استغرق 
إلى عدد المّدعین الذین وصفوا ھذه األحداث للمحكمة ومدى شعورھم باالرتباك الشدید الستحالة حتى الحدیث    وأشار كروكر  سوریا. 

مازن  مع األصدقاء المقربین عن انتقاد الحكومة سابقًا. إال أنھ نزل اآلالف من الناس إلى الشوارع فجأةً. وأشار كروكر إلى شھادة  
التي وصف فیھا مازن ھذه الحركة بأنھا "صرخة من أجل الحریة". لكن النظام رد علیھا بوحشیة غیر مسبوقة. وكان الھدف   درویش 

جمیع  كان یمتلك    في ھذه المرحلة   النظام   قال كروكر إن   . 2011فبرایر  شباط/ھو سحق جمیع المعارضین، حتى في وقت مبكر من  
حیث تم    ، في ھذه الجھود  محوریًالعب الخطیب وموظفوه المخلصون دوًرا  ووكسر إرادة الناس.  والثأر  النتقام  یمارس  أدوات التعذیب ل

المحكمة عدة مرات خالل   الشھود ومحقق  جلساتإبالغ  قبل العدید من  قدّ   يالمحاكمة من  الذین  الذین  الشرطة  الشھود  موا شھادات 
   . تسفي كوبلن  رفضوا اإلدالء بشھاداتھم

عنف  المتأخًرا نسبیًا لتحدید بدایة أعمال  وقتًا  كان    ،2011  ،أبریل/نیسان  29  في  ھام في ھذه المحاكمةإن بدء فترة االتّ   قائًال كروكر    تابع
أن عتبة الجرائم ضد اإلنسانیة قد    حیث اعتقدوا .  مبكًرا أكثرتمنى الكثیرون موعًدا    ،منھجة وواسعة النطاق في سوریا. وفقًا لكروكرمُ ال

  ھ ی موكلیھ وموكلي زمیلحتى في المظاھرات األولى. قال كروكر إن  فقد اعتُقل الناس  .  2011مارس  /آذار تم الوفاء بھا بالفعل بحلول  
المعتقلون إلجراءات منھجیة    وتعرض .  الُممنھجفي مواجھة ھذا العنف    نھم استمرواكانوا شجعانًا بشكل ال یصدق في ھذا الوقت أل

 ،مما حرمھم في النھایة من إنسانیتھم ، ثم تعرضوا لمزید من سوء المعاملة ، تم تفتیشھم أوالً  حیث  : عتقلالمبمجرد دخول المعتقلین إلى 
للغایة لھذه الجوانب    مفصًال   قدموا بالفعل تحلیًال   العامین  عینض لھا المعتقلون. وقال كروكر إن المدّ الظروف العامة التي تعرّ   كما فعلت 

   فقط.  جوانبٍ بضع . لذلك سلط كروكر الضوء على وزمیالهالتي یتفق علیھا ھو 

على    ، المحكمة  P10  أخبركان أیًضا غایة في حد ذاتھ.    غیر أنھ   ، كان التدمیر الجسدي والنفسي للمعارضین ھدفًا للنظام  ، وفقًا لكروكر
كان  ن المطلب الوحید  إي  ّن أنور البُ   قال   سلطة الدولة. كما   في   لتشكیكھمیعاملون كالحیوانات انتقاًما    كانوا  نی المعتقلأن    ، سبیل المثال

كان من المفترض أن یؤدي    ، وبحسب كروكر  النظام في االنتقام.رغبة  فقط إلشباع    ،یتم تعذیب الناس حتى الموت  كان  ثم  ،الحریة
وكان على الناس مشاھدة اآلخرین    ، ُعذّبواواألطفال    اعتُقل :  حدتم تجاوز ھذا ال   ،. ومع ذلكواالنتقام"اإلرھابیین"    خویف العنف إلى ت 

ھم بذلك  لرغبت ال طائل منھ [  ف عن كان النھج المھیمن ھو [االنخراط في]  ورازھم.  جبر الناس على أكل بُ أُ و  ،وھم یتعرضون للتعذیب
 ] دون أي غرض. فحسب

المحكمة. وبحسب    ُعرضت التي    ، تم توضیحھ بشكل مثیر لإلعجاب من خالل ملفات قیصر  الوضع قال كروكر إن ھذا   أیًضا في 
تقبلفإن الحكومة السوریة    ،كروكر غالبًا ما كان الموت مقصوًدا أو على األقل مقبوًال  وبكل الوسائل لكسر إرادة الشعوب.    كانت 
تحلیل الطب الشرعي لملفات قیصر الذي أجراه  إلى  كروكر    أشار.  أبًدا  أظھرت ملفات قیصر أن ھذا العنف كان غیر متناسبٍ و بتھور.  
البحث عن    إلى  حتى اضطر عاًما وأنھ  30  متدتكل ما رآه في حیاتھ المھنیة التي ا  تجاوزال إن ھذا  الذي ق  روتشیلد الدكتور األستاذ

أظھرت ملفات قیصر، عالوةً على ذلك، التوثیق الدقیق لعملیات القتل التي أمر بھا بشار  من قبل.  أن رآھا    إصابات معینة ألنھ لم یسبق 
مصیر المعتقلین طواعیة إلرھاب أقاربھم. قال كروكر   كما أُخفيوسامي.  كین لو غارونس ھأوضحت  وھو مااألسد ألغراض داخلیة،  

أنھ عندما التقى قیصر    إلى  كروكر   أشار عرف العالم عن ھذا الرعب.  ،  بفضل األعمال الشجاعة لقیصر وسامي وأنصارھمفقط  نھ  إ
، شعروا بخیبة أمل ألن الصور من ملفات قیصر لم یكن لھا أي تأثیر ملموس. وكانوا یأملون في أن تسھم  2017وسامي في عام  

كروكر أن یقول  بإمكان ، إال أن تسلم یكونا في كوبلن  ھمای كلالصور في اإلجراءات القضائیة. وأضاف كروكر أنھ على الرغم من أن 
 اإلفالت من العقاب على ھذه الجرائم ألول مرة. لرؤیة مكافحة  سعیدین كاناعن كثب و الجلساتنیابة عنھما أنھما تابعا 

ألقاه في    أنھ في خطابٍ   وبدأ باإلشارة إلىعلى االنتھاكات الجماعیة.  ُمركًزا    ،أوضح كروكر أنھ سینتقل اآلن إلى الجزء الثاني من بیانھ
د مازن درویش  أكّ   ، وصف بشار األسد األشخاص الذین دعموا االحتجاجات بـ"اإلرھابیین". وبحسب كروكر  ، 2011  ، مارس/آذار   30

أھدافًا فردیة لقوات    وان ولم یك  ،جزًءا من ھذه الحركة  موكلیھ  بسبب كون  ھ : "كانت حربًا مفتوحة". قال كروكر إن واحدة   جملةب ھذا أیًضا  
فحسب كانوا مستھدفین    ،األمن  أتوا من حي   . ارضینبصفتھم معبل  أنھم  تفتیش، ولوحظ  بنقطة  مّروا  أنھم  لمجرد  بعضھم  واعتُقل 

https://ar.syriaaccountability.org/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/3133/
https://ar.syriaaccountability.org/3653/
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معروف بدعم المعارضة. وكان یتم اعتقالھم في كثیر من األحیان ألمور لم تكن غیر قانونیة أبًدا: كالتظاھر السلمي من أجل حقوق  
 . الضطھادھم القانون العمل ب تم تعلیق واألطفال أو توزیع األدویة. إال أنھم اعتُبروا إرھابیین 

إلحاق األذى بالمعارضة ككل. وفي ھذا السیاق، وجد القضاة بالفعل في  وأنور رسالن كان أیًضا    251قال كروكر إن ھدف الفرع  
من    7ھجوم واسع النطاق ومنھجي بموجب المادة  ارتكاب  ، أنھ تم استیفاء متطلبات  2021شباط/فبرایر،    24ُحكمھم الصادر في  

تھا بعد. وقال كروكر إن البحث الذي أُجري على  . بید أن عواقب ھذه الجرائم لم یتم معالجالقانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي
كان نظام التعذیب بأكملھ في  وفقًا لكروكر،    والذي كان مؤلًما على نحو خاص.   عن الناس المقابر الجماعیة أظھر نزع الطابع الفردي  

كبیر المفتشین  سوریا یھدف إلى نزع الطابع الفردي. حیث أصبح كل الناس كیانًا واحًدا ضخًما. وأظھر تحلیل ملفات قیصر، الذي قّدمھ  
رقام. وصف  ن رقم لكل شخص، وحتى في حالة الوفاة، ظلوا مجھولي الھویة بسبب ھذه األی تعی تم ، أنھ دویسنج في المحكمةالجنائیین 

P14  .نظام المقابر الجماعیة في شھادتھ. وقال كروكر إن االستمرار في نزع الطابع الفردي كان مؤلًما بشكل خاص للضحایا 

ضھم للتعذیب أثناء اعتقالھم. وُعرضوا  قال كروكر، بالنسبة للتعذیب في الفرع، فإن العدید من المّدعین قد أخبروا   المحكمة عن كیفیة تعرُّ
ظرٌف كانوا على علم بھ لحظة دخول [المعتقلین] إلى الفرع، عندما أُجبروا على خلع  وھو  تماًما.    زلأمام موظفي السجن، وھم ع

تفتیش فتحات أجسادھم. وصف كروكر ھذه الممارسة " جمیع المعتقلین كانوا معرضین    قال إن و  استعراٍض للقوة".ب مالبسھم، وتم 
سوء المعاملة، التي كان بإمكانھم سماعھا باستمرار. حیث كان كل    جّراءمن سوء المعاملة ولصرخات المعتقلین اآلخرین    جسیملخطر  

بالعجز في وجھ الخطر المستمر زاد من اإلذالل ا بالخوف والعنف. وأضاف كروكر أن الشعور  لدائم  تفاعٍل مع السّجانین مرتبًطا 
 للمعتقلین وأدى إلى تدھور نفسي واجتماعي.

مع سوء    معون مدى اختالف تجربة كل منھم وتعاملھأثبت المدّ   ،ال یمكن تصورھاأمور  حول    متھاإنھ من خالل اإلدالء بشھاد  تابع قائًال 
أظھروا أنھم  وفي عملیة قضائیة.    ممثلین فاعلین بل   ،ال قیمة لھا مجرد جمادات. كما أظھروا أنھم لم یعودوا  وا منھ المعاملة الذي عان 

عن كثیرین آخرین ال یستطیعون المطالبة بالمثل ألنھم    نیابة بل    ،فحسب  ألنفسھم   یس ل  ، من المطالبة بالعدالة  بمنعھمخوف  لل   یسمحونال  
  نیابةوقال كروكر،  أو ال یقیمون في دولة أوروبیة لدیھا إمكانیة الوصول إلى أنظمة الدول التي تحكمھا سیادة القانون.    اعتُقلوا ماتوا أو  

عین یأملون أن تساھم ھذه المحاكمة في احترام كرامة اإلنسان في سیاسات الھجرة وزیادة تضامن اآلخرین مع  إن المدّ عن موكلیھ،  
 المجتمع السوري. 

في    أدلوا بشھاداتھمعین الذین  من المدّ   حیث اعتُقل العدیداجتماعي.    عامل كان لھ أیًضا    251في الفرع  االعتقال  أن  أضاف كروكر  
.  ا ھم وعائالتھم أیضً ئ للتھدید بإیذاء أصدقااالعتقال  ما كانوا یتعرضون أثناء    اھم أو عائالتھم. وكثیرً ءھذه المحاكمة مع أقرب أصدقا

الثقافیة واالجتماعیة أن تعرقل بشكل كبیر [عملیة] التعامل مع المعاناة في [حاالت] االنتھاكات الجماعیة.    للعواملیمكن    ،وفقًا لكروكر
التعامل مع ھذه التجارب بنفسھ إذا لم یكن قادًرا على التحدث إلى األشخاص الذین یثق بھم ألن على  على المرء  كان من الصعب  

 . الُمتّھم بھاباإلضافة إلى الجرائم  ، القضیة تقییمھذا الظرف عند  النظر في وقال كروكر إنھ یجب صدماتھم.  التعامل معالجمیع 

  ، . وأوضح أنھ من أجل معالجة ھذه الجوانبلموكلیھ وموكلي زمیلیھالجوانب المھمة للمحاكمة  ب   متعلق  الحدیث عن قسمواصل كروكر  
النزاع السوري في ألمانیا  فيالتحقیقات الھیكلیة  عي العام االتحادي كیفیة بدء المدّ ھذه القضیة. وأشار إلى  ات تطور شیر إلى علیھ أن ی 
القانون  من  1بموجب المادة   االمنصوص علیھ الوالیة القضائیة العالمیةذلك بفضل مبدأ كان  ،ومن بین أمور أخرى ،2011في عام 

الدولي القانون  للجرائم ضد  الجنائیة و،  األلماني  الشرطة  الدؤوب في مكتب  المتخصصة وعملھا  الحرب  بفضل وجود وحدة جرائم 
المدّ   االتحادیة االتحادياأللمانیة ومكتب  العام  التي    ،عي  السوري  المدني  المجتمع  األوروبیة ومنظمات  الدول  بین  التعاون  وبفضل 

قال كروكر إنھ كان على موكلیھ وموكلي زمیلیھ إعادة    لناجین.ا   ةولرعای   القضائیة  سلطاتلاتحدت في وقت مبكر لجمع األدلة وإتاحتھا ل
واضطروا إلى مغادرة وطنھم. وكان علیھم أن یعیدوا تنظیم حیاتھم في البلدان األجنبیة    تعّرضوا لإلصابةتعلم الحیاة من الصفر. حیث  

المسؤولین عن مع الحقیقة ومحاسبة  الكشف عن  إلى  محاربین كل الصعاب ومكافحین من أجل  قرار كاتانغا اناتھم. وأشار كروكر 
منفرد أن لضحایا الجرائم الفظیعة الحق في إثبات الحقیقة    ، والذي وجد فیھ قاٍض الصادر عن الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

حجم الھجوم واسع    أن  ، أال وھوموكلیھ وموكلي زمیلیھمصدر القلق الرئیسي لكان  روكر إن ذلك  وقال ك  من خالل عملیة قضائیة. 
وبالنسبة لحجم الھجوم واسع  تمثیلھ في ھذه المحاكمة.  تم إبرازه و  النطاق والممنھج من قبل الحكومة السوریة ضد الشعب السوري قد 

قام المّدعون العامون أیًضا   .2021  ،فبرایر/اط ب ش  24في  الصادر  كمھم  قدم القضاة بالفعل مداوالت مفصلة في حُ   ،النطاق والممنھج
. وقال كروكر إنھ بینما وافق على ھذه  2021دیسمبر،  /كانون األول   2بتقییم ھذا السیاق على نطاق واسع في بیانھم الختامي في  

 أراد فقط تسلیط الضوء على جانبین إضافیین نیابة عن موكلیھ وموكلي زمیلیھ.  إال أنھالتقییمات، 

القانون األلماني للجرائم ضد   من  7) رقم  1(  7  المادةقرار عدم إدراج االختفاء القسري كجریمة ضد اإلنسانیة بموجب    إن  ،أوالً 
فإن االختفاء القسري جزء    ،. وبحسب كروكرهیالالذین یمثلھم كروكر وزمعین  ھم ال یتماشى مع حس العدالة للمدّ التُّ   مع  القانون الدولي

 نز المزید من التفاصیل حول ھذه المسألة في بیانھ الختامي. اكبیر من الجرائم ضد اإلنسانیة المرتكبة في سوریا. وسیقدم زمیلھ ب 

إشعاًرا قانونیًا بشأن    وزمیالهفي البدایة كجریمة ضد اإلنسانیة. لذلك طلب ھو  العنف الجنسي    ھ لم تُوجھ تھمةأن إلى    كروكر   أشار  ،اثانًی 
في أیام المحاكمة  ل  وفُصّ   ،2021  ،مارسآذار/  17بلھ القضاة في النھایة في  والذي قَ   ،العنف الجنسي كجریمة ضد اإلنسانیةتوجیھ تھمة  

أشار    عیات تعرضن العتداء جنسي كجریمة ضد اإلنسانیة.القانونیة أن ثالث مدّ مذكراتھم  إن القضاة وجدوا في    قال كروكر   الالحقة. 
  6) رقم  1( 7لمادة  ا  بموجب ، إن ھناك حالتي اغتصاب كجریمة ضد اإلنسانیة  المّدعین العامین في بیاناتھم الختامیةكروكر إلى قول  

. وأضاف أن زمیلھ شارمر سیتحدث بمزید من التفصیل عن العنف الجنسي فیما یتعلق  القانون الدولي القانون األلماني للجرائم ضد  من  

https://ar.syriaaccountability.org/2833/
https://sjac.sharepoint.com/_forms/default.aspx
https://sjac.sharepoint.com/_forms/default.aspx
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بیانھ الختامي. وخلص كروكر إلى أن كًال   بموكلیھم القائل بأن العنف    والمّدعین العامینمن القضاة    اآلخرین في  یتشاركون الرأي 
. واتفقوا على الرأي القائل بأن العنف  الجنسي ارتُكب بشكل منھجي وواسع النطاق وكجزء من الھجوم على السكان المدنیین السوریین

مجھًزا تماًما لتدمیر الجنسي لم یكن یُطبَّق من حین آلخر، بل كان جزًءا خاًصا من جھاز االضطھاد التابع للحكومة السوریة والذي كان  
 المعارضة. وبحسب كروكر، فقد استُخدم العنف الجنسي لتقویض المعارضة وكسر وجودھا المادي والنفسي واالجتماعي.

أوضح كروكر أن العنف الجنسي على وجھ الخصوص في سوریا وسیلة فعالة للتعذیب وأنھ كان على النساء بشكل خاص التعّرض  
. قال كروكر إن شرف العائلة تتحملھ اإلناث. كان ھذا السبب في أن العنف الجنسي ضد المرأة لھ عواقب  لھ بسبب األعراف الذكوریة

عواقب للنساء  التي تحدثت خاللھا عن حاالت الطالق والقتل ونبذھن من قبل عائالتھن، ك  P16وخیمة بشكل خاص. وأشار إلى شھادة  
الزواج بعد تعرضھن    قد ال یعود بإمكانھنأضاف كروكر أن النساء غیر المتزوجات    ضحایا للعنف الجنسي أثناء االعتقال.وقعن  اللواتي  

كما    ، عتقالحول ھذا العنف أثناء اال  بسبب األحكام المسبقة ت للعنف الجنسي  المعتقالشتبھ دائًما في تعرض  كان یٌ حیث  للعنف الجنسي.  
إن ضحایا العنف الجنسي من الذكور وصفوا أیًضا أنھم عانوا من االكتئاب ألنھم لم یتمكنوا من قال كروكر  للمحكمة. و  P16قالت  

في    اإلساءة فإن العنف الجنسي یتوافق مع نظام    ،تورمان ةخبیرلل  وفقًا .  للنوع االجتماعيبالصور النمطیة    ملتزمینمشاركة قصصھم  
المفتشین الجنائیین   وكبیر  لیندمان السید و  درویش  مازنو  يّن البُ  نور وأ  P19  كل من  ده أیًضا سوریا. وأضاف كروكر أن ھذا التحلیل أكّ 

 .دویسنج

  ، جھاز المخابراتحصى من حاالت العنف الجنسي التي ارتكبھا  أبلغ المحكمة أن منظمتھ وثقت عدًدا ال یُ البُنّي  أشار كروكر إلى أن أنور  
لإلذالل. وقد تحقق ذلك أیًضا من خالل اإلھانات والتھدیدات    خدم العنف الجنسي وسیلةً استُ و  .في فرع الخطیب  من بین أمور أخرى 

. وأضاف كروكر أن الطقوس التي یتم إجراؤھا عند وصول معتقلین جدد إلى  P16و  P19و  P32  وھذا ما أّكدتھ  ،الجنسیة المستمرة
آخرین وصفوا كیف اضطروا إلى خلع    اوشھودً   P39و  P1و  P16و  P11یمكن اعتبارھا ترھیبًا جنسیًا. وأشار إلى أن    251الفرع  

  إن كانقال كروكر إنھ حتى   لمسھم أثناء ھذا اإلجراء.  بعضھم وصف كیف تم  وأن  ،"أمانوأداء ما یسمى "بحركات    ،تماًمامالبسھم  
. وزاد ھذا  اللواتي ال حول لھن وال قوة  ت المعتقالفإن اإلجراء ال یزال مھینًا نظًرا لوضع    ،من قبل ضابطات  یتم  تالمعتقالتفتیش  

ض  الشعور عند المعتقلین. أجساد  على  سّجانین  ھیمنة الل  عرًضا  ن للضرب طوال ھذه العملیة. وقال كروكر إن اإلجراء كانی المعتقل  تعرُّ
تعري [العري القسري] یجب اعتباره عنفًا جنسیًا  الوھم عراة. واختتم كروكر بالقول إن    P1و  P39وأضاف كروكر أنھ تم تعذیب  

 . القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي من  6) رقم 1( 7مادة بموجب الفي الُحكم 

في نظام روما األساسي في ضوء األحكام المتعلقة    الجامعرأوا أن االعتداء الجنسي ھو العنصر    العامین  عینأشار كروكر إلى أن المدّ 
ر  بالعنف الجنسي في النظامین األساسیین للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. أوضح كروك 

. قال  خرىالجنسیة األ  لألفعال  ن ذا خطورة مماثلة إذا كا  أنھ في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، كان العري القسري یعتبر عنفًا جنسیًا
حاجج    ووفقًا لكروكر،   من تفاقم السلوك.   ت . وأضاف أن ظروف االعتقال واإلذالل زاد إن األمر كان ینطبق على ھذه الحالةكروكر،  

العامون للمعتقلین  تفتیش  الن عملیات  أ  المّدعون  الفرع  الشخصي  في  أُجریت  اإلطالق    251التي  مقارنتھا على  یمكن  بالتفتیش ال 
تجري في  الشخصي ، كانت عملیات التفتیش P33الذي یُجرى في السجون األلمانیة. وأشار كروكر إلى أنھ وفقًا ألوصاف الشخصي 

بالدماء، مع وجود رائحة قویة داخل الغرفة وأداة تعذیب ملقاة على   األرض. وبالتالي، فإن توقیت وظروف  غرفة جدرانھا مغطاة 
د منجبرون عادة على  یُ   كانوا  أوضح كروكر كذلك أن المعتقلین  إلى مستوى اإلكراه الجسدي.   كان یرقى التعري القسري   مالبسھم    التجرُّ

  عون المدّ   ما وجده وھو  ،  ینوالممرض  للسّجانینأمام اآلخرین. وبالتالي لم یكن من المھم ما إذا كان اإلجراء یھدف إلى اإلرضاء الجنسي  
 (النسخة القدیمة).  األلماني من القانون الجنائي(ح) 184 في المادة تحادیة  بالفعل بناًء على اجتھادات محكمة العدل اال العامون

"المحقق"   أنور رسالن. حیث كان  أیًضا معرفة حقیقة مسؤولیة  تابع كروكر موضًحا أن معرفة حقیقة ما حدث في سوریا ستعني 
مدة اعتقال بعض األشخاص. وأشار كروكر إلى    خفض على  یعملصدر األوامر وربما في بعض األحیان  رف على كل شيء، یُ المش

م إال مساھمة محدودة للغایة في إثبات الحقیقة. ووفقًا  أن المّدعین العامین اتفقوا أیًضا مع ھذا االستنتاج، إال أن أنور رسالن نفسھ لم یقدّ 
قال كروكر إن موكلیھ    مساھمة أنور على أقوالھ المتناقضة والتي تناقضت مع األدلة المقدمة في ھذه المحاكمة. لكروكر، اقتصرت  

أن كل ما قدمھ  إلى  كروكر    أشار كانوا یأملون أن یساھم أنور رسالن في كشف حقیقة ما حدث في سوریا، وطلبوا منھ أن یفعل ذلك. 
مساھمات قیمة. وأشار كروكر إلى  بتقدیم    یسمح لھفي وضع    أنور كان  إال أنافظ مخلوف.  وح  عبد المنعم النعسانإلى  كان یشیر    أنور

  2012نوفمبر  /تشرین الثانيفي  أنھ شارك  زمات مع حافظ مخلوف واأل  إدارة   عضًوا في لجنةكان  ،  2011سبتمبر  /أیلول في    أنور،  أن
لتقدیم معلومات عن الوضع والسیاق في سوریا في    منھ  وضع أفضل أحد في    في اجتماع في وزارة الداخلیة. وخلص كروكر إلى أن ال 

 إنھ لم یفت األوان على الكالم.  خاطب أنور رسالن بشكل مباشر قائًال و ذلك الوقت. 

المحاكمة بشكل عام ساھمت في توضیح نطاق الھجوم المنھجي وواسع النطاق ضد السكان المدنیین   جلسات إن    قائًال   تابع كروكر
وألمانیا في   كوبلنتس ما یحدث في  إلى  وستنظر دول أخرى  من بعیدنتیجة المحاكمة  ستُرى والمعاناة الفردیة للسوریین. وفقًا لكروكر،  

في ھذا السیاق، قال كروكر إن  و أكاذیب. ال یوجد تعذیب".    لھاألسد زعم أن "ك أن بشار ا  إلى   كروكر  أشارھذا الوقت وفي المستقبل.  
وبالطبع، تناولت المحاكمة في المقام األول المسؤولیة الفردیة للمدعى علیھ.    .المحاكمة رون أیًضا البعد االجتماعي العام لھذه  یقدّ   موكلیھ

باتاكالن في باریس الذین قالوا إن  مسرح  ذلك كان لھ أیًضا تأثیر على المجتمع بأكملھ. وأشار كروكر إلى ضحایا الھجوم على  ن أإال  
كانت فرصة لھم لفھم ما حدث من خالل إعادة تمثیل األحداث. قال كروكر إن األمر نفسھ كان ینطبق في    الحادثةالتي تلت  المحاكمة  

في ھذه  و، نظًرا للسیاق األوسع.  القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي بموجبكمات التي أُجریت  ھذه الحالة خاصة في المحا
أشار إلى أن آالف األشخاص عانوا من التعذیب في سوریا.  و المحاكمة، كان السیاق ھو االختفاء القسري والتعذیب والعنف الجنسي.

https://ar.syriaaccountability.org/2901/
https://ar.syriaaccountability.org/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2975/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2810/
https://ar.syriaaccountability.org/3236/
https://ar.syriaaccountability.org/2975/
https://ar.syriaaccountability.org/2901/
https://ar.syriaaccountability.org/2583/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/12/inside-the-raslan-trial-the-people-were-monsters-but-the-cockroaches-were-kind/
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التعذیب الحكومي وُدفنوا في مقابر جماعیة. أظھرت المحاكمة أیًضا تورط    بسبب توفوا    55,000  حیث أفادت تقاریر أن أكثر من
لمحاكمة أھمیة كبیرة بالنسبة لسوریا، والتي ال یمكن لخلص كروكر إلى أن  وفي نظام التعذیب الذي تقوده الدولة السوریة.    المشافي

 ألحد أن یتخیلھا.

موكلیھ  وحوالي ملیون في االتحاد األوروبي. وقال كروكر إن    ،یعیشون في ألمانیا  كانواسوري    150,000أشار كذلك إلى أن حوالي  
حیث  أصیبوا بخیبة أمل.    غیر أنھم.  في جعلھ متاًحا في ألمانیا و  تسكانوا یأملون في مشاركة عمل القضاة في كوبلن   وموكلي زمیلیھ

قال كروكر إن    وللصحفیین المعتمدین فقط. للعامة    لتي جعلت الترجمة العربیة متاحة ھي الوحیدة اكانت المحكمة الدستوریة االتحادیة 
لتسجیل الجزئي  ل  موكلیھم بالنسبةل  آما   ت خاب وعن أیام المحاكمة.  النشر  المنظمات التي لدیھا موارد كافیة فقط ھي التي تمكنت من  

سمح بالتسجیالت السمعیة والبصریة للمحاكمات ذات  ی ي  ذ ال)  GVGدستور المحكمة (   من قانون  ) 2(169لمادة  ا  بموجب للمحاكمة  
علم بثالثة طلبات للقضاة في ھذا الصدد.  كان على  األلمانیة. وقال كروكر إنھ    االتحادیةاألھمیة القصوى للتاریخ المعاصر للجمھوریة  

أن یطلبوا من كل شاھد اإلذن بتسجیل    ھم عرض  ،على سبیل المثال  ، من خالل  یر على شھادات الشھود تناولوا جمیعًا مخاوف بشأن التأث و
  درویش  مازنو  يّن البُ  أنورو  كین لو غارونسو  روتشیلد الدكتور األستاذشھادتھ أو تسجیل شھادات الخبراء فقط مثل تلك التي أدلى بھا  

كان التسجیل    ،تسجیل البیانات الختامیة. باإلضافة إلى ذلكلطلب    سوى لتسجیل ھذه المحاكمة  األخیر  طلب  ال  ولم یكن  . سیف ریاضو
غیر أن ھذا  الموافقة على الكشف بعد مراجعة المواد.  تسمما یتطلب من المحكمة في كوبلن  ،عاًما  30فترة إخفاء مدتھا لمحمیًا سیبقى 
. وأشار كروكر إلى أن الرفض كان مبرًرا بالقول إن ھذه المحاكمة لم تكن ذات أھمیة بارزة بالنسبة لجمھوریة  قد ُرفض أیًضا  الطلب 

صحیفة في  مساھمتھا في    تس بشكل خاص محاكمة كوبلن ذكرت    ،كریستین المبرخت  ،یرة العدل السابقةزإال أن وألمانیا االتحادیة.  
العامة  الجمعیة  أمام  خطابھ  ذكر وزیر الخارجیة السابق ھایكو ماس المحاكمة في  و  لمحاكمات نورمبرغ.   75في الذكرى    األلمانیة فاز

.  سوریا بشأن  الدولي  األمن مجلس  اجتماع  إلى  الدعوة في    ذُكرتھي المحاكمة الوحیدة التي  كوبلنتس  وكانت محاكمة    ،المتحدة لألمم
الحجة القائلة   كما أن  االتحادیة غیر مفھوم.جمھوریة ألمانیا بالنسبة ل إن تقییم القضاة ألھمیة المحاكمة ف ،قال كروكر إنھ في ضوء ذلك

لجمھوریة ألمانیا االتحادیة ھي أیًضا غیر مفھومة.  مھمة  في نفس الوقت لیست    ھابأن المحاكمة قد تكون مھمة للشعب السوري ولكن 
جمیعھم و انیة.  یحملون الجنسیة األلم  موكلیھبل إن بعض    ،سوري ھم جزء من المجتمع األلماني  750,000  وأشار كروكر إلى أن

المنظمات    وما تنتجھاألحكام  یقتصر األمر على توفیر    یساھمون في المجتمع األلماني. وخلص كروكر إلى أنھ من المؤسف للغایة أن
 . لجمھورلن وغیر الحكومیة والصحفی 

اإلنصاف من ھذه    قلیٍل منالحصول على  تقضي  اختتم كروكر بیانھ الختامي بذكر أسماء موكلیھ الذین كانت مصلحتھم الشخصیة  
ال یوجد تعویض لما تم القیام بھ. أشار كروكر إلى    ،كروكر]  موكليلبالنسبة ألولئك الذین سمعوا أوصاف ما حدث [  غیر أنھالمحاكمة.  

أن ھناك دائًما شعوًرا معینًا بعدم الثقة في    "المغفرة ما وراء الذنب ون أمیري الذي اعترف في كتابھ "ی الكاتب النمساوي الیھودي ج
 العالم.

القتل واالغتصاب والتعذیب واالختفاء القسري    رفض في ھذه المحاكمة یمكن أن یوجھ [العالم] في اتجاه    القادم كم  قال كروكر إن الحُ 
عون في  یأمل المدّ   ،المرتكب في سوریا وسیتم محاكمتھ في كوبلنتس. قال كروكر إنھ یأمل ویعتقد أنھ بفضل الوالیة القضائیة العالمیة

 جزئي على األقل. العالم وإن كان بشكل إعادة بناء ھذا 

 *** 

 دقیقة]   75[استراحة لمدة 

 *** 

 البیان الختامي لمحامي المدعي شارمر 

یتحدث  اآلن  أصبح    ،محاكمةمن الیوم    100قال شارمر إنھ بعد أكثر من    ،والحضورالقضاة وأطراف القضیة  على  تحیة  إلقاء البعد  
طلب من القضاة النظر بشكل قانوني وواقعي  و نیابة عن موكلیھ الذین نجوا من أبشع الجرائم ضد اإلنسانیة التي ارتكبت في سوریا.  

 . زكروكر وبان  یلیھمن بیان واحد كبیر بالتعاون مع زم اجزءً الذي یُعّد في بیانھ الختامي 

الشخصیة   البیانات  إن  بالقول  یذكر    ھ كانأن   إال  . غنیة عن االیضاحكانت    عیندّ مللبدأ شارمر  ھذه    عّما كان محور   الجمیعیود أن 
ھذا    إال أنأنور رسالن.    ،إن ھذه المحاكمة كانت حول مسألة الذنب والعواقب القانونیة للمدعى علیھ   تلقائيبشكل    یُقال  وقدالمحاكمة.  

أوضح أن المحاكمات الجنائیة كانت تُجرى دائًما في سیاق تاریخي واجتماعي معین. وبالتالي فإن  حیث  وفقًا لشارمر.    ادقیقً لم یكن  
الُحكم  ثانویًا.  إصدار  المحاكمة سیكون  العلیا في    في ھذه  اإلقلیمیة  المحكمة  وأن  الحقیقة.  تدور حول  المحاكمة  إن ھذه  قال شارمر 

الھجوم المنھجي والواسع النطاق ضد السكان المدنیین السوریین من قبل حكومة بشار األسد بأنھ جریمة  عّد  انت أول من  ككوبلنتس  
ن دائًما حاضرین في كل مكان في قاعة المحكمة، على  ووفقًا لشارمر، سیكون األسد ورفاقھ المجرمو.  بشكل قانوني  ضد اإلنسانیة

موافقًا على ھذا الھجوم ألنھ انشق. ومع ذلك، یتعین على المحكمة معالجة أفعال  الرغم من أنھم غیر مرئیین. قد ال یكون أنور رسالن 
التي   اإلنسانیة  للجرائم ضد  إطاًرا  یشكل  الذي  النطاق  والواسع  المنھجي  الھجوم  بسبب  السوري  قبل النظام  من  فیھا  النظر  ھذه    تم 

مل للعالم وال سیما السوریین في أن جرائم حكومة األسد لن  المحاكمة. وقال شارمر إن القضاة ركزوا على ھذا اإلطار، مما أعطى األ
 موا الھجوم المنھجي وواسع النطاق في محاكمة عادلة ومستقلة. تُترك بال عقاب. قال شارمر إن القضاة قّی 

https://ar.syriaaccountability.org/3133/
https://ar.syriaaccountability.org/3653/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://ar.syriaaccountability.org/2890/
https://ar.syriaaccountability.org/2700/
https://www.faz.net/aktuell/politik/geschichte/75-jahre-nuernberger-prozesse-gastbeitrag-christine-lambrecht-17060626.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/geschichte/75-jahre-nuernberger-prozesse-gastbeitrag-christine-lambrecht-17060626.html
https://un.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/57/2021/11/Revised-concept-note_SC-Syria-Accountability-Arria-29.11.2021.pdf
https://un.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/57/2021/11/Revised-concept-note_SC-Syria-Accountability-Arria-29.11.2021.pdf
https://un.mfa.ee/wp-content/uploads/sites/57/2021/11/Revised-concept-note_SC-Syria-Accountability-Arria-29.11.2021.pdf
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عین  أیًضا بشكل مباشر في المحكمة. وقال إن المدّ   بلفقط في التقاریر    قتُوثَّ قال شارمر إن ھذه "الفظائع التي ال یمكن تصورھا" لم  
  إلى إخبار شارمر    أشارفقط على الجوانب الفردیة المھمة.    ونیركزسھذه النتائج و  یكررواالعامین قیموا بالفعل األدلة بالتفصیل ولن  

P14   المخابرات    إدارة على أیدي  وكانت ھذه الجثث تعود لمن قُتلوا  في التخلص من الجثث.    المشاركة ى  المحكمة عن كیفیة إجباره عل
إلى مواقع المقابر الجماعیة في شاحنات التبرید بشكل یومي. وأضاف شارمر أن العدید من الجثث ظھرت    وكان یتم تسلیمھاالعامة  
وكان من بین ھذه    .أحیانًا  ووجوه ال یمكن التعرف علیھا  ُمقتلعة  أظافرو  زرقاء وسوداء  عالماتالصدمات الكھربائیة و  آثارعلیھا  

قیامھ  من الشاحنات بمجرد    الذي یسیلالرائحة وفیضان الدم    P14الجثث نساء وأطفال. قال شارمر إنھ لن ینسى أبًدا كیف وصف  
أكثر    كان األمر ربما  و  ،أمتار  6متر وعرضھا    100طولھا  فتح البوابات. ولم یتم تحدید عدد الجثث التي ُدفنت في القبور التي بلغ  ب 

ال  ما    عرض بتحلیل ملفات قیصر، حیث    لدكتور روتشیلداألستاذ امما یتخیلھ المرء. قال شارمر إنھ لن ینسى یوم المحاكمة عندما قام  
كل ھؤالء األشخاص من التعذیب وظروف االعتقال المروعة. قال شارمر إنھ  وقد عانى  صورة.  26,938جثة في   6,821 یقل عن 

لربما كان    ، صدیقھ ساميتم تھریبھا إلى الخارج بمساعدة  التي  التي التقطھا المصور العسكري السابق قیصر و  ، بدون ھذه الصور
 على النظر في ملفات قیصر.  باسم الناجین المحكمة  شارمر  . شكرھذه المحاكمة وفھم الناس للفظائع في سوریا مستحیًال  إجراء

من الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة في سوریا. قال شارمر إن األبعاد یصعب    رصغی   ء وملفات قیصر لم تُمثّل سوى جز  P14غیر أن  
تحدیدھا لدرجة أن ھناك خطًرا في البدء بالتفكیر باألمر من حیث األرقام. وفقًا لشارمر، كان األمر كلھ یتعلق بمصیر البشر. قال إن  

 لتعرف على تسعة منھم وتمثیلھم في ھذه المحاكمة. كان لھ شرف اإنھ  الحقیقة ھم الناجون". قال شارمر  الذین یثبتون  "األبطال الحقیقیین  

  قام بالتحقیق مع أنھ  إفادتھ  . وأضاف شارمر أن أنور رسالن نفسھ اعترف في  P11بدًءا من    ،موكلیھ شھادات وقصص  إلى    أشار
P11المحكمة    دّ إنھ من المھم بالنسبة لھ أال تعُ   . قال شارمرP11  في فرع  عتقال  كان لال  ،الطبعفب .  جمادات اآلخرین مجرد    وموكلیھ

فإن األمر األكثر إثارة لإلعجاب ھو أن االعتقال لم یمنعھم من    ، الخطیب عواقب نفسیة واجتماعیة وخیمة علیھم جمیعًا. ومع ذلك
 مواصلة القتال في صفوف المعارضة. 

سوریا    لم یفر من وواستمر في كفاحھ من أجل الصحافة المستقلة.    عاد من جدید  P12. وأضاف أن  تباًعا  P12قصة  إلى  شارمر  أشار  
حتى بعد    في التعامل مع المعارضة في سوریا  استمرت  ھاأن   ا مضیفً   ،P19شھادة    إلى  شارمر  أشارإال بعد اعتقالھ للمرة الثانیة. ثم  
 . خارج البالدمن  الیوم كفاحھا  وتواصل  ت خمسة اعتقاالإال بعد  الفرار من البالد ولم تقرر. إطالق سراحھا من كفر سوسة

یمكن للمرء أن یرى المعاناة على وجھ  حیث  یتعامل مع صدماتھ بشكل مختلف.    أوضح شارمر أن كل شخٍص   ،P32فیما یتعلق بـ
كان    بشھاداتھم  الشھود   من خالل إدالء  دض للصدمة من جدی فإن التعرُّ   ، ووفقًا لشارمرقادرین على الكالم.    ولم یكن أخرون .  بعضھم

وجود  ب لكنھم أقروا أیًضا    ، P32في بیانھم الختامي إنھم یصدقون    ول المّدعین العامینمصدر قلق كبیر لھؤالء الشھود. وأشار إلى ق
قال    كم في ھذا الصدد. مما منع في نھایة المطاف من النظر في شھادتھا في الحُ   ،االعتداءات الجنسیةزمان ومكان بعض  في    تناقٍض 

) رقم  1(  7لمادة  ا  بموجب تھمة االعتداء الجنسي جریمة ضد اإلنسانیة  عتبار  العین  انضموا إلى طلب المدّ العامین  عین  شارمر إن المدّ 
من ذلك في حین أن معاناتھا الفردیة لن یتم   P32تساءل "كیف ستستفید    أنھ بید  .  القانون الدولي القانون األلماني للجرائم ضد  من    6

وأنھا تعرضت لتعذیب شدید في الفرع    ،اعتُقلت مع والدتھا في فرع الخطیب  P32د أن  من المؤكّ   ،االعتراف بھا؟" وفقًا لشارمر
اعتقال  أقروا بذلك. وأضاف أنھ نظًرا لعدم    قد أصابوا حینما  العامین  دعینوتعرضت العتداءات جسدیة. وخلص شارمر إلى أن المّ 

P32  القسم استطاعت أن تمیز بوضوح ما حدث لھا في  حیث    .بالتأكید  251تشیر إلى الفرع  كانت  أن جمیع أوصافھا  ف  ، مرة أخرى  
بقبضتیھ في غرفة    غضب   يوصفت كذلك كیف تعرضت للضرب من قبل أب   P32كفر سوسة وسجن عدرا. قال شارمر إن  و  40

ثم تعرضت للكرسي األلماني. قال شارمر    ،لصدمات كھربائیة أثناء جلوسھا على كرسيبعد ذلك  تعرضت  والتعذیب في فرع الخطیب.  
المحكمة    P32أخبرت    ،بعد أن تمت مواجھتھا باقتباسات من مقابلتھا السابقة مع الشرطةوكل ذلك في المحاكمة.    ت وصف  P32إن  

  رغم أنھا كانت ترتدي مالبسھا بالكامل.   ،الذي لمسھاغضب    يأثناء التحرش الجنسي بھا من قبل أب معصمیھا  م تعلیقھا من  أیًضا كیف ت 
للشرطة إنھا ال تتذكر    P32یعتبر اعتداًء جنسیًا. قالت   P32غضب    يوأوضح شارمر أنھ من غیر مزید من التفاصیل، فإن لمس أب 

بالتفصیل االعتداء الجنسي. إال أنھا أخبرت الشرطة أیًضا أنھا فقدت الوعي ونُقلت إلى غرفة أخرى وأن ھذا العنف ھو سبب الصدمة  
وصفت عدة حوادث، وھي حقیقة لم یأخذھا اآلخرون في االعتبار. وأشار    P32التي تعرضت لھا. قال شارمر إنھ یجب أال ننسى أن 

صفت كیف  و شملة ووصفتھ بأنھ "المسؤول عن سوء المعاملة في السجن". و  ي أب على    P32تعرفت  ى أنھ في مقابلة مع الشرطة،  إل
بتعلیقات جنسیة.   صدرھالمس   أیًضا.    توصف   P32قال شارمر إن    من خالل قضبان زنزانتھا وأدلى  المحكمة  كان من  وھذا في 

  غضب،  بأبيلذكریات المتالشیة المتعلقة بالنسبة لتتذكر ھذا الموقف على الرغم من صدمتھا. وأضاف شارمر أنھ كانت الواضح أنھا 
على    ةً كن قادر ت   لم   P32فإنھ یثق في خبرة القضاة فیما یتعلق بآثار الصدمة على الذاكرة البشریة في حاالت التوتر. قال شارمر إن  

مع    تھااقتباسات من مقابلب   تھاعتبار أنھ بعد مواجھاألخذ باالیجب أیًضا    ،صالح مصداقیتھاول وجود الكثیر من األشخاص.  لالتذكر فقط  
ویكفي أن یرتكب سّجان واحد    لكنھا وصفت بوضوح ما كانت قادرة على تذكره.   ، مراجعة األوصاف السابقة  P32لم تحاول    ، الشرطة

للحادثة المتعلقة بأبي شملة ال تترك مجاًال للشك. اختتم شارمر تقییمھ    P32مثل ھذه األفعال. وفقًا لشارمر، فإن األوصاف التي قدمتھا  
غضب    أباووصفت    2021في نیسان/أبریل    P33. حیث اعتُقلت  2P3، تدعم أوصاف  P33بالقول إن شھادة والدتھا،    P32لشھادة  

 شملة للمحكمة وكیف ھُددت باالغتصاب.  وأبا

  P38الرحلة إلى فرع الخطیب مؤلمة بشكل خاص. وكان من الجید أن أتیحت الفرصة لـ  ، كانتP38تابع شارمر قائًال إنھ بالنسبة إلى  
للحدیث عن ھذه التجربة في المحكمة، ألن قصتھ أوضحت الرعب والخوف الذي ال یمكن تصوره من النظام. أشار شارمر إلى وصف  

P38    الصبي خائفین من قوات األمن التي قتلت شقیقھم.  عاًما ُعرضت أمام سیارة وكیف كان أشقاء    15أن جثة صبي یبلغ من العمر

https://ar.syriaaccountability.org/2833/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://ar.syriaaccountability.org/2583/
https://ar.syriaaccountability.org/2583/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/05/inside-the-raslan-trial-trauma-justice-and-politics/
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] الذي أخبر المحكمة بعد ذلك بشكل عشوائي عن اعتقالھ والتعذیب الذي  P38قال شارمر إن صورة جثة الصبي ُدمغت في [ذاكرة  
"كیف تتم األمور    P38ري  ی   أن  السّجان  ُطلب من، على سبیل المثال، كیف تمت معاملتھ وكأنھ حیوان وكیف  P38وصف  تعّرض لھ.  

وصف كذلك كیف تعرض للركل في أعضائھ التناسلیة وضربھ بكابل رباعي األسالك الذي مزق    P38ھنا". أشار شارمر إلى أن  
في تجھیز المشافي المیدانیة قبل أن یفر في النھایة   P38أجزاء من لحمھ. خلص شارمر إلى أنھ مع ذلك، بعد إطالق سراحھ، استمر 

 من سوریا. 

"من ھنا" وظروف االعتقال الالإنسانیة التي تعّرض    P39كذلك، وكیف ُطلب من السّجان إخراج    P39شارمر إلى قصة اعتقال  أشار  
ر  جتھ وبناتھ، وكیف طوّ للصعق الكھربائي وھو عاٍر ومغطى بالماء، وكیف ھُدد بإیذاء زو  P39لھا. كما ذكر شارمر كیف تعرض  

وصف للمحكمة كیف عانى الصبي من   P39قال شارمر إن   غتُصب بعصا خشبیة في فرع الخطیب. اصداقة أبویة مع معتقل قاصر  
االغتصاب ألنھ لم یكن قادًرا على التحدث عنھ مع أي شخص بسبب األعراف االجتماعیة والسمعة السیئة التي قد یتسبب فیھا الحدیث  

  ره. ، إال أنھ لم یسمح لالعتقال بكس2013و  2012مرتین، في    P39عن ھذه األمور. خلص شارمر إلى أنھ على الرغم من اعتقال  
 عندما لم یعد لدیھ سبب للعیش في سوریا.  2015یفر من سوریا إلى االتحاد األوروبي إال في عام  ولم

  P46كذلك. وأوضح شارمر أنھ باإلضافة إلى وصف اعتقالھ في فرع الخطیب، وصف    P46مضى شارمر مشیًرا إلى قصة اعتقال  
فرع الخطیب    قیامأیًضا إقامتھ في "مشفى التعذیب، حرستا". وأصبح لدى للمحكمة، من خالل ھذه األوصاف، فكرة جیدة عن كیفیة  

ة لفروع المخابرات المختلفة في مشفى حرستا، للمحكمة إن ھناك قاعات مختلف  P46تعذیب [لیس بالضرورة داخل الفرع]. قال  بال
. قال شارمر إن المرء ال یستطیع التحدث عن العالج الطبي على اإلطالق عند اإلشارة إلى ھذا المشفى.  251وكانت واحدة منھم للفرع  

بجثة صبي یبلغ    لكیفیة تعثره  P46وجد شارمر وصف    حیث كانت ھناك جثث في الممرات وكان المرضى یتعرضون لسوء المعاملة.
عاًما في المرحاض وكیف مات مریض آخر بجواره في نفس السریر، أمًرا مثیًرا لإلعجاب بشكل خاص. أشار شارمر    12من العمر  

مرة أخرى إلى فرع الخطیب حیث تعرض مجدًدا إلى ظروف اعتقال غیر إنسانیة، وتم    P46إلى أنھ بعد إقامتھ في المشفى، نُقل  
  P46جبر المعتقلون على شرب المیاه القذرة لمكیفات الھواء. وال یزال  التحقیق معھ وُسكب بالستیك مذاب ساخن على ظھره، كما أُ 

  P46وفقًا لشارمر، سمع   ني من عواقب نفسیة واجتماعیة. یعاني من ندوب من اعتقالھ على یدیھ وظھره وقدمیھ حتى یومنا ھذا ویعا
ومن زمالئھ المعتقلین   تسبب في كسر أعمدتھم الفقریة،أیًضا من زمالئھ المعتقلین الذین تعرضوا للتعذیب بالكرسي األلماني الذي  

ّجانون كیًسا ملیئًا بالماء بأعضائھم الذین تعرضوا للضرب على أعضائھم التناسلیة بالھراوات، ومن زمالئھ المعتقلین الذین ربط الس
للمحكمة إنھ ذات لیلة مات أحد زمالئھ المعتقلین في الزنزانة الجماعیة وأنھ رأى ثالث جثث    P46التناسلیة. أشار شارمر إلى قول  

في النھایة  المشاركة في االحتجاجات وفر    P46أخرى بعد عودتھ من مشفى حرستا. خلص شارمر إلى أنھ بعد إطالق سراحھ، واصل  
في المحكمة وأثناء مقابلتھ مع    P46  أقوال وفقًا لشارمر، كانت    حیث یعیش اآلن كمؤلف وكومیدي ناجح.   2013إلى ألمانیا في عام  

قد أخبر الشرطة أنھ لم یَر   P46وصفھ لكیفیة تعرفھ على ھویة أنور رسالن. قال شارمر إن    والتي تضمنتالشرطة ذات مصداقیة،  
  P46لم یقل أي شيء آخر في المحكمة. ولم یُظھر    P46قال شارمر إن    . على أنھ أنور رسالن  حدد ھویتھ الشخص الذي  بوضوح  

إلى إطالق سراح المدعى    فعلیًا   في المحكمة في حین أن ذلك قد یؤدي   P46أي رغبة في تجریم المدعى علیھ. سأل شارمر لم قد یكذب  
 علیھ. 

  ، غرًضا جیًدا  أن عزاءه الوحید ھو أن اعتقالھ خدمإلى    االدالء بشھادتھبعد    P48خلص    .P48اعتقال  قصة    مشیًرا إلىشارمر    تابع
 فعل أي شيء حیال ذلك.  على ھذا النحو وأنھ ال یستطیعسیتصرف النظام السوري  أنل قِب   إال أنھ

ا على النظام الالإنساني  آخرین استمروا في النزول إلى الشوارع احتجاجً   وآالفًاقال شارمر إنھ كان مثیرا لإلعجاب أن كل ھؤالء الناجین  
التعرض لصدمة  حتى بعد تجاربھم المؤلمة في فرع الخطیب. ووفقًا لشارمر، فإنھم جمیعًا "أبطال ھذه المحاكمة" الذین قبلوا خطر  

 جدیدة للمساھمة في إثبات الحقیقة من خالل التحدث علنًا عن تجاربھم. 

وكان، حتى قبل الثورة، یقبل التعذیب  المخابرات في سوریا.  جھاز  أنور رسالن، قال شارمر إنھ شق طریقھ داخل    بالنسبة للمدعى علیھ
على ھذا النحو في عھد حافظ األسد واستمرت في عھد بشار األسد.    لیومیة. وقال شارمر إن األمور كانت الذي كان جزًءا من شؤونھ ا

  قد حققوالمخابرات العامة، وھو ثاني أعلى منصب یمكن أن یصل إلیھ المرء.    إدارةطریقھ إلى رتبة عقید في    أنوربقبول ذلك، شق  و
  قسم التحقیق ل  اورئیسً   اأنھ أصبح عقیدً   قبیل المصادفة من  ولم یكن    دفة. صُ المھنیة لم تكن    أنور سني. قال شارمر إن مسیرة    رغم أنھ   ذلك

الخطیب.   إلى  120  بنسبة  بجد:  أنور عمل  حیث  في فرع  العامة    إدارة   یمثلكان    أنور  أن٪. وأشار شارمر  في  رسمیًا  المخابرات 
في عام  إال  األقل مقاومة  الطریق أنور  لم یختر. وفقًا لشارمر، االمتیازات منصبھ العدید من مع . كما أتى 2012في عام  االجتماعات

عن الفترة التي قضاھا    أنوركل ما وصفھ  وإن    صلة.   ذالم یكن    ھذا  غیر أنإلى األردن وانشق.  ي نھایة المطاف  عندما ذھب ف  2012
للنظام السوري، على سبیل المثال عند وصولھ إلى   لداعمیننظر إلیھ على أنھ من ایُ  لكیالكان  في األردن وجوانب أخرى من ھروبھ،

 األردن. 

بالسجن مدى الحیاة  حُ ال:  العامون  عونالمدّ   طالب بھانفس العقوبة التي  ب   طالبقال شارمر إنھ   جسامة الجرم على نحو  والُحكم ب كم 
ستقرر ما تبقى من عقوبتھ  كوبلنتس  كم، فإن المحكمة اإلقلیمیة العلیا في  إنھ في حالة صدور ھذا الحُ   مباشرة، قائًال   أنور . وخاطب  خاص

في غضون ثالثة عشر عاًما من اآلن. ولن یتمكن من طلب تعلیق عقوبتھ قبل ذلك التاریخ. أوضح شارمر أنھ في ھذه المرحلة، سیكون  
  . في كل مكان  بل، لیس فقط في ألمانیا  اإلجابات  السوریونفقًا لشارمر، سینتظر آالف  و كم. وبعد الحُ   أنور من المھم كیف یتصرف  

https://ar.syriaaccountability.org/3431/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/10/07/inside-the-raslan-trial-good-cop-bad-cop/
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البیانات والمعلومات التي بحوزتھ حالیًا. وأضاف شارمر أنھ "بصراحة،    وأن یشاركھؤالء األشخاص   بأن یساعد  أنور أخبر شارمر  
 ". أحدال تنطلي على  الحاسوب أثناء لعب األطفال على  قد تدمرت البیانات فإن القصة القائلة بأن

نظر في مسألة الذنب والعواقب  ال  وإنھ یجبقال شارمر إنھ یود أن یشكر جمیع أطراف القضیة على معاملتھم العادلة واإلنسانیة.  
توجیھ  المحكمة ستساعد المجتمع الدولي على معرفة كیفیة    التي توصلت إلیھا  نتیجةالوفقًا لشارمر، فإن  و القانونیة في السیاق التاریخي.  

إن جرائم التعذیب والقتل الممنھجة ارتكبھا النظام الذي ال ینبغي التفاوض    قائًال حكومة بشار األسد. أنھى شارمر بیانھ الختامي  ل  النقد
 یجب تقدیمھ للمحاكمة.  بل معھ 

 *** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

 *** 

 بانز   ي البیان الختامي لمحامي المدع

بیانھ الختامي بتوجیھ الشكر للقضاة على تفاعلھم المدروس والمناسب  بانز  بدأ محامي المدعي    ،أطراف القضیةعلى  تحیة  إلقاء البعد  
أحد  إلى ارتباك    بانز  أشارلتفاصیل الصغیرة في النھایة.  ل  ترجع األمورغالبًا ما    ھذه،كالطویلة    المحاكماتمع موكلیھ. وأضاف أنھ في  
.  االعتیادیةبھذه الطریقة    قد تعامل معھلیحضر لھ زجاجة ماء ألنھ كان متفاجئًا جًدا من أن القاضي    فیدنیرموكلیھ عندما ذھب القاضي  

شكر   العامینكما  المّدعین  و   بانز  عملھم.  على  الدفاع  شكًراوفریق  ھذه    اخاصً   وجھ  مثل  في  للغایة  المھمین  الفوریین  للمترجمین 
لذلك شع   بانزال  ق  المحاكمات.  الختامي  ختصرة بنسخة مُ لتزویدھم  بشكل أكبر  ألسف  با  رإنھ  بیانھ    ُمصاغ   من خطاب  بدالً   فقط  من 

المركز األوروبي  وخاصة    ،. كما شكر المنظمات غیر الحكومیة التي عقدت العزم على معالجة الجرائم المرتكبة في سوریاكاملبال
من أجل    المتفانيموكلیھ وجمیع الناجین اآلخرین على كفاحھم    بانزشكر    ،أخیًراو.  )ECCHR(  للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان

یقِدّم لھم جمیعًا أعلى درجات االحترام. ثم شكر الشھود الذین    بانزالحریة. قال   نیابة عن جمیع   أدلوا بشھاداتھمإن على المرء أن 
 بانز  تابعفي المحكمة على الرغم من العبء الھائل والتجارب الصادمة.    حیث أدلوا بشھاداتھم  المختفین والمعتقلین والقتلى في سوریا.

 /فرع الخطیب الذین تعرضوا لالعتقال والتعذیب. 251إنھ یمثل العدید من الناجین من الفرع  قائًال 

وصف العدید من الشھود تجاربھم في المحكمة. وبالتالي   بانز،ل وفقًا  كما وصفھا الشاھد في المحكمة.  P30قصة إلى  بانز أشار  ،أوالً 
للمحكمة    P30  فعلى سبیل المثال، وصف  التفاصیل الصغیرة ھي التي تجعل ھذه األوصاف ملموسة.  بید أن.  فقد تكررت عدة أمور

المحكمة    P30خبر  تشبھ رائحة الزنزانة المكتظة. كما أ  لم تكنكیف كان المعتقلون یشمون رائحة المعتقلین الوافدین حدیثًا ألن رائحتھم  
ھذه المحاكمة مھمة لمستقبل المجتمع  یعُدّ  P30أن  یشیر إلىأن  ،P30ة عن موكلھ نیاب  ،إنھ یود بانز في الفرع. قال   اعتُقلعن طفل 

 السوري ویأمل أن یعرف المسؤولون أنھم سیخضعون للمساءلة. 

  وكان أحد األمور أن یشھدھا.   اضطر إلى للعقاب الجماعي في الفرع واإلعدامات الوھمیة التي  P47إلى أوصاف   بعد ذلك بانزأشار 
عنھ    سألت   P47عائلة  أن    بانز رجل مسن للضغط على أبنائھ. وأضاف    اعتقال ھو    P47إنھ یتذكرھا جیًدا من شھادة    زبان التي قال  

بانز    لم یُطلق سراحھ إال بفضل الرشاوى. قال وأین كان حتى إطالق سراحھ.    تعرففرع الخطیب ولم    ومنھا  ،في كل مكتب محتمل
 .إن ذلك كان اإلجراء المعتاد

واجھ صعوبة في العثور على سیارة أجرة لتوصلھ إلى    وقدتركھ في الشارع  ب   P34سراح    حیث أُطلق   .P34قصة    مشیًرا إلىتابع  
في  و.  االعتقال رھن ال یزالونكانوا الثالثة اآلخرین  أشقاءهعلم أن  ،وصولھ إلى المنزل بمساعدة سائق سیارة أجرةبمجرد والمنزل. 

أن من  المحكمة    أخبر   P34إلى أن    بانزصھره في إحدى الصور الموجودة في ملفات قیصر. وأشار  على   P34  ف تعر  ، وقت الحق
 بیان نیابة عنھ:  تالوةبانز من  P34ببساطة. طلب  یختفي أعتُقل كان

  P34وصف و. حامي المّدعین بعد االعتذار عن أنھ لم یتمكن من التحدث في المحكمة بنفسھ عین العامین ومالقضاة والمدّ  P34شكر 
ذات    ستأخذ مجراھامواجھة أحد أعضاء النظام [الحكومة السوریة] وأنھ فقد األمل في أن العدالة    شعور   على تخیل  اأنھ لم یكن قادرً 

أن یشكر ألمانیا لكونھا الدولة الوحیدة التي    P34كان العالم یراقب. لذلك أراد    ،بشار األسد الشعب السوري ومدنھ  دّمربینما  فیوم.  
على فھم المعاناة یقدر  لن    أنور إن "السید    قائًال   رسالن مباشرة ي رسالتھ، أنور، ف P34خاطب    تجري مثل ھذه المالحقات القضائیة.

مرة أخرى.    ئھأحبا  وقبورلم یعد بإمكانھ زیارة وطنھ  ورى والده وإخوتھ فقط في أحالمھ.  كان ی إنھ    P34واأللم الذي أشعر بھ." قال  
  P34في ھذه الجرائم ومحاسبة شخص ما. اختتم    ألنھ تم الحقیق  یشعر باالرتیاحإنھ ال یستطیع وصف ھذا األلم. إال أنھ    P34قال  

 بتوجیھ الشكر إلى ألمانیا واإلعراب عن أملھ في محاكمة المزید من األشخاص المسؤولین في المستقبل. 

في مكان عملھ في نفس    اعتُقللكن شقیقھ    ،في فرع الخطیب  معتقًال الذي لم یكن   P17 شھادة إلى    بانز  أشار  ،P34بیان    تالوةبعد  
المحكمة كیف    P18] عنھما. أخبر  P18اآلخر وابن عمھ [  P17بحث شقیق    ،اھ بعد اعتقالھمإن   بانز. قال  P17  اعتُقل فیھالیوم الذي  

والتوقف    ببساطة أخذ أي جثةٍ   P18طلب من  . إال أن أنور  أنور رسالن عدة مرات حتى ُسمح لھ في النھایة بمقابلتھ  حاول الوصول إلى
وابن عمھ أخذ جثة من المشفى العسكري. لم یقدم أنور مزیًدا من المعلومات    P18قال بانز إنھ ُطلب من    عن التسبب في المشاكل.

كان "بشعًا"    P17عن جثة شقیق    P18ابن عمھ  مع    P17البحث عن جثة شقیق    . قال بانز إنP17حول الوفاة المزعومة لشقیق  

https://ar.syriaaccountability.org/3189/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/23/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/07/15/inside-the-raslan-trial-guard-there-is-no-god-just-bashar-al-assad/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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. وتشیر معظم المعلومات إلى أنھ توفي بالفعل في بدایة اعتقالھ  P17ق  مصیر شقی   حول للغایة. وأضاف بانز أن ھناك تقاریر مختلفة  
التفت مباشرة إلى أنور رسالن وطلب منھ أن یقول    P17حتى أن   یمكن أن تُحل أثناء المحاكمة.   ال في فرع الخطیب. إال أن المشكلة  

لكنھ لم یجده من بین المعتقلین. خلص بانز   بیاٍن تاله محامیھ أفاد فیھ أنھ أُبلغ باعتقال طبیبٍ سوى  ما حدث ألخیھ. إال أن أنور لم یقدم 
 عدم الیقین إلى یومنا ھذا. حالة من وعائلتھ بأكملھا یعانون من   P17إلى أن 

قال إن فرق الدفاع والمحاكم غالبًا ما  وفي محاكمات مثل ھذه".    نعی إلى تقدیم "مالحظة قصیرة حول أھمیة مشاركة المدّ   بانزانتقل  
في ھذه  مشاركتھم    ممكنًا االستغناء عن  ا إذا كانعمّ   أن نسأل  حتى  یمكنوعین المشاركین في المحاكمات. تكون غیر راضیة عن المدّ 

وبالتالي فإن مشاركة    ،بعمل یتسم بالضمیروا  قامقد  عین العامین والقضاة  الدفاع والمدّ   محامي القول إن  یمكن    بانز،المحاكمة. وفقًا ل
عین یمثل تحدیًا لوجستیًا إضافیًا أدى إلى زیادة تكالیف  یمكن القول إن تمثیل المدّ وإال عبئًا لمثل ھذه المحاكمة.    تكونلن    نعی المدّ 

أربعة من    االستماع إلى إنھ بعد    بانزقال    وقتًا وجھًدا إضافیین.ذلك  فقد یتطلب    ،فاعلمنخرًطا بشكل    وإذا كان [التمثیل]  ،المحاكمة
  وفقًا لمحاكمة.  عبئًا على اوال    عن الحاجة  لن یكون زائدا  نعی تمثیل المدّ وأن  طرح مثل ھذه األسئلة. ن   أالعلینا    ،عین في ھذا الیومالمدّ 

 ،عینبصفتھم مدّ فالتمكین الذاتي.  یعیشوا تجربة  في ھذه المحاكمة كانت وسیلة للناجین من فرع الخطیب ل  نعی فإن مشاركة المدّ   بانز،ل
من خالل القیام بذلك، فإنھم یضفون الشرعیة   والتحقیق القانوني.  عاء االدّ بدعم  ،من خالل حقوقھم اإلجرائیةقاموا و ، تم االستماع إلیھم
مة وعلى الُحكم. ومن خالل ممارسة حقوق اإلنسان العالمیة وبفضل الوالیة القضائیة العالمیة، شارك المجتمع السوري  على ھذه المحاك

في ھذه المحاكمة كمّدعین عامین من خالل المّدعین. وفقًا لبانز، ال یمكن ألحد أن یدعي أن ألمانیا تفترض قدرتھا على الُحكم على  
شاركوا في ھذه المحاكمة كممثلین للمجتمع السوري الذي تُنتھك حقوقھ بشكل غیر  اآلخرین    زمیلیھكلي  دول أجنبیة. بل إن موكلیھ ومو

 مقبول.  

إلدراج   ةقانونی   لمذكرة طلبًا    میالهم ھو وزدّ ق ،یولیوتموز/اآلن إلى قضیة االختفاء القسري. وأشار إلى أنھ في    ینتقلأنھ س  بانزأوضح  
ھام.  في الئحة االتّ   القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي من  7) رقم  1(  7لمادة  بموجب اكجریمة ضد اإلنسانیة    االختفاء القسري
المّدعون  رفض    ،. في ھذا البیانبیانھم السابق إلى    من ذلك  بدالً   أشارواوھذه المسألة في بیانھم الختامي  العامون  عون  ولم یوضح المدّ 

نیة إبعاد الضحایا عن حمایة    نبأفي البدایة    جادلوافقد    بانز،ووفقًا ل   االختفاء القسري كجریمة ضد اإلنسانیة لسببین.  إدانة  العامون
كذلك إلى أن    بانزأنور رسالن. وأشار    المدعى علیھثبت بخصوص  قالوا إن عنصًرا من عناصر الجرائم لم یُ   ،. ثانیًالم تُثبت  القانون

  أن یرقى ألن یكون ن القصد المطلوب ھو  إالقضاة    حیث قال  .أكتوبر  /شرین األولت طلب محامي المدعي في    القضاة رفضوا في النھایة
تماًما مثل مطلب إجراء تحقیقات خاصة فیما یتعلق بمكان   ،یتم تقدیمھ في ھذه الحالة  لن   وھو ما  ،من الدرجة األولى   مسبقةبنیة  ُجرًما  

 وجود األشخاص المفقودین. 

االختفاء القسري كجریمة ضد اإلنسانیة في ھذه الحالة لیس    إدانةیختلفون بشدة مع ھذه النتائج. وھم یرون أن    وزمیلیھ قال بانز إنھ  
 الشأن  ھذا في  ھی یلزم وبیان بیانھ.فحسب، بل ضروري. وقال إنھ سیلخص فقط  اقانونًی  مقبوالً 

في   كان ینطبق  القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي نم أ رة الفق 7) رقم 1(  7لمادة اموجب ب فإن االختفاء القسري  بانز،وفقًا ل
قدم    P12". وأشار إلى أن  یلیھزم  لموكلیھ موكلي وراء االختفاء القسري لم تكن مھمة فقط    كان  ھذه الحالة. وأضاف أن مسألة "ما

الشمس".    قال فیھوصفًا   المرء خلف  التحقیق  ،2021في عام  و"یختفي    عتقال الا  حولتقریًرا  سوریا    حول  الدولیة  أصدرت لجنة 
شخص في سوریا. كما    100,000اختفى ما ال یقل عن    ،2021  مارس، /آذار   11أنھ حتى    تقریرال  ا ھذ  أفادواالختفاء في سوریا.  

  عتقال اال  حول   الشھود   من بیانات  635  وتضمنت   من قبل قوات األمن طوال العقد الماضي.   اعمدً كب وجدت أن االختفاء القسري ارتُ 
   .كذلك  في ھذا التقریر معلومات عن االختفاء القسري

  ، المحاكمةقال إن كل من األدلة التي تم الحصول علیھا في ھذه و ". وواسعة النطاق االختفاء القسري بأنھ "جریمة خطیرة  بانزوصف 
عدم  كانت حالة  و.  عتقالتشیر بوضوح إلى وجود خطر كبیر بالتعرض للتعذیب أو حتى القتل أثناء اال  ،نعی المدّ   ومحام  ما قدمھوكذلك  
یضعوا خاتمة  یجعل من المستحیل على الناس أن  الطفیف األملھذا إن  بانزقال و. المعتقلینألقارب وأصدقاء  بالصدمةتسبب تالیقین 

  بانز،علیھما التحدث عن ھذه المسألة. ووفقًا ل  عندما كان  P18و  P17  على كل من  واضًحا بدا التوتر    . لألحزان والتصالح مع الذات
یأس  لل  وأنھ سببٌ بأنھ سؤال ال ینتھي    P12صفھ  قد وسم الصامت. والان ككعدم الیقین ھذا  حالة  فإن االضطرار إلى التعایش مع  

  حتى لو كان ذلك یعني أن   ،ھمئ أحباإال إذا عرف الناس مصیر    أن ینتھيإن ھذا ال یمكن    بانزمن األمل. قال    وقلیل   ، والعجز والحزن
 . قیصرملفات صھره من بین الصور في   تعّرف علىالذي  P34كما في حالة  ،ھم] ماتواأحباء[ا أن  یعرفو

یجب بالطبع إعطاء المسؤولیة الجنائیة    ،للضحایا تسمیة ھذه الممارسة باالختفاء القسري. ومع ذلك  سیكون من المھم للغایة إنھ    بانزقال  
 . P18ابن عم /P17شقیق  حالة و  P33 ابنتي/P32 شقیقتي  حالة األولى  الفردیة. وقال إنھ سیتناول بالتالي حالتین بالتفصیل.

في المحكمة    القطع بذلكعین العامین االعتراف أیًضا بأنھ ال یمكن  المدّ   غیر أنھ على على األرجح.    P17تل شقیق  فقد قُ   ،بانزل  وفقًا 
من خالل قراءة الدردشات ذات الصلة على    ،على سبیل المثال  ،في التحقیقعلى الرغم من الجھود المبذولة    ،توفيمتى وأین  وتحدید  

بناتھا   اعتقالو  ،تم اعتقالھاوصفت للمحكمة كیف    P33إلى أن    بانز  قضیتھ حالة اختفاء قسري. أشار   أن تُعدّ . وبالتالي یمكن  الفیسبوك
. أدى احتجاجھا العلني في  بناتھا إطالق سراح  مختلفة وطالبت علنًا ب ال  المخابراتبفروع    P33اتصلت    ،الثالث. عندما اختفت بناتھا

 النھایة إلى نقلھا إلى فرع الخطیب حیث تمكنت ھي وزوجھا من رؤیة بناتھما في حضور أنور رسالن. 

https://ar.syriaaccountability.org/3492/
https://ar.syriaaccountability.org/3492/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://ar.syriaaccountability.org/3626/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/10/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/17/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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القانون األلماني للجرائم ضد القانون   من  أ الفقرة    7) رقم  1(  7إلى أن كلتا الحالتین تفي بالمتطلبات الموضوعیة للمادة    بانزخلص  
فإن    ،الالإنسانیة  عتقالظروف االل   ونظًراھام وُحرموا من حریتھم نتیجة لذلك.  خالل فترة االتّ   المعنیوناألشخاص    قلعتُ افقد  :  الدولي

بسبب منصبھ في  علیھا  سلطة  لھ  عن ھذه األعمال و  مسؤوالً   نیُنسب ذلك إلى أنور رسالن الذي كا و.  شدیًدا   یُعدّ الحرمان من الحریة  
 منعزلة أو  أعماالً   عمالأنھ من المھم معرفة ما إذا كانت األ  بانز. وقد أمرت الحكومة بھذه األعمال وقبلت بھا. وأوضح  251الفرع  
  مسؤوالً بصفتھ سالن كان یتصرف إن أنور ر بانز وقال   النظام. من دون شك متوافقة مع  عمالھذه األ ت  تتوافق مع النظام. كان أعماالً 

 في الدولة ویمارس سلطاتھ التي تمنحھا لھ الدولة. 

كان    ،إلى أنھ في ھذه الحاالت  بانزھو ما إذا تم تقدیم المعلومات على الفور وبصدق. وخلص    بانز،وفقًا ل  ،كان السؤال اآلخر ذو الصلة
یكن    عین العامین والقضاة "یعتقدون على ما یبدو أن ھذا [الرفض] لم على الرغم من أن المدّ   ،ھناك رفض لتقدیم مثل ھذه المعلومات

 من   أفقرة   7  رقم   ) 1(  7الفقرة    الطریقة التي صیغت بھا إن    قائًال   ،) من الدستور األلماني2(  103المادة  إلى    بانز ". وأشار  ما حدث
یجب إجراء  تحدید لمن  بمكان وجود الشخص المفقود دون    اتعلقً م  ا واحدً   اإال تحقیقً   تتطلب ال    القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي 

 . التحقیقھذا 

  P18المعلومات التي قُّدمت كافیة وُحرم ولم تكن فإن أقاربھ لم یتلقوا معلومات فوریة أو صادقة.   ،P17إنھ في حالة شقیق  بانزقال 
مضیفًا أن كل من    ،المخابرات  جھازللوثائق والملفات الدقیقة في    P21إلى أوصاف    بانزمن الحصول على معلومات حاسمة. أشار  

  P17ال یزال مصیر شقیق    ، ذلك  معو  دقتھ.   لیس لدیھ شك في خالل ھذه المحاكمة    للمالحظات   راقب أنور رسالن وتدوینھ المستمر
  إالّ ولم یتم نقلھا إلى فرع الخطیب  حصل على أي معلومات.  ت لم    P33أوضح بانز أن    ، P33  ابنتيغیر واضح. وفیما یتعلق بحالة  

 . أنورأثناء وجود   ابنتیھماتمكنت ھي وزوجھا من مقابلة و ،بعدة فروع لمدة ثالثة أیام واحتجت علنًا واصلت االتصال أن  بعد

لم  ویومنا ھذا.  إلى  معلومات كافیة    P17لم یتم إعطاء أقارب المفقودین معلومات فوریة. لم یتلق    ،إلى أنھ في كلتا الحالتین  بانزخلص  
إنشاء عتبة مادیة إضافیة. قد یصبح الغرض الوقائي    عند محاولة لیس مقنعًا  األمر   إن   بانزبالمعلومات على الفور. قال    P33یتم تزوید  

یُسمح    ،فإن الحجة القائلة بأنھ وفقًا للممارسات الدولیة  بانز،. وفقًا لمعینةفقط بعد فترة زمنیة  للتطبیق    للقاعدة غیر ذي صلة إذا كان قابًال 
الذي أخبر المحكمة أنھ    P18وأشار إلى    ه الحالة. لن تكون قابلة للتطبیق في ھذ  ،ساعة  48إلى    24للسلطات بإخفاء المعلومات لمدة  
  لعثور علیھم ألنھم كانوا یعلمون أنھ من المحتمل أن یُقتلوا قریبًاا  بكل السُّبل حاولوا    ،وشقیقھ  P17بمجرد أن علمت األسرة باختفاء  

األثر  عتبة  وجود  إلى أن    بانز. خلص  ابنتیھا  كل ما في وسعھا للحصول على معلومات عن  P33حاولت    ،للسبب نفسھ  بانز،. قال  جًدا
  ي التمییز بین مصطلحوال ینبغي    لحقوق. اضافیة من خالل فرض عقبة زمنیة من شأنھا أن تؤدي إلى الحرمان وفقدان حمایة  اإلمادي  ال

إنھ ال عالقة لھ بعدد األیام التي لم یتم فیھا تقدیم   بانزسماح للجاني المزعوم بجمع المعلومات ذات الصلة. قال إال لل"فوري" و"سریع" 
النطاق وممنھج  حیث  المعلومات.   واسع  من ھجوم  القسري كجزء  اإلخفاء  جریمة  حدده ارتكبت  الذي  النحو  في    على    24القضاة 

 . 2021 ،فبرایر/شباط

أكتوبر،  /تشرین األول   13إلى أنھ في بیانھم الصادر في    بانزفإن أنور رسالن كان لھ نیة مختلفة. وأشار    ،للقضاة  وفقًا  ھإلى أن   بانزشار  أ
لم تكن ھناك نیة فردیة  إال أنھ    ،النظام أشخاًصا دون تقدیم معلومات عن مكان وجودھم  اعتقال  وجد القضاة أنھ على الرغم من  ،2021

عي العام بأن االختفاء  المدّ   ساقھاوأن الحجج التي    ،إن النتائج التي توصل إلیھا القضاة غیر كافیة  بانزالجاني المزعوم. وقال    بعّده  نورأل
إبعاد ب وفقدان حمایة القانون مجرد آثار جانبیة لم تكن كافیة كذلك. وأضاف أنھ "ال یمكن أن تكون ھناك شكوك جدیة حول نیة الحكومة  

 عین والخبراء الذین تم االستماع إلیھم في ھذه المحاكمة. عن حمایة القانون" بناًء على شھادات الشھود والمدّ  الناس

وسیلة لنشر الخوف    كما أنھ، وفقًا لبانز،ختفین.  أن االختفاء القسري كان لھ أیًضا تأثیر كبیر على البیئة االجتماعیة للمُ   بانزأضاف  
ال تقریر لجنة  الثورة    2013في عام    الدولیة   تحقیقوالرعب. قال إن  بدایة  بالفعل أن ھذه كانت ممارسة طبقتھا الحكومة منذ  وجد 

إبعاد الناس  لم تكن لھ نیة ب نظام  أن ال  عون العامون إلى استنتاج مفاده إنھ من غیر المفھوم إذن كیف توصل المدّ   بانزالسوریة. وقال  
عون العامون والتي تفید بأن النظام كان یعتزم جمع معلومات حول  النتائج التي توصل إلیھا المدّ عن حمایة القانون. وفي إشارة إلى  

قد ال یكونون  العامین  عین  إنھ على الرغم من أن المدّ   بانز قال    ،األشخاص   اعتقال اإلرھابیین المزعومین وأعضاء المعارضة من خالل  
بعواقب ھذا   یقصدوا ذلك  القولعلى علم  لم  أنھم  یبدو    األمر إال أن   ،أو  أن    بانزوأوضح    موكلیھ.وكأنھ صفعة على وجھ  ما زال 

كانت باألحرى وسیلة إلرھاب السكان  بل  المعتقلین.  اشتباه ب   أيوفي كثیر من األحیان لم یكن ھناك    ،االعتقاالت كانت تتم بشكل تعسفي
كانت قصیرة    التحقیقات. وأضاف أن بعض  المعتقلونالمدنیین. ولم تكن عملیات اإلفراج والنقل مرتبطة بأي معلومات كافیة قدمھا  

ولم یكن    ،قكان على المعتقلین التوقیع على اعترافات على بیاض. لم یكن ھناك أي جمع للمعلومات على اإلطالكثیًرا ما و ،وسطحیة
یعتمد على قرارات  كان  ھم  اعتقالفإن مسار    ،إال من خالل دفع الرشاوى. إذا لم یرشوا أي شخص  ،ھم اعتقالللمعتقلین أي تأثیر على  

 تعسفیة. 

خل  دا قد اختفوا  جمیع المعتقلین الذین اختفوا في ھذا الفرع وأن. 251أن أنور رسالن كان یشغل منصبًا قیادیًا في الفرع  بانزأوضح 
الیوم. وخلص إلى أن أنور رسالن تصرف بالتالي بما یتفق    إلىأن بعضھم ما زالوا مختفین    بانزالمنطقة الخاضعة لسیطرتھ. وأضاف  

أي    القبض على كانت سیاسة الدولة في سوریا ھي    ، ھام في ھذه القضیةإنھ خالل فترة االتّ   بانز. وقال  بقصدمع النظام وبوعي كامل و
في الحاالت الفردیة المذكورة أعاله یمكن إثباتھا أیًضا فیما یتعلق    أنور إن نیة    بانز ھ ببساطة. وقال  اعتقالعضو مزعوم في المعارضة و

ظلت    P18ى المعلومات كما وصفھا  كان من المستحیل أن التحقیقات والجھود المبذولة للحصول عل  بانز،وفقًا لو  الفردیة.   بالوقائع
معلومات    اه أعط  ،P18ومن خالل استدعاء   ،في مكتبھ  التقیا بھوابن عمھ في الظالم عندما    P18ترك   حیث ألنور رسالن.  مجھولة  
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قد علم شخصیًا باالستفسارات الفردیة    أنور   ا إذا كانیمكن التساؤل عمّ   ،P33في حالة  وبخصوص جثة ابن عمھ.  عن قصد  خاطئة  
من جھودھا من خالل التظاھر    P33عندما زادت  لم یخف عنھ    األمر   المؤكد أنھ أضاف بانز أنھ كان من  في الفروع المختلفة.    P33لـ

على أي    موجودة كذلك أن رفض تقدیم المعلومات كان ممارسة    بانزفرع الخطیب. وأوضح    امما أدى في النھایة إلى زیارتھ  ،العلني
 عواقبھا.ب قد وافق علیھا أم ال. ومع ذلك فقد اتبع ھذه الممارسة بمعرفة كاملة   أنورحال. لذلك ال یھم ما إذا كان 

إلى شھادة كریستوف    . وأشارھذهأن عواقب ھذه الممارسة ال تزال واضحة حتى الیوم ویمكن رؤیتھا في قاعة المحكمة    بانز أضاف  
في ھذه  أدلوا بشھاداتھم د ذلك ضباط مخابرات سابقون  أكّ وحاد.   ذكاء یتمتع بذاكرة تصویریة و  أنور  إن فیھا الصحفي  ي قال  رویتر الت 

فسیكون    ، وكان من الواضح أنھ إذا كان راغبًا فقط  ،المحاكمة  طیلة كان یدون المالحظات باستمرار    أنور أن    بانزالمحاكمة. وأضاف  
إلى أنھ بالنظر إلى    بانز . خلص  أنور للمعلومات ببیان موجز من قبل    P17انتھى طلب    وعلى األقل،   قادًرا على تقدیم المعلومات. 

االختفاء القسري    التي تصف  ،القانون الدوليالقانون األلماني للجرائم ضد  من    أالفقرة   7  رقم)  1(  7  یجب العودة للمادة  ،التحلیل أعاله
 . أنورفي حالة   قد استوفى ذلكبأنھ جریمة ضد اإلنسانیة  

كان الھدف العام    ،عینعین العامین ومعظم المدّ قالوا بالفعل إنھ من وجھة نظر القضاة وكذلك من منظور المدّ   زمالءه ثم ذكر بانز أن  
ل  إبقاؤھاھو إنھاء المحاكمة في الوقت المناسب و" أبًدا    بانز،تحت السیطرة". ووفقًا  عن    الخروج"لخطر  فإن المحاكمة لم تتعرض 

بالطبع    تسستكون محاكمة كوبلن   بانز،السیطرة". وقال إنھ من المستحسن بالتالي أن یتحدث القضاة عن أھمیة ھذه المحاكمة. وفقًا ل
 .نفسھا على األقل بسبب تاریخ ألمانیا ،أھمیة كبیرة لجمھوریة ألمانیا االتحادیة ذات

  مسألة   قال إن و وھي مسألة نوقشت سابقًا.    ، عین دوافع مختلفة لالنضمام إلى ھذه المحاكمةبالطبع كان لدى مختلف المدّ   أنھ   بانزأضاف  
بالسجن. وفقًا    ُحكم أنور رسالن ویمكن للمرء أن یسأل من تساعده وكیف سیساعد    ،المحكمة كانت قضیة معقدة  عن طریق العدالة  

ذنب    كانوا سیعتبرون أنكم أو  الخالص من خالل الحُ   ونسیحقق  وا إذا كان السؤال المتعلق بما  اإلجابة على  یتعین على كل فرد    بانز،ل
 بعد فترة سجنھ.  قد استوفي أنور

یعتقد شخصًی   بانزقال   أنھء  أنھا خطوة مھمة لوضع شي  اإنھ  الالإنساني. كما  السوري  النظام  كون خطوة أولى ضروریة  ا ست ضد 
والتطبیع المقلق  كم مع الحقائق المتسارعة أیًضا أن تتعارض المحاكمة والحُ  وزمیالهأنھ یأمل ھو   بانزللمحاكمات المستقبلیة. وأضاف 

"السیاسیین  النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذه المحاكمة ھي أیًضا إشارة واضحة إلى المحرضین المحلیین و وإن  مع بشار األسد.    للغایة
إن ھؤالء    بانز. قال  إنھاءهترحیل إلى سوریا وأن أي نوع من العالقة مع النظام یجب  الب   یُعمل لن  لسیاسة الخارجیة أنھ  الواقعیین" ل

 لجلوس على طاوالت المفاوضات. ال االناس یستحقون أن یمثلوا للمحاكمة  

في حربھا ضد اإلرھاب. أجرى  (األمریكیة)  كانت سوریا شریًكا وثیقًا لوكالة المخابرات المركزیة    ، 2008إلى أنھ حتى عام    بانزأشار  
استجوابات مع المخابرات  )  BND(  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةو  ) BKA(  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  كل من

السابق المخابرات السوریة بأنھا    دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة. وقد وصف مدیر  2002العسكریة السوریة المركزیة في عام  
  ا شریكً بصفتھ  النظام السوري نزع األھلیة عن نفسھ  إن    بانز"شریك صعب" خالل شھادتھ في لجنة تحقیق برلمانیة ألمانیة. وقال  

   بالقول إنھ یجب عدم تجاھل االنتھاكات المنھجیة لحقوق اإلنسان.  بانز. واختتم قاطعبشكل  مسؤوالً 

 البیان الختامي لمحامي المدعي كالیك 

الذي أوضح    P42. ثم أشار إلى بیان   ثقیلةكانت كل كلمةٍ   ،P32بدأ محامي المدعي كالیك بیانھ الختامي بالقول إنھ في ضوء بیان  
من كالیك التحدث بشكل    توطلب   ،المحكمة كیربر  ةرئیس  تت الوالیة القضائیة العالمیة في المقام األول. [تدخللماذا یمكن إجراء محاكما

یتحدث بحریة دون  كان  موضًحا أنھ    ،شكر كالیك كیربر  أبطأ ألن المترجمین الفوریین واجھوا صعوبة في متابعة الترجمة الفوریة.] 
لعودة عدة مرات.  واكانت بالتأكید في وضع خاص من خالل السماح لھا بمغادرة الفرع مرة أخرى    P42أن    واصفًا تابع  و  مالحظات. 

القانون الجنائي الدولي  ب   لھ تم االحتفاأن   الختامي كان  P42. وقال إن ما أذھلھ بشأن بیان  P42قصة اعتقال  إلى  كالیك بإیجاز    أشار
یجب أیًضا تفعیل القانون الجنائي الدولي. قال كالیك إن ھذا  غیر أنھ    رمبرغ،مؤخًرا في ضوء الذكرى الخامسة والسبعین لمحاكمات نو

بالذات   ال  الجّدي ، ألنھا أظھرت العمل  استثنائیةً محاكمة    كانت المحاكمة    أن، وا استثنائًی   ایومً   كانالیوم  عي العام االتحادي  لمدّ مكتب 
 دائًما سھلة. وكذلك جھود المحكمة إلجراء ھذه المحاكمة التي لم تكن 

  ُمقتصًرا على أن القانون الجنائي الدولي لیس    تُظھر قال كالیك إن الجالیة السوریة القویة في المنفى في ألمانیا والتي دعمت الشرطة  
م  . وقال إن ھذا التقدم یجب أن یت ة مستمر  مٌ تقدّ لكالیك، إنھ باألحرى    وفقًا.  أو أمًرا یحدث لمرة واحدة ھدیة    ولیس فقط .  فحسب   الدول

خارج أبواب ھذه القاعة ویجب أن یشارك الناس في مثل ھذه المحاكمات. واختتم بالقول إنھ في البدایة، نزل الناس بثقة إلى الشوارع  
 من األلم، أصبحوا مواضیع إجرائیة مرة أخرى من خالل ھذه المحاكمة.  تعرضوا لكثیروبعد أن 

 . مساءً  4:00فعت الجلسة الساعة رُ 

 بیاناتھم الختامیة.  ومحامیھمعین المزید من المدّ  فیھا سیلقيو  2021 ،دیسمبر/كانون األول 15الجلسة القادمة في  ستُعقد
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 محاكمة أنور رسالن
 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 65التقریر 

 2021كانون األول/دیسمبر،  15: اریخ الجلسةت
 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
  1الملّخص/أبرز النقاط:

 
 2021كانون األول/دیسمبر،  15 –الیوم المائة وثمانیة 

 
المّدعون ومحاموھم. حیث شّدد ثالثة مّدعین، كمن سبقوھم، على أھمیة  بھا  أدلى  التي  الختامیة  للبیانات  الیوم األخیر  كان ھذا 

ر بالسجن مشاركة الضحایا في محاكمات الوالیة القضائیة العالمیة. ثم أید كل واحد من محامیھم طلب االّدعاء العام بالُحكم على أنو 
  امدى الحیاة والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاص [مما یعني أن أنور غیر مؤھل لإلفراج المشروط بعد قضاء خمسة عشر عامً 

في السجن]. وخاطب جمیع المتحدثین أنور رسالن مباشرة، وطالبوه بكسر صمتھ في یوم المحاكمة التالي في كانون الثاني/ینایر  
 .ر المفقودینوتقدیم معلومات عن مصی

 
 
 
  

 

قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین    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

 .ُحِجبَت أسماء الشھودھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. و
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 2021كانون األول/دیسمبر،  15 –الیوم المائة وثمانیة 
 

بالتقاط مقاطع فیدیو وصور قبل بدء الجلسة.   مصّوران. قام  اثنین  ینوصحفیَ صباًحا بحضور سبعة أشخاص    9:32بدأت الجلسة الساعة  
 نالمّدعی. لم یكن محامیا  كل منھما  بجانب محامي  P50و  P1ان  المّدعیعیان العامان كلینجھ وبولتس. جلس  المدّ   العام  عاءومثل االدّ 
 انز حاضرین. بكروكر و

  ین.الختامی ھمان إللقاء بیانیتركت القاضي كیربر الكلمة للمدعیَ 

 P1لـ ختامي البیان ال

جورج    منأیًضا    P1  واقتبس  طرحوا عنكم كل أمل"[ا] أیھا الداخلون،  "  قائًال   ،من الكومیدیا اإللھیة لدانتي  مقتبًسابیانھ الختامي    P1بدأ  
األسباب أن یرغب المرء في زیادة ألمھ. فإزاء األلم ال یمكن لإلنسان إال أن یرغب في توقفھ.   ا بلغتیمكن أبدا ومھم  "[ال]  قائًال أورویل  

 فلیس في العالم ما ھو أسوأ من األلم الجسدي، وفي وجھ األلم وعواقبھ لیس ھناك أبطال" 

المجتمع السوري في    ویرددهلسوري  جھاز المخابرات اكره  تاب  لٌ قوھو  "  والخارج منھ مولود  الداخل فیھ مفقودأن "  موضًحا   P1تابع  
المرء عند] دخولھ   یمّر بھ[  أن   كان ھذا بالضبط ما كان من المفترض   ، P1لـ  وفقًاقد تحول إلى كابوس طویل ال ینتھي.  و السر والعلن.  

 .م المرءك في أماكن مصممة لتدمیر جسم. كانت أیًضا طریقة لتشعر بجسالمعتقالت

الذي لدیھ خبرة واسعة في العمل مع الناجین من   ،]ُحجب االسم[  ،إن معالجھ النفسي  P1قال    ،المحاكمةبعد تحیة القضاة وأطراف  
ساعدتھ    ،P1لـوفقًا    ،القصة التالیة والتي  P1". أخبر المعالج النفسي  صادمةعن تأثیر ومعنى "الذكریات ال  P1أخبر    ،ھولوكوست ال

  ، أنھ عندما كانت قوات الحلفاء قریبة من برلین   P1[في التعامل مع ھذه الذكریات]. أخبر معالجھ النفسي    حدیثمدى أھمیة ال  معرفةفي  
مات الكثیر منھم و  أجبر حراس قوات األمن الخاصة الناجین في معسكر االعتقال على السیر "بأجسادھم الھزیلة" لنقلھم إلى مكان آخر.

  ، وصلوا في النھایة إلى غابة بین برلین وبراندنبورج حیث تُركوا وحدھم في البرد والمشي.  عدموا ألنھم لم یتمكنوا من مواصلة  أو أُ 
 علىذكریاتھم    نقشلكنھم لم ینسوا    ،ن أكل جذوع األشجار للبقاء على قید الحیاةیالناج كان على    ،بعد فترةوضعف.  من ال[في حالة]  

إن ھذه األشجار ال    P1. استمرت األشجار في النمو بثبات وحافظت على ذكرى الناجین المنقوشة على جذوعھا. قال  الجذوعھذه  
 . موجودةما دامت األشجار باقیة الضحایا وستظل ذكرى حتى الیوم  موجودةتزال 

 ؟ ماذا حدث بالضبط  نجوت  یسأل نفسھ "لم  ما زال  لكنھ  ،ألنھ نجاویواجھ معضلة وجودیة    ،إنھ یقف أمام المحكمة الیوم  قائًال   P1تابع  
  ى سوأننا" عاجزون عن فعل أي شيء  "إنھ یعرف    P1؟ ماذا یمكننا أن نفعل إلنقاذھم؟" قال  خلفنایحدث لزمالئنا الذین تركناھم  وماذا  

التي لدیھا طرق ال    ،"رالش"أنھ في فروع    P1ثمن." وصف  مھما كان الوأال نلتزم الصمت    مررنا بھ"  الحدیث عّمااالستمرار في  
  ، أخرون   وكان ھناك  .رواسأُ أو  اختُطفوا  ھم الذین  ءشخًصا ینتظرون أحبا  142,062ال یزال ھناك أكثر من    ،الناس  حصر لھا إلیذاء

أو ألنھم مارسوا حقھم في حریة    ،مشاركتھم في الحركة الدیمقراطیةھم في فرع الخطیب وفروع المخابرات األخرى لمجرد  عتقالاتم  
یتم إنكار    ،یتم إنكار وجود المرء بمجرد دخولھ إلى مثل ھذا المكان [فرع المخابرات]. أوالً   ،P1لـ عن آرائھم. وفقًا    عبرواالتعبیر و

  یعیش مجتمعٌ ف ھكذا یفقد المجتمع ھویتھ.  ھ  إن  P1  قالوفي النھایة وجود مجتمع بأكملھ.    ،ثم وجود مجموعة كاملة  ،وجود شخص واحد
 عن ھویتھ التي ضاعت بفقدان معرفة مصیر أحبائھ وفقدان القدرة على تحقیق العدالة. باحثًا ،بأكملھ

القوة المطلقة وغیر المتوازنة للنظام.    ظھارھو أن جریمة االختفاء القسري والتعذیب كانت أداة أساسیة إل  لمرعبإن األمر ا  P1قال  
وجود النظام. النظام الذي یفتخر أمام العالم أجمع    أساس  تلك ھي  ، P1لـاالستخدام من قبل جمیع فروع المخابرات. وفقًا  ت شائعة  كانو
  ھذه األھوال].من  [تمكنوا من النجاة حتى بعد أن   ،الشعب السوري كل یوم للسیطرة على حیاة خوفرعب وال ال نشرهب

فجأة من مقھى إنترنت   P1  اختُطف   ،اعتقالھ األول  فياعتقالھ.    رتيا على ید النظام خالل فتإنھ كان أحد الذین اختفوا قسرً   P1قال  
حول حقوقھم األساسیة والدیمقراطیة والحریة   ئھمع أصدقا  الفیسبوكإنھ كان یتحدث على    P1ه. قال  ءھ وأصدقاتدون أن یودع حبیب

على    امن مطار دمشق ألنھ قرر أخذ كامیرتھ وخرج إلى الشوارع مصممً   P1  اختُطف  ،اعتقالھ الثاني  وفيوبدایة الثورة السوریة.  
 لم تنجُ   ،لسوء الحظإنھ    P1معتقًدا أنھ یمكنھ تھریب وإنقاذ ما وثقھ. قال    ،الفرار  P1ر  قرّ   ،ُكشف أمرهعندما  ویجري.  كان  توثیق ما  

 القصة معھ.نجت بالتالي  وجسده نجا  إال أن ،الوثائق

والجزء اآلخر من العائلة في انتظارك على الجانب اآلخر من    ،عائلتكأحد أفراد    تودیع  تخیلوطلب من الناس "  ،المحكمة  P1خاطب  
لن تعرف ما إذا كان الشخص قد بدأ بالفعل رحالتھ أم بقي أم قرر    عائلة الشخصإن    P1." قال  فحسب  وفجأة تختفي ھكذا  ،المطار 

تبقى مثل "ماذا حدث ومتى وأین؟" و  في طرح أسئلة على نفسھا  تستمر العائلة  ،في مثل ھذه الحالة  ،P1لـمغادرة ھذا العالم. وفقًا  
تعذیب الناس ومنع التقدم حتى عندما   االنتظار فيالوقت وعامل  النظام  بھا  یستغل    ھذه ھي الطریقة التي.  اعن أحبائھتنتظر وتبحث  

 .عندما یكونون في أماكن اللجوءحتى  ،یكون الناس خارج سجون [النظام] 

سأل "لماذا ال؟" وأجاب "نحن ننتظر".  و"ال نستطیع".    ثم  "لنذھب!"  ًال قائ  ،لصمویل بیكیت"  في انتظار جودوأغنیة "من    P1  اقتبس
تعیشھ. المعضلة ھي أن الخطف    اوما زالت عائالت العدید من المختفین قسرً   ،ألشھرأن تعیشھ    ما كان على عائلتھإن ھذا    P1قال  

ھناك   ،ھ متأكد من أنھ في كل لحظة یقضیھا في ھذه المحكمةإن  P1قال  في سوریا.    ینمستمر  ما زالواواالختفاء القسري والتعذیب  
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أن أسالیب التعذیب ازدادت وتطورت    P1من قبل. وأضاف  لھ  تحمّ وعائلتھ    P1  ىل ما كان علأكثر من عائلة سوریة یتعین علیھا تحمّ 
  ، معلقین بین الحیاة والموت  ،ھناك أشخاص یتعرضون للتعذیب في ھذه اللحظة  إن  P1قال  أكثر على مدى السنوات التسع الماضیة.  

مزق قلوب یكل یوم". ووصف [الشعور] بأنھ    في ُصلبنایؤلمنا  ھذا الشعور "إن    P1. قال  مناصبھمفي حین أن الجناة ما زالوا في  
 الناس.

المحكمة   P1حتى عندما ینجو الناس. خاطب    ،دارأف فإن تأثیر االختفاء القسري یسبب صدمة عمیقة للسوریین كمجتمع و  ،P1لـوفقًا  
خاصة تحت األرض   ،P1وكأنھ في دمشق. قال    P1الیوم البارد الذي یذكره بالطقس في دمشق. شعر    ذلكإنھ كان یقف ھناك في    قائًال 

حیث كان ھو    المعتقالتالوضع في    P1على المعتقلین. وصف    اجدً   اكان البرد في المعتقالت قاسیً   ،یصبح الجو بارًدا. تحت األرض
وبالكاد یتنفسون   ،یرتجفون من البرد   ،محرومین من الطعام والماء،  اةوأقرب إلى الموت من الحی  انفسیً   حطمینوم  وآخرون نصف عراة

ا من حریة معرفة الوقت الذي یقضونھ في الزنازین  إنھ ومئات من المعتقلین اآلخرین ُحرموا قسرً   P1العالم من حولھم. قال    دركونیأو  
الذین   باألشخاص  الملیئة  المجتمعیة  الزنازین  یعیشوا حیاة كریمة.االنفرادیة وفي  أن  ین في معتقلالإلقاء    P1كما وصف    یستحقون 

إنھ وآخرین    P1عائالتھم شیئا عنھم. قال  لم تعرف  مزقة بسبب التعذیب الوحشي.  قطع من المالبس المُ   حیث كانت تغطیھمالممرات  
في دمشق عندما كان یسمع صراخ التعذیب    أنھ في ذلك الوقت إلى    P1  وأشارعالم مواٍز.    في  قدوا كما لو كانوا داخل ثقب أسود أوفُ 

كان یعلم ھو والمعتقلون اآلخرون أنھم غیر قادرین على فعل أي شيء حیال ذلك. وكان الصریر    ،لم یكن للرعب نھایةلیل نھار وعندما  
الذي   الزنازین وإغالقھا  أبواب  فتح  التعذیب    یسبقمن  القتل تحت  أو  التي تضرب    وصرخاتالتعذیب  الكابالت  التعذیب وأصوات 

قال    ایومیً   اتھدیدً   ،الجسد تفكیره في االنتحار عندما    P1للمعتقلین.  یإن ھذا ھو سبب  یقتربون من    السّجانین وھم  سمع صوت كان 
 أو جلسة تعذیب. تحقیقالزنزانة وقبل فتح باب الزنزانة ألخذه إلى جلسة 

  فجل   ،أو إذا استمر األلم لفترة طویلة  ،الفیلسوف األلماني شوبنھاور الذي وجد أنھ "إذا كنا نعاني من آالم جسدیة شدیدة  من  P1  قتبسا
یشبھ أنھ في یوم  إلى    P1  أشار".  وذلك یجعل االنتحار سھًال   ،ھو إیجاد طریقة لوقف ھذا الشعور بأي شكل من األشكالبھ  نفكر  سما  

سیتعرض  كان  وھو یعلم أنھ    ،ا إذا كان یحب الرئیس بشار األسدعمّ التحقیق معھ  الباردة في ألمانیا] ُسئل أثناء    دیسمبر/كانون األول[أیام  
من معصمیھ حتى شعر   لِّقوعُ   ،أیدیھم وأقدامھمبو  بالكوابلبشكل تعسفي    P1بضرب    السّجانونللتعذیب بغض النظر عن إجابتھ. قام  

لم  إنھ    P1خاصة عند النوم. قال    ،أنھ ال یزال یشعر بھذا الشعور في الوقت الحاضر  P1وأضاف  .  المنتصف  من  وكأن جسده ممزق
. شرجھبجسم صلب داخل فتحة    ،ضھ للضربأثناء تعرّ ،  P1وشعر  تعذیبھ.    أثناء  بالكاد یستطیع التنفسوكان  یستطع مساعدة نفسھ  

م  أنھ ل  أشار إلىو.  شقّینإلى    فُلقھ كان كما لو أن رأسھ  إن  P1قال  وشعر بألم شدید في البطن.    الطریق نھایة    إلىوأحس أنھ وصل  
وإلى وبدأ یتصبب عرقا.    ،لم یستطع الشعور بھالذي  یعرف ما إذا كان قادًرا على الصراخ أم ال. سرت رعشة مرعبة وخدر في جسده  

 ویبدأ جسده في التعرق.  ،االختناقببقلق وألم في المعدة و P1یشعر  ،شخٍص عندما یرى عصا في ید  اآلن

الشعور  كان یخشى الحدیث عن الموضوع بسبب  إال أنھ  سراحھ من السجن.  بعد إطالق  أصیب بالتھابات خطیرة    كذلك أنھ  P1وصف  
بعد وره جسده.  األمان والثقة إلى كُ   بانعدام  دفعھ شعورٌ وشعر أن شیئًا ما بداخلھ قد تحطم.  حیث  العار.  احتمال الشعور بالخزي وب

وشعر أنھ عاد إلى ھذا المكان المرعب    ،داخلھ بارًدافي االنتحار. حتى في فصل الصیف الحار كان  كثیًرا    P1فكر    ،إطالق سراحھ
 P1أنھ یعیش بأمان في ألمانیا أو أمریكا حیث یسافر غالبًا للعمل. قال    تقبّل  یستطیعال  أنھ    P1المظلم حیث ُحرم من حریتھ. أوضح  

  عندھا إنھ ال یعرف    P1. عندھا ال یستطیع أن یصدق أنھ یعیش في أمان اآلن. قال  كانوالمإن ھناك أوقاتًا یختفي فیھا إحساسھ باألمان  
 . الحالي أنھ موجود في مكانھ یستصعب تصدیقكما . سیختفيما إذا كان األمن حقیقیًا أم وھًما مؤقتًا 

یسمع أحیانًا ضجیًجا في أذنھ ویفقد إحساسھ بالزمان والمكان. ثم یجد نفسھ في منتصف الشارع عندما تكون إشارة كان  إنھ    P1قال  
. حینھا  عدة مراتقد تغیرت  اإلشارة الضوئیة    تكون[في نفس المكان] لبعض الوقت دون أن یالحظ و  ویقف أحیانًاالمرور حمراء.  

إن    P1. قال  اتحسنت حالتھ تدریجیً   ،ولكن بمجرد أن بدأ العالج النفسي  ،إلى ألمانیا  مجیئھ  ھذه المشاعر أسوأ عندأصبحت    ، P1لـوفقًا  
  P1] في حیاتھ االجتماعیة. معالج  لیستخدمھاسلب الكثیر من قدراتھ التي كان یمكن أن یستخدمھا في الفن أو األفالم أو [  ،مع ذلك  ،ھذا

 . بشكل آمنأن [الصدمة] ستبقى معھ لبقیة حیاتھ ولكن على األقل كانت ھناك طریقة للتعامل معھا أخبره 

تعلم الناس مطابقة    ،P1لـ" وفقًا  من أن یتخیلھ الناس  أأسو  ألنھ أمرٌ نكابده  كان علینا أن  وما    ،تعرضنا لھ  ماالعالم  "ال یصدق    P1قال  
فعلیھم التزام الصمت ألن مجرد التحدث عن   ،إذا حدث "شيء من ھذا القبیل"وتصورات المجتمع واعتبار الرجال أوصیاء الدولة.  

إن المجتمع ال یمكنھ قبول   P1. یقول معالج  طبیعیًامن أن یكون إنسانًا  حرمھ  مما یقلل من قیمة المرء واحترامھ وی  ،ھذا یعتبر ضعفًا 
  ،األمورمثل ھذه    أال تحدثیفضل المجتمع    ،P1وفقًا لمعالج  و.  احیالھ  ھذه التجارب ألنھ ال یرید أن یسمع ألنھ ال یستطیع فعل أي شيءٍ 

 . اضحایاھ  یكسرھادون أن   ،وأن تسود صورة المجتمع القوي

  التامة   السلطة  لدى السّجانمرة أخرى وأن    أحدٌ   إنھ لن یسمع عنھ  التحقیق  قیل لھ أثناء  ،كھذا الیوم بالضبطأنھ في یوم بارد    P1وصف  
بالتعذیب أناس یتفاخرون  إلى أنھ كان محاًطا بأصوات الضرب والضحك والشتائم والتعذیب واإلذالل و  P1. وأشار  یشاءلفعل ما  

مجرد التفكیر في ھذه المقدمة  وكان والتھدید بالقتل. كان الھدف ھو إجباره على االعتراف بأنھ یصنع أفالًما نیابة عن أمریكا وفرنسا. 
 اء كإجرفي ساحة المرجة    ابإعدامھ وتعلیقھ قریبً   أن السجانین كانوا سیقومونلیخاف من    امرة أخرى] كافیً عنھ أحٌد  سمع  أال ی[التھدید ب

 للمجتمع. لیكون عبرة تأدیبي 
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أنور    عشبّ ت وقد  دول أجنبیة.  ب  ةعالق  على  كان  ھھو أن  P1  اعتقالن سبب  إاألول    التماسھفي  بنفسھ  إلى أن أنور رسالن قال    P1أشار  
الغرب لصنع األفالم من  تمویل  الإن    P1كان جریمة تستحق العقاب. قال    P1معتقدات النظام وكان مقتنعا بأن ما فعلھ  من  رسالن  

قال إنھ عوقب ألنھ كان یصور أفالًما وثائقیة وألنھ كان شجاًعا بما یكفي لتوثیق ویعتبر جریمة.    كان  في المقام األول  صنعھاحتى  و
تطلق الذخیرة وھي  ظھر فیھ قوات النظام السوري  تا  أن ھناك مشھدً   P1التي تتضمن مشاھد تنتقد النظام السوري. وأوضح    ،ھذه القصة

  P1أشار  و  على [الصورة].   یدوسون   الناسوظھر سقوط صورة "الدیكتاتور بشار األسد"  وآخر یُ   ،الحیة على المتظاھرین السلمیین
 إال أن إعدامھ ویجب أن یصلي.    سیتم  أنھیحمل ذنبًا كبیًرا و  P1أن    P1أخبر  وقد   ، كان في الزنزانة المجاورة لھمعتقالأن زمیًال  إلى  
P1    یرفض وجود إلھ ویؤمن فقط بالحقیقة والحریة والدیمقراطیة. لم یجد    املحدً نشأP1   لإلیمان والصالة إللھ یشاھد التعذیب   مبرًرا

إن هللا غیر موجود [في فروع المخابرات] وأشار   P1. قال  السّجانونأو یسكت عنھ أو حتى یشارك فیھ ویستمتع بھ كما یستمتع بھ  
مخابرات باعتبارھا  حیاة واحدة وأن ال  لناإلى أن الحقیقة ھي أن    P1" وخلص  میتًا  اإللھوسیبقى    !میت  اإللھ"  المعروفنیتشھ  قول  إلى  

 والبحث عن العدالة بكل الوسائل."علنًا "لقد استعدنا قوتنا للتحدث  P1قال  سلبتھا "منا"." أداة تعذیب"

عامة من    دعواتھناك  ھ كان  إن  P1كان ضحیة حملة تشھیر وكراھیة. وقال    ،أنھ بعد أن شارك تجربتھ في المحكمة  واصفًا  P1تابع  
إن المنظمة نشرت شھادة    P1عنھم یجلس خلفھ مباشرةً في المحكمة. قال    أن ممثًال   P1ادعى  وأنصار أنور رسالن وإیاد الغریب.  

تم نشره مع    ،P1لـفقًا  و.  P1حرفیًا لشھادة    محضًرا وادعى الشخص الذي نشرھا أنھا كانت    ،زور عنھ على موقعھا على اإلنترنت
وبحسب الشخصیة.  ومعلوماتھ  لسحب    ،P1  اسمھ  تعرض لضغوط  أنھ  الناس على كرھھ. وزعم  لتحریض  الشھادة  استُخدمت  فقد 

وزمالئھ    البُنّيإن الناس اتصلوا بھ ومحامیھ أنور    P1إن ھناك أیًضا دعوات لقتلھ ومنعھ من المطالبة بحقوقھ. قال    P1قال    شھادتھ.
في العمل وعائلتھ إلنشاء تسجیالت للمكالمات وللحفاظ على الرسائل أو منشورات وسائل التواصل االجتماعي للتحریض على كراھیة 

P1  كما استخدم "ھؤالء" منصات مدعومة من قطر وتركیا لنشر معلومات كاذبة ومضللة حول .P1تلقت عائلتھ    ، . ونتیجة لذلك
إنھ أُجبر على نقل عائلتھ على    P1سال أشخاص لجمع معلومات عنھ الستخدامھا في التشھیر بھ وعائلتھ. قال  وتم إر  ،تھدیدات بالقتل

التكلفة والصعوبات في العثور على منزل جدید لھم في شمال سوریا. المحكمة كذلك أن ھناك صفحة على   P1  أخبرو  الرغم من 
  ، ید أنور رسالن في ألمانیا" و"صفحة مخصصة لعدالة العقید أنور رسالن فیسبوك یدیرھا أقارب أنور رسالن تسمى "محاكمة العقال

ظلت الصفحة نشطة حتى    ،P1لـ]. وفقًا  P1[ضد    الدعوات  منھا  إن ھذه ھي المنصات التي بدأت  P1تلدو المحترم". قال  قریة    ابن
لترھیب الشھود والضحایا وثنیھم عن الحدیث عن تجاربھم والتسبب  إن ھذه المنصات حاولت استخدامھ مثاالً  P1الیوم. قال  ھذا ذلك
إلى    P1جناة إلى ضحایا. وخلص  الومحاولة تحویل الضحایا إلى جناة و  الشھادةبدالء  اإلفائدة  في  الثقة في ھذه المحاكمة و  فقدانفي  

 بھ أضراًرا نفسیة ومھنیة. توألحق عائلتھتأثیر كبیر علیھ وعلى  اأنھ كان لھ

  إنھ یحب الحدیث عن تجربتھ   P1فقد عاد مرة أخرى إلى المحكمة للمرة الثانیة. قال    ،إنھ على الرغم من كل ھذا  قائًال   P1مضى  
أخبره أن االعتراف بالضرر الذي لحق بھ ال یمنح الجناة انتصاًرا   P1"ألن الصمت لھ تأثیر علینا أكثر من الحدیث". معالج    استمرارب

إلى أن نفس الحملة التي وصفھا أعاله   P1فإن الصمت ھو الذي یمنح [الجناة] شعوًرا بالنصر. وأشار    ،P1أخالقیًا. وفقًا لمعالج  
أیًضا  اط إلى ضحایاأنعن  العفو  بلبت  الغریب وحولتھما  وإیاد  ألنھما    ،ور رسالن  أو  منشقان  ألنھما  أو    نیانسُ وانتقدت مالحقتھما 

یجب على المرء أن یعترف أیًضا بأن أنور رسالن كان   نھإ P1. وقال استھدفھا نظام بشار األسد ومناطق  النتمائھما إلى مناطق قبلیة
 جزًءا ال یتجزأ من نظام التعذیب لنظام األسد.

 تھفقد دفع  ،لم یكن لھا تأثیر علیھ. بل على العكس من ذلك ،خاصة تلك الموجھة ضده وضد ضحایا آخرین ،إن ھذه الدعوات P1قال 
  ، P1لـفقًا وبل ھو مدافع عن معتقدات نظام التعذیب القائم منذ عقود. و  ،یمثل نفسھ وحدهواالعتقاد بأن أنور رسالن لم  إلى االستمرار

من أجل ترھیبھم وعائالتھم ومنعھم    ھموتجریم  وجود الناس   كان النظام یحاول إنكار  ،على مدى عقودویمثل جسد وعقل النظام.  فھذا  
وحاول تقویض ما فعل  وحاول تبریر    رسالن بتدوین المالحظات  قام أنور  ،إلى أنھ طوال جلسات المحاكمة  P1من الكالم. وأشار  

الناس یقوم بتعذیب    جھاًزا  النظامم یقتصر األمر على كون  ل  ،P1وفقًا لـ  مما أدى إلى تقویض تجارب المجتمع ككل.  ، التجارب الفردیة
إن النظام یواصل االستفادة من تجارب الناس ألن النظام لدیھ   P1س. قال  تالعب متمرّ فكر شریر ومُ ولكن النظام أیًضا مُ   ،وإخفائھم

إن ھذه ھي التجارب والمواھب التي شوھت أجساد الناس. إن التعلیم الذي تحدث عنھ أنور    P1الشر. قال  الكشف عن    موھبة في
إن الفرع    P1حیاة في أجسادھم. قال  استعادة ال  ولینعن ملجأ ومحا  باحثینھو سبب وجود الناس "ھنا"    اللتماس الذي قّدمھارسالن في  

إذا خرج  و.  لقتلالعدیدة لالطرق  ھو مكان لتلقین الناس بالعنف على حب نظام بشار األسد واختبار أبشع األسالیب على أجسادھم و  251
یواصلون  سعلى قید الحیاة ویبقى الناس  سھذا فقط لمعرفة إلى متى  وكان  جسده.  فإن آثار ھذه التجارب تبقى على    ،المرء على قید الحیاة

 ]. ما مروا بھالقتال ضده [النظام أو 

لم   ،أنھ في ذلك الوقت  P1أوضح  ولكنھ یواصل المحاولة.    ،وأنھ غیر قادر على التعافي تماًما من تجاربھینقذه  لم    أحًدا  إن  P1قال  
خرًجا  طالبًا بریئًا ومُ   P1كان    ،یحاولون إلحاق العار بھ. في ذلك الوقتالذین  الموالین    وسائل النظام االنتقامیة وال ب  بأسالیبیكن مھتًما  

من التجنید اإلجباري في جیش    ربالھ أراد  و  یبحث عن مستقبلٍ في ذلك الوقت    P1كان  وحلم.    P1كان لدى  وفي بدایة حیاتھ المھنیة.  
من أن ھناك العدید من المدافعین والمتعاطفین مع الجناة الذین   إنھ متأكدٌ   P1یرد أن یكون جزًءا منھ ولو لیوم واحد. قال    مالنظام ألنھ ل

إنھ یرید أن یقتبس   P1قال   ورفع صورتھم عن طریق شیطنة الضحایا.  والتبریر للجناة  إیجاد طریقة إلھانة الضحایا  دینیحاولون جاھ
الكیمیائي والكاتب والناجي من الھولوكوست الذي قال إن "الخلط بین الجالدین وضحایاھم ھو مرض أخالقي أو تأثیر   ،بریمو لیفيمن  

) لنفي حقیقة  قصدأو بغیر    قصدإنھا خدمة ثمینة یتم تقدیمھا (ب  ،قبل كل شيء و  التواطؤ؛على    مشؤومة  جمالي على الجالدین أو عالمة
 من جرائم المجرم نفسھ.  شًراھذه الخدمة لیست في الواقع أقل  إلى أن P1التجارب وأھلیتھا". خلص 
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نع أفالم وثائقیة تنتقد النظام . لطالما اعتُبر صُ خاللھاقبل بدایة الثورة الدیمقراطیة في سوریا واستمر  كصانع أفالم  إلى أنھ بدأ    P1أشار  
وغیره من صانعي   P1طلب النظام من الناس إعاقة  حیث  قیامھم بعملھم.  ل  P1وقد تم تجریم صانعي األفالم مثل    ،جریمة ال تغتفر

إلى أن ھذا كان سببًا أیًضا في    P1القضاء علیھم أو إذاللھم. وأشار    إما  األفالم عن أداء عملھم وتصویرھم كأشخاص خطرین یجب
بإجبار والد إحد النظام السوري مؤخًرا  فیلم "الكھف" على الظھور في وسائل اإلعالمقیام    الفیلم.   محتوى  انافیً   ،ى الشخصیات في 

بعنوان "الحرب األكثر خطورة" في أقوى صحیفة سوریة   مقاالً   ،بشار األسدل  مستشارة السیاسیة واإلعالمیةال  ،بثینة شعبان  وكتبت
 األحداث في سوریا. عن  بإدارة مكتب في الغرب لتلفیق أخبار    P1ھمة  متّ   ،للنظام السوري وفي صحیفة أخرى محسوبة على حزب هللا

ما یقرب من    P1أنتج    ،خالل الثورة السوریة  وثائقیةٍ   شخصیة. على مدار عملھ كمخرج أفالمٍ لل  المقال بأنھ اغتیالٌ   اھذ  P1وصف  
ق الجرائم المستمرة المرتكبة ضد وصنع أفالًما توثّ   ،وصنع أفالًما عنھ  ،قت رعبًا ال یوصفساعة من التسجیالت التي وثّ   2,500

ضربات الو   والتجویعالغازات المحظورة دولیًا وقتل المدنیین واستخدام الحصار  من    السارین وغیره  غاز  ومنھا استخدام  ، السوریین
  P1وقال    . واألسواق  شافيعلى الموروسیا    التي نفذھا النظام  ھجماتالو  استھدفت متطوعي الخوذ البیضاء ومراكز عملھمالتي  جویة  ال

یُ إن ھذا   النظام وحلفائھ.    مضللةٍ   بحمالتٍ قابل دائما  كان  التعذیب وسببًا  كانت خطابات اإلنكار والكراھیة جزًءا من نظام  ومن قبل 
إنھ   P1من أجل الدیمقراطیة وانتھاكات حقوق اإلنسان. قال    ق نضاالً رغم أن أفالمھم توثّ   ،صانعي األفالموسببًا لقتل وعزل    لوجوده
 األفالم اآلخرین مجرد أفراد ملتزمون بالحدیث عن أشیاء ال ترید السلطات سماعھا.  يوصانع

الشر الذي ال یزال یحدث في سوریا ألن النظام الذي یقف وراءه ال یزال في   "فوق األرض وتحتھا"اضطر أن یشھد  إنھ    P1قال  
مما یمنح الناس الثقة بأنھم سیجدون العدالة في مكان ما على ھذه   ،رأى أیًضا األشیاء الجیدة التي فعلھا الناجون  P1السلطة. لكن  

 األرض. 

الذین اختفوا قسًرا.  صانعي األفالم الوثائقیة  وزمالئھ    ]ُحجب االسم[  وصدیقھ الكردي  ]ُحجب االسمإنھ یفكر أیًضا في محامیھ [  P1قال  
  P1. قال  صحوتھیفكر في أشباحھم التي تزوره في نومھ وكما  حتى وفاتھ.    P1یفكر في أصوات صراخھم ورائحتھم التي لن ینساھا  و

 P1قال  القوة لیكون في المحكمة في ھذا الیوم ویتحدث عن تجارب أولئك الذین ال یزالون في ذاكرتھ.  منحھ  یوإن ھذا یمنح حیاتھ ھدفًا  
باستثناء الكشف عن مصیر أحبائھا واعتبار   ، أو العائالت التي تسعى إلى العدالة  لمشوھةال شيء یمكن أن یعید كرامة جثث الناس ا  إن

تعذّ  التي  االمؤسسات  العالم. قال  منظمات إج   لناس وتخفیھمب  أنحاء  الناس في جمیع  المؤسسات ال تزال   P1رامیة ترھب  إن ھذه 
  ، P1لـوفقًا    لكسر إرادة الناس كأفراد أحرار وتقویض حقوقھم الفردیة.موجودة  األماكن  فھذه  أي قواعد أخالقیة.    متجاوزةً موجودة  

یوجد   أالمن المفترض    ،P1لمجتمع. قال  ظًال  ال یُسمح للناس حتى بأن یكونوا  فمن النظام.    خٍ تسعى ھذه المؤسسات إلى إنشاء نس
أن أشخاًصا مثل أنور رسالن وآخرین في منصبھ قبلوا أن یكونوا جزًءا من ھذه المؤسسات.    P1المرء في المقام األول. وأضاف  

إن الخطوة األولى لمنع ھؤالء األشخاص من القیام بعملھم   P1. قال  فحسب  وجودھم  ىینفذون إرادة الشر ویعاقبون الناس علوكانوا  
. وأضاف أن العالم تغیر ولم یعد مكانًا یتجول فیھ الجناة واتعذیب لن یُنسھي الثقة في العدالة والثقة في أن أولئك الذین ماتوا تحت ال

قال إن معاقبة ھؤالء وختفي كل الشرور.  تلن  فإن غیاب الردع لن یجعل المجتمع یقبل ضمنیًا التعذیب و   ،P1لـوفقًا  ودون عقاب.  
 الناس ستؤدي إلى مجتمع عادل. 

مضیفًا أن ھذه كانت الفقرة األخیرة. وأوضح أنھ جاء إلى المحكمة بثقة وامتنان  ، عن تقدیم مثل ھذا البیان الختامي الطویل P1اعتذر 
إنھ تحمل   P1وبإیمان كبیر بفائدة ھذه المحاكمة. قال  ،ينّ أنور البُ  ،مع الشكر لمحامیھ في سوریا ،للمحامي الذي یمثلھ في ھذه القضیة 

  عن أصدقائھ الذیننیابة    یدلي بشھادتھإنھ كان مصحوبًا بفكرة أنھ س  P1قال  ووالمھنیة واالجتماعیة لمشاركة تجربتھ.  العواقب النفسیة  
إنھ جاء أیًضا إلى المحكمة   P1الفرصة لمشاركة تجربتھم. قال    متح لھ"فروع اإلبادة ھذه" ولكن لم تُ المتعلقة بـ  P1نفس تجربة  كابدوا  

بقولھ    P1وابنتھ المستمرة حول ما حدث قبل وأثناء ھذه المحاكمة وما سیحدث في المستقبل. واختتم    عائلتھ للعثور على إجابات ألسئلة  
 وشكر المحكمة. ،المحكمة ةإنھ یثق في حكم

 محمد بیانھ الختامي.  المّدعیندقیقة قبل أن یلقي محامي  15رئیسة المحكمة كیربر استراحة لمدة  تأعلن

*** 

 ] دقیقة 20استراحة لمدة [

*** 

 محمد المّدعینالبیان الختامي لمحامي 

  كم والحُ   وقائعمن حیث ال  بشكل سریع نسبیًامحمد بیانھ الختامي بالقول إنھ، من الناحیة القانونیة، سیتم شرح القضیة    محامي المّدعینبدأ  
فقد فكر    ،ھذه المطالب أیًضا. ومع ذلك  سیؤید. قال محمد إنھ  بالسجن مدى الحیاة والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاص   المطلوب

 أیًضا في عواقب ھذه المحاكمة خارج الجوانب القانونیة. 

أن أي    فعًال ا إذا كان یعتقد  عمّ   أنور. سأل محمد  أنورا یفكر فیھ  إنھ ھو نفسھ محاٍم وأنھ یتساءل أحیانًا عمّ   قائًال   أنور رسالنإلى    نتقلا
 أنور ثالث سنوات. وخاطب محمد    حوالي  محامیھ منذیعرف  ا وشھرً   18منذ    طرافیعرف األ  أنورقتنع ببراءتھ. وذكر أن  شخص مُ 

  أن بانتظاره عاًما تقریبًا و  60یبلغ من العمر    أنور ا بالسجن مدى الحیاة. أوضح محمد أن  كمً  إنھ یجب أن یدرك أنھ سیواجھ حُ قائًال 
حرفیًا قضاء بقیة حیاتھ    سیتعین علیھ  عاًما،  78عمر  المتوسط  وباعتبار  ،  رم على نحو خاصجُ جسامة المع    مدى الحیاةعقوبة بالسجن  
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تساءل كیف یشعر أنور حیال ذلك. حتى أن ی. قال محمد إنھ  2م10وسیقتصر ما تبقى من حیاتھ على زنزانة مساحتھا    في السجن.
في الوقت الحالي. حیث كانا في وضع    ا، ووجدا أن ھذا سیكون معاكًسا تماًما لحیاتھمالحمیمة  محمدا قد تحدث عن ذلك مع صدیقتھ

ن منزًال. سأل محمد أنور كیف كان یتعامل مع وضعھ الحالي، نظًرا  یان لقضاء اإلجازة أو ما إن كانا سیشترافیھ إلى أین یذھب  انیخطط
 إلى أن علیھ قضاء سنوات شیخوختھ في السجن.

داخل النظام ا  سنّیً بصفتھ    أنورت المحكمة في كثیر من األحیان دور  إنھ خالل األشھر الثمانیة عشر الماضیة، ناقشقائًال  محمد    تابع
  كلیھما  إن  نورماذا یؤمن العلویون. قال محمد ألبو  ةالعلوی  الطائفة  الحكومي، والخیارات المتاحة لھ. ومع ذلك، لم یُسأل قط عن ماھیة

فكرة أن  بة یؤمنون باآلخرة ونّ ھذه األسئلة. قال محمد إن أھل السُ ن كل  ایفھم  اللذینن في قاعة المحكمة  َدیوربما كانا الوحی  ُسنیینكانا  
إن وكان السؤال بالتالي ھو ما یجب فعلھ في حال قیام المرء بشيء سيء. قال محمد    في اآلخرة.  جازونسیُ   الدنیافي    یحسنونالذین  

كان یتساءل عّما إذا كان أنور یشعر بأي ندم بالفعل. اقتبس محمد من اآلیة    الجواب ھو الندم وطلب المغفرة من هللا. غیر أن محمدا
وجد نفسھ  وأنھ  عي أنھ لم یفعل شیئًا  إنَّ هللا یحب التوابین ویحب المتطھرین". ووفقًا لمحمد، كان أنور یدّ   : "من القرآن قائًال   222:2

 في وضع سیئ فحسب.

تقدیم كلماتھ األخیرة في ھذه   نور، یحق ألقانون اإلجراءات الجنائیة األلماني) من  2(  258لمادة  بموجب اأنھ    نورأوضح محمد أل
لم یتمكن الكثیر منھم من رؤیة ما حدث حولھم أثناء  حیث  أن ینتھز ھذه الفرصة للرد على أسئلة الضحایا.    أنورالمحاكمة. وطلب من  

إلى  عتقالاال الذي كان یستوسأل    P1. أشار محمد  فرصة الستخدام صوتھ    رأنولدى    وأنلعنف جنسي.    شخٍص   ضیتعر  دعيما 
 إال أن أنور علیھ فرصة إلظھار معارضتھ للحكومة فعلیًا.    نورومساعدة الضحایا. وأضاف محمد أن استخدام كلماتھ الخاصة یوفر أل

 حرمانھ من السلطة. الذي اّدعى فیھ عن التماسھ األولأیًضا  تراجع أن ی

ا  ومن عمل صالحً   ،جزى إال مثلھامن عمل سیئة فال یُ "  قائًال )  من سورة غافر  40أشار محمد مرة أخرى إلى اقتباس من القرآن (اآلیة  
فرصة لفعل الخیر في اللدیھ اآلن    أنور". وقال محمد إن  رزقون فیھا بغیر حسابمن ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة یُ 

فرصتھ   أنورإذا استغل    إنھ  في النھایة، علیھ فقط أن یقف أمام هللا ویطلب المغفرة. قال محمدفھذه الحیاة واالستفادة منھ في اآلخرة.  
 .امسامحتھ أیضً  موكلیھفسوف یطلب من  

مع أكثر    اأنھ تحدث شخصیً   إلى  محمد  أشاربالكذب.    ھموسائل اإلعالم واتُّ   في  ض لھجومٍ ، قال محمد إن موكلھ تعرّ P1إلى    ةٍ في إشار
یتساءل   المرء لربماھذه المحاكمة. وأضاف أن    ءشخص لم یؤمن أي منھم بھذه المحاكمة. ولذلك شكر المحكمة على إجرا  100من  

یظھر    فھولمرتقب سیكون مصدر ارتیاح للكثیرین.  كم ا. وبحسب محمد، فإن الحُ نھایةمحاكمة  لھذه ال  سیكونا إذا  في بعض األحیان عمّ 
وأن ثقتھم  ثقتھم با�.    بوالِ سُ أن أھل دمشق  كذلك  ا أن األمور حدثت بالفعل كما وصفھا الناس. أضاف  نیً أكدت قانو  عادلةً   أن محكمةً 
 .احلمً  الثقة ستظل  ھ بالنسبة لكثیرین آخرین،اختتم محمد بالقول إن .2021 ،ینایر/كانون الثاني 13في ستُسترجع 

 رایجر محامي المّدعینلبیان الختامي لا

القانون األلماني للجرائم ضد   من  7المادة    العودة إلى أساس ھذه المحاكمة:  بیانھ الختامي بالقول إنھ یودّ   رایجر  محامي المّدعینبدأ  
القانون األلماني للجرائم   من)  1(  7تقدم المادة  حیث  وقال إنھ ال یوجد تعریف قانوني مشترك للجرائم ضد اإلنسانیة.    القانون الدولي.

تحدث عن التسامح واالحترام والتعاطف.  سن  نافإن  ،تعریف لغوي لإلنسانیةإذا أردنا إیجاد    إال أننا  الخاص.  اتعریفھ  ضد القانون الدولي
 إن ھذا تناقضٌ   رایجرقال    .النزعة اإلنسانیة رحمة وال] على أنھا  Menschlichkeit" اإلنسانیة [دودنیعّرف القاموس األلماني "و

  أنور رسالن إن    رایجرفرع الخطیب. وقال  /251الفرع    قبوماتت في    ،صارخ مع ما حدث للناس في سوریا. ماتت اإلنسانیة في سوریا
 .ب على ذلكوالمھم أن یحاسَ المنصف فمن  ،في سوریا. لذلك اإلنسانیةمسؤول أیًضا عن موت 

ھؤالء األشخاص الذین كبیًرا ل  احتراًمایكّن  إنھ    رایجري. قال  نّ وأنور البُ   P1مثل    أشار رایجر إلى أن المحكمة استمعت إلى شھودٍ 
ضھم لالعتقال كیف تمكن ھؤالء األشخاص من مواصلة القتال رغم تعرُّ   لءودائما ما تسایواصلون دائًما الكفاح من أجل اإلنسانیة.  

التعذیب.   نصارستكون اإلنسانیة دائًما أقوى من أ  ،النھایةفي  وإن العدالة یمكن أن تتحقق بعدة طرق مختلفة.    رایجروالتعذیب. قال  
 إلى أن التعریف اللغوي الصحیح لن یكون إال ذا صلة محدودة وسیكون في الغالب ذا صلة سیاسیة. رایجرخلص 

ألمانیا بلد تحكمھ سیادة ا.  بعیدً   یكن  لم  أن الموضوع  إال.  في ذھنھ  كوبلنتسأقبیة التعذیب في سوریا بعیدة كل البعد عن  إن    تابع قائًال 
بالتالي إشارة  ھي  إن المحاكمة    رایجرولھا والیة قضائیة لمحاسبة جمیع الجناة بموجب مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة. قال    ،القانون

 للعالم بأسره.

دون   اآلن إلى ھذه الفظائع بقیت لم یستطع تصدیق كیف  P28ألن  ،P28 ،مع موكلھ  نقاشاتإلى أنھ أجرى العدید من ال رایجر أشار  
خیبة    فإن ھذه اإلجابة  ،ایجرفقًا لرومن المستحیل محاسبة جمیع الجناة في الوقت الحالي. و  كان  أن یخبره أنھ  رایجرعقاب. كان على  

كانت ھناك محاولة  حتى أنھ  صھم.  لروایة قص  وفرصةً   أعطت الناس مساحةً   كوبلنتسمن السوریین. لكن محاكمة    لكثیرٍ   كبیرةٍ   أملٍ 
 مع بشار األسد یعرف ما ھو علیھ. أن كل من یجلس على طاولةٍ  رایجر. وأضاف P1إلسكات 

المسؤول عن كل معاناتھ    أنور رسالن،[من خالل محاكمة]    قد استُعیدت  كرامتھ  یشعر أنأخبره أنھ    ،P28  ،إن موكلھ  رایجرقال  
 المّدعي ومكتب  )  BKAالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (توجیھ الشكر إلى    P28رید  ی.  مدعى علیھعلى مقعد ال  اآلن] جالسٌ ھو  [و

على الرغم من    ،اعتُقلأخبر المحكمة كیف    P28إلى أن    ایجر. وأشار ركوبلنتسالعام االتحادي األلماني والمحكمة اإلقلیمیة العلیا في  
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یظل    ،في األسماء. ومع ذلكتشابھ  لمجرد    اعتُقلأنھ    P28ال یعرف أسباب اعتقالھ حتى یومنا ھذا. یفترض  وأنھ  ناشًطا.    لم یكن  أنھ
أنور  النظام السوري و  ارتكبھاإن ھذا یظھر األعمال الالإنسانیة التي    رایجرقال    األول.  التماسھصامتًا ویختبئ وراء    أنور رسالن

وأنھ ال یزال یعاني من ھذا   عتقالتفید بأن المعتقلین تعرضوا للترھیب النفسي أثناء اال  P28مالحظة من    رایجرتال  كما  .  رسالن
النوم وحده في الظالم.   ال یستطیعابنھ    وأن  فیھا.اعتُقل  إنھ ال یزال یعیش في زنزانة الموت التي    P28الضغط النفسي حتى الیوم. قال  

ه. خلص اأذن  تطنّ   أنال یستطیع النوم دون  ووال تزال الصور في رأسھ.    ،ینسى ألمھ لیوم واحدفي بیانھ إنھ ال یستطیع أن    P28قال  و
P28 بعد اآلن إلى أنھ لم یعد نفسھ. 

لم یتم التطرق سوى للنزر الیسیر من  وفقًا لرایجر،  و  .أنورحاسب  ویأمل أن یُ   المروعةإلى األبد بتجاربھ    ُوصم  P28إن    رایجرقال  
التي ال یمكن تصورھا. وأضاف أنھ ألسباب قانونیة لم یتمكن موكلھ اآلخر من المشاركة في ھذه المحاكمة. لذلك ینبغي الضحایا  معاناة  

 العام االتحادي متابعة المزید من ھذه القضایا. المّدعيأن یواصل مكتب 

  صرخات   كان یسمع حیث  ھ.  بیشارك  كان  بما   درایةكان على  وبحظر التعذیب.    علم كان ی، بصفتھ محامیًا، أنور رسالن إن    رایجرقال  
بالتأكید "رجل الخطیب    أنورإن    رایجرالتعذیب كل یوم ویرى معتقلین مصابین. قال     مخضرًما   كان ضابًطالقد  ".  الصالح لم یكن 

انشق عندما انقلب النظام على   أنورإن    رایجریومنا ھذا. قال    إلىو  2011كب منذ عام  رتكانت تُ ارتكب جرائم النظام التي    عنصًراو
 . اشخصیً تضّرر  ألنھ   منفعتھ الذاتیةفإن انشقاقھ لم یكن بسبب إنسانیتھ بل لمجرد  ،ومع ذلك ،مسقط رأسھ

مع الُحكم بجسامة الُجرم على  بالسجن مدى الحیاة  بالُحكم عین العامین في المطالبةالمدّ  یؤید ،نیابة عن موكلھ ،بالقول إنھ رایجراختتم 
 ھذه المحاكمة. أعباءالذي یجب أن یتحمل  نور رسالنأل نحو خاص

 شولتس  محامي المّدعینالبیان الختامي ل

بالُحكم على   ینالعامن  المّدعیطلب   ،P25نیابة عن موكلھ،    یؤید. وھو  ب أي تكرارٍ نُّ إنھ سیحاول تج  أوالً   شولتس  محامي المّدعینقال  
واحًدا من القالئل المحظوظین الذین   P25"كان    شولتس. قال  والُحكم بجسامة الُجرم على نحو خاصبالسجن مدى الحیاة    أنور رسالن

بأنھ في وطنھ مرة أخرى في ألمانیا حیث    P25أن یشعر    شولتسیأمل    ،جان أمیريمن    مقتبًسانجوا من الجحیم بعد عشرة أیام."  
: لم  الجدید  P25  مولودالمحكمة قصة تسمیة    شولتسأخبر    ویتعرض اآلن بال حول وال قوة للبیروقراطیة الباردة.  عائلتھیعیش مع  

ال ابن  مُ یقبل  یحمل  أن  األلماني  والده  P25سجل  اسم  تقلیدٌ   ،نفس  ھذا  أن  من  الرغم  أنھ.  سوريٌ   على  كانت    لتس،شوأضاف    ،إال 
وضع   بتفصیل  على الفور  هتلقى المولود الجدید رسالة تخبرحیث  أسوأ.    )BAMF(  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  بیروقراطیة

على    شولتس،اللجوء الخاص بھ كتابیًا. لذلك اضطر المولود الجدید إلى توكیل محاٍم لمساعدتھ في التعامل مع السلطات األلمانیة. قال 
 تمكنت في النھایة من التعامل معھا.   العائلةإال أن  ،للغایة شدیدةالرغم من أن البیروقراطیة األلمانیة كانت 

یُزعم أن  حیث  "الكرسي األلماني".    ھيإحدى أدوات التعذیب التي ورد ذكرھا كثیًرا في ھذه المحاكمة    مشیًرا إلى أن  شولتسمضى  
جھاز المخابرات قد علمت  )  GDRالنازیین ھم من جلبوا ھذه األداة إلى سوریا. ھناك أیًضا شائعات بأن جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة ( 

 .هالتعذیب ھذأداة استخدام  السوري كیفیة

لویس  أحكمت محكمة فرنسیة على    ،بدأ رجل یُدعى جورج فیشر ببیع مخلل الملفوف. في الوقت نفسھ  ،1954في عام    شولتس، قال  
. تم تعقب برونر من  غیابیًا  مرتین باإلعدام  ،ف بحل المسألة الیھودیةكلّ أعلى تكنوقراطي نازي مُ   ،مانخالید الیمنى ألدولف أی  ،برونر

 ، 1966في جمیع القضایا المتعلقة بالتعذیب. في عام  جھاز المخابرات  النھایة إلى سوریا حیث أصبح مستشاًرا لقبل الموساد ولجأ في  
أنشأ برونر وحافظ األسد شبكة من أجھزة    ،1971بحلول عام    إنھ  قائًال   شولتس   تابعالتقى برونر بالرئیس السوري آنذاك حافظ األسد.  

ونر مستشاًرا للرئیس ومساعًدا للدولة البولیسیة. طلب برونر الحمایة في سوریا من الموساد  كان بر  المخابرات تحت سیطرة العلویین.
إن برونر وصف ذات    ، رغم ذلك،تقول  إن الشائعات  شولتسحصل برونر على منزل وحمایة. قال    ،في سوریاوالذي كان یطارده.  

  نتقل . ا251الفرع  وُزعم أنھ كان    ،ةن التعذیب السوریوسجإحدى  ورد أنھ انتحر في    ،2001في عام  ومرة حافظ األسد "بالكلب".  
دعمت جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة    ،إنھ في منتصف الستینیات  قائًال   التابع لجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  جانب القصةإلى    شولتس

]  وزارة أمن الدولة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  رئیس[میلكي  حتى أن إریك    .برونر السابق  عملحزب البعث من خالل البناء على  
إن التعاون بین أجھزة المخابرات   شولتسالتقى بزمیلھ السوري عبد الناصر في مقر أمن الدولة في ألمانیا الشرقیة في برلین. وقال  

إن جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة كانت "طبیب تولید جھاز التعذیب السوري". أرادت الحكومة   شولتسعزز بالتالي. قال  في البلدین تَ 
 .1989أبریل /نیسانالتخلص من برونر لكن ترحیلھ فشل في بعد ذلك السوریة 

عمل في مدن مختلفة في سوریا كجزء من تدریبھ    أنورإنھ من المعروف أن    قائًال   نور رسالن،إلى السیرة الذاتیة أل  شولتس  انتقل
إلى أن جھاز أمن    شولتسوالمھارات العملیة المطلوبة من الصفر. أشار    المخابراتتعلم عمل  والمخابرات.    معوتورط في التعذیب  

األلماني    كافئوھو الم  ،تحقیق"  ھیئةوھي بمثابة    ،الدولة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة كان لدیھ قسم یسمى "اإلدارة الرئیسیة التاسعة
 سیاسة للدولة.بمثابة التعذیب كالھما استخدم حیث . 251لقسم التحقیق السوري في الفرع 

في    شولتسقال   الدولة  وأمن  السریة  الدولة  قبل شرطة  من  األلماني  الكرسي  استخدام  تم  اآلن:  ستنتھي  األلماني  الكرسي  إن قصة 
الدیمقراطیة و ألمانیا  السوري،جمھوریة  المخابرات  الدولي من خالل    جھاز  الجنائي  القانون  القانون  [  VStGBقانون  حتى تطبیق 
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یجلس اآلن    أنور رسالنكان    كوبلنتس، إلى أنھ في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في    شولتسخلص  ].  األلماني للجرائم ضد القانون الدولي
 كان أكثر راحة بكثیر.  إال انھ ،ألماني على كرسيٍ 

ق تحدّ نحو الھاویة طویًال، فإّن الھاویة    ّدقعندما تحنھ  إ"  ما وراء الخیر والشرمن فریدریك نیتشھ الذي قال في "  شولتس ثم اقتبس  
إن من یقاتل    شولتس . قال  تماًما  كان اآلن في منتصف الھاویةو ا.  ومحدودً   للغایة  مكشوفًا  أنوركان دفاع    شولتس، ل  وفقًا .  نحوك أیًضا

 .ا منھمواحدً  ال یصبح  كيالوحوش یجب أن یكون حذًرا 

األلماني   لكرسيمن المحتمل أن یرافقھ ا  ،وعلى الرغم من ذلك.  قادمةما زالت    أنوربیانھ الختامي بالقول إن آخر كلمات    شولتسأنھى  
 لفترة طویلة. كوبلنتسفي المحكمة اإلقلیمیة العلیا في 

 دقیقة.  70أعلنت رئیسة المحكمة القاضي كیربر استراحة لمدة 

 *** 

 دقیقة]  70[استراحة لمدة 

 *** 

 P50البیان الختامي لـ 

إنھم استمعوا   P50قال    ،"بسم هللا الرحمن الرحیم". بعد تحیة القضاة وجمیع الحاضرین في قاعة المحكمة بیانھ الختامي بقولھ  P50بدأ  
إلى أن ما جمعھما ھو أنھما ضحیتان    P50یؤمن بوجود هللا. أشار    سیستمع الناس لشخٍص   ،اآلنوالذي ال یؤمن با�.    P1للتو إلى بیان  

  ، إن بیانھ الختامي لن یكون طویًال   P50أیًضا في إیمانھما بمبادئ الحریة والعدالة والثورة السوریة. قال    P50و  P1للنظام. یشترك  
 ألنھ أعد ثالث صفحات فقط. 

فھي أول محكمة تنظر في مسألة االعتقال من قبل النظام السوري.    ،ھذه المحكمة أھمیة كبیرة في السیاق السوريل  أن  P50أوضح  
كون أساًسا یمكنھم البناء علیھ لمحاسبة قادة النظام وأھم األفراد والكیانات تكون قصة نجاح. یریدون أن  توآخرون أن    P50یرید    ،لذلك

 شخص في سوریا.   130,000  ال واختفاء أكثر منتم حتى اآلن اعتق  ،إلى أنھ وفقًا للوثائق  P50التي أسستھ وحافظت علیھ. أشار  
الذي اختفى قبل ثماني   ،P50والد  مازال  ه وغیرھم من األبریاء.  ءإن ھذا الرقم یشمل والده وأبناء عمومتھ وأقاربھ وأصدقا  P50قال  

  ، إنھ ال یعرف متى سیتمكن من قبول وفاة والده  P50. قال  في منامھ  P50یزور    ،كان في الثالثة والسبعین من عمرهسنوات عندما  
أنھ ال یمكن ألحد أن یتخیل إلى متى تنتظر المرأة التي فقدت زوجھا أو طفلھا  كیف    P50أو أنھ یأمل في رؤیتھ مرة أخرى. وصف  

 . ملمعرفة مصیرھ

د ھذه المحاكمة الطریق  یأملون أن تمھِّ   فھم  .وكلُّھ أملفإن الشعب السوري الذي یتوق إلى الحریة ینظر إلى ھذه المحكمة    ،P50بحسب  
النظام م  ج فال یحإن عقلیة النظام القمعي كانت واضحة منذ البدایة.    P50نحو الكشف عن الجرائم الفظیعة التي یرتكبھا النظام. قال  

بوجود تعددیة   لمونیح  وغیره  P50  كان   ،سوریینوبصفتھم  عن فعل أي شيء ضد المواطنین األبریاء من أجل الحفاظ على سلطتھ.  
إن الناس یحلمون برؤیة مشھد مشابھ لما   P50قال    بطریقة سلسة وسلمیة.  جدیدٍ   السلطة إلى رئیٍس   سابقٌ   سیاسیة یسلم فیھا رئیسٌ 

. إال أن شبیحة النظام وأتباعھ أصروا  من تالھاشاھده الناس قبل أیام قلیلة عندما غادرت السیدة میركل المنصب وسلمت كل شيء إلى  
 على بقاء األسد في السلطة وقالوا: "األسد أو نحرق البلد!" 

: حرفیًا  لكنھم أحرقوا البلد  ،فحسب  عن طریق تشرید شعبھا وتدمیر االقتصاد والمجتمع  لدإنھم في نھایة المطاف لم یحرقوا الب  P50قال  
. إن االعتقال الذي یقوم  موحتى مخیمات النزوح لم تسلم من صواریخھ  ، والمنازل التي ال حول لھا وال قوة  شافيبقصف المدارس والم

بل ھو أحد أدواتھ القذرة إلسكات أصوات الحریة ألنھم فضحوا   ،لحمایة أمن البلد"  اعي "إجراًء شرعیً بھ النظام السوري لیس كما یدّ 
  وقتلھم.قام بتعذیبھم  إن النظام استھدف المثقفین والمسالمین الذین طالبوا بالحریة و  P50العالم. قال    [النظام] وكشفوا حقیقتھ أمامھ
سلمیة ومنھم أیقونات الثورة السوریة: الشھید یحیى شربجي والشھید غیاث زمالئنا ورفاقنا في الثورة اللوحدث ھذا على سبیل المثال "
أن عملیات اإلفراج   P50، كان النظام یطلق سراح "اإلرھابیین والمتطرفین والتكفیریین" وأوضح  P50مطر". وفي الوقت نفسھ، قال  

وغیرھا، مما یسمح الحقًا للنظام السوري  ھذه حدثت بحیث یمكن، بمساعدة ھؤالء األشخاص، تأسیس مجموعات متشددة مثل داعش  
 اإلرھاب. كنظام یكافحبتقدیم نفسھ للعالم  

 ، كثیرین آخرین یؤمنون ببلدھم   عتقالوا  ،زمالئھ األطباء الذین كانوا یؤدون واجبھم المھني والوطني  واعتقال  ،إن اعتقالھ  P50قال  
متأكًدا من أنھ سیتم مناقشتھا   P50كان    ،ضد مزاعم النظام. حتى لو لم تكن عالقة النظام بداعش موضوع ھذه المحاكمة  كافٍ   دلیلٌ ھو  

أن ھناك اختالفًا كبیًرا في العقلیة: عقلیة المطالبین بالحریة والدولة التي    P50أضاف    ".في القریب العاجل"  ،في محاكمات الحقة
"لحرق    كان مستعًدانظام    ،أذى  دون  عاشوا  مواطنیھ بكرمھ بأنھم  یمنُّ على  ذيتحمي مواطنیھا ورفاھھم من جھة وعقلیة النظام ال 

إلى أنھ "من أجل   P50أجل البقاء في السلطة. وخلص    " [لتدمیر كل شيء] وقتل كبار السن والنساء واألطفال منیابس وال  األخضر
 ". هللا بإذنتحریر بلدنا وشعبنا من ھذا النظام قمنا بالثورة ولن نتراجع حتى نحقق أھدافنا 
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إنھ كان من المفترض    P50أھم یوم في السنة. قال    وھو  ،إلى كیفیة نقلھ إلى الفرع الرئیسي ألمن الدولة في عید األضحى  P50  أشار
ھو وزمالئھ األطباء وأجبروا  اعتُقل  في ھذا الیوم  یتم االحتفال بھ مع األصدقاء والعائلة.  و  ،أن یكون ھذا الیوم من أسعد أیام حیاة المرء

  في   فاتوالھتاللمحكمة إنھ وقف یتألم ویستمع إلى أصوات احتفاالت العید    P50مؤلمة طوال الیوم. قال    وضعیاتعلى الوقوف في  
إنھ والعدید من    P50إنھ یعتقد أن هللا قد استجاب لھ. قال    P50. قال  عفووجد الشجاعة للدعاء إلى هللا لمنحھ القدرة على الو  ، الخارج

 االنخراط في آلیات العدالة االنتقالیة".  وقبلوا  ذنوبھمواعترفوا ب  المعتدین إذا أوقفوا جرائمھم مسامحة  المطالبین بالحریة "على استعداد ل

 ،في الحقیقةأنھ،  وضغینة شخصیة تجاه أنور رسالن أو غیره من المنتسبین إلى األجھزة األمنیة للنظام.    ال یحمل أيأنھ    P50أوضح  
ما یریده ھو وآخرون ھو النجاح في إعادة بناء وطنھم على ف"االنتقام لیس من مفرداتنا".  أن    P50یشعر باألسف تجاھھم. أضاف  

إنھ وآخرین دفعوا الكثیر من الصحة والوقت وفقدوا العدید من   P50أسس الحریة والكرامة اإلنسانیة واستعادة حقوق الشعب. قال  
إن معاناة النساء المعتقالت   P50قال    .لالعتقالقد عانى مئات اآلالف من األشخاص من اآلثار الجسدیة والنفسیة  لاألقارب واألصدقاء.  

ال تنتھي بالتعذیب النفسي والجسدي. وأوضح أن ھؤالء النساء یعانون أیًضا من الوصم بالعار والنبذ من المجتمع. حتى أن بعضھن  
ع ذلك، من المھم أن  إلى أنھ لھذه األسباب، فإن االنتقام لن یعید ما خسره الناس. وم  P50فكرن في االنتحار أو انتحرن بالفعل. خلص  

العالج /إلى أنھ قد أخبر المحكمة بالفعل عّما یسمى بـ"العالج بالمعنى  P50ویواسیھم. وأشار  یقّدم لھم المبّرر  یكون لمعاناتھم معنًى  
عانى من االعتقال   الذيیُدعى فرانكل و  باأللمانیة"، وھو شكل من أشكال العالج النفسي. وقد اخترعھ طبیب نفسي [متحدٌث]  المعنوي

وجد فرانكل أن وجود ھدف في حیاة   ،االعتقالأنھ أثناء    P50أوضح    والتعذیب في معسكرات االعتقال النازیة لمدة ثالث سنوات.
كانت    ،النفسي  طغالضرغم الصعوبات و  ،إن مشاركتھ في ھذه المحاكمة  P50لى قید الحیاة. قال  الناس ومعاناتھم ھو ما یبقیھم ع

حیث إنھ یرید أن یشعر أنھ یساھم في الجھود المبذولة لفضح آلیة التعذیب للنظام السوري.  P50إلیجاد المعنى. قال   وسیلة بالنسبة لھ 
مرة أخرى من خالل إرسال رسالة واضحة إلى كل   ألموریرید ھو وآخرون أن یشعروا بأنھم یساھمون في منع حدوث مثل ھذه ا

"انشقاقك عن النظام بعد ارتكابك ما ارتكبتھ ال یعفیك من    ھي:  لرسالةا  إجرامي.  مخابراتأولئك الذین یغریھم االنضمام إلى نظام  
إنھ یأمل مرة أخرى أن تساعد ھذه المحكمة الشعب السوري    P50باالنشقاق.'' قال    عملكخفي  ال یمكن أن تُ   ،مسؤولیاتك. بعبارة أخرى

لقد طفح  "  بالقول  P50خلص    وأن تكون معاناتھم كسوریین آخر ھذه المعاناة.  ،إلیجاد مثل ھذا المعنى  ،الذي یتوق إلى الحریة والعدالة
 " [قالھا باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة].الكیل

وشكر   P50اختتم   بمخاطبة  الختامي  المحكمة  بیانھ  و  رئیسة  اآلخرین  والقضاة  كیربر  ومحامي  المّدعی القاضي  العامین  ن  المّدعی ن 
 يمحامیبشكل خاص  شكر  أن یإنھ ال یرید أن ینسى    P50ن والشھود والمترجمین وكل من ساھم في ھذه المحاكمة. قال  المّدعیوزمالئھ  
أن یتمتع   فیھا   للمدعى علیھأمًرا مھًما لمحاكمة عادلة یمكن    المدعى علیھفي الدفاع عن    ماوجھودھ  ماعتبر حضورھیُ لذین  الدفاع ال

 إن حقیقة أن السوریین یتوقون لبلد یتمتع بمحاكمات عادلة كان أحد األسباب الرئیسیة لبدء الثورة.  P50بجمیع حقوقھ حتى إدانتھ. قال  
أنور    بالتأكید أحد المحققین في فرع الخطیب الذي كانكان  لكنھ    ،P50یعرفھ    م المحقق الذي ل  قام  اعتُقلأنھ عندما  إلى    P50  أشار

مالئكة    من  تسعة عشر   فیھا  كر ذُ   التي] ومن سورة المدثر  30اآلیة  بآیة من القرآن [  P50  بتذكیر  ،فیھ  التحقیقرسالن یرأس قسم  
بآیة عظیمة    المحقق أنھ من ناحیة أخرى ذّكر  إلى    P50  أشار. وشبھھم المحقق بالفروع األمنیة التسعة عشر للنظام. وجھنمعذاب في  ال

 بقولھ   P50اختتم    ".وما ظلمناھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون] یقول فیھا هللا تعالى: "من سورة النحل  118اآلیة  من القرآن الكریم [
 صدق هللا العظیم.

 المحكمة باللغتین العربیة واأللمانیة.  P50شكر 

 أومیشیند.  المّدعي یةالبیان الختامي لمحام

مراًرا وتكراًرا من قبل مراقبي المحاكمة والصحفیین ذي ُطرح  ن أن أحد األسئلة الیأومیش  تأوضح  ، لقضاة وأطراف المحاكمة ابعد تحیة  
حاكم على األشیاء التي فعلھا قبل یُ أن  المدعى علیھ    على  بأن  اإلجابةتتم معاقبة المنشقین؟" وقالت إنھ یجب    اذاطوال المحاكمة كان "لم

 ووفقًا بانشقاق المدعى علیھ.    لم تُمحَ   ن في ھذه المحاكمة والمجتمع السوريالمّدعیمعاناة  فإن  .   یَُجبُّ ما قبلھال  نشقاقانشقاقھ وأن اال
ن في ھذه المحاكمة لیسوا سوى غیض من فیض ألنھ ال توجد إحصاءات عن عدد الضحایا. وأضافت أن الجرائم المّدعیومیشین، فإن  أل

  ، حتاج إلى أتباع وتروس صغیرة للحفاظ على دوران العجالت. ومع ذلك فدائما ما تفي السلطة وحدھم.    المنھجیة ال یرتكبھا من ھم
 . ھعفي أي شخص مسؤول عن مسؤولیتفإن المسؤولیات المشتركة ال تُ 

. ةكون األخیرتأن    یجبال  ونظام السوري.  ضد التعذیب  ال  بشأن  عالمیة  أن ھذه المحاكمة ھي أول محاكمة  ةً موضح  أومیشین  تتابع
بشكل    على ألمانیا والمجتمع الدولي. أوضحت أومیشین أن مھمتھا في ھذا الیوم كانت تمثیل األشخاص الذین تأثروا  لھا تأثیرٌ وأن  

 لمؤسسة   مبادرة العدالةھذه المحاكمة. وقالت إنھا تمثل ھؤالء األشخاص أیًضا باسم  اختصاص  في ُصلب  تقع  التي  بالجرائم    مباشر
لكونھا على جانبین یسلطان الضوء على أھمیة المحاكمة    وستیف كوستاس. وأوضحت أن بیانھا الختامي سیركز أوالً لمفتوح  المجتمع ا

وتشكر موكلیھا    ستختتم  ثمسابقة قانونیة. وبعد ذلك ستوضح بالتفصیل عواقب الجرائم على موكلیھا وأھمیة ھذه المحاكمة لموكلیھا.  
 وجمیع الشھود. 

 ھذه المحاكمة ستُحدثھاي تال ضجةال

شكر المحكمة على تعاملھا السیادي والعملي مع المحاكمة.  توالذین سبقوھا  المتحدثین    الثناء علىتؤید   أن  إنھا ترید أوالً   د. أومیشینقالت  
أن المحكمة   أومیشین  تأجرت المحكمة المحاكمة دون أي حرص على إبراز صورتھا ولم تشارك في مقابالت إعالمیة. وأضافحیث 
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واألھم من ذلك أنھا كانت عادلة دائًما. وشكرت أیضا القضاة على   ،المدعى علیھملم تعامل أنور رسالن بشكل مختلف عن غیره من  
وأخذ مخاوفھم على محمل الجد وتوفیر الحمایة كلما   ،الشھود  مخاوفب  الشدیدلألشخاص األكثر ضعفا وعلى وعیھم    الواعیةمعاملتھم  

 أمكن ذلك. 

) فیما یتعلق بحمایة الشھود. وقالت StPOأظھرت ھذه المحاكمة أیًضا أوجھ القصور في قانون اإلجراءات األلماني (  ،ومیشینأل  وفقًا
تجاربھم دون خوف. لذلك  بوصف  مكلومین    شخاٍص قیام أأھم مصدر للمعلومات وإن مثل ھذه المحاكمات تعتمد على    ھمإن الشھود  

لوائح االتھام لیقدمون أدلة مھمة ضروریة    شھودٍ حمایة الشھود إلى  تؤدي  كمة جنائیة:  إلجراء محا  ركن أساسي فإن حمایة الشھود ھي  
 واألحكام.

ال توجد إمكانیة بموجب القانون حیث  إلى صعوبة استدعاء الشھود الخائفین من النظام السوري في كثیر من األحیان.    أومیشینأشارت  
عن تعرض أقاربھم للتھدید   كیف تحدث شھودٌ   شھدتإن المحكمة    قالت أومیشیناأللماني وال خبرة في توفیر الحمایة لھؤالء الشھود.  
ل العدید من الشھود أمام المحكمة لم یمثُ   ،في النھایةوإیاد الغریب.    مدعى علیھمن قبل النظام السوري أو تخویفھم من قبل أقارب ال

لذلك سمح القضاة    الشھود.  جدیة وخطورة ما یتعرض لھفي المحاكمة مدى    اآلخرونالقضاة واألطراف    فھم.  بسبب خوفھم الشدید
زمون باإلدالء  ، أو شعروا بأنھم ملمحامٍ ھذه التدابیر ألنھ لم یكن لدیھم  مثل  لبعضھم بالبقاء مجھولي الھویة. غیر أن آخرین لم یُمنحوا  

على المحاكمات المستقبلیة. فلن    كبیرٌ   بشھاداتھم، أو لم یكونوا على درایة بالمخاطر. قالت أومیشین إن لھذه المحاكمة بالتالي تأثیرٌ 
ثیر  یجرؤ الشھود على المشاركة في أي محاكمات ألنھم رأوا محدودیة تدابیر الحمایة [في كوبلنتس]. لذلك لن یعرف المرء كیف تم التأ

لم یتعرض الشھود للتھدیدات. وخلصت أومیشین إلى أن العدید من    في حالعلى الشھود أو ما الذي كان یمكن للمحكمة أن تعرفھ  
 مالحقة القضائیة.الغیر مقبول ألنھ یعیق  أمرٌ  . وھذابكل بساطة الشھود في ھذه المحاكمة لم یمثلوا أمام المحكمة

الشھود حظي قد فقد أظھرت ھذه المحاكمة أنھ یجب إبالغ الشھود بحقوقھم واإلجراءات ذات الصلة قبل استجوابھم. و ،ومیشینأل وفقًا
الشرطة    إلى  المكتب االتحادي للھجرة والالجئینأحالھم  أولئك الذین    لم یتلقَ و.  بمساعدة من محامینھم منظمات غیر حكومیة  تالذین دعم

من    الحضوریمكن استبعاد    ،على سبیل المثالف في طرق لحمایة جمیع الشھود.  التفكیر  مثل ھذا الدعم. یجب    األلمانیةالجنائیة االتحادیة  
الرغم من    ،جلسات معینة ی  الحضور أن  على  المحاكمة ألنھ  لم  أساًسا لالستئناف في ظروف  یستبعد في ھذه  أضافت   .محددةشكل 

تطبق ممارسة راسخة تتمثل في جعل الشھود األكثر ضعفًا یدلون بشھاداتھم  ،مع ذلك ،القضائیة الدولیةأن المحاكم والھیئات أومیشین 
إلى أن زیادة حمایة الشھود أومیشین    توتقدیم الدعم لھم بعد اإلجراءات الرئیسیة. خلص  ،دون الكشف عن ھویتھم عبر رابط الفیدیو

 القانونیة في ألمانیا.یمكن أن تشجع الناس على المشاركة في اإلجراءات 

 عیةالتو

القانون األلماني یقُر  حیث  والمجتمعات المتأثرة باإلجراءات في المحكمة.    عامةمن المھم إبالغ ال   كان  أنھ  ةً موضحأومیشین    تابعت
الدولي القانون  ألمانیا.    للجرائم ضد  تتم محاكمتھا في  أن  الدولي ككل ویجب  المجتمع  تؤثر على  الجرائم  أن  بأن بعض  أولئك  غیر 

  ، فإن المحكمة قامت بعمل مھم في ھذه المحاكمة   ،نیبشكل مباشر بالجرائم ال یمكنھم متابعة اإلجراءات أو فھمھا. وفقًا ألومیش  المتأثرین
أنھ یجب  أومیشین  أضافت  كما    .سارتا ال یعرف الناس أن المحاكمة قد جرت أو كیف  ضئیًال للغایة عندمیكون  لكن صدى المحاكمة  

لمحاكمات العادلة آلیة عمل ا إضافة إلى ،من األساسعلى ھذه الجرائم بالوالیة القضائیة المحاكم األلمانیة   عتُّ تمللناس سبب  یُوضحأن 
أظھرت البیانات الختامیة للمدعین أن ھذه المبادئ لم تكن معروفة في جمیع البلدان حول العالم.  ،ومیشینألوالمساواة في الدفاع. وفقًا 

لن  في صمیم المحاكمة  الواقعة  فإن أولئك المتأثرین بالفعل بالجرائم    ،إلى أنھ إذا لم یتم توفیر مثل ھذه المعلومات  أومیشین  توخلص
الجرائم.    یوجد  أنھ ال  ایعرفو على  العقاب  من  واإلشاعات  كما  إفالت  الفھم  لسوء  مثالیة  خلق ظروف  إلى  المعلومات  نقص  یؤدي 

 لمحاكمات.لھذه ا المعارضین أولئكالمطاف إال على في نھایة لن یعود ھذا بالنفع ووالمعلومات المضللة. 

  األمر   لن یكون  ،لزمة بتقدیم معلومات مستفیضة عن المحاكمات الجاریة. ومع ذلكمحكمة مُ توجد  ال    طبیعة الحال،إنھ بقالت أومیشین  
یجب توفیر المعلومات للمنظمات غیر    ،من ذلك  كافیًا إذا كان بإمكان الصحفیین المعتمدین فقط متابعة اإلجراءات باللغة العربیة. وبدالً 

أن معظم المعلومات حول ھذه المحاكمة ت أومیشین  الحكومیة والصحفیین بلغات مختلفة حتى یمكن إتاحتھا لوسائل اإلعالم. أوضح
وأضافت أنھ من أجل الحفاظ على السیطرة   ترك ھذا مساحة كبیرة لسوء الفھم.و.  المنقولسبوك ومن خالل الكالم  انتشرت على الفی 
التي یتم توصیلھا بلغات متعددة   المعلومات األساسیةو  متعددة  لغاتببشكل أفضل بمعلومات  الجمھور  من المفید إعالم    ،على المعلومات

  أومیشین   تقدموغیر األلمان فھم اإلجراءات.  وغیر المحامین  لألشخاص من  . عندھا فقط یمكن  ةف الصحالفدرالي للمكتب  امن خالل  
) یجب 2(و  ةیجب أن یصبح عمل العالقات العامة جزًءا ال یتجزأ من اإلدارة القضائی  ،) فیما یتعلق بالجرائم الدولیة1ثالث توصیات: (

تغطیة بدایة المحاكمة ولحظات مھمة أخرى   ترك) عدم  3منح الصحفیین المعتمدین إمكانیة الوصول إلى الترجمة منذ بدایة المحاكمة و(
 من ذلك للجمھور.  لوسائل اإلعالم وتقدیم المعلومات بدالً 

ن ھذه المحاكمة كانت حجر األساس. یجب أن یتعلم القضاة اآلخرون في ألمانیا وخارجھا من تجارب ھذه المحاكمة.  إقالت أومیشین  
". كان من الممكن حل المخاوف بشأن حمایة الشھود صوتیًا  لمحاكمةا  رفض القضاة طلب تسجیل  ،إنھ "لسوء الحظقالت أومیشین  

  یتوقعون   العدید من الشھود  كان  كان تسجیل المحاكمات الجنائیة ممارسة شائعة في العدید من البلدان. لذلك  ،ومیشینأل  وفقًابسھولة.  
 .أن تُنفَّذ فإن ھذه الممارسة على وشك  ،اتفاقیة ائتالف الحكومة الجدیدةتسجیل المحاكمة على أي حال. وبحسب ما ورد في 

 مصیر موكلي أومیشین 
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 .251واصلت أومیشین وصف ما حدث لموكلیھا أثناء اعتقالھم في الفرع 

تعرض    ،2020  دیسمبر،/كانون األول  9أدلى بشھادتھ في المحكمة في    ،عامل في المجال الطبي  وھو  ،P22أشارت أومیشین إلى أن  
في الفرع لمدة عشرة    عتُقلدقیقة فقط. ثم ا  15  لمدة  سیستمر  التحقیق معھللخداع في فرع الخطیب من قبل المسؤولین الذین أخبروه أن  

في نھایة    أطلق سراحھلمكوث لمدة خمسة عشر یوًما وبعدھا نُقل إلى سجن عدرا حیث  ا  كان علیھ  أیام قبل نقلھ إلى كفر سوسة حیث
.  تعّرض لھ أحد أصدقائھعنیف    تحقیقٍ تعذیبھ. كما أُجبر على سماع  تم  و  نیكانت عیناه معصوبت  ،العشر  التحقیقاتجمیع  المطاف. خالل  

وتعرض    جًداكان خائفا  و  للتدریب المھني المجاني الذي استمتع بھ.  أن یكون ممتنًا  P22أخبر    التحقیقإلى أن ضابط    أومیشین  رتأشا
أن ضابط التحقیق الذي حقق   P22. وذكر  امترً   1.80و  1.60وطولھا بین    امترً   0.80عرضھا    منفردةللتعذیب بالفلقة. واعتُقل في  

معھ كان من حمص وأنھ ال یزال یتذكر صوتھ. غیر أن أنور رسالن، حسب قول أومیشین، لم یكن راغبًا في تقدیم عینة صوتیة. كما 
  السّجانون دخل    كھربائي،  ماٍس حدوث  بعد  ف  التعذیب التعسفي والعبثي في الفرع، الذي یتضمن العقاب الجماعي.  المحكمة عن  P22أبلغ  

كان مروًعا وأن عائلتھ   P22الزنزانة وبدأوا في ضرب جمیع المعتقلین. وأشارت أومیشین كذلك إلى أن الوضع الصحي أثناء اعتقال  
التیھ عن التعذیب النفسي والعفو المزعوم الذي أثار اآلمال بین المعتقلین. ووصف حالة    P22غ رسمیًا بمكان وجوده. كما تحدث  لم تُبلَّ 

 المستمرة بین األمل والخوف وأنھ تعرض للتھدید أیًضا.

 واعتُقلشارك في مظاھرات    ،2021،  ینایركانون الثاني/  28الذي أدلى بشھادتھ في المحكمة في    P27إلى أن    أومیشین  تأشار
أشارت   عدة فروع أخرى بعد ذلك.في  ثم    ،مرة في فرع الخطیبو  ،الجنائياألمن  فروع  المخابرات العسكریة وشعبة  فرعي  لدى  مرتین  

ألنھ اعتقد أن الضرب ال    تعرض لھاالتي    بلم یذكر حتى حفلة الترحی  ،P27ھا مع  تأنھ خالل المحادثة األولى التي أجر  أومیشین
ت حیث كان  فرع الخطیب كان األسوأ لعدم وجود ھواء نقي.  إن  P27قال  تم تقییده بالسالسل أثناء النقل بین الفروع.  ویعتبر تعذیبًا.  

. ووصف كیف كان ھناك اختالف كبیر في نوعیة الھواء بین الزنزانة والرواق  جًدا  ورائحتھ كریھةٌ الفرع وكانت    الحرارة مرتفعة في
الزنزانة. كما وصف   التي    P27أمام  ض للضرب  تعرّ   P27إلى أن    أومیشین . وأشارت  تعرض لھاظروف االعتقال والتحقیقات 

 دائًما أثناء التحقیق.  نیعیناه معصوبت تنح وكابْ شَّ بالتعرض للتعذیب وزمالئھ المعتقلین.  أجسادالتعسفي وشاھد آثار التعذیب على 

ھ في الفرع  اعتقالأثناء   ،2021  ،أغسطس/آب  8في المحكمة في    أدلى بشھادتھالذي    ،P44ما تعرض لھ  إلى    ةً مشیر  أومیشین  تابعت
 ، لحفلة الترحیب  وتعّرضثم نُقل الحقًا إلى فرع الخطیب.    ،ض لإلھانة والضربفي محطة وقود حیث تعرّ   P44. تم إیقاف  251

كان  كما  .  فیھا   كانت صغیرة ومكتظة بحیث لم یتمكن سوى عدد قلیل من المعتقلین من االستلقاءوأمتار    3×3  بمساحة  ونُقل إلى زنزانة
محظوًظا ألنھ كان علیھ فقط تحمل ظروف    كان  P44إن    أومیشین  تب. قالرَ الھواء سیئًا لدرجة أن العدید من المعتقلین أصیبوا بالجَ 

 أیام. بضعة وُسمح لھ بمغادرة الفرع بعد P44 التحقیق معفي حد ذاتھا. لم یتم  اتعذیبً  تعتبر السیئة التي عتقالاال

 اعتُقل   P50إلى أن    بإیجاز  أومیشین  توصف ما تعنیھ ھذه المحاكمة بالنسبة لھ شخصیًا. لذلك أشارقد    P50أن    إلى  أومیشینأشارت  
حیث القاعدة.  وعلى المعتقلین ھ  عتداءصف كیف كان االووتعذیبھ. [...] و التحقیق معھفي فرع الخطیب لمدة أربعین یوًما تم خاللھا 

أخبر المحكمة أنھ كان من الغریب علیھ أال یرى نفسھ في المرآة   P50أن  إلى أومیشین أشارتأمرا استثنائیا. اعتداء كان عدم وقوع 
في فروع أخرى   P50  اعتُقل  ،ھ في فرع الخطیب. بعد فرع الخطیباعتقالوأنھ كان خائفًا عندما رأى نفسھ ألول مرة في المرآة بعد  

 سجن عدرا. في  وأخیًرا ،المخابرات العسكریةشعبة المخابرات العامة و دارةإل

 الجرائم على موكلي أومیشین  أثر

مجرد كلمة أن  و  ،كل یوم   یعیش في خوفٍ وھو  عالًجا نفسیًا اجتماعیًا لمدة عام ونصف.    ىتلق  P27  ھاأن موكل  أومیشینأوضحت  
الجانب تحدث عن ھذا  وقد  .  أمور مماثلةاألشخاص الذین عانوا من    P50عالج    ،بصفتھ عامًال في القطاع الطبي"تحقیقات" تخیفھ.  

من قبل   نتم التخلي عنھی  كان  حیث.  اعتقالھنعلى سبیل المثال أن النساء یعانین بشكل خاص من تجارب    ،خالل شھادتھ في المحكمة
أخبر المحكمة عن امرأة اعتُقلت لمدة ساعتین فقط لكنھا أصیبت باالكتئاب بعد    P50إلى أن    أومیشینأشارت    .نأو حتى قتلھ  نعائالتھ

إلى أن معظم الناس یركزون على العواقب الجسدیة، لكن العواقب النفسیة غالبًا ما تكون أسوأ. أشارت إلى قول    أومیشینذلك. خلصت  
P50 ن بعضھم یغیرون شخصیاتھم".إنھ "یعاني الناس من اضطراب ما بعد الصدمة بعد االعتقال وحتى أ 

 عین أھمیة المحاكمة للمدّ 

ھذا   P50أكد  ون والشھود قالوا إنھم ال یشعرون بأي غضب شخصي تجاه أنور رسالن نفسھ.  المّدعیأن العدید من    أومیشین   تحأوض
لكنھ طلب منھا قراءة بیان نیابة    ،الیومكن في المحكمة  یلم    P22إن    أومیشینفي نھایة شھادتھ. قالت    P22كما فعل    ،في بدایة شھادتھ

 عنھ:

لكنھ في نفس الوقت   ،أنھ انشق  حیث یظل یّدعيأي عالمة على الندم.    أنورال یُظھر    ،P22وفقًا لـو .  أنورإنھ یرید محاسبة    P22قال  
إنھ یأمل أن تثبت ھذه المحاكمة الحالیة   P22أن یواجھ المحاكمة. قال    نظام بشار األسد ھو من یجبإن    P22یرفض التعاون. قال  

 الجرائم ضد اإلنسانیة التي ارتكبھا النظام.

ھناك لیرى أن    ستفتح عینیھ  أنورعلى    بالسجن مدى الحیاة  المتوقع  كم] والحُ أنورعواقب أفعال [  إنھا تأمل أن  قائلةً   أومیشین  تابعت
نفس األشخاص الذین   من االعتقال لم یعودوا  فإن أولئك الذین أُطلق سراحھم   ،ألومیشینالیوم. [...] وفقًا    إلى  ال یزالون یعانون  نیأخر

". وال یزال الشھود خائفین مولود[من السجن] خارج الو ،مفقود[إلى السجن] داخل أحد الشھود إن "ال وأشارت إلى قولكانوا من قبل. 
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كانت ھذه العواقب ھي   ،أومیشین. وبحسب  األصواتویخافون من بعض    ،ویعانون من اضطرابات النوم  ،من ضباط الشرطة الیوم
 السكان المدنیین. الذین یرھبونالھدف األساسي للنظام وموظفیھ 

 ".رجاءً  في الكشف عن الجرائم  ساعدنا نطق الكلمة األخیرة.تُ : "لم یفت األوان بعد. لم  ةً مباشرة قائل نورأل خطابھا  أومیشین وجھت

. وقالت إن ملفات قیصر والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعیة ال الھاویاتإن ھذه المحاكمة كشفت الكثیر من    ةً أومیشین قائلتابعت  
إن األشخاص داخل قاعة المحكمة غالبا ما یكونون عاجزین عن  أومیشین    تالختامي. وقالتتطلب مزیًدا من التفاصیل في ھذا البیان  

 آخرین.  مثل ھذه الجرائم ضد بشرٍ  یرتكبأن  كیف یمكن لبشرٍ  نتساءلوكانوا یالكالم و

إنھا لن تنسى ملفات قیصر   2021  ،فبرایر /شباط  24إنھ عندما قالت كیربر في    قائلةً   ،إلى رئیسة المحكمة كیربر أومیشین  ثم انتقلت  
لمحكمة ا  یخبرون  موھالشھود    ملفات قیصر. كما لن ینسى أحدٌ   رآه فيلن ینسى أحد ما  فكان األمر أكثر من مجرد تعلیق شخصي.    ،أبًدا

أدلوا  الشجعان  إلى أن "العدید من السوریین    أومیشینت  كانوا وحوًشا. [...] أشار  السّجانیننھم أقاموا صداقات مع الصراصیر ألن  أ
  ، ". وأقرت كذلك بضرورة االعتراف بالسیاق السیاسي والتاریخي في مثل ھذه المحاكمات تصرفوا بإنسانیةفي ھذه المحاكمة و  بشھاداتھم

أن شھادات العدید من الشھود أظھرت أیًضا أن للناس خیاًرا وأن   أومیشینت  على النحو الذي نوقش في القانون الجنائي الدولي. وأضاف
 الشعب السوري حقق شیئًا تاریخیًا.

الذي یحتاج إلى أبطال".   ھوسيء الحظ  البلد  "  أن "  حیاة جالیلیوالذي كتب في "ن بیرتولت بریخت  باقتباس م   احدیثھأومیشین اختتمت  
للحصول على كیس من "  لفقراء سوى أن یكونوا أبطاًال، قائًال ل  ال خیار  القرن الماضي أنأیًضا في األربعینیات من  بیرتولت  كتب  و

األعمال ، فإن  ومیشینألالدقیق یحتاج المرء اآلن إلى نفس الطاقة التي كانت كافیة في السابق لجعل حقل كامل صالًحا للزراعة.'' وفقًا  
عون والعدید من الشھود في ھذه المدّ وسوریا بحاجة إلى العدید من األبطال.  إن    على الظلم ھناك.  دلیلٌ ھي  في سوریا   البطولیة العدیدة

أبطال. إن    المحاكمة ھم  األبطال: كان  موكلیھا  قالت  لھؤالء  أمثلة رائعة  العمر    P27ھم  فقط عندما شارك في    21یبلغ من  عاًما 
األشخاص الذین مروا بنفس التجارب    P50دعم  و.  عائلتھھ ھو وأفراد  اعتقالكیفیة إبالغ أقاربھ بلاستراتیجیة    P44وطّور  المظاھرات.  

نشطاء ومدونین یطالبون    یرَ   لم   P44إلى أن  أومیشین    تأشاركما  التي مر بھا، ویجب أال ننسى المراھقین في درعا الذین بدأوا الثورة.  
وخاطروا بذلك أولئك الذین صوروا المظاھرات،    .كذلك  عاًما   70یبلغ من العمر    رجًال نھ رأى  ، ولكفحسب  بالحریة في المظاھرات

الجرحىب عالجوا  الذین  واألطباء  یسلّ   حیاتھم،  لم  الذین  أبلغوا عائالت  والشھود  الذین  والمعتقلین  الھائل  الضغط  أصدقائھم رغم  موا 
الرجل ووأعطاه لمعتقلین آخرین،  بتھریب الخبز سًرا    الذین قاموا، والمعتقلین  [أحبائھم المفقودین] مكان وجود  عنزمالئھم المعتقلین  

اللجنة   المنظمات غیر الحكومیة مثل  مؤیدو، وأن یُعتقل عاًما الذي وقف في الطریق عندما كان ابنھ على وشك    85البالغ من العمر  
كل إن    أومیشینقالت  .  ومؤیدیھ  حابھقیصر وأصوي،  نّ ، والمحامین مثل مازن درویش وأنور البُ (CIJA)  الدولیة للعدالة والمساءلة

حتاج  و الذي یالحظ ھ  ءسيالبلد  ظھر مدى سوء الوضع في سوریا ألن "ھؤالء الناس أبطال. وخلصت إلى أن دورھم المحزن والمھم یُ 
 ".إلى أبطال

 . بعد الظھر 2:31فعت الجلسة الساعة رُ 

 یُمنحالختامیة وس  االدفاع بیاناتھم  یاعندما یقدم محامصباًحا    9:30الساعة  في    2022  ،ینایر/كانون الثاني  6الجلسة التالیة في    ستُعقد
 المدعى علیھ الفرصة لتقدیم كلماتھ األخیرة في ھذه المحاكمة. 
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 محاكمة أنور رسالن
 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 57التقریر 

 2022، ینایر/كانون الثاني 6: تاریخ الجلسة
 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافًا للتعذیب. 

 1:الملّخص/أبرز النقاط

 2022كانون الثاني/ینایر،  6 –الیوم المائة وتسعة 

ھذا الیوم، قّدم محامیا الدفاع بیاناتھما الختامیة، ثم طلب المّدعى علیھ أنور رسالن من مترجمھ الخاص تالوة بیان مكتوب نیابة  في  
للدفاع، لیس أنور من األكثر مسؤولیةً عن الجرائم ضد اإلنسانیة التي ارتكبتھا    اعنھ. وطلب محامیا الدفاع تبرئة موكلھما. ووفقً 

حیث قال الدفاع إن الجرائم المتّھم بھا أنور ال یمكن أن تُنسب إلیھ، وأنھ ال یمكن تحمیلھ مسؤولیة ما حدث في    الحكومة السوریة.
استحالة    ا. وأضافا كذلك أن ال سلطة ألنور في الفرع وأنھ حاول مساعدة المعتقلین كلما أمكن ذلك. وزعم الدفاع أیضً 251الفرع  

 .مع عائلتھ في وقت أسبق انشقاق أنور وفراره بأمان من البالد

، وأن حافظ مخلوف والقسم 251في بیانھ المكتوب الذي تاله مترجمھ، زعم أنور مرة أخرى أنھ لم یكن یتمتع بصالحیات في الفرع  
المعتقلین ، كان علیھ اتباع أوامر رؤسائھ العلویین، وأنھ حاول مساعدة  اھما من یملكان السیطرة على الفرع، وأنھ بصفتھ ُسنیً   40

، معتذرا عن عدم قدرتھ على مساعدة "كل الشعب السوري والضحایا"خاطب أنور    اللمعارضة. وأخیرً   اكلما أمكن ذلك ألنھ كان داعمً 
 إنھ یعّد نفسھ ضحیة وقد انفصل اآلن عن وطنھ وعائلتھ.  المزید من الناس، قائالً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین    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

 ُحِجبَت أسماء الشھودھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. و
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 2022كانون الثاني/ینایر،  6 –الیوم المائة وتسعة 

صباًحا بحضور ستة أشخاص وتسعة صحفیین. قام ثالثة مصورین بالتقاط مقاطع فیدیو وصور قبل    9:34بدأت الجلسة الساعة  
 الجلسة مع محامیھم.  المّدعینبدء الجلسة. ومثل االّدعاء العام المّدعیان العامان كلینجھ وبولتس. حضر اثنان من 

 .ینبیاناتھما الختامیبالدفاع لإلدالء  یيالكلمة لمحامتركت القاضي كیربر 

 البیان الختامي لمحامي الدفاع فراتسكي

أیام أظھرت    103أیام من أخذ األدلة.    103بدأ محامي الدفاع فراتسكي بیانھ الختامي بالقول إن المحكمة وصلت إلى ھذه النقطة بعد  
  ، الكثیر من الجمیع   تطلبتجریت خالل الجائحة. قال فراتسكي إن النقطة األخیرة  أُ   محاكمةٍ أیام من    103معاناة ال یمكن تصورھا.  

 .جماعیةالقضاة. شكر فراتسكي جمیع األطراف في القضیة على تفاعالتھم المھنیة والمن وخاصة 

القانون    من  1لمادة  ا  بموجب جریتأُ ألنھا    ،مضى موضًحا أن ھذه المحاكمة حدثت أیًضا خارج قاعة المحكمة. لقد كانت محاكمة دولیة
التي تنص على الوالیة القضائیة العالمیة. قال فراتسكي إنھ من المھم إجراء مثل ھذه المحاكمات   األلماني للجرائم ضد القانون الدولي

 مؤخًرا.  محاكمة تیرجارتن في برلینكما أظھرت  ،وروسیا األمریكیة بسبب الوالیات المتحدة 

ال یعارضان    اإلى التقلیل من معاناة الضحایا أو إنكار وقوع التعذیب. كما أنھم  أضاف فراتسكي أن بیانھ وبیان زمیلھ الختامیین ال یھدفان
من ضمنھم الوالیات    ،الجرائم في سوریا التي یرتكبھا آخرون إن  مفھوم الوالیة القضائیة العالمیة والقیم األخرى التي ال غنى عنھا.  

وتواصل جھود التطبیع.   تُھّدئ األمورمح للحكومة السوریة بأن  أن یس  أحد  . ال یستطیعھاوحشیة ویجب محاكمت  ،األمریكیة   المتحدة
مرتكب الجریمة  على األخیر یركزفي السلطة. أوضح فراتسكي أن الظلم والبراءة شیئان مختلفان.  بشار األسدال یزال یستمر الظلم و

مساھمة  المراعاة یجب  ،فیما یتعلق بالجاني الفرديفي فرع الخطیب. ولكن قد وقع بالفعل د فراتسكي أن التعذیب المنھجي . أكّ الفردي
 .بشكل عام الظلم القائم بوجود فردیة في تنفیذ الجرائم. قال فراتسكي إنھ یبدو من السھل التفكیر في ھذاال

یكون الشخص  قال فیھ إن بشار األسد یجب أن  الذي    P22بیانًا من موكلھا    أومیشیند.    المدعین  ةمحامی  قراءة  إلى  فراتسكي  أشار
وخلص إلى    ،الموجود على مقعد المدعى علیھ. وقال فراتسكي إن إمكانیة محاكمة أنور رسالن كبدیل عن بشار األسد أمر مشكوك فیھ

 أن ذلك ال یتماشى مع القوانین القائمة.

بعض الشيء في ھذه المحاكمة. ال   تختلففإن األمور    ،المسؤولیة الفردیة. ومع ذلك  مراعاة  یجب  ،أوضح فراتسكي أنھ وفقًا للقانون
من القانون    27والمادة    االشتراك في الجنایةحول  من القانون الجنائي األلماني  )  2(  25تطبیق المادة    ، مع وجود الحدود الحالیة،یمكن

عوامل إضافیة. وقال فراتسكي إن ھذه العوامل ھي:   یجب أیًضا مراعاة  ،في ھذه الحالة  .المساعدة والمشاركةحول    الجنائي األلماني 
خاطر على [الموظفین]  المو  الشمولیة؛ھم واالعتبارات المتعلقة بنطاق عمل موظفي األنظمة  لمتّ ل  رقي االنتماء العِ و  ھم تّ وجھة نظر الم

ویترك سوریا بدون    أنورجادلوا بأنھ كان من الممكن أن ینشق    المّدعین  إلى أنفراتسكي    أشار  ،. وفیما یتعلق بالجانب األخیرعائالتھمو
على المرء    ،ال یمكن استخالص ھذا االستنتاج من الشھادات التي استمعت إلیھا المحكمة. باإلضافة إلى ذلك  ، عائلتھ. وبحسب فراتسكي

  أنور غادر    فإنلمخاوف تنطبق على أنور رسالن أیًضا.  فقط النظر في مسألة حمایة الشھود في ھذه المحاكمة لیجد أن نفس المعاییر وا
 تواجھ خطًرا كبیًرا بالتعرض للقمع والتھدیدات األخرى.كانت عائلتھ س ،سوریا بدون عائلتھ

أشار  قد  و  معیاریًا.المسؤولیة لیست مفھوًما  وفقًا لفراتسكي، إن  الفردیة والشخصیة.    أنورخلص فراتسكي إلى أنھ یجب تقییم تصرفات  
رم ] بشأن قضیة الجُ 17[القانون رقم    1952األلمانیة التي خلصت في عام  تحادیة  محكمة العدل االإلى السوابق القضائیة الصادرة عن  

أضاف فراتسكي   أفعالھ.عدم شرعیة  یز  یتمتمنعھ الظروف التي وجد نفسھ فیھا من  غیر مذنب عندما    یكون  واإلكراه إلى أن الشخص
كان جمیع رؤسائھ وزمالئھ یتصرفون وأنھ من المشكوك فیھ إلى أي مدى كان أنور رسالن یتمتع بالحریة في تقریر شرعیة أفعالھ.  

 حكمھا سیادة القانون.بناًء على تجارب ال یمكن مقارنتھا بما اعتاد الناس علیھ في الدول التي ت

 المسؤولیة في القانون الجنائي الدولي

]  40  الحاشیة  وفي  ،414  .[ص  نشرةأشار فراتسكي إلى    ،في القانون الجنائي الدولي  القانونیة   فیما یتعلق بمسألة أنماط المسؤولیة
بالقول إن القانون الجنائي الدولي ُصمم لمحاسبة أولئك   ،ستیفاني بوك حول المسؤولیة في القانون الجنائي الدولي  ةالدكتور  ةلألستاذ

. جادل فراتسكي بأن ھمتّ لمُ ا  لفردل  الفعلي  لتأثیرا  الذین یتحملون المسؤولیة األكبر عن الجرائم وأنھ یجب على المرء دائًما مراعاة ھامش
بشار األسد وال    ةحاكمیتم مقال فراتسكي إنھ لم  و.  فحسب  لبعض الوقت  251فرعي في الفرع    قسمرئیًسا ل  لم یكن إال  ،أنور رسالن

أشار كذلك إلى السوابق القضائیة الصادرة عن    .نتسن وصفھما فراتسكي على أنھما المسؤوالن األكبر، في كوبلی، اللذحافظ مخلوف
على أشخاص عند الحدود األلمانیة    العیارات الناریةعند إطالق    اإلدارة ضباط بمسؤولیةاأللمانیة فیما یتعلق    تحادیةمحكمة العدل اال

نفسھ. قال فراتسكي إن المحاكمة لم تجد أي شيء یدعم مثل ھذه النتیجة. وأضاف یفعل ذلك ب لم  أنورفإن  ،الداخلیة. وبحسب فراتسكي
ال ینتمي إلى أي مجموعة  أنور إال أنلزم وجود نقاط اتصال معینة [بین الجاني والجریمة]. ی ،أنھ وفقًا لمعاییر القانون الجنائي الدولي

  توفیق یونس وحافظ مخلوف. خلص فراتسكي   لدىھذه السلطة  كانت  و.  مؤسسیة  سلطةأي  لم یكن لدیھ    إنھ  ذات صلة. قال فراتسكي
وعوقب    ، الناس  أنورساعد    فقد  ،على عكس ذلك و .  أنورإلى أن العدید من الجوانب تتعارض مع نتیجة المسؤولیة الجنائیة في قضیة  

 . غیر موقفھو  ،وانشق ،على ھذه المساعدة من قبل الجناة الفعلیین

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/baerbock-murder-tiergarten/2501940
https://opinioiuris.de/entscheidung/866
https://opinioiuris.de/entscheidung/1325
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على وبمفرده.  قادًرا على القیام بھ    كان   كان السؤال باألحرى حول ماولم ینف قط أنھ كان على علم بالتعذیب.    أنورقال فراتسكي إن  
لم تكن األوامر    ،رإنھ من حیث األوام  نمحامي المدعیو  المّدعین العامینقول  المرء أن یجیب على ھذا بموضوعیة. أشار فراتسكي إلى  

ق عملھ التحقیقي. قال فراتسكي یعكان یالتعذیب إال عندما  یعارض  لم    أنوروأن    ،251ضروریة في الفرع    المعتقلینالصریحة لتعذیب  
 . یةعن الن إن عبارة "األوامر الصریحة لیست ضروریة" بشكل خاص كانت إشكالیة ألن الصمت ال یشكل إال إعالنًا محدوًدا

عن جھاز المخابرات السوري من    ◌ٍ مقالإلى    أیًضا  عاقب علیھا. [أشار یُ عد جریمة  أضاف فراتسكي أن التعذیب في سوریا بشكل عام یُ 
 [(BPBالسیاسي ( علیمقبل المركز االتحادي األلماني للت

 251دور أنور رسالن في الفرع 

، كان أنور رسالن رئیًسا لقسم  2008. وقال إنھ اعتباًرا من عام  251مضى فراتسكي في الحدیث عن دور أنور رسالن في الفرع  
أخبر المحكمة أن ضباًطا من الحرس الجمھوري    أنورأن    إلى  فراتسكي  أشارالفرع توفیق یونس.    ترأس. و251التحقیق في الفرع  

ضًوا في لم یكن ع  غیر أن أنور.  الخلیة المركزیة إلدارة األزمةبقمع المظاھرات، وفقًا ألمر صادر عن    كانوا مكلفینوالفرقة الرابعة  
إلى مكتبھ بسبب    2011  ،أبریلنیسان/للمحكمة إن توفیق یونس استدعاه في    أنورفراتسكي، قال  ل  وفقًاو.  الخلیة المركزیة إلدارة األزمة
كانت ھذه ھي   ذلك على أنھ تھدید مباشر لھ.  أنورأن المتظاھر یُعد خائنًا، فھم    توفیقإنھ عندما أخبره    أنورالمظاھرات في الحولة. قال  

اشتكى مرتین إلى والحرس الجمھوري بعد ذلك بشكل متزاید.    فقد تدخل   ،نورأل  وفقًابضرورة االنشقاق. و  أنوراللحظة التي اقتنع فیھا  
مة إن بعض الضباط تقدموا  قال للمحك   أنور أن  إلى  فراتسكي    أشار  من االعتقاالت التعسفیة لكن ُطلب منھ التزام الصمت. كما  توفیق

  أنورأنھ یرید إصالح الفرع وُحرم  أنوربسبب أصلھ وألنھ أطلق سراح سجناء. ثم أخبر یونُس  2011 ،یولیوتموز/بشكوى ضده في  
 لم یكن في منصب قیادي وكان تحت المراقبة.  أنور. خلص فراتسكي إلى أن 2011 ،یونیوحزیران/من صالحیاتھ بالفعل في 

 یاد الغریب بخصوص أنور رسالن إ بیانات

. قال فراتسكي  2018أغسطس، /آب 16حول استجوابھ إلیاد الغریب في دویسنج الجنائیین  كبیر المفتشین بیانات أشار فراتسكي إلى
، خالل ھذا االستجواب، إیادقال حیث . 2018وفقًا الستجواب الشرطة عام  ّطلعًامُ لفترة قصیرة وكان یُعد  40عمل في القسم  إیادإن 

مدیر   من  أعلى، وكان لھ مكتب في الطابق األول، وكان  2012أغسطس،  /حتى آب  251التحقیق في الفرع    قسمإن أنور كان رئیس  
قد تناولوا   العامین  عینأحیانًا بسبب خبرتھ في التحقیقات. أضاف فراتسكي أن المدّ   285تم استدعاؤه أیًضا إلى الفرع  كان یالسجن، و

 بالفعل ھذه النقطة بإسھاب.

،  2010،  فبرایر/شباطإنھ عمل في فرع الخطیب اعتباًرا من    إیاد: قال  إیاد  حول بیاناتقال فراتسكي إنھ یرید اإلدالء ببعض التعلیقات  
في الجسر األبیض قبل    40  قسمعمل في ال  2011یولیو من  /تموز، وبدًءا من  2011  ،یونیو/حزیرانثم عمل في الزبداني اعتباًرا من  

خالل الفترة   فرع الخطیب  حول   إیادبیان    ذھب لالختباء في دیر الزور. قال فراتسكي إنو 2012  ینایر،/أن ینشق في كانون الثاني
حتى  /آذارمن    الممتدة إلىو  2011  ،مایو/أیار مارس  یعدل  2012  ،أغسطس/آب  صوًال  مصداقیة.    م  كانون فذا  في  انشقاقھ  بعد 
صراع مع الجیش السوري    ھا في كیلومتر من الفرع في منطقة كان النظام فی  500على بعد أكثر من    إیاد، كان  2012  ،نایرالثاني/ی

. وأضاف فراتسكي أنھ حتى لو كان أنور رسالن رئیًسا نفسھ  أنور  أقوالال تتعارض مع    إیاد  أقوالالحر. لذلك خلص فراتسكي إلى أن  
 .لدیھ سلطة بعد إعادة الھیكلة یعدفید بأنھ لم ال یتعارض مع النتیجة التي تُ الفرع، فإن ھذا موظفي رسمیًا ل

 تورمان بخالف ما ذكره الدفاع بالفعل في طلباتھم للحصول على أدلة.  رأيقال فراتسكي إنھ ال یوجد شيء آخر یمكن قولھ بشأن 

،  فراتسكيالخبراء، أظھرت المحاكمة أن الجنود عوقبوا في كثیر من األحیان. وفقًا ل  بیاناتللمحكمة أنھ، على عكس بعض  تابع موضًحا  
ضرر. تماًما مثلما كان   یتسببوا بأيحیث ال یمكن أن    رئیسیةمن الشائع أن یتم وضع األشخاص الذین لم یعد موثوقًا بھم في مناصب  

 مسائل المعاشات التقاعدیة. تفصل في لجنةأنور عضًوا في 

إنھ كان في سجن فرع   فیھا  إیادالتي قال    محضر. وأشار إلى الصفحة العاشرة من الإیادمع  شرطة  المحضر    اصفً ا وفراتسكي    تابع
للشرطة إن ھناك    إیادعندما زار صدیقًا كان یعمل في الفرع في ذلك الوقت. قال    2011  ،أكتوبر/تشرین األول  حدة فيالخطیب مرة وا

السجن في الفرع، وحتى لو مدیر  عن    مسؤوالً ثقة بین جمیع فروع المخابرات. خلص فراتسكي إلى أن أنور لم یكن بالتالي  لل  اافتقارً 
.  یشاؤون في فعل ما اأحرارً كانوا السّجانین  أن نائیة االتحادیة األلمانیة لشرطة الجأیًضا ل إیادكان كذلك، لم یكن لھ أي تأثیر حیث قال 

من قبل جامعة الدول العربیة.    251، منع توفیق یونس التفتیش على مرافق السجن في الفرع  2011أضاف فراتسكي أنھ في نھایة عام  
یتمتع بسلطة على السجن أو على العاملین فیھ. بل كانت ھذه مھمة توفیق   لموبحسب فراتسكي، فإن ھذا الظرف أثبت كذلك أن أنور  

أن   توفیق یونس وحبیب فاضل    إیادیونس. أضاف فراتسكي  أن  الشرطة  الفرع.  یالمسؤول  كاناأبلغ  التعذیب في  یتعلق ون عن  فیما 
] "كان بالطبع تابعًا ألنور 251في الفرع    أخبر الشرطة فقط أن عبد الغني [مدیر السجن  إیادبالتسلسل الھرمي، قال فراتسكي إن  

 رسالن، ألن األخیر كان الرئیس". 

إن أنور تمت استشارتھ في مسائل التحقیق وأنھ   إال بتعلیقات عامة حول أنور، قائًال  إیادخلص فراتسكي إلى أنھ بخالف ذلك،  لم یدل 
لم یقل سابقًا إال أن ھذه األمور معروفة على نطاق واسع. وخلص   ذلك، إذ أنھ  إیادللغایة. تساءل فراتسكي كیف عرف  رسمیًا  كان  

. على سبیل فحسب  للشرطة األلمانیة، ألنھ أدلى بمالحظات عامة  إیادإفادة  فراتسكي إلى أنھ ال یمكن استخالص أي استنتاجات من  
إفادة  إلى الشرطة. وبحسب فراتسكي، فإن    قدمھ  251في مكتب أنور مطلقًا، ولكنھ حدد المكتب في مخطط للفرع    إیادالمثال، لم یكن  

https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/stasi/233561/stasi-in-syrien
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المّدعین  ، حیث كان یعمل في منطقة مختلفة في دمشق في ذلك الوقت. وقال فراتسكي إن  إیادتناقض أیًضا مع خلفیة  تأنور    حول  إیاد
  ، یولیو/تموزیونیو أو  /حزیرانلم یذھب إلى فرع الخطیب منذ    إیاًدا رغم كل ذلك، رغم أن  إلیاد  شرطة  الإلى محضر    واأشار  العامین
لم یشكك   الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة مكتب . قال فراتسكي إن ذلك معرفة ما حدث في الفرع بعد  إیاد. لذلك ال یستطیع 2011

إن أنور كان رئیس التحقیق في الفرع   ولھق  مع ،  2012  ،ینایر/كانون الثانيفي    انشقأنھ  ، خاصة فیما یتعلق بحقیقة  إیادأقوال  في  
   .2012أغسطس آب/في  251

أضاف كما  .  قط  یشارك في اعتقال المتظاھرین  أنورإنھ لم یر    لشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة ل  إیادقال فراتسكي إنھ مع ذلك، قال  
غریب، لم یكن لل وفقًاأضاف فراتسكي أنھ وعاقب الجنود على ضرب المتظاھرین دون استجوابھم".  أنورأخبروه أن " زمالءهأن  إیاد

 .االلتماس الذي قّدمھنفسھ في  أنوره أّكد. وھذا ما ایً سنّ  كونھقادًرا على فعل أي شيء ل أنور

یرید إساءة معاملة الناس أو ما إذا    أنوربأنھ لیس من المھم ما إذا كان  العامون  عون  إنھ من حیث النیة، جادل المدّ   قائالتابع فراتسكي  
فترض  ، یُ ھم تً تفسیر الشك لصالح المُ   لمبدأكان یعارض ذلك ألنھ أعاق جمع المعلومات. وجد فراتسكي عكس ذلك، محاجًجا أنھ وفقًا  

 فعلیة لمعارضتھ تعذیب الناس.عن األسباب الحتى ال یفصح لم یستخدم ھذه الحجة إال لحمایة نفسھ و أنورأن 

  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة مع  أیًضا    إیاد مسألة اإلصالحات وإعادة الھیكلة في الفرع، التي تحدث عنھا    تناوالً مفراتسكي    مضى
إلى أنھ أوضح للمحكمة في عدة مناسبات أن حافظ مخلوف كان الرئیس الفعلي للفرع    . أشار فراتسكيالمحضرمن    22في الصفحة  

لعلي مملوك [رئیس  یتبع إداریًا عندما قال إن حافظ مخلوف كان لھ  لشرطة اھذا الرأي في استجواب  إیادد . ووفقًا لفراتسكي، أكّ 251
  فتح لم یجرؤ فیھ حافظ مخلوف حتى على  إلى موقف    إیاد  حیث أشارالمخابرات العامة في ذلك الوقت] ولكن على الورق فقط.    إدارة

الشرطة الجنائیة االتحادیة  من قبل    إیادنافذة سیارتھ عندما كان یقود سیارتھ متجاوًزا علي مملوك. وأضاف فراتسكي أنھ عندما ُسئل  
ن لھ ویجب  وجمیع الموظفین تابعوأن    251رع  ھو أن توفیق یونس ھو رئیس الف  251ا إذا كان ھیكل السلطة في الفرع  عمّ   األلمانیة

یتبع إداریًا كان  ذلك وقال إن حافظ مخلوف    إیادوحافظ مخلوف الذي یتبع علي مملوك، نفى    40أن یلتزموا بأوامره، باستثناء القسم  
لتوفیق  یتبع إداریًا سلطة التعذیب في الفرع ألنھ لم یكن  كان ھو صاحب. وخلص فراتسكي إلى أن حافظ مخلوف  مباشرة بشار األسدل

 .إداریًا للفرع اكون تابعً یاستخدم السجن في فرع الخطیب دون أن  ھو الذي 40القسم  كانویونس. 

بالتالي، ، بل أطلق سراح المعتقلین أیًضا. وقد عاقب الجنود فحسبی�ا  بوصفھ سنّ  أنورأضاف فراتسكي أنھ ضمن ھذا اإلطار، لم یعمل  
مخطئون عندما قالوا   العامین  عینینطبق في قضیتھ. ولذلك فإن المدّ   القانون الجنائي األلماني من    35لمادة  بموجب ا  الدفع باإلكراهفإن  
إلى أن العدید من الشھود في ھذه المحاكمة تم إخفاء ھویتھم لحمایة   كان من الممكن أن ینشق بدون عائلتھ. وأشار فراتسكي  أنورإن  

 كانألنھ لو فعل لكان من المستحیل علیھ مغادرة سوریا بدون عائلتھ.  فقد  .  أنورعائالتھم. قال فراتسكي إن األمر نفسھ ینطبق على  
 د.سیعني موتھم المؤكّ  ذلك

 *** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

 *** 

عامین وطلبت منذ  بھ المترجمون  یقوم  العمل الشاق الذي    بأن یراعيذّكرت رئیسة الجلسة القاضي كیربر، محامي الدفاع فراتسكي  
 منھ التحدث بشكل أبطأ.

والتي كانت معقًال للمعارضة   ،مجزرة من الحولة حیث قُتل العدید من المعارضین في  كان  أن أنور رسالن    موضًحافراتسكي    تابع
. باإلضافة إلى  ن أن تكون ذات صلة، حسب قول فراتسكيیمك[للحكومة]    أنورإن الشكوك حول والء  وبالتالي ف.  مجزرةحتى قبل ال

لصالح  البالد مع عائلتھ وبعد ذلك مباشرة بدأ العمل  وغادر    توخطط لھروبھ في نفس الوق  ،بعض الناس في الحولة  أنورساعد    ،ذلك
. ینتمي حافظ مخلوف  لتحقیقالناس ل  باعتقالسعداء    اكانحیث    كان توفیق یونس وحافظ مخلوف في السلطة.  ،لفراتسكي  وفقًا لمعارضة.  ا

ومرة أخرى    2007في وقت مبكر من عام    عقوبات علیھ  الوالیات المتحدةفرضت  وبالتالي فقد    ،إلى الدائرة المقربة من بشار األسد 
. خلص فراتسكي إلى أن ھناك  2011 ،سبتمبر/أیلولمن قبل االتحاد األوروبي في   تعقوبا ت علیھرض . كما فُ 2011 ،مایو/أیارفي 

 إنھ لن یتفاجأ إذا كانت ھذه الشائعات صحیحة. قال فراتسكيو بیالروسیا. إلى ألج قد حافظ شائعات بأن 

 شھود في ھذه المحاكمة

 فراتسكي متحدثًا عن الشھود الذین أدلو بشھاداتھم في ھذه المحاكمة. وقال إن ھناك ثالث فئات من الشھود:  تابع

ال یمكن    ،في وقت الحق. بالنسبة لھؤالء الشھود  نّيالبُ أنور    ت لھم صورتھ من قبلرضفقط أو عُ   أنورشھود سمعوا عن   )1
 اداتھم.قد لعب دوًرا فیما یتعلق بشھ نّيالبُ استبعاد أن یكون 

 م.تھساعدقام بمو لطیفًاكان  أنوربالفعل في سوریا وأخبروا المحكمة أن  أنورشھود عایشوا  )2
 . عصبة العینین تتحرك من مكانھا كانتفي سوریا ألنھم تعرفوا على صوتھ أو رأوه عندما  أنورشھود زعموا أنھم التقوا ب )3
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استخدموا المحاكمة  وكان األمر كلھ یتعلق بسوریا.  ،: بالنسبة لھمكمشتر حدواشيء جمیع ھؤالء الشھود تقریبًا  لدى قال فراتسكي إن
وبمثابة   النظام.    منصةمحاكمة سیاسیة  انتقاًدا  ولمعارضة  لیس  ھذا  إن  فراتسكي  العزاءوجدوا    الشھودلكون  قال  من خالل    بعض 

شخصیًا. وقال   أنورالذي أخبر المحكمة أنھ ال یعرف  P22الشھادات مثل  استبعاد بعضیجب على المرء أیًضا  ،شھاداتھم. ومع ذلك
ھذه المحاكمة تتعلق بالمسؤولیة القانونیة    أن  إال  إن المعتقلین في سوریا وفي فرع الخطیب عانوا من أھوال ال یمكن تصورھا.   فراتسكي

 یجب على المرء أن یأخذ بعین االعتبار الشھادات التالیة:  ،ولیس المسؤولیة األخالقیة. في ھذا السیاق

وصاف األإن    ،بل على النقیض.  أنورفي إدانة    الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةلدى  إیاد الغریب  إفادة  من  أي جملة  ال یمكن استخدام  
 . أنور تصب في صالح  إیادالتي تقّدم بھا 

إطالق  شخصیًا بتسھیل    P18لماذا لم یقم وسیط  إنھ لموضع تساؤل    ،. وفقًا لفراتسكي أنوریمكن أن یدعم إدانة    P18ال شيء في شھادة  
. قال أنورضد    أنورفي مكتب    أنورللقائھ مع    P18ال یمكن استخدام تصورات  و.  أنورمن ذلك أرسلھ إلى    ابن عمھ وبدالً   سراح

شخص یعیش في   أيوأضاف أن    ،الغریبفراتسكي إن االضطرار إلى االنتظار لفترة طویلة قبل موعد في مؤسسة عامة لیس باألمر  
تمكن  یلم    ،من وقت االنتظار ھذا كانت نسبیة. عالوة على ذلك  P18  تصّورھالرسالة التي  لك. وخلص إلى أن اأن یمر بذ  برلین یمكن

P18    قال في وثم تحدث عن الطابق األرضي.    ،قال إن المشھد وقع في الطابق األولوعلى وجھ الیقین.    رسالن  اسم أنور  تحدیدمن
المجاورة لمنطقة االنتظار.    تحقیق"فجأة" غرف الوصف    P18إن    قال فراتسكيوثم وصف ضوضاء.   ،البدایة إنھ لم یسمع ضوضاء

باالستماع إلى    عند نقطة ما   P18  القاضي كیربررئیسة المحكمة    تنصح  ،في المحكمة  P18أشار فراتسكي إلى أنھ خالل شھادة  كما  
استخدم أیًضا "العذر الذي یُسمع   P18إن    قائًال   ،إنھا ال تتذكر قول ذلك.] تابع فراتسكي  [قالت كیربر  محامیھ الذي حاول إنقاذ الموقف.

جیًدا لدرجة أنھ   ھاعّدت مترجم  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة. وأشار فراتسكي إلى أن  أخطاءً كثیًرا" بأن مترجم الشرطة ارتكب  
فقد تم إخبار أنور رسالن أن شخًصا    ،P18تسكي إلى أنھ فیما یتعلق بأوصاف  رافق المحققین إلجراء مقابالت في الخارج. خلص فرا

لدى السابقة  بإفادتھ    تمت مواجھتھوعندما    مقنعةفي المحكمة    P18بذلك. لم تكن شھادة  عتناء  وأنھ كان علیھ اال  عتقالمات أثناء اال
 .P18قال أنور رسالن إنھ ال یعرف كما . أقواًال متناقضةقدم  ،لشرطة ا

وفقًا   أنھ  إلى  فراتسكي  یُحرم    ،رویترلأشار  سلطتھ    أنورلم  في   فقد من  الزور  دیر  في  اإلجراءات  على  التأثیر  على  قادًرا  كان 
قادًرا على تسھیل    أنورھناك العدید من األسباب األخرى التي جعلت    إال أن.  إطالق سراح معتقلل  عندما سھّ   2012  ،یونیو /حزیران
رم من سلطتھ. قال قد حُ   أنور. ولم یتضح ما إذا كان الضباط في دیر الزور یعرفون أن  اسبب االعتقال معروفً   فلم یكن.  اإلفراجعملیة  

تحت ضغط من قبل   النظام السوريكان    ،2012یونیو،  /حزیرانیوًما أنھ في    60فراتسكي إنھ یعرف من محاكمة أخرى استمرت  
من    ،لفراتسكي  فقًاحول "اشتباكات دیر الزور". و  ویكیبیدیا على نُِشر ماویمكن للمرء قراءة    ،الجیش السوري الحر في دیر الزور

ن كان یتصل بالضبط من  من الضباط في دیر الزور عمّ لم یستفسر أحد  ،إطالق سراح السجینلتسھیل  أنورالمرجح أنھ عندما اتصل 
 المخابرات في دمشق. جھاز 

في المحكمة باألقوال التي أدلى بھا إلى  وبالتالي كان ال بد من مواجھتھ    ،لم یكن قادًرا على التذكر  P11أن  إلى    مشیًرا  فراتسكي  تابع
 ولكن تمت إعادة ترجمة   ،المقابلة التي أجراھا مع الشرطة لم تتم إعادة ترجمتھ إلیھ  محضرإن    P11قال    ،لفراتسكي. وفقًا  لشرطةا

وادعى أنھ قادر على التعرف على صوتھ. ولم یتمكن كذلك من تحدید موقع    أنورعلى صورة    P11لم یتعرف  وعلى األقل.    أجزاء منھ
الذین كان من   عتقلینفسر عنھ لوضع اسمھ على قائمة المواست  P11اعترف بأنھ یعرف    أنورالفرع على الخریطة. قال فراتسكي إن  

عدة مرات. قال فراتسكي إنھ كان من الالفت للنظر إلى أي مدى كانت   P11  اعتُقلرسل ھذه القائمة.  أالمفترض إطالق سراحھم و
ذاكرتھ    إنعاش  من  كان ال بد  ، أثناء وجوده في المحكمة  بینما  ،لھذا االعتقال بالذات لدى الشرطة  تفصیلیة  P11األوصاف التي قدمھا  

لم   أنور، زعم أن الصوت الذي قال إنھ صوت    P11بالكامل تقریبًا. وخلص فراتسكي إلى أن  للشرطة  أقوالھ  اإلشارة إلى  من خالل  
 .ذات الصلة اللھجة  یتحّدثمن حمص و أنوربینما  ،محددة ةھجلھ ل یكن

الثانیة في المحكمة كانت   أن جملتھغیر  أي رغبة في تجریم المدعى علیھ.    یبدِ لم    P41وجدوا أن  العامین  عین  قال فراتسكي إن المدّ 
في   P41وأقوالھ السابقة مع الشرطة. قال  أمام المحكمة    P41شھادة    مقارنًا  فراتسكي  تابع"بعد ذلك بدأ التعذیب بقیادة أنور رسالن".  

 ھ كانوأن  أنورقدم    عبد المنعمأضاف أن    ،لالسم  P41ئل عن كیفیة معرفة  ذكر اسم أنور رسالن. وعندما سُ   عبد المنعمإن  المحكمة  
التعرف  ا إذا كان قادًرا على  ئل عمّ إلى أنور رسالن في المحكمة عندما سُ   P41. ثم أشار  أنورعلیھا اسم    تعریفیة  وحةھناك أیًضا ل

ا  عمّ  P41عندما ُسئل  ،نھ أنور رسالن. وأضاف فراتسكي أنھ خالل المقابلة التي أجراھا مع الشرطةأ علىفي المحكمة  شخٍص على 
بعد أن تردد لفترة من الوقت وقال إنھ یعرف ھذا    2إلى الصورة رقم    P41أشار    ،الصور  جموعةإذا كان یعرف شخًصا ما في م
  P41]. ثم أخبر  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةمن مجموعة صور    2في الصورة رقم    أنوركان  الشخص وأنھ رآه في سوریا [

جھاز    مع  تحقیقات أثناء ال  في فرع الخطیبالمعتقل  في    رأى ھذا الشخصأنھ  من الصعب علیھ أن یتذكر بالضبط. وكان  الشرطة أنھ  
إنھ افترض أنھ كان في    P41قال    ،رأى ھذا الشخص  متى  P41  ت الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةالمخابرات العامة. عندما سأل

في ذلك الوقت. قال  أنحف  لكنھ كان    ،المسؤول عن الفرع  كان  أضاف أنھ یعتقد أن ھذا الشخصو  اعتقالھ.أكتوبر أثناء  األول/  تشرین
P41  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة   تأیًضا إنھ رأى ھذا الشخص لفترة وجیزة مرتین أو ثالث مرات. عندما سأل  P41  بعد ذلك  
لمسؤول وقف خلف  "الشخص ا  إال أنإنھ كان علیھ أن ینظر إلى األرض    P41قال    ،حقیقإذا كان قادًرا على النظر حولھ أثناء التعّما  

  ، فراتسكي على ھذا الشخص. وفقًا ل  تعّرفھسأل عدة مرات عن كیفیة  تأن    الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  ىكان علھ  وأن  ،مكتب."
  خلف   كان  مكان الشخصأن  قادًرا على تحدید  غیر أنھ كان رغم ذلك  قال إنھ ألقى نظرة سریعة فقط    P41من المثیر لالھتمام أن  

خلص فراتسكي إلى أن    .أنورالفتة علیھا اسم    وال أنھ قرأ  ،مكتب. لم یذكر في المحكمة أنھ كان علیھ أن ینظر إلى األرض  طاولة

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://en.wikipedia.org/wiki/Deir_ez-Zor_clashes_(2011%E2%80%932014)
https://ar.syriaaccountability.org/3455/
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P41    الجلسة أثناء    ،؛ حتى أثناء مقابلتھ مع الشرطة. ومع ذلك فحسب  تحدث عن "الشخص المسؤول"   كنھذكر اسم أنور رسالن ول یلم 
المحكمة قال    P41أشار    ،في  الشخص.  المدعى علیھ عندما ُطلب منھ تحدید ھویة  أنور رسالن جالًسا على مقعد  إلى  الفور  على 

  أن یجلس ھناك؟" سأل فراتسكي.   من المفترض"من كان    دعى علیھیجلس على مقعد المھو من كان    أنورفراتسكي إنھ من الواضح أن  
على أي  وفراتسكي.  ل  وفقًا  ،بالفعل صورة ألنور رسالن  P41ُعرض على    ،شھادتھ أمام المحكمة  إدالء  أنھ قبل  من الممكن  أال أنھ

 لم یذكر اسم أنور رسالن قط.  ،حال

التي أجراھا أنور رسالن "خالیة تماًما من العنف".    تحقیقات كانت ال  ،أخبر المحكمة بأمرین. أوالً   P49أشار فراتسكي أیًضا إلى أن  
]  اإلفراج إال بإذن من توفیق یونس. خلص فراتسكي إلى أن السلطة الفعلیة [على الفرع و  ممكنًا  إطالق سراح المعتقلینم یكن  ل  ،اثانیً و

القوائم التي تحتوي على توفیق یونس على    ھ یجب أن یوافقد في المحكمة أنأكّ   أنور أن  توفیق یونس. وأشار كذلك إلى  لبالتالي  كانت  
  الفیسبوك اعتذر لھ عبر    أنوریُزعم أن    ،P49. وأضاف فراتسكي أنھ وفقًا لـمأسماء المعتقلین الذین كان من المفترض إطالق سراحھ

  ، ھناك   ةً وصورة حافظ األسد معلق  أنورلمكتب    P49س الفرع. باإلشارة إلى وصف  ئیر  لدى  P49  أدانوأخبره أن شخًصا آخر قد  
. وخلص فراتسكي إلى أن مجرد تكھنات  كان  "مثل ھذه األشیاء لم تكن لتحدث في عھد حافظ األسد"   رأنو  قول  قال فراتسكي إن زعم

 رؤسائھ.وكان علیھ أن یتبع األوامر الصادرة عن  P49اعتذر بالفعل لـ أنور

  P16فإن وصف   ،لدیھ سلطة اتخاذ القرار في الفرع. ومع ذلك  أنور أن    العامون  عون وجد المدّ   ،P16قال فراتسكي إنھ بسبب شھادة  
لیس لدیھ سلطة اتخاذ القرار   أنورشیر إلى أن ی  ،المعتقلینعیون عن  ةالعصب بإزالةعدة مرات  أخبرھممن أنھ  سّجانینلل أنورلشكوى 

ك . قال فراتسكي إن على المرء بالتالي أن یشُ معصوبة  المعتقلینأن تكون أعین دون    تحقیقاتھ  أجرى  أنورفي الفرع. كما یشیر إلى أن  
. وأضاف أن عبارة "سیدي" التي خاطب معھم  أنورالذي أجراه    تحقیقالُعصبت أثناء    أعینھم  في كل شھادة أدلى بھا شھود قالوا إن

تعرض  تولم    أنور مع    لتحقیقتعرض للتعذیب أثناء اتلم    P16ما ھي إال عبارة جوفاء. وأشار فراتسكي إلى أن    أنور  سّجانونبھا ال
وقد  ،كذلك في األردن أنور P16قابلت  في نھایة المطاف بعد ذلك بیوم واحد. اطلق سراحھ أُ ثم  ،القھوة والسجائر  الھ  تدموقُ  لإلھانة

المحكمة أیًضا   خبرتأ  P16إلى الغوطة [لمغادرة البالد] في اجتماعھم األول [في الفرع]. قال فراتسكي إن    سألھا بالفعل عن طریقٍ 
عن أشیاء    أنورإنھا تحدثت مع    P16قالت    ،في مقابالتھا مع الشرطة األلمانیةوعلى المسؤولین الحكومیین.    سھًال   لم یكن  االنشقاق   أن

قالت أیًضا    P16خلص فراتسكي إلى أن    ،فیما یتعلق بالموقف تجاه النظاموشعر باالرتیاح.    أنورعامة عندما التقیا في األردن وأن  
 نذ اللحظة التي بدأ فیھا قصف السكان المدنیین.توقف عن دعم النظام م أنورإنھا تفترض أن 

  اأنھأیًضا    تزعم   ،اشھادتھ  كنابمانم المفتش  قدّ   بالتاليفي المحكمة و  ااإلدالء بشھادتھ  ترفض،  ةً أخرىفراتسكي أن شاھد  كما أوضح
یفصح   لم  أنور أن    الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةكنابمان من    ةالشاھد  تتعرض للتعذیب. أخبرتلم    إال أنھافي الفرع    أنورب  تالتق

 ،أنھ نفذ األمر  أنور  هراإلى الغرفة وإخب  أكمامھسّجان رفع  لدخول    ةباإلشارة إلى وصف الشاھدوفي محادثتھما.    اضدھ  ادعاءاتعن  
الشرطة  لدى    لشاھدةاأقوال  وجد فراتسكي أنھ ال یمكن للمرء أن یستنتج أن ھذا المشھد یشیر إلى حادثة تعذیب. وقال فراتسكي إن  

كان على ما  40 قسمتعرض للتعذیب في التلم  ةالشاھدحقیقة أن وإن األول.  التماسھفي  أنوردت ما قالھ أكّ  الجنائیة االتحادیة األلمانیة
إال إذا كان ذلك   ،عن حافظ مخلوف  سألتُ لم    ن الشاھدةغیر أن فراتسكي قال إ.  رسالنیبدو بسبب المكالمات الھاتفیة التي أجراھا أنور  

. مع األسف  أمام المحكمة  بشھادتھا  تدلِ   لم  الشاھدة   أنجزًءا من التحقیق الھیكلي الذي لم یتمكن الدفاع من الوصول إلیھ. وأضاف  
 وصف  ال سیما في ضوء  ،تطلبت العدید من الجوانب مزیًدا من التوضیحكما    ،مثیرة لالھتمام ستكون  كانت شھادتھا في المحكمة  و

P33  بأنھ "قسم استقبال". 40القسم 

في اتخاذ القرار    أنور على سلطة    امؤشرً كان  وجدوا أن إطالق سراحھا  العامین  عین  أشار فراتسكي إلى أن المدّ   ،P33فیما یتعلق بـ
  أنور رسالن و   واحدٌ وصفت ثالثة أشخاص كانوا حاضرین في اجتماع في فرع الخطیب: رجلٌ   P33أن    إلى  فراتسكي  أشارفي الفرع.  

وبالتالي   ابنتیھمااعتذرت ھي وزوجھا عن    ،المحكمة أنھ في ھذا االجتماع  P33  خبرتالمخابرات الجویة [جمیل حسن]. أإدارة  ورئیس  
إطالق سراح ابنتھا األخرى. وجد  رفض    بنفسھ  الرئیس بشار األسدفإن    ،للمحكمة  P33كما قالت    ، إال أنھ.  ى ابنتیھاإحد   أُطلق سراح

قد الرئیس نفسھ  أن وحتى 251المخابرات الجویة كان لھا تأثیر على اإلجراءات في الفرع إدارة فراتسكي أن ھذه الحالة أظھرت أن  
أن ھذا االجتماع حدث بعد وقت قصیر من بدایة الثورة وأنھ بعد عشرة   . أضاف فراتسكيP33  ابنتيفي إطالق سراح إحدى    شارك

 . رشاوىمن ترتیب لقاء آخر دون إشراك وسیط أو دفع  P33تمكنت   ،أیام فقط

لم یكن قاسیًا ولم یضربھا. وأفاد فراتسكي أنھ تم    أنورقال فراتسكي إنھا أخبرت المحكمة أن    ،P32وھي    ،  P33باإلشارة إلى  ابنة  
تم دفع   ،من بین أسباب أخرى  ، إنھمن خالل القول  أنورأظھرت حرًصا على تجریم    P32إطالق سراحھا بعد لقائھا بھ. وأضاف أن  

  لم تقم بذلك  ،المخابرات الجویة  إدارة  رئیس جھازعلى    P33تعّرفت  نھ بینما  إالتخلص من المشكلة.'' قال فراتسكي    "أراداألموال وأنھ  
P32  ًأنور رسالن فقط.  تعّرفت علىمن ذلك  وبدال 

. ومع  2020  ، یونیو/حزیران  4في    اخبیرً بصفتھ    أنھ أدلى بشھادتھ أمام المحكمة  مشیًرا إلى  ،نّيالبُ أنور  فراتسكي بعد ذلك إلى    انتقل
عتقد  اي  نّ البُ فراتسكي إن  . قال  2011بعد    251في الفرع    معتقًال فقد ورد اسمھ طوال المحاكمة على الرغم من حقیقة أنھ لم یكن    ،ذلك

كان غیر صحیح    251أوامر من الفرع    ىتلق  40  لقسم أن ا  نّيالبُ فإن وصف    ،. ووفقًا لفراتسكي2006في عام    أنورأنھ سمع صوت  
یخافون من حافظ    كانوا  فإن كبار الضباط  ،في المحكمة  نّيالبُ ". وأشار فراتسكي إلى أنھ بحسب ما قالھ  صحیًحا  العكس كان    "  بل

في الیوم الثاني من و. وفي المحكمة قال إنھ لم یتعرض للضرب.  2006للشرطة إنھ تعرض للضرب في عام    نّيالبُ مخلوف. وقال  

https://ar.syriaaccountability.org/3544/
https://ar.syriaaccountability.org/2901/
https://ar.syriaaccountability.org/3205/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://ar.syriaaccountability.org/2347/
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لالھتمام لعدة أسباب أخرى   في ھذه المحاكمة مثیرٌ   نّيالبُ فراتسكي. وأضاف أن دور    أشارعنف جسدي" كما  لقال إنھ "تعرض    ،شھادتھ
 أیضا.

 من بیانھ الختامي واقترح استراحة قصیرة. 119من  90لصفحة لاآلن  وصلأوضح فراتسكي أنھ 

 *** 

 دقیقة]  12[استراحة لمدة 

 *** 

 :مھمةفي ھذه المحاكمة  نّيالبُ فراتسكي األسباب التي جعلت مشاركة  أوضح

جعلھما على تواصل مع و  نّيالبُ بشھادتھ في المحكمة. وقام زمیلھ بعمل فیلم عن    P46أدلى    ،2021  ،أغسطس/آب  25في   )أ
 . بعضھما

الجنائیین   كبیر المفتشین  اإلدالء بشھادتھ في المحكمة وتم تقدیم شھادتھ في المحكمة من قبل  نّيالبُ ب  ةفض شاھد آخر لھ صلر )ب
 .2021فبرایر /شباط في  دویسنج

 2012و  2011في فرع الخطیب في عامي    عتقلواأجرى نداًء عاًما لجمیع األشخاص الذین ا   نّيالبُ ن  إللمحكمة    P30قال   )ج
 .نّيالبُ یتواصلوا مع ل

فیھا إنھ  التي قال    ،شرطةلدى ال  أقوالھكان قد رأى أنور رسالن. عند مواجھتھ ب  نإ  أّكدنھ غیر مت إ  P47  قال  ،في المحكمة )د
من المعروف أن  كان قال للمحكمة إنھ    ،ألسباب تتعلق بالعمل  البنّينھ كان على اتصال بإعلى اإلنترنت و أنورصورة    رأى

 عن صورة أنور رسالن. نّيالبُ وأنھ تحدث مع  نّيالبُ العدید من الشھود في ھذه المحاكمة جاءوا عن طریق 
المدعى علیھ. عندما ُسئل   لتحدیدلكنھ رفض النظر بشكل صحیح  في االعتقال  المحكمة أنھ لم یر أنور رسالن    P48أخبر   )ه

P48  طرح. یعلم أن ھذه القضیة ستُ كان قال على الفور إنھ  ،نّيالبُ عن عالقتھ بأنور 
لإلدالء بشھادتھ في المحكمة   مكتب الشرطة الجنائیة اإلقلیمي لوالیة برلین  من  رئیس المحققین الجنائیین شمیتاستُدعي   )و

عرض صور أنور رسالن أنھ  ع أقوال الشھود ویجم  البنّيأخبره أن    P46. أخبر شمیت المحكمة أن  P46بشأن استجوابھ لـ 
 كذب في المحكمة. P46. خلص فراتسكي إلى أن P46على 

 غیر أن   وثق شھادتھ خالل مكالمة ھاتفیة.  البنّين  إ ]  إخفاء الھویة[ذكر فراتسكي اسم ھذا الشاھد بالرغم من    P57قال   ) ز
 أمام المحكمة. P57وأرسلھا إلى المحكمة كانت متناقضة مع شھادة  البنّيالمعلومات الواردة في الوثیقة التي أنشأھا 

إلى أن   التحقیقات" و من    بوضوح"یعمل    نّيالبُ خلص فراتسكي  على شھود    أنور عرض صور  أنھ  وثائق مزورة. كما    یُنشئوراء 
أن یبذل نفس   البنّيعلى  . كما أجرى نداءات علنیة لشھود محتملین أثناء المحاكمة. وقال فراتسكي إن  أنورمحتملین وأخبرھم باسم  

على   الستخداموشھود آخرین كانت غیر صالحة ل  البنّيالجھود المكثفة للبحث عن الجناة الفعلیین. وخلص فراتسكي إلى أن شھادات  
 .كانت خاضعة لتأثیراتجمیعھا  اإلطالق ألن

على ھذا األساس". وبخصوص الفرع    كان یعاملني فقد "سُ   أنورأخبر المحكمة أنھ نظًرا ألن    اللبواني  أن   شیًرا إلىتسكي م مضى فرا
 ووفقًا یكون علویًا لھ صلة مباشرة بالرئیس.  فیجب دائًما أن  فقط".    اقال اللبواني للمحكمة إن مدیر "فرع أمن الدولة" كان "شكلیً   ،251

من إطالق سراح المعتقلین   أنورتمكن    ،للبوانيوفقًا  حّول حافظ األسد أمن الدولة إلى "مؤسسة إجرامیة". وأضاف فراتسكي أنھ    ،للبواني
لم یستطع االستمرار في القیام بذلك اعتباًرا   ،ل. ومع ذلكزّ كلما الحظ اعتقال أشخاص عُ   ،فیق یونس في بدایة [الثورة]تو  عن طریق

 .صالحیاتھفصاعًدا ألنھ ُحرم بعد ذلك من  2011 ،یونیو /حزیرانمن 

انشق "في وقت مبكر نسبیًا    أنور  " وأنھ من الجید أنأنورللمحكمة إنھ "لیس لدیھ أي شيء شخصي ضد    P22ل  وقأشار فراتسكي إلى  
 ".2012في عام 

قال  كما  .  أنور  اشارك فیھ  لجنةأخبر المحكمة عن    ،وھو موظف سابق في وزارة الداخلیة السوریة  ،P56أشار فراتسكي أیًضا إلى أن  
P56    لـ  وفقًا  بشار األسد. قال فراتسكي إنھ  خالأن حافظ مخلوف كان الرئیس الفعلي لفرع الخطیب ألنھ ابنP56،   ربما كان توفیق

لكن في وزارة الداخلیة كان من الواضح أن حافظ مخلوف كان رئیس فرع الخطیب. فیما یتعلق بعمل   ،یونس رئیس فرع أمن الدولة
  أنور تجادللكنھ لم یكن دائًما قادًرا على المساعدة. لذلك  المعتقلینتحدث إلى رئیس الفرع لمساعدة حاول ال أنورأن  P56شھد  ،أنور

 مع توفیق یونس حول إطالق سراح المعتقلین.

 خاتمة

ولم یكن علیھم أن یعانوا أو    ،، قالوا إنھ ساعدھمفعلیًا  أنوریجب أن نعترف بأن معظم الشھود الذین رأوا    الختام،قال فراتسكي إنھ في  
ألن أحدھم أخبرھم بذلك. وأضاف أنھ من   أنور. ثم قال فراتسكي إنھ كان ھناك شھود زعموا أنھم التقوا بعلى األقل  لم یؤذھم أنورأن 
 إال أنھم یؤذھم  ولم    أنور. قال فراتسكي إن ھناك أیًضا شھوًدا التقوا بأنور  علىھذه الشھادات ال یمكن العثور على أي مسؤولیة    بین

 ].251كل شيء [حدث في الفرع مسؤولیة  أنور حّملوا

https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://ar.syriaaccountability.org/3189/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://ar.syriaaccountability.org/3544/
https://ar.syriaaccountability.org/3769/
https://ar.syriaaccountability.org/3694/
https://ar.syriaaccountability.org/3671/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/25/inside-the-raslan-trial%E2%80%AFthere-was-always-hope-and-fear/
https://ar.syriaaccountability.org/3662/
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القانون  من  35لمادة بموجب ابأنھ تصرف تحت اإلكراه  على التعذیب ویجب على المرء أن یقرّ  أنورلم یوافق  ،على العكس من ذلك
فإنھ   ،ا حدث في الفرعمسؤول عمّ   أنورألن عائلتھ كانت في خطر. خلص فراتسكي إلى أنھ حتى إذا وجد المرء أن    الجنائي األلماني

 .األلماني من القانون الجنائي 35لمادة ا بموجبتصرف دون أي ذنب قد 

. ام إجرامي یجب أال یكون حرً الذي عمل في نظا  علیھ  ىمّدعھم یرون أن الفعین.  بعض الشھود والمدّ   تفّھمأضاف فراتسكي أنھ یمكنھ  
 انشق ودعم المعارضة في جنیف وخاطر بحیاتھ لیفعل كل ذلك. أنورغیر أن 

 بدالً   أنورفال یجب إدانة    ،ھذا األمر عادالً   بعضال  لم یعدّ   شدد فراتسكي على أن ھذه المحاكمة یجب أال تكون محاكمة سیاسیة. حتى لو
اعترف بما    إیاددانة إیاد الغریب ألن  إلفإن إدانة أنور رسالن ال یمكن أن تكون مجرد نتیجة    ،النظام بأكملھ. وبحسب فراتسكي  عن

ذكر بوضوح الجناة الفعلیون واألشخاص  ذلك أن یُ   عوًضا عن  . قال فراتسكي إنھ یجبهولم ینفذ   على التعذیبر  أنو  بینما لم یوافقفعلھ.  
إشارة واضحة ضد التعذیب  إرسال  یجب  و.  تیرجارتن محاكمةفي حكمھا في    برلین  فيالستئناف  محكمة ا  كما فعلت  تماًما   ،المسؤولون 

منھم. وطالب فراتسكي    الیس واحدً   أنور. قال فراتسكي إن  الفعلیینب إرسال ھذه اإلشارة إلى المسؤولین  یج  ولكنوجرائم الحرب.  
 . أنورالقضاة بتبرئة 

 البیان الختامي لمحامي الدفاع بوكر

قال إنھ ال یعمل لصالح وبعض المالحظات الجانبیة والمالحظات الختامیة.    إنھ سیضیفقائًال  بدأ محامي الدفاع بوكر بیانھ الختامي  
مثل جمیع السوریین اآلخرین الذین شاركوا    ،ولد ونشأ في سوریا وفقد وطنھ  فرًدا  صفتھببل یعمل لصالح أنور رسالن    ،النظام السوري

 ، ]. ووفقًا لبوكر Unrechtsstaatفي ھذه المحاكمة. قال بوكر إنھم جمیعًا یشتركون في نفس المصیر العام: دولة الظلم السوریة [
لذي تقوده الدولة].  من ھذا الوضع [دولة الظلم والعنف ا  مستاؤون  ،وفیھم المدعى علیھ  ،فإنھ وجمیع األطراف األخرى في المحاكمة

 السوري وإنما للدفاع عن أنور رسالن شخصیًا.  [العنف] نظام نفي وجود إلىیھدف أبًدا وأضاف أن خط الدفاع لم یكن 

 مالحظات شخصیة

.  عیوب   بكل ما فیھا من  ،قال بوكر إن الوضع في سوریا والتاریخ األلماني علّمھ أن یكون ممتنًا لعیشھ في دولة تحكمھا سیادة القانون
ھم إذا اتُّ وآرائھم.    معالجمیع    اتفاقیسمح لھم بالقیام بذلك [في ألمانیا] على الرغم من عدم    ،19-كوفیدإذا أراد الناس التظاھر ضد قیود  ف

المالحقة كبیر أن تكون قادًرا على العیش [في ألمانیا]. لذلك فإن  ب  لمكس  اختیار محاٍم. قال بوكر إنھ  اھ/یمكنھ  ،أحدھم في قضیة جنائیة
 لجرائم المرتكبة في سوریا] لھا أھمیة كبیرة بالنسبة للمجتمع السوري.لالقضائیة [

 مسألة المسؤولیة الجنائیة 

ھذه المحاكمة ضد شخص واحد فقط. وأشار    تُجرىفإن الظروف السیاسیة ال عالقة لھا بھذه المحاكمة.    ،مع ذلك  ، أضاف بوكر أنھ
رأي مخالف في ھذا   ى الدفاعاالتھام. لیس لد  قرارصدور  بوكر إلى أن المحكمة سبق لھا أن تناولت الوضع في سوریا خالل فترة  

أن ھذه المحاكمة بالمسؤولیة الفردیة لموكلھ. وخلص إلى    ، تتعلقوقبل كل شيء  أوالً ،  الصدد. قال بوكر إن النتائج التي توصل إلیھا
في شيء   ونیرغب  ینحقوق اإلنسان السوری  يعلى الرغم من أن ناشط   ، في سوریا  بأكملھبالتالي لیست مناسبة تماًما لمعالجة الوضع  

 مختلف. 

علیھ المدعى  كان  إذا  ما  ھو  السؤال  إن  بوكر  في    منذ  ، قال  السوریین  المدنیین  السكان  على  والمنھجي  الواسع  الھجوم    29بدایة 
بالتعذیب وكان   فیھ  مرأ  منصبیعمل موظفًا حكومیًا في    ،2012  ،سبتمبر/أیلول  7وحتى نقلھ إلى فرع آخر في    2011  أبریل،/نیسان
 صلة] في اللحظة التي قرر فیھا االنشقاق. الذات  نیتھعن حتى انشقاقھ أو إذا توقف [ السؤال ھو ما إذا كان قاتًال والسلطة. ب یتمتع

 أوجھ النقص

كیلومتًرا من مسرح    3,901تم بعد عشر سنوات من الجریمة المزعومة وعلى بعد  قد  بوكر أن عرض األدلة في المحكمة    أوضح
عن مقدار الوقت   ھ. قال بوكر إنھ سأل نفسھ سؤاالً لمماثل    ارتباط حقیقي  الجریمة دون إمكانیة الوصول إلى مسرح الجریمة أو وجود

بالنسبة لھ الجواب: ال شيء تقریبا. وأضاف وكان  في التعامل مع المدعى علیھ بشكل فردي.    2020  ،أبریل/نیسان  23منذ    مضيأُ الذي  
 .أصابع الیدین ھا ال یتجاوز عددفردیًا  بالمّدعى علیھأن شھادات الشھود المتعلقة كذلك 

الجنائیین    كبیر المفتشین الذین استخدموا حقھم في التزام الصمت. أخبرعلیھم  لمّدعىمن بین ا ،مع ذلك ،لم یكن  أنورأوضح بوكر أن 
مكتب  مع  أنورفإن شھادات  ، قدم معلومات حول موضوع القضیة في وقت مبكر من التحقیقات. وفقًا لبوكر  أنورالمحكمة أن  دویسنج

 ، 2015في عام  مكتب الشرطة الجنائیة اإلقلیمي لوالیة برلین  ومع    2017في عام  فوتمبیرغ  -ي لوالیة بادنالشرطة الجنائیة اإلقلیم
  بیاناتھكانت  وكان یقدم دائًما المعلومات بشكل علني.    أنور. وخلص بوكر إلى أن  منظورتدعم ھذا ال  ،ھا المحققون المعنیون أّكدوالتي  

 المرء إلى نتیجة مختلفة یرید تصحیحھا.قد یتوصل  ،كلھا طوعیة. قال بوكر إنھ بسبب ضغط الوقت للمحاكمة

نفى االتھامات وقدم معلومات عن حیاتھ الشخصیة حیث  دحض.  التي قدمھا أثناء المحاكمة ولم تُ   أنور  بیانات  قد تم تأكیدف  ،وفقًا لبوكر 
أشار بوكر إلى أن أنور رسالن ولد    والمھنیة. أوضح بوكر أن ھذه المعلومات ضروریة لفھم النظام [السوري] وخلفیة [االتھامات].

في سنتھ الرابعة في كلیة  وني درس القانون في جامعة دمشق.  لم سُ مسوھو  سوریا.  في  في مدینة الحولة بمحافظة حمص    1963عام  

https://www.euronews.com/my-europe/2021/12/15/zelimkhan-khangoshvili-russian-man-convicted-of-2019-berlin-murder-of-georgian-chechen
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إدارة الھجرة  العمل في    أنور. بدأ  1986ُسمح لھ بالمشاركة في تدریب الشرطة الذي كان قد أجراه أثناء دراستھ حتى عام    ،الحقوق
تمت   حیث  1992تدریبًا آخر حتى عام    أنورأجرى    ،بنجاح  إتمام دراستھبعد  و  برتبة رقیب في حلب وحرستا وطرطوس.  والجوازات

فصلھ وتم  نور الثالث على  أكان    ،1995فصلھ. في عام  الثاني على  أكمل الدورة التدریبیة باعتباره  قد  ترقیتھ إلى رتبة مالزم أول و
من وإلى رتبة رائد.    تھقیرتمت ت  1996استدعاؤه للعمل في أمن الدولة حیث قام بدوریات بالقرب من حي السفارة في دمشق. في عام  

 .251للتحقیقات في الفرع  ارئیسً بصفتھ  حتى بدأ العمل  300عمل في الفرع  ،2008  ،أغسطس /آب 8حتى  2006عام 

إن الوضع    رویترقول  بشكل كاف في ھذه المحاكمة. وأشار إلى    2011  ،مارس /أذارالوضع في سوریا قبل    ھ لم یتم إیضاحقال بوكر إن
ن إ و  2011إنھ لم تكن ھناك معارضة حقیقیة في سوریا قبل عام    قال رویتر  ،. ووفقًا لبوكر2011تغیر بشكل كبیر في أوائل عام  

  ، 2019  ،تشرین األول /في أكتوبر  لجمقال في دیر شبیفي  أنھ  . وأضاف بوكر  2011مارس،  /أذارإال بعد    یبدئاالتعذیب والقتل لم  
 تبین أنھ   خوفٌ قال بوكر إنھ  في ظل ھجمات إرھابیة محتملة في ألمانیا.  العائدین  الخوف من مقاتلي داعش األجانب    نالمؤلفو  وصف

كانت لدیھ مخاوف مماثلة   أنورن  إ قال بوكر   .2016في برلین في عام  ساحة برایت شاید    ىإلى الھجوم عل  مشیًرا،  في محلھ كان  
أنھ  ال  . إ. وقال بوكر إنھ ال یسع المرء إال أن یخمن ما حدث بالفعل في ذلك الوقت2011عندما كانت األمور تتغیر في سوریا في عام  

 رغبة ھ الأنھ وجد نفسھ في وضع سیطرت علیھ فیمن  ال بد    ،بصفتھ ضابط شرطة یتمتع بخلفیة قانونیة  أنور،بد من االعتراف بأن  ال
قرر أنور االنشقاق    ،باالنتقال إلى مكان عمل آخر   أنورالحولة وبعد محادثة مع توفیق یونس الذي رفض طلب    مجزرةبعد  فنتقام.  لال

 .2011أبریل /في نیسان

یُ   أنور  التماسقال بوكر إن   الق سراح  إطأیًضا إنھ حاول المساعدة كلما أمكن ذلك [ب  أنورقال    ،لتماسدحض. في ھذا االاألول لم 
 2011یونیو  /حزیراناعتباًرا من    قد ُحرم من كل [سلطتھ]  كان  غیر أن ھذا لم یعد ممكنًا ألن أنورل على األقل].  زّ العُ   المعتقلین

لكن توفیق یونس رفض طلبھ وألقى بالوثیقة في سلة   ،للعمل مع الشرطة  یُنقلأن  أراد بعد ذلك    أنور أن    إلى   بوكرأشار  وفصاعًدا.  
  ، أبریل/نیسانفي النھایة إلى فرع آخر. وأشار بوكر أیًضا إلى أنھ في    نُقل   إلى أن  المعتقلینمساعدة    أنورحاول    ،المھمالت. ومع ذلك

أدنى فرصة    أنور"لم یكن لدى    ،. وفقًا لبوكر2012  ،دیسمبر/ كانون األولاالنشقاق وتمكن من تنفیذ خطتھ في    أنور قرر    2011
 كانت عائلتھ ستُترك في سوریا بدون حمایة.وإال ل". في وقت أقربلالنشقاق بأمان مع عائلتھ 

  من خائفًا  أشار بوكر إلى أنھ خالل ھذه المحاكمة، كانت ھناك تكھنات حول أسباب انشقاق أنور. قال البعض إنھ انشق فقط عندما كان 
إنھ   النظام، وقال آخرون  السوریة. وجد بوكر أن كل ھذه االفتراضات كانت "تكھنات    ازال یعمل جاسوسً كان ما  انھیار  للحكومة 

  ." وقال بوكر إن المزاعم بأن أنور ساعد فقط المعتقلین المختصون في المحاكمات السیاسیةرخیصة، عبّر عنھا    بروباغاندا، وضبابیة
مساعدتھم. ل ومستعًدا . وأشار إلى أن ھؤالء المعتقلین ربما كانوا ببساطة أولئك الذین كان أنور قادًرا كذلكتكھنات  محضھي  الفنانین

  على الفنانین]. وخلص بوكر إلى أن ھذا [التفسیر] لم مع التركیز    المعتقلین[لمساعدة أنور  أكثر    راجًحاالتفسیر  وفقًا لبوكر، كان ھذا  و
  أثناء المحاكمة. لھ تقدیم أي دلیل مخالفولم یتم  طرحیُ 

 عمل المعارضة

الجرائم التي ارتكبھا].   یلغيلصالح المعارضة ال    أنور  [أن عملیدركان    زمیلھقال بوكر إنھ و  ،لصالح المعارضة  أنورفیما یتعلق بعمل  
عین  والمدّ   المّدعینكان صحیًحا في ھذا الصدد أیًضا. قال بوكر إن    أنورألدلة المقدمة خالل المحاكمة أن التماس  تظھر ا  ،ومع ذلك

یشیر إلى أن   ذلك  ومع ذلك فإن  ،سلوكھ بعد الجریمة ال عالقة لھ بالطبع بدوافعھ"إن  قال بوكر "والعامین غالبًا ما أھملوا ھذا الجانب. 
ولكن ببساطة لم یكن لدیھ مخرج. ومضى    ،فصاعًدا  2011جدوى عملھ في الفرع منذ عام    أن الصحیحة وأنھ أدرك  كانت    أنورأقوال  
 ت ھناك العدید من التكھنات ولكن ال توجد نتائج ملموسة فیما یتعلق بموكلھ. سأل بوكر "ماذا كشف  تكان  ،إنھ بشكل عام  قائًال بوكر  

 دحض.لم یُ  أنورد أن التماس مؤكّ الستنتاج الأدت إلى ا  ؟"  وأجاب بعد ذلك أن األدلةإذًا دلةاأل

 أنورأدلة ضد 

قال إن "الدافع الدقیق لقیصر وأصدقائھ ال یزال  و".  رمظھر من مظاھر الش ب"  ااھواصفا إی  ،ملفات قیصرللحدیث عن  بوكر    انتقلثم  
حظیت واالھتمام اإلعالمي الكبیر الذي    بشكل عامعلى الرغم من األھمیة الكبیرة لملفات قیصر لإلجراءات  قال بوكر إنھ  غیر واضح".  

 واحًدا من فرع الخطیب توفي في الفرع خالل فترة االتھام.  معتقًال تظھر م ألنھا ل أنورب أبًداذات صلة   لیستإال أنھا  ،بھ

جمیع  على  بجح وعاٌر  مت  P4شخًصا على األقل ماتوا في فرع الخطیب. قال بوكر إن    45الذي قال للمحكمة إن    P4أشار بوكر إلى  
لم تحدث أبًدا". وفاة    45بشكل واضح. من الواضح أن الـ  "شھادة زور  وكانت شھادتھبعده.    داتھمأدلوا بشھاالشھود اآلخرین الذین  
  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  أقوالھ لدىموضوع [فرع الخطیب] وإن  البلم یكن على علم  قال بوكر إنھ    ،وبخصوص إیاد الغریب

 بسیاق ھجوم منھجي أو واسع النطاق. . وخلص بوكر إلى أن الشھادات األخرى لیست ذات صلة بمسألة الجرم وتتعلق فقط  أنورتبرئ  

في حین أن ھذا قد ال  قال إنھ  وللمحكمة.    تورمان  ةالخبیر  قالتھفضل بوكر معرفة المزید عن الوضع في سوریا أكثر مما    ،ومع ذلك 
فیما یتعلق     بیكر ةكان یأمل في معرفة المزید من الشاھدوإال أن بوكر كان ال یزال یأمل في المزید.    ، أنورصلة خاصة بقضیة    ایكون ذ

إن شھادتھ  أنوربھروب   بوكر  قال  ألمانیا.  كانتإلى  "  ا  مفاجئ  نحو  التنویر  فعًال على  الخارجیة مجّرًدا من  " ألنھ سمع من وزارة 
إلى ألمانیا. وأضاف بوكر أن الشاھد من    أنورفي جمیع الجوانب الیومیة النتقال  مشاركة    تیكر كانأن ب  ،بشكل غیر رسمي  ،األلمانیة

إلى ألمانیا. وخلص بوكر إلى أن الشھود   أنورالمكتب األلماني للھجرة والالجئین لم یكن لدیھ على ما یبدو أي فكرة عن كیفیة وصول 

https://ar.syriaaccountability.org/3617/
https://www.spiegel.de/politik/islamischer-staat-die-angst-vor-der-unkontrollierten-rueckkehr-von-is-kaempfern-a-00000000-0002-0001-0000-000166490171
https://www.dw.com/en/5-years-later-germany-remembers-victims-of-berlin-christmas-market-terror-attack/a-60148540
https://ar.syriaaccountability.org/2434/
https://ar.syriaaccountability.org/2236/
https://ar.syriaaccountability.org/2285/
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قال إن ھذا و.  أنورتركوا عالمات استفھام فقط فیما یتعلق بالجھود الدولیة في إجراءات طلب اللجوء الخاصة بقد  دریكسلر وآخرین  
 أللمانیة. وكان یأمل في الحصول على مزید من [المعلومات والجھود] من السلطات ا ،أمر مؤسف بسبب المكون السیاسي العام

كان مجرد تأكید   التماسھفیما یتعلق بتھم القتل والتي یُفترض أن تثبت أن    أنورم  جرِّ أن تُ فعًال    بوكر عن الشھادات التي یُفترض  تساءل
 ] من جمیع الشھادات في ھذه المحاكمة.التي تحمل إدانةمعلومات الحمایة. وخلص إلى أنھ لم یتبق الكثیر من [

حیث كانت تتبعھ الكامیرات باستمرار. قال بوكر إنھ   الخارج مختلف تماًما داخل قاعة المحكمة عن  تصرف بشكل    P1  ن قال بوكر إ
في ھذه    P1بأن "مساھمة    االعترافیجب    ،المرء بشأن ذلك  ا یعتقدهمشاركة وسائل اإلعالم ولكن بغض النظر عمّ   اشخصیً عجبھ  تلم  

. 2006في عام    أنورالذي ادعى أنھ حدد ھویة    البنّيالتجربة كانت صفًرا تقریبًا". وأضاف بوكر أن الدفاع تحدث بالفعل عن أنور  
في ھذه المحاكمة كان مختلفا عن دور   نّيالبُ ن دور أفي صلب المحاكمة. واضاف  اھتھم بحول الجرائم المُ  بیانات بأي  لم یدلِ  غیر أنھ

ي الثابت في  نّ البُ   فموق  اقریبً   سیواجھون"  العامین  عین. وقال بوكر إن المدّ للغایةا  معقدً أمًرا  حكم ما    إلىالتوصل    قد جعلالشاھد و
  ن بإمكانھ أنھ یفترض أ   فإن الشھود الذكور المسنین في ھذه المحاكمة (أضاف بوكر  لبوكر، وفقًا    ".مرة أخرى   محاكمة أخرى في برلین

وبالنسبة  ذا صلة باألحداث في فترة االتھام.    لم یكنمعظمھ    إال أن  ،[كبار السن] ألنھ ھو نفسھ رجل مسن) تحدثوا كثیًرا  دعوھمأن ی
و"أعاق بشكل كبیر التقییم العام لألدلة في ھذه   P46لـ  أنورصورة    عرض  نّيالبُ أشار بوكر إلى أن    ،نّيالبُ أنور    ،"المحامي المزعوم"لـ

المحاكمة ال یزال غیر واضح. ذكر بوكر "الكلمة المفتاحیة: التحقیق   على ھذه  البنّيتصرفات  ر  تأثیالمحاكمة". وأضاف بوكر أن مدى  
 " في ھذا الصدد.الھیكلي

  ، ھو المسؤول عن وفاة شقیقھ. قال بوكر إنھ بصرف النظر عن ذلك أنورن إ P17 كیف قالو P17تابع بوكر حدیثھ عن وفاة شقیق 
تعرض للضرب حتى   P17إلى أن شقیق    قد أشارت  األدلة المقدمة في المحكمة بعد ذلكغیر أن  مزیًدا من المعلومات.    P17م  قدّ یلم  

على الرغم من إخفاء الھویة]    P18اسم  بوكر  [ذكر    P18قدم  یلم    ،بوكروفقًا لو].  251[في الفرع    المعتقلینالموت على أیدي زمالئھ  
تعرض للضرب حتى   P17في المحكمة أن شقیق  تُلیت  التي    الفیسبوكت الدردشة ذات الصلة على  أّكدأي معلومات في ھذا الصدد.  

 .زمیٍل معتقلبل الموت من ق

ھ أثناء  تعینسكانت  في مظاھرة لكنھ قال أیًضا "إنھ تخیل قصًصا    رسالن أنور    ھویة  تعرف علىزعم أنھ    P31قال بوكر أیًضا إن  
. أضاف بوكر أن  القصص  یختلق  ال یمكن الوثوق بشخٍص فبالنسبة لھ.  عالمات تحذیریة  ھي    األقوال". قال بوكر إن مثل ھذه  تحقیقھ
P31  في وقت الحق. أنور تعّرف علىقد 

أنھ رأى    %90ا بنسبة  أّكدً كان مت  P20أن    إلى  أشار بوكر   ،]الھویةاسمھ على الرغم من إخفاء    بوكر  [الذي ذكر  P20باالنتقال إلى  
 لم یكن   P20الذي ضربھ. قال بوكر إن الشيء الواضح الوحید في ھذه الشھادة ھو أن    التحقیقعلى اإلنترنت وأنھ كان ضابط    أنور

. استنتج بوكر أن أوصاف  بینما كان معصوب العینینعندما أصیبت عینھ    التحقیقضابط  من  وأنھ لم یحصل إال على لمحة    ،متأّكًدا
P20 وبالتالي ال یمكن للمرء أن یتوصل إلى أي استنتاجات. ،متسقة لم تكن 

 *** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

 *** 

 أنور شخصیة 

[ذكر بوكر بضعة شھود] لم یتمكنوا من المساھمة    غیر أنھم.  أنور  دینوناستنتج بوكر أن ھناك الكثیر مما یمكن قولھ عن الشھود الذین ی
 بأي شيء في ھذه المحاكمة.

. ی�اكان ود  تحقیق أنور معھ  إنھ أخبر المحكمة أن  ] قائًال الھویةعلى الرغم من إخفاء    P49اسم    بوكر[ذكر    P49إلى    بوكر  انتقلثم  
لنفسھ في أول   أنورالصورة التي رسمھا  بمصداقیةٍ  أّكد P56. وأضاف أن إطالق سراحھ یّسر أنورقال أیًضا إن  P58قال بوكر إن 

 .لھ التماٍس 

وافق على طلبھا بنقلھا إلى زنزانة أخرى    وأنھ  اعتقالھاأثناء    أنورأخبرت المحكمة أیًضا أنھا نُقلت لمقابلة    P32أشار بوكر إلى أن  
 تیھا ضرب إحدى شقیق  ھو من  أنورالمحكمة أن    P32وفقا لما أضاف بوكر. كما أخبرت    ،الشعور بھا ألسباب نفسیة یمكن ألي شخص  

وظل    ،P32ھناك شكوًكا كبیرة حول أوصاف    غیر أنھفي مكتبھ.    أنورھھا حتى غطت الدماء حجابھا عندما التقت العائلة بعلى وج
 P32  شقیقة  طلق سراحفقد أُ   یوًما. قال بوكر إنھ باألحرى  11استغرق    شقیقتھابقولھا إن إطالق سراح  قصدتھ  من غیر الواضح ما  

 للمحكمة. P33 تكما قال  ،اإلفراج  أنوریّسر بعد أن 

عدم   تفضل  ةقدم أیًضا شھادة شاھد  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةمكتب  من    كنابمانكبیر المفتشین الجنائیین  إن    قائًال مضى بوكر  
  مؤسفًا  إال أنھ ال یزال  ،كانت مفھومة  نتسفي المحكمة. قال بوكر إنھ على الرغم من أن أسباب عدم قدومھا إلى كوبل  ااإلدالء بشھادتھ

ولم یكن   ،وقدم لھا القھوة ،كان ودوًدا رسالنالشرطة أن أنور  ت أخبر ةأن الشاھد إلى بوكر  وأشاربشھادتھا في المحكمة.  تدلِ أنھا لم 

https://ar.syriaaccountability.org/2347/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-impertinence-defense-counsel-questions-the-role-of-anwar-al-bunni/
https://ar.syriaaccountability.org/3617/
https://ar.syriaaccountability.org/3224/
https://ar.syriaaccountability.org/3010/
https://ar.syriaaccountability.org/3544/
https://ar.syriaaccountability.org/3733/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-i-abandoned-my-memories/
https://syriaaccountability.org/inside-the-raslan-trial-bashar-al-assad-makes-an-appearance/
https://ar.syriaaccountability.org/3205/
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سیكون مثیًرا كان    المحكمةطرح المزید من األسئلة على ھذه الشاھدة في    ا لـ"النظام القدیم". قال بوكر إنوكان مخلصً   ،عنیفًا تجاھھا
 لالھتمام. 

جعل   شعور بالضیقال  اشدید أثناء شھادتھ أمام المحكمة. قال بوكر إن ھذیق  كان یعاني من ض  ،ُمّطلع وھو شاھد    ،P21إلى    انتقلثم  
في خوف دائم من    رسالنأنور    كان  قال شیئًا واحًدا ذا مصداقیة:فقد    ، قول الحقیقة. ومع ذلكی  P21من المستحیل تقییم ما إذا كان  

 ]. 251طالب حسن [موظف علوي في الفرع 

وقدم لھا القھوة وسمح لھا بتدخین سیجارة. باإلضافة    اودودً   كان  أنورالتي أخبرت فیھا المحكمة أن    P16شھادة    إلى  بوكر كذلك  أشار
أمٍن  الذي عمل    ،P5قال    ،إلى ذلك الفرع  حارس  الموظفین اآلخرین    المعتقلینمعاملة    یسئلم    أنورن  إللمحكمة    ،251في  وأمر 

شخص في   ألي  ھ كانالمحكمة أن  P10أخبر  و   كان محققًا ودوًدا.  أنورأیًضا إن    P9. قال  المعتقلینمتناع عن ممارسة العنف تجاه  باال
عالج  أن یقوموا ب[ ُسمح لھمالذین  251على األشخاص في الفرع  سلطةأي  رسالن لم یملك وأن أنور ،الفرع الحریة في فعل ما یرید

قال أیًضا إن    P52 أنإلى فرع الخطیب. وأضاف بوكر    واقلنُ   قد  40  قسموأن العدید من األشخاص الذین لقوا حتفھم في ال  ،المعتقلین]
 .بھ P53 مرّ وھو ما كان مشابًھا لما  ،إطالق سراحھ یّسر أنور

صعوبة االنشقاق بأمان ومغادرة سوریا. قال بوكر   حول أنور أقوال P54 دأكّ  ،إنھ من خالل وصف وضعھ وانشقاقھ قائًال بوكر  تابع
  ، المخابرات   إدارة  ینتمي إلى الدائرة المقربة من P55 قال إنھ على الرغم من أنو.  جیدشخص  طیب وأنھ  بأنھ    أنوروصف  P55 إن

فمع وجود  .أي معلومات حول ھذه المسألة  یُعطَ ] ألنھ لم  285إلى  251[من الفرع  أنورإال أنھ لم یتمكن من تقدیم تفاصیل حول نقل 
سأل    ،المخابراتجھاز  في    تفاصیل العملیزل غیر قادر على توضیح    مول  1983المخابرات منذ عام    جھازفي    عمل  مخابراتضابط  

 أنور أي افتراضات حول منصب    تقدیم  في المخابرات أن یكون قادًرا على  ذو صلھلیس لھ منصب    بوكر كیف یمكن ألي شخٍص 
  كل ذلك حدث في "دولة قال إن  و. استنتج بوكر أن جمیع االفتراضات المتعلقة بھذا الموضوع ھي بالتالي مجرد تكھنات.  صالحیاتھو

 منغلقة وبعیدة".

مسؤولیة مؤسسیة   إیجاد. لذلك ال یمكن  البراءةوتفتقر إلى أدلة    أنورخلص بوكر إلى أن المحاكمة تفتقر إلى أدلة إدانة موثوقة ضد  
وامر أل  أنھ ال حاجةببساطة    یجدون  العامین  عینالسبب الذي جعل المدّ   أیًضا  قال بوكر إن ھذا قد یكونكما  .  أنور[علیا] في حالة  

 .251ي الفرع التعذیب الصریحة ف

 بتعویض مالي عن الفترة التي قضاھا بالفعل في السجن. حكموا وأن ی رسالنطالب محامي الدفاع بوكر بأن یبرئ القضاة أنور 

ھذا  كان    "فقد  ،وثق في الشخص الخطأ   لونھ  أو   رسالنالذي أخبر المحكمة أنھ یثق في أنور    P56  باقتباساختتم بوكر بیانھ الختامي  
 وحیاة أطفالي".حیاتي  سیكلفني

من قبل مترجم   ةلمانیلغة األالنص العربي إلى التُرجم  كتب بیانھ الختامي باللغة العربیة. ثم    رسالنأوضح محامي الدفاع بوكر أن أنور  
یجب على المترجمین في المحكمة إعادة ترجمة البیان األلماني إلى اللغة العربیة   ،وفقًا لبوكر و.  كذلك  النسخة األلمانیة  سیتلوالذي    الدفاع

 . أنورمترجم ل أفسحت المجالعلى اإلجراء المقترح ور القاضي كیرب  تد أصالتھ. وافقویؤكّ  أنوربعھ تلیت

 رسالن البیان الختامي ألنور 

 البیان التالي باللغة األلمانیة.] مترجم أنور  الت[

كان    نور،بل سیقول الحقیقة أیًضا. وفقًا أل  ،إنھ في ھذا البیان الختامي لن یدافع عن نفسھ فحسب  قائًال   ، بیانھ الختامي باسم هللا  أنوربدأ  
لعنف. قال إنھ كان من المفترض  ا  لمواجھة  ] مواردستخصص[  تكان  من الواضح بالفعل في المظاھرة األولى في دمشق أن الحكومة

.  اختراقیةبعد الخالفات العنیفة التي انطوت على استخدام أسلحة  فقد تغیر سلوك رجال األمن    أنور،تنظیم مظاھرات مضادة. وبحسب  
[في   المعتقلینأنھ حاول إبقاء عدد    أنورقال إن اعتقاالت شبیھة بتسونامي حدثت وانتشرت الفوضى والخوف بین الضباط. أوضح  

عتمد دائًما على إال أن األمر كان یأخرى] أو إطالق سراحھم.    اعتقال] منخفًضا قدر اإلمكان بمحاولة نقلھم [إلى مراكز  251الفرع  
 توفیق یونس. 

كان    أنور،على دمشق والمناطق المحیطة بھا. وبحسب  مسیطًرا  كان    لذيا  40  القسم   رئیسموضًحا أن حافظ مخلوف كان    أنورتابع  
"  مزریة] كان السبب في إحضار عدد كبیر من المعتقلین في "حالة  حافظبقیادة    40  القسم[  اإن ھذ  أنور"قوة ونفوذ عظیمان". قال    لحافظ

عن اعتقال العدید    ومسؤوالً   الطالب  [شؤون]  قسمأن باسل الحكیم كان رئیس    أنورالترحیب. أضاف    ةحفلب  واستُقبلواإلى فرع الخطیب  
قال   المعارضة.  أنھم أعضاء في  یُزعم  الذین  الطالب  المعتقلین  أنورمن  العنف ضد  ذات مرة  أدان  إنھم جمیعًا   ،إنھ عندما  لھ  قیل 

   إرھابیون.

.  أنور مسقط رأس  ،لیخبره أن الناس تظاھروا في الحولة أنوراتصل توفیق یونس ب ،2011أبریل /نیسانأنھ في أوائل إلى  أنور أشار
اللحظة التي قرر فیھا االنشقاق.  كانت  إن ھذه    أنور د اآلن خائنًا. قال  عإنھ یُ   نورجرت ھذه المحادثة في مكتب كمال األحمد وقیل ألوقد  
نیوف ومحمد  ي  علو خضور  توفیق یونس ومحمد العبد هللا ومحمد    تضم  نةأضاف أن الحرس الجمھوري والفرقة الرابعة شكال لجكما  

 أعضائھا.والفرقة الرابعة عقید  عبد المنعمعلي والفرقة الرابعة بأكملھا و
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ذكر مرتین أنھ   ،كل یوم. ولتقلیص عدد المعتقلین  التحقیق م محاضر  وكان یُسلَّ   ،ستمر لشھور كانت تإن االعتقاالت التعسفیة    أنورقال  
  لجنة إن ال  أنورقیل لھ أن یصمت وال یتحدث عنھا مرة أخرى. قال    ،عندما أثار القضیة مرة ثالثةوال توجد مساحة كافیة [في السجن].  

إنھ قام   أنور]. قال  لجنةال  هھذوقعة [من  تسلیم األوامر المُ   كان یتم  ،في الصباح التاليویوم.    مساء كل  باالجتماع  تللتو بدأ  اي ذكرھتال
 بمحاولتین فاشلتین لالنشقاق. 

أخبره خاللھا أحد    2011  ،مایو/أیار  11للمحكمة في بیانھ الختامي إنھ تلقى مكالمة ھاتفیة من أحمد نوح وخضر قدور في    أنورقال  
أثناء   حضوربال  40  القسمُسمح ألعضاء    ھوأن  ،ھذا الشخص  بالتحقیق معوأن الموظف لدیھ إذن    للتحقیق   P39  أن یجلبالموظفین  

.  P39بدأ أحمد نوح ومحمد عبد هللا بإھانة    ،عن عائلتھ  P39الحدیث مع    أنورعندما بدأ  و.  P39  جلبل  أنور. لذلك ذھب  التحقیق
إنھ عندما طلب فیما بعد أوامر    أنورأن شخًصا آخر أمره بذلك. قال    أجابالموظف    إال أن  ،یفعل ذلكال  ھذا الموظف أ  أنورأخبر  

 قیل لھ ببساطة إن ھناك أوامر.  ،التحقیقإلجراء ھذا  مكتوبة

". وأشار  ]سلطةأي [فصاعًدا ولم یعد لرئیس القسم    اللحظةالتحقیق كانا مفتوحین ألي شخص منذ ھذه  قسم  فإن "السجن و  ،نور أل  فقًاو
حضر شخصان إلى مكتبھ لدعوتھ إلى مكتب رئیس الفرع ألن عناصر من الحرس الجمھوري    ،2011  عام  كذلك إلى أنھ في صیف

كان ذلك عندما بدأت إعادة ھیكلة الفرع.   أنور،إن عمر شنان وعبد المنعم النعسان كانا حاضرین أیضا. وبحسب    أنوراشتكوا منھ. قال  
أصبح    ،إنھ منذ ھذه اللحظة فصاعًدا  أنور. قال  یتصرف كأنھ مسؤول عن نفسھ  كل ضابطأصبح  و  للتحقیقات.  فعليلم یعد ھناك رئیس  و

كیفیة التعامل  وا  أعاله] في مكتب رئیس الفرع كل مساء. وناقش  ة[المذكور  لجنةال  تع. اجتمفحسب  بفحص بعض نتائج التحقیق  یكتفى
 .إقرارھا فیما بعدإن [رئیس الفرع] وقع [أوامر] تم  أنور. قال والتنسیقیات والمشافيمع المظاھرات 

بسبب  نُفّذت،  ذھب توفیق یونس وعمر شنان في مھمة إلى الزبداني. و  ،نتائج [التحقیق]. ذات مرة  إرسالإن مھمتھ كانت    أنورقال  
ھذه    وأثناءمھمات مماثلة في الغرب والشرق وفي أجزاء من المنطقة شمال دمشق وفي مدینة دمشق.    ،]251نتائج التحقیق [في الفرع  

  أنور أوضح    ین عن فرع الخطیب في ذلك الوقت.إنھما كانا الضابطین المسؤول  أنورقال رئیس الفرع لعبد المنعم النعسان و  ،المھمات
 المشفى   موظفيكان عبد المنعم النعسان وثالثة موظفین مقربین مسؤولین عن    ،عن فئتین من المعتقلین  للمحكمة أنھ عندما كان مسؤوالً 

" ونقلوا  ر[المعتقلین] لیل نھاقاموا بتعذیب  فإن عبد المنعم النعسان وثالثة آخرین "  أنور، والمتظاھرین المسلحین واإلرھابیین. وبحسب  
التي كان   التحقیقاتمحاضر    أنورأرسل    ،من ناحیة أخرىو].  أنورالمعلومات من ھذه الجلسات مباشرة إلى رئیس الفرع [دون إشراك  

 عنھا إلى رئیس مكتب رئیس الفرع.  مسؤوالً 

ذھب إلى مكتبھ واتصل بالسجن ألنھ كان الضابط  والخطیب] للعمل. إلى [ قدمعندما  سمع صرخات من السجن أنھ إلى أنور أشاركما 
  ، مخلوف  قسم حافظ  ،40  القسمإن الشخص على الجانب اآلخر من الخط أخبره أن    أنورالمسؤول عن الفرع في ذلك الوقت. قال  

 كانوا یعذبون الناس في السجن.   ،وكذلك محمد عبد هللا وأحمد منعم

. وأشار إلى أنھ عندما  2011أغسطس  /آبم الجیش السوري إلى الحولة. وافترض أن ذلك حدث في إن ھذا حدث عندما تقدّ  أنورقال 
 توفي إن أحد أقاربھ    أنورالراحة لمدة ثالثة أیام. قال    الحصول على قسط من  لم یتمكن من  ،سمع بالقصف المدفعي وعملیات اإلعدام

بھم بسبب الوضع    أال یأتي ویعتنيعائلتھ طلبت منھ    غیر أنوكذلك أحد أحفاد شقیقتھ.    ، في العشرین من عمره  كانو   المجزرةأثناء  
عدة    40  قسماعتقل الجیش السوري وال   ،. في ھذا الوقت2012  عام  موقفًا آخر حدث في یوم رأس السنة الجدیدة  أنوروصف    الخطیر.

  170حوالي    واعتُقلبإجراء تحقیقات أولیة في ھذه القضایا.    امكلفً كان  إنھ    أنورسابقًا. قال    وصفأشخاص و[...] [بطریقة] مماثلة لما  
 ، أو حتى أقل  ،منھم  30  نحووقال للمحكمة إن    .نوروفقًا أل  ،معظمھم من العاملین المیدانیین الذین ال عالقة لھم بالمعارضة  ،شخًصا
إنھ طالب بإرسال    أنورقال    أو اتھموا بامتالك أسلحة بشكل غیر قانوني.  قانون المخدرات وشاركوا في مظاھرات  سابقًاانتھكوا    كانوا قد

تم    نور،أل  اوفقً عنھم.    الذین كان مسؤوالً شخًصا    170الـ  بإطالق سراحذات الصلة إلى رئیس مكتب رئیس الفرع. وأمر    المحاضر
أطلق سراح   أنورألن حافظ مخلوف قال لتوفیق یونس إن    ةاستدعاؤه بعد ذلك إلى مكتب توفیق یونس بعد یوم أو یومین من الحادث

أطلع   لذلك  الصلة.على    توفیق   أنورإرھابیین.  ذات  بحافظ    أنورمن    توفیقثم طلب    الملفات  الملفات] واتصل  [تصفح  التوقف عن 
أنھ "في منتصف   أنور  توفیقأبلغ    ،عندما انتھت المكالمةوالمكالمة.    نھایةاالنتظار لمدة عشر دقائق حتى    أنورُطلب من  ومخلوف.  

للمحكمة إن ذلك حدث عندما طلب نقلھ إلى الشرطة.    أنورومحاسبتھ. قال    أنورضد    العاصفة" وأن حافظ مخلوف یرید بدء تحقیقاتٍ 
 وقال إن نسخة من ھذا الطلب مرفقة ببیانھ الختامي المكتوب.

 قب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]بناًء على ما استطاع مرا  أنورطلب نقل نسخة ُمعاد صیاغتھا من [یوجد أدناه 

 من: العمید 

 إلى: إدارة المخابرات العامة

 الشرطة  جھازل واالنتدابعقد الطلب إنھاء 

 نقلھ إلى وزارة الداخلیة. 251الذي یعمل حالیا في الفرع  أنور یطلب

 من قبل:  یُوقع



International Research and 
Documentation Center  

13 

 251الفرع في عمید ال

 قرار رئیس إدارة المخابرات العامة

 

سیحدث في وقتھ. قال  كان  بالعودة إلى مكتبھ وأن كل شيء    أنورأخبر    ،] ھذا الطلبتوفیقللمحكمة أنھ عندما قرأ [  موضًحا  أنور  تابع
  وا عنعدم الناس وطُ أُ "حیث    ،إنھ أرسل بعد ذلك صھره إلى الزبداني إلجراء ترتیبات مع الجیش السوري الحر. ثم حدثت المجزرة  أنور

كان ھناك أیًضا وإلى مكتب توفیق یونس بعد یومین.    يإنھ استُدع  أنورقال    لمیلیشیات العلویة والشیعیة." على ید اوابححتى الموت وذُ 
إجراء مقابلة معھم وذكر أن اإلرھابیین   أنوروُطلب من    ،]ُحجبت المعلوماتمترجم و[باإلضافة إلى    ،ممثالن عن قناة تلفزیونیة روسیة
 ت أوراقًاكانھا  وأن جمیع"وضع كل أوراقھ على الطاولة    أنوربأن    توفیق  أجاب  أنور،رفض  عندما  و   اإلسالمیین ھم من نفذوا الھجوم.

 أنور أي شخص آخر [انشق]. قال  كتبعتھ  قد  المكاتب األمنیة  إال أن    PW2_97/PW2_100إنھ اتصل بعد ذلك بـ  أنور ". قال  خاسرة
ضد االعتقاالت التعسفیة [كان  رأیھ    أن  یعرف  ألنھو  ،]ُحجبت المعلوماتیعیش اآلن في [  PW2_97 / PW2_100للمحكمة إن  
 ساعده.  أنورتأكید أن  فإن بإمكانھوالتعذیب] 

تحول باألحرى إلى حرب أھلیة مسلحة". وأضاف قد  وأن الوضع "  2012ظاھرات انخفض منذ عام  مموضًحا أن عدد ال  أنورتابع  
وكذلك    وأحمد نوح  عبد المنعمو  40جاءت ھذه األوامر من القسم  فقد  أنھ لم یصدر أوامر بتعذیب أي شخص أو إساءة معاملتھ مطلقًا.  

: توفیق یونس  ھما  انتمائھم لشخصینو  خضوعھم  كانتبالتعذیب]    لألمرإن دوافعھم [  أنورمن مدیر السجن وثالثة من موظفیھ. قال  
لم یشارك قط في أي أعمال  أنوروحافظ مخلوف. وأضاف   أنھ  یفھم  المرء أن  أو    ،أنھ یجب على  المظاھرات  مثل االعتقاالت في 

 .251المداھمات أو أي أعمال أخرى خارج الفرع 

 الوفیات

 ما یلي: یتلومترجمھ  أنور جعل ،251فیما یتعلق بالوفیات في الفرع 

المعتقل إلى مشفى الھالل   أُرسل  ،. ونتیجة لذلكساحة] في الُحجب االسمشخص إلى فرع الخطیب حیث فحصھ الطبیب [  أُخذ )1
أحد أفراد الحرس الجمھوري.    على یدسبق أن تعرض الشخص للضرب على رأسھ    وقد  بنزیف داخلي.  ااألحمر حیث توفي متأثرً 

 بأوامر من الحرس الجمھوري.  حدث كل شيء
 عائلة وھو رجل من    ،شخًصا إلى فرع الخطیب. نُقل أحدھم  45  حواليأحضر الحرس الجمھوري    ،إدلب   فيعلى إثر حادثةٍ  )2

قیل   ، الكسرفي  سبب  ّمن تع  أنورلرجل. وعندما سأل  ل  الیُسرى  جلرِّ الكسًرا في    أنورعلى نقالة. الحظ    ،] في حرستاُحجب االسم[
بعد ثالثین و.  من فرع الخطیب  المشفى  إلى قل الرجل  الرجل انتقاما منھ. نُ تسبب في إیذاء  في حرستا    نقطة التفتیشلھ إن رئیس  

ن عن  والالمسؤ  ارئیس الفرع وحافظ مخلوف ھم  ،توفیق یونس  إن  .اءألنھ فقد الكثیر من الدمرئوي  توفي بسبب انسداد    ،دقیقة
 عن الجرائم الجماعیة.المسؤوالن  وھما ،ذلك

قل إلى المشفى فور أصیب في دمشق ونُ حیث  بعیار ناري إلى فرع الخطیب.    امصابً   معتقًال ذات مرة أحضر محمد العبد هللا   )3
 وصولھ إلى الفرع.

إلى ونُقل  قًال إلى ساحة فرع الخطیب. وكان المعتقل ینزف من أنفھ وفمھ.  معت  40  القسمیوسف إبراھیم من    ، أحضر مرة  ذات )4
  وُسلبت منھ قد تعرض للضرب    كان  أن ھذا الشخص  PW1_95الحقًا من    أنورعلم  والمشفى حیث توفي بعد ثالثین دقیقة.  

 ُطلب منھ التزام الصمت. ،رئیس الفرع أنورا أبلغ عندمو]. 40 القسملیرة سوریة [من قبل سلطات  2000
الذین كان یتعین   یحققون مع المعتقلین  40  القسموأعضاء    عبد المنعمكان    ،فحسببالتحقق من نتائج التحقیق    أنورمر  أُ عندما   )5

 .أنورلم تُحل إلى  التحقیقات. لكن نتائج ھذه المشفىنقلھم إلى 
عشرة أضعاف. بلسجن]  ل[وجود عدد من المعتقلین یفوق القدرة االستیعابیة  إن المظالم في الفرع ناتجة بشكل رئیسي عن   .أ

مستوى   ن. وانعكس ذلك علىبتعذیب المعتقلی  كان الناس یعانون من سوء التغذیة. وقام طبیب الفرع والضباط ومدیر السجن
 كما شھد الشھود.  ،لكنھ لم یستطع فعل أي شيء حیال ذلك ، على ذلك  أنورالظروف العامة في الفرع. لم یوافق 

 نظام".ال"أعداء  ین عّداھمتوفیق یونس وحافظ مخلوف ھما المسؤوالن عن إصابة واعتقال أعضاء المعارضة الذإن  .ب
قسرا.  ی  كان .ج أشخاص  إخفاء  المفقودین  و تم  عائالت  بین  التعامالت  ھذه  مثل  یحظر  القانون  أن  من  الرغم    وجھاز على 

تم إنشاء قائمة مركزیة  ،العائالت بالمعلومات عبر الھاتف. بمجرد إقرار قانون مكافحة اإلرھاب أنورفقد زود  ،المخابرات
ق. تمكن أفراد عائالت المفقودین من التوجھ القائمة متاحة في مكتب المدعي العام بدمشھذه  إن  وبأسماء جمیع المعتقلین.  

 لدى الشرطة وقوات األمن. المعتقلونإلى مكتب المدعي العام واالطالع على قائمة المعتقلین بمن فیھم 

 للجریمة: أركانثالثة  یذكرللمحكمة أن القانون السوري  أنورأوضح 

 المعنوي  الركن ،والنیة) اإلرادة 1

 المادي  الركن) 2

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/09/inside-the-raslan-trial-i-know-we-defected-relatively-late-but/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/inside-the-raslan-trial-prosecution-life-sentence-expected/
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 اإلجرامي] الفعل[إتمام  النجاح) 3

 إنھ یجب أن تكون ھناك عالقة سببیة بین العناصر الثالثة. أنورقال 

  ھ لم تكن لھ إنقال  و .  كل ما أوتي من قوةحاول مساعدة الناس بفقد    ،على العكس من ذلك بل  صدر أوامر قط.  للمحكمة إنھ لم یُ   أنورقال  
  القسم فإن رئیس    أنور،صمت. وبحسب  لتزم الكان علیھ أن ی   ،40لقسم  ل  وبالنسبةممارسة التعذیب.    عزمواعلى الضباط الذین    سلطة

 خرى ألنھ تلقى الكثیر من المعلومات. المخابرات األ أجھزةو 251[حافظ مخلوف] كان یشكل خطرا على الفرع   40

فقط عندما بدأ حافظ مخلوف  و.  عادة  التابع لھ  سجن الو  251األشخاص من الخارج من الوصول إلى الفرع    عدم تمكُّن  أنوروصف  
 استسلم رئیس الفرع وسمح للقسم بدخول الفرع. ،عملھ

انشقاقھ    أنورقال    د أكّ حیث  .  P55و  P54و  P53و  P49و  P15و  كریستوف رویترو  P10و  P5ھا عدة شھود:  أّكدإن أسباب 
أنھ فقد سبعة من أقاربھ. مات اثنان منھم تحت   أنوركان علیھ التنازل عن امتیازات كثیرة عندما انشق. وأضاف    أنورأن    جمیعھم

 .أیًضا تل أحد أحفادهوقُ التعذیب 

لسوء المعاملة.   جمیعًا  تعرضواوقد  قل أشخاص من الزبداني إلى فرع الخطیب.  نُ   2012إلى أنھ في نھایة شھر رمضان عام    أنورأشار  
نُقل إلى الفرع  حیث  قل إلى منصب آخر.  ونُ   عوقب  فحاول مساعدتھم. كان ھذا عندما  ا رسمیً   ینأي منھم مطلوب  ھ لم یكنأن  أنوراكتشف  

لم یعرف كبار الموظفین اسمھ وكان مجرد عضو في و.  ارسمیً   انتدابًاكن  یلم    اھذإن    أنور قل من ثالثة أشھر. قال  أل  وبقي فیھ  285
 بعد ذلك. وانشق .لجنة

من المثول    PW4_100] وُحجب االسم] و[ُحجب االسملم یتمكن العدید من األشخاص مثل [  ،إنھ بسبب الوضع في سوریا  أنورقال  
المحكمة.   بإمكان  فقد  أمام  التحدث عن مساعدة    PW2_97    /PW2_100كان  المشھورین  العظیمة    أنوروغیره من األشخاص 

إنھ وصل إلى نقطة لم یعد لدیھ فیھا نفوذ ألنھ كان ضد توفیق یونس    أنوركثیًرا. قال    لھامن أج] والتي غالبًا ما كان یخاطر  للمعتقلین[
 إنھ سبق أن أوضح ذلك. أنورقال وه إرھابیا ألنھ من الحولة. اعدّ  لذینوحافظ مخلوف ال

لى لم یقدر عمن مساعدة المزید من الناس وألنھ    ألنھ لم یتمّكن" وقال إنھ یشعر باألسف  والضحایا  إلى "الشعب السوري   أنورثم التفت  
أنھ وأسرتھ ضحایا    أنور أنھ یتحسر على "انقراض ھذا الشعب [السوري] العظیم". وأضاف    ،كما تال مترجمھ  ،إیقاف "آلة الموت". كتب

ھداء" وتوفي حفیده البالغ من الش  میتةاثنان منھم "  وقد مات  حكومیة أیًضا.بسبب أفعال    . وأشار إلى أن سبعة من أقاربھ ماتواكذلك
ا حدث في مسقط رأسھ.  إنھ كان مؤلًما جًدا أن یسمع عمّ   أنور". قال  فعلیًا  العمر عشر سنوات "برصاصة أصابت رأسھ وفجرت رأسھ

ما زالت ھناك   أنور،ریاء. وبحسب  األبوقتل  إصابة    عارضقال إنھ  و.  اقھوسعھ لمساعدة اآلخرین حتى انشقبفقد فعل كل ما    ،ومع ذلك
 أخبار سیئة من شمال سوریا حتى الیوم.

إلى   تكیف أن األمراض المزمنة واالنفصال عن عائلتھ ووطنھ أد  ، أنھ اآلن وقد قارب على الستین من عمره،كذلك  أنوروصف  
ال وإنصافا فوق كل شيء. السنوات الثالث الماضیة. وخاطب المحكمة قائال إنھ یتمنى حكما عاد  الذي أمضى فیھ  ،االعتقالتمزیقھ في  

من قتل نفًسا بغیر نفس أو فساٍد في األرض فكأنما قتل الناس جمیعًا ومن أحیاھا فكأنما  قولھ: "ب)  5:32من القرآن (  أیة  أنور   اقتبسو
 ".أحیا الناس جمیعًا 

خلص إلى أن ھناك العدید من المعتقلین الذین لم یستطع مساعدتھم في ذلك الوقت والذین یمكن أن یكونوا اآلن من بین الصور في  
 إنھ یؤمن بالقانون والقضاء األلماني وسیقبل حكم المحكمة.  أنورملفات قیصر. وقال 

لم تسقط السماء علینا" إن  وأنھ "  2022  ینایر،/كانون الثاني  12  المحكمة، إلغاء یوم المحاكمة المقرر في  ةالقاضي كیربر، رئیس  تأعلن
الخمیس   یوم  أنور  محاكمة  في  الحكم  إعالن  الثاني  13فسیتم  أنھأوضحت  .  2022  ینایر،/كانون  [   سیكون  كیربر  كانون    13في 

األلمانیة والعربیة المنقول من    تینالصوت باللغمقعًدا إضافیًا للصحفیین في غرفة منفصلة حیث یمكنھم االستماع إلى    15]  ینایر/الثاني
صباًحا إذا لم یتم اإلعالن   7صباًحا مع افتتاح قاعة المحكمة في الساعة    10قاعة المحكمة. سیبدأ الیوم النھائي للمحاكمة في الساعة  

 عن أي شيء مخالف في بیان صحفي ذي صلة. 

 . بعد الظھر 1:53فعت الجلسة الساعة رُ 

 صباًحا حیث سیتم إعالن الحكم ضد أنور. 10في الساعة  2022 ،ینایر/كانون الثاني 13الجلسة القادمة في ستُعقد 

https://ar.syriaaccountability.org/3694/
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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 58التقریر 
 2021كانون األول/دیسمبر،  13: اریخ الجلسةت

 

 

 فصیلرسالن بالتّ  أنوررسالن: ُحكم  أنورداخل محاكمة 

  أنورمن محاكمة    110الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصیل الیوم    58یسرد تقریر مراقبة المحاكمة رقم  
ً   أنورالقضاة    جد حیث ورسالن في كوبلنتس بألمانیا.   حالة تعذیب    4,000وجریمة قتل،    27  ارتكاب   في  بالتواطؤ  مذنبا

ً فقوجرائم ضد اإلنسانیة. وبصفتھا  وحرمان شدید من الحریة، وثالث حاالت عنف جنسي    لفرار ا  أنورللقضاة، كان بإمكان    ا
ورأى  في االستفادة من امتیازات منصبھ داخل أجھزة المخابرات.   أن یستمر، إال أنھ اختار في وقت مبّكر بأمان مع أسرتھ 

األدلة، ُحكم    مجمل  وبناًء على   للعقوبة  فة دة والمخفِّ العوامل المشدِّ النظر في  وانتھازي. وبعد  ُوصولي    شخصٌ   أنورالقضاة أن  
 بالسجن مدى الحیاة. اقرأ المزید ھنا.  أنورعلى 

 الملّخص/أبرز النقاط: 
 

 2022كانون الثاني/ینایر،  31 –الیوم المائة وعشرة 

  أنورالقضاة    حیث وجد.  تسرسالن في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلن  أنورالیوم األخیر من محاكمة  ھو  كان ھذا  
حالة تعذیب وحرمان شدید من الحریة، وثالث حاالت عنف    4,000وجریمة قتل،    27بالتواطؤ في ارتكاب  مذنباً  رسالن  
ً بصفتھ رئیس  رسالن،  أنورجرائم ضد اإلنسانیة. ووجد القضاة  بصفتھا  جنسي     إدارة ب  251في الفرع    لقسم التحقیق   ا

العامة   الل  دمشق، مسؤوبالمخابرات  اعتداءات  ن الحكومة السوریة شنت  إالقضاة    قال.  السجنمرافق  و  تحقیقاتعن 
إن ظروف ا  2011  ،أبریل/نیسان  29النطاق ضد المدنیین منذ    ةوواسع   منھجیة في    عتقالالعلى األقل. وقالوا أیضاً 
العوامل    فيالقضاة    نظر كما  .  مدى الحیاةرسالن بالسجن    أنورُحكم على  صدر ال وتعذیب.  ال  ضرباً من  تعتبر  251الفرع  

للعقوبة والمخفِّفة  دة  یستطیعون    ،المشّدِ ال  أنھم  إلى  الُجرم    ثباتإوخلصوا  التحدید.جسامة  وجھ  ً وفقو  على  للقانون    ا
ً عام 15 قضيیم بطلب لإلفراج المشروط بعد أن التقدّ  نورألیمكن   األلماني،  من عقوبتھ. ا

، أعلن الدفاع أنھ سیستأنف  على النقیض من ذلكوكم.  الحُ عن    راضونإنھم  المّدعون العامون  قال    الُحكم،  صدوربعد  و
 كم.الحُ 
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 2022 ،كانون الثاني/ینایر 13 – 1لمحاكمةالیوم المائة وعشرة ل

من غرفة  الجلسة  صباحاً بحضور سبعة عشر شخصاً وتسعة عشر صحفیاً. تابع المزید من الصحفیین    10:17بدأت الجلسة في الساعة  
المحكمة. قام ستة مصورین بالتقاط    مبنى منفصلة حیث استمعوا إلى البث الصوتي. كما انتظر حشد من الصحفیین والمصورین أمام  

 مقاطع فیدیو وصور داخل قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

 عین بجانب محامیھم.عین، شارمر ومحمد. جلس العدید من المدّ االدعاء المدعیان كلینجھ وبولتس. ولم یحضر محامیا المدّ مثّل 

 أصدرت المحكمة الُحكم اآلتي: 

 ل لجلسة االستماع الشفویة التي أعلن فیھا الحكم.] [ھذه لیست نسخة طبق األصل للحكم الرسمي، وإنما ملخص مفصّ 

حالة تعذیب وحرمان شدید من   4,000صدر الحكم التالي باسم الشعب: وجدت المحكمة المّدعى علیھ أنور رسالن مذنباً بارتكاب  
من    9و  6و   5و  1) الفقرات  1(7المادة    بموجبجرائم ضد اإلنسانیة  بصفتھا  جریمة قتل، وثالث حاالت عنف جنسي    27الحریة، و

ً . كما  قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا حالة إصابة بدنیة    25التسبب في  جریمة قتل، و  27بارتكاب    وجدتھ المحكمة مذنبا
تشكل إحداھا   رھائن، وثالث حاالت اعتداء جنسي،وحالتي احتجاز    حالة حرمان شدید من الحریة،  14خطیرة، واعتداءین جنسیین، و

 عى علیھ بالسجن مدى الحیاة.م على المدّ كِ . حُ حالة اغتصاب خطیرة جداً 

،  P48  ،P39  ،P34  ،P1  ،P22  ،P50یجب أن یتحمل المحكوم علیھ تكالیف المحاكمة، بما في ذلك النفقات التي تكبّدھا المّدعون  
P11 ،P41 ،P12 ،P25 ،P19 ،P38 ،P42 ،P30 ،P27  ،P32 ،P33 ،P28 ،P16 ،P47. 

عبر مكبرات الصوت   وسیتم بثّھاللجلسة بأكملھا    تتابعیة بعد تالوة الحكم، أعلنت رئیسة المحكمة كیربر أنھ ستكون ھناك ترجمة عربیة  
حیثما أمكن ذلك، على الرغم من عدم   )FFP2كمامات كوفید من نوع (في قاعة المحكمة. طلبت من جمیع أطراف القضیة ارتداء  

 طلب كیربر.]بجمیع األطراف  التزم. [القضیة وجود أمر رسمي یجعل ذلك إلزامیاً ألطراف

 تابعت القاضي كیربر تالوة حجج الُحكم:

یلي لیس نسخة طبق األصل من الُحجج التي ساقھا القضاة والتي تمت تالوتھا في المحكمة، وإنما یستند إلى ما تمّكن   [مالحظة: ما
 مراقبونا من سماعھ في المحكمة.]

 مة: مقدّ 

ح ھذا الرقم بالفعل أن  أیام محاكمة. یوضّ   108الحكم، قالت رئیسة المحكمة كیربر إن ھذه المحاكمة أجریت في    ُحججقبل قراءة  
ً وتتطلب إعداداً  جداً  اإلجراءات بموجب القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي معقدة   . قالت كیربر  االّدعاء العام  من قبل  مستفیضا

الشكر لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة، الذي استمعت إلیھ المحكمة في عدة مناسبات، على إنھا ترغب بالتالي في توجیھ  
 ً األوروبیین لسنوات حتى اآلن. وأضافت أن ھذه   إلى جنب مع شركائھ  جمع المعلومات وإجراء التحقیقات في النزاع السوري جنبا

قا الذي  الدؤوب  العمل  لوال  لتتحقق  تكن  لم  بھ ضباط  المحاكمة  األلمانیةم  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  التحقیق   مكتب  المشاركین في 
المحاكمة لسنوات و إلى أن ھؤالء الضباط رافقوا ھذه  النزاع السوري. وأشارت كیربر    ا شھودبصفتھم    أدلوا بشھادتھمالھیكلي في 

 دائماً.الذي التزم بروح الزمالة ومھني أطراف القضیة على سلوكھم الوخبراء في عدة مناسبات. كما شكرت كیربر جمیع 

. وأوضحت أن مثل ھذه المحاكمات نعیالمدّ   ى بعض البیانات الختامیة لمحاميقالت رئیسة المحكمة كیربر إنھا اضطرت للتعلیق عل
شاھداً على مدار عامین. قالت كیربر إن بعض ھؤالء    80إلى حوالي    المحكمة  ستمعلقد كان ھناك سبب وجیھ لتمستحیلة بدون شھود.  

من قبل النظام. وقالت رئیسة المحكمة كیربر إنھا  لتھدید    عائالتھمسالمتھم وسالمة    تعّرضالشھود شھدوا في المحكمة على الرغم من  
ً   أشارتكل احترامھا لھؤالء الشھود. ومع ذلك،  عبّر عن  ت تسربت قوائم بأسماء شھود    حیث  تبقى حذرة أن  أنھ كان على المحكمة أیضا

أشخاص لیسوا عندما تواصل معھ  شاھد  التي أصیب بھا  ذعر  حالة الإلى الصحافة. وأضافت أنھ كان على المحكمة بعد ذلك أن تراقب  
خوفھ. قالت كیربر إن العدید ، وأدلى الشاھد بشھادتھ رغم  ھناك أذىأطرافاً في ھذه المحاكمة قبل اإلدالء بشھادتھ. في النھایة لم یكن  

أیسر في  لشھود. وخلصت إلى أن اتخاذ القرار في ھذه المحاكمة لم یكن  لدى اانعدام األمن  سبب الشعور العمیق بمن الشھادات تأثرت ب
شعور  محفوظة في تسجیالت كان من شأنھ أن یتسبب في    وجود أدنى شك في أن شھادات الشھودتم تسجیل المحاكمة ألنھ حتى  حال  

 انعدام األمن بین الشھود.ب

 مقّدمة: 

أن الحكومة السوریة شنت اعتداءات منھجیة    2021أشارت رئیسة المحكمة كیربر إلى أن القضاة وجدوا بالفعل في شباط/فبرایر  
كم األول ھذا الحُ صدور  . ولم تؤد األدلة المقدمة بعد  2011  ،أبریل/نیسان  29المدنیین على األقل منذ    السكانوواسعة النطاق على  

، فإنھا ستلخص بشكل موجز  2012و  2011نكر الوضع في سوریا في  یلم    المّدعى علیھ  إلى أي نتیجة أخرى. قالت كیربر، بما أن

 

 .  2021حاكمة إلیاد الغریب بعد فصل المحاكمتین في شھر شباط/فبرایر أیام من المحاكمة تشمل یومي م 110 1

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vstgb/englisch_vstgb.html#p0038
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بوجود   یتعلق  فیما  السابقة  واسع  ة منھجی  اتاعتداءالنتائج  تغطیھا  فترة  الالنطاق خالل    ةأو  من  التي  كان  ذلك،  ومع  االتھام.  الئحة 
 االعتداءات المنھجیة.الضروري أیضاً تقدیم لمحة موجزة عن الوضع في سوریا قبل تولي بشار األسد السلطة ألن ذلك كان أساس 

لناس في سوریا من  من ا  %70-60ودینیة متعددة في سوریا. قالت إنھ قبل النزاع، كان حوالي    إثنیةقالت كیربر إن ھناك مجموعات  
إنھم  ومن الناس من العلویین. ومع ذلك، فإن المجموعة األخیرة لھا التأثیر األكبر في السیاسة والمجتمع.    %11حوالي  كان  ة، ونّ السُ 

 .في الدولة حزب الوحیدالیمثلون غالبیة الضباط في الجیش ویسیطرون على حزب البعث، 

، تولى نجلھ 2000وفي في عام  . وعندما تُ 1970لطة في سوریا بعد انقالب في عام  ذكرت كیربر كذلك أن حافظ األسد تولّى الس
حالة الطوارئ،    أّدتفي عھد حافظ األسد. و  أصالً   اً النظام القمعي واالستبدادي في سوریا موجود  كان بشار األسد السلطة. ومع ذلك،  

صالحیات األجھزة األمنیة. وازدادت االعتقاالت التعسفیة بحق األشخاص غیر المرغوب  إلى توسعة  ،  1963التي كانت ساریة منذ عام  
  نتزاعستخدم ال، إال أنھ كثیراً ما یُ 1971على الرغم من أن الدستور یحظر التعذیب منذ عام  وفیھم واحتُجزوا في سجون المخابرات.  

لومات وترھیب الناس. وأضافت كیربر أن أشخاصاً ماتوا أیضاً في الحجز نتیجة ظروف االعتقال والقتل المباشر. وقالت كیربر المع
ألن حافظ األسد استخدم الجیش لقصف وقتل   مشھورةكانت    1982إن مجزرة حماة، المدینة التي تدعم المعارضة إلى حد كبیر، عام  

 آالف المدنیین.

 . 2001بشار األسد إلى سیاسة والده في عام  سرعان ما عاد، نفتاحمن االوجیزة فترة بعد ورئیساً ى أنھ بعد تنصیبھ أشارت كیربر إل 
قل أعضاء من المعارضة. وقالت كیربر إن بشار األسد بذلك بنى على جھاز  رضت قیود على الحریات السیاسیة مرة أخرى، واعتُ ففُ 

مخابرات والده. كانت المھمة الرسمیة ألجھزة المخابرات ھي الدفاع ضد األنشطة المعادیة للحكومة ومحاربة اإلرھاب والتطرف.  
 مراقبة السكان وقمع المعارضة.غیر أن عملھا الفعلي كان 

 مسار النزاع: 

طریقھ في النھایة لیصل    ، ظھر ما یسمى بالربیع العربي، خاصة في تونس ومصر. وشقّ 2010بر إلى أنھ في نھایة عام  أشارت كیر
وكانت ضد الحكومة.  للتظاھر  اد استعداد الناس للنزول عالنیة إلى الشوارع  دزامزید من الحریة،    الحصول على  أملوعلى  إلى سوریا.  

  فئةأكبر    تشكل   ، قدمن الشباب، وأولئك الذین لم یتمكنوا من االستفادة اقتصادیاً من النظام الحالي  المعارضة القائمة بالفعل، والمكونة
وأقارب األشخاص   ،الحكومةالتي مارستھا  أولئك الذین استاءوا من أعمال العنف  انضم إلى االحتجاجات كذلك  من الناس في الشوارع. و

یة رمزاً ونقطة تجمع للمظاھرات التي جرت نّ . وبحسب كیربر، كانت المساجد السُ المرحلة المبكرةقالھم وجرحھم خالل  الذین تم اعت
على ھذه المواقع،  رّكزت  للنظام الذي یھیمن علیھ العلویون    اإلجراءات المناھضةأن  بما  . قالت كیربر إنھ  معةالجُ   في الغالب بعد صالة

زید من  طالبت بم، اندلعت مظاھرات صغیرة ضد الفساد والفقر،  2011شباط/فبرایر  . في  من الوضع  مستائینالة  نّ السُ ازدادت أعداد  
 . مضایقاتألي  في الغالب ولم تتعرض ةسلمی في أجزاء مختلفة من سوریا. كانت تلك المظاھرات  حقوق المشاركة،

ض علیھم، ثم بِ قُ ورسم شعارات على الجدران.  ب، قام مراھقون في درعا  2011أشارت القاضي كیربر كذلك إلى أنھ في آذار/مارس  
آثار تعذیب واضحة بمجرد إطالق سراحھم. أدى ذلك إلى مزید من االحتجاجات في أجزاء أخرى من البالد.    ى أجسادھمظھرت عل

آذار/مارس، أعقب ذلك   18بعد ثالثة أیام، في  وى أولى االحتجاجات الكبرى في دمشق.  ، اندلعت إحد2011  ،آذار/مارس  15في  
ضد ھذه االحتجاجات أدت إلى إصابة عدة   ةفیالعن  االستجابةمزید من االحتجاجات في درعا ودیر الزور وحمص. قالت كیربر إن  

الجمعة. وتدخلت أیام  یھا آالف األشخاص، خاصة  أشخاص ومقتل شخصین على األقل. وتال ذلك مزید من المظاھرات التي شارك ف
أطلقت قوات األمن النار   2011  ،آذار/مارس  23القوات األمنیة باستخدام الغاز المسیل للدموع والذخیرة الحیة. أشارت كیربر أنھ في  

في دمشق وریف دمشق ودوما.   2011  ،نیسان/أبریل  1قالت إن األمر نفسھ حدث في  وتل الكثیر من الناس.  على مظاھرة في درعا وقُ 
 تخلّلھا قیام عدد قلیل من المتظاھرین بإلقاء الحجارة. وفقاً لكیربر، كانت المظاھرات سلمیة في الغالب، 

زعم النظام  حیث  على المظاھرات باستخدام عدة استراتیجیات في نفس الوقت.    مضت القاضي كیربر في بیان أن النظام السوري ردّ 
نفى النظام قتل وجرح الناس. وزعم أن االحتجاجات واالحتجاجات بھدف زعزعة استقرار سوریا.  دوالً أجنبیة أطلقت شرارة ھذه  أن  

لالنظام    عرض في المؤتمرات الصحفیة،  وقادھا إرھابیون.   المتظاھرین الستخدام العنف.   جاھزیة  ثباتین إلجرحى مزعومصوراً 
وقالت كیربر، في الوقت نفسھ، یبدو أن بشار األسد ناشد المتظاھرین وأعلن أن اإلصالحات ستأتي، وأنھى حالة الطوارئ التي استمرت 

نفاً من قبل قوات  ، ُوضعت شروط مسبقة لنھج أكثر ع2011من نھایة آذار/مارس    لكن بدءاً ، وأفرج عن سجناء. وعقداً من الزمن 
وتألفت الخلیة من كبار الضباط وكانت مھمتھا  . 2011مارس  آذار/قد تم إنشاؤھا بالفعل في    "خلیة إدارة األزمة"األمن. قالت كیربر إن  

الخلیة االستراتیجیة وأصدرت   ووضعتتقدیم الدعم المباشر لبشار األسد. وكان أعضاء الخلیة في الغالب من رؤساء أجھزة المخابرات.  
حق المظاھرات بالعنف ، كان ھدفھم ھو س2011األوامر بشأن كیفیة التعامل مع االحتجاجات. على األقل منذ منتصف نیسان/أبریل  

 من أجل منع اإلطاحة بالنظام.

، وجدت خلیة إدارة األزمة أن "مرحلة التسامح والتعاون [قد] انتھت". 2011نیسان/أبریل،    18قالت كیربر إنھ في اجتماع عقد في  
ش للتعامل مع المظاھرات. قالت  مت أوامر مفصلة، وأعلنت عدم اإلفراج عن أي معتقلین، وإذا لزم األمر، ینبغي االستعانة بالجیوقدّ 

، ووجدت أنھ "[كان] من الضروري بدء مرحلة أخرى.  2011  ،نیسان/أبریل  20كیربر إن خلیة إدارة األزمة اجتمعت مرة أخرى في  
كان الھدف ھو سحق االحتجاجات بأي ثمن: اضطھاد واعتقال وقتل وتعذیب  "  علینا أن نكسب ھذه المعركة باستخدام العنف المسلح.

بحكم األمر الواقع لقوات األمن إعطاء تفویض مطلق  "بأنھ  ل متظاھر أو أي شخص قریب من المظاھرة. ووصفت كیربر ھذا األمر  ك
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فصاعدا.  2011 ،آذار/مارس  30العنف ضد المتظاھرین". قالت إنھ نتیجة لذلك، زاد عدد الضحایا المدنیین بشكل كبیر من تمارس ل
النظام درعا وقطع المیاه واإلمدادات الطبیة.    اقتحم. وبعد یومین  2011  أبریل،/نیسان  23شخص بالرصاص الحي في    200تل  قُ 

تل البعض مع أھالي درعا، كما قُ   ھاتضامنخرجت للتعبیر عن  حتفھم في مظاھرات    نتیجة لذلك. كما لقي أشخاصكثیر من الناس  مات  
ً   200مات ما ال یقل عن  وعا.  در  حاولوا جلب الماء والطعام ألھاليممن   تلوا في أجزاء أخرى من قُ   شخص. قالت كیربر إن أشخاصا

في األشھر التالیة، وقعت مظاھرات شارك و. ووقعت العدید من المداھمات واالعتقاالت في دوما.  2011سوریا بنھایة نیسان/أبریل  
عدد مكون  من السوریین  ، توفي  2011، وازداد القمع بقیادة الدولة. خلصت كیربر إلى أنھ حتى تموز/یولیو  خاناتست  رقم من  فیھا  

 بسبب العنف الذي قادتھ الدولة.  خاناتمن أربع 

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

اقتُ  إلى أن مدینة حماة  القاضي كیربر  الجیش] في نھایة تموز/یولیو  أشارت  أیلول/سبتمبر وقُ   2011حمت [من قبل  المئات. في  تل 
قَ 2011 إلى  باإلضافة  العدید من األشخاص،  الجیش دوما واعتقل  الحیویة.  طْ ، حاصر  التحتیة  البنیة  أیلول/سبتمبر  وع   2011منذ 

ً فصاعداً، أصبحت المظاھرات   ة من عسكریین سابقین انشقوا عن جیش النظام، ونتیج  . كما تأسس الجیش السوري الحرأكثر تحصینا
استُ  بدأ في  ھدِ لذلك  المسلحة  الحكومیة والمعارضة  القوات  بین  المسلح  النزاع  إن  قالت كیربر  النظام.  عام  مطلع  فت مناطق سیطرة 
قبل   في الوقت نفسھ، استمرت المظاھرات السلمیة غیر العنیفة على الرغم من استخدام الذخیرة الحیة وزیادة العنف منو.  2012

ً سحق  التي انخرطت بشكل متزاید في    خرى،األمجموعات  ال، من بین  میلیشیات الشبیحة  قلوا اعتُ   االحتجاجات. وقالت كیربر إن أشخاصا
 إطالق النار علیھم.أن یتم  إذا خالف الجنود أوامر إطالق النار على المتظاھرین، فإنھم یخاطرون بوتلوا. وقُ 

حیث بتزاید العنف.    2012بذلتھا جامعة الدول العربیة، اتسم عام    أضافت القاضي كیربر أنھ على الرغم من جھود الوساطة التي
النظام مظاھرة  فّرق    2012  فبرایر /. وأشارت كیربر إلى أنھ في شباطازدادتالنزاع المسلح  وتیرة  استمرت االحتجاجات السلمیة، لكن  

أیضاً،   2012وأصیب العشرات. وفي شباط/فبرایر  تل شخص  سلمیة في دمشق باستخدام الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوتیة. وقُ 
في حین    ،وھجوم بالصواریخ عدة مرات. ووقعت مجزرة في ھذه المنطقة ادعى النظام أن إرھابیین ارتكبوھا  قتحامضت حمص التعرّ 

تفھم في إدلب بسبب مدنیاً ح  95، لقي  2012ونیسان/أبریل    مارس /في آذاروالنظام والملیشیات.  أصابع االتھام إلى  المعارضة  وّجھت  
]، أنورعى علیھ [القبض على كثیرین آخرین. وذكرت كیربر أنھ في الحولة، مسقط رأس المدّ إلقاء  تم  والنظام.  ارتكبھا  عنف  أعمال  

، استخدم 2012في نھایة تموز/یولیو وشخصاً آخر بالقرب من حماة.  55تل . وقُ 2012توفي أكثر من مائة شخص بنھایة أیار/مایو 
لسوري الذخیرة الحیة ضد المدنیین على الحدود السوریة األردنیة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على األقل. وأضافت كیربر  الجیش ا

 ت في دمشق استشھدوا خالل مداھمات للجیش السوري. ومض  ینمدنیمن التم اكتشاف أكثر من مائة قتیل    2012أنھ في آب/أغسطس  
أطلق النظام قنابل عنقودیة وحارقة على مناطق سیطرة المعارضة  حیث  .  مظاھر التسلحأنھ على مدار النزاع، ازدادت  في بیان  كیربر  

 ].على تسمیتھ القاضي كیربر اعتادتكما  ،ومناطق الجیش السوري الحر ودمشق ومحیطھا [ریف دمشق

إل  أشارت اللجنة من إنجلز كریستوفر ى شھادات الخبراء ، وكیربر أن ھذه التوضیحات واستحضار األحداث استندت بشكل كبیر 
وشھود   رویتر كریستوف وخلیة إدارة األزمة المذكورة أعاله إلى المحكمة،  الخاصة بق  وثائالم أیضاً  قدّ   الذي  ،والمساءلة للعدالة الدولیة
 آخرین. 

 ً عھد حافظ األسد. وأوضحت   في  حوریةآلیة مباألصل    قد كانتلو. في إخماد الثورة وفقاً للقضاة، لعبت أجھزة المخابرات دوراً أساسیا
بناًء على تفویضھا، وأجھزة المخابرات إلى عدة فروع.    تنقسمالمخابرات العامة.    إدارة، من بینھا  مخابراتكیربر أن ھناك خمسة أجھزة  

ة. وأضافت ض الناس بالفعل للتعذیب والقتل أحیاناً عندما كان حافظ األسد في السلطخاصة بھا، حیث تعرّ اعتقال  كان للفروع مرافق  
ى ھذه . وأوضحت القاضي كیربر أن بشار األسد تبنّ اعتقالالمخابرات العامة بھما مراكز  في إدارة    285و  251كیربر أن الفرعین  

،  2011، كانت المھمة، ال سیما ألجھزة المخابرات، ترھیب المعارضة وإبادتھا. وابتداء من آذار/مارس  2011ومنذ انتفاضة    الھیاكل.
أن أحد الشھود قال للمحكمة إن الحكومة "استمرت في تعذیب إلى  كیربر  أشارت  تعّرض الناس لالعتقال التعسفي والتعذیب والقتل.  

ر إن أسالیب التعذیب تضمنت بالتالي الضرب بجمیع أنواع األدوات واألسالیب، مثل الكابالت، والفلقة الناس كعادة قدیمة". وقالت كیرب
ح،  بْ تالمس األرض، وھي طریقة تسمى الشّ   من معاصمھم بحیث ال تكاد أصابع أقدامھم  تعلیق الناسو(ضرب الناس على أقدامھم)،  

)،  ونضربیُ إطار وداخل  الناس  حیث یُوضع  الدوالب (و،  عمودھم الفقري)ني  تم ربط الناس بھیكل خشبي مع ثحیث  الكرسي األلماني (و
 والعنف الجنسي كوسیلة للترھیب، بما في ذلك االغتصاب.  ،الحروق والصدمات الكھربائیة، و

ة واالفتقار أضافت كیربر أن ظروف االعتقال في جمیع المعتقالت التابعة إلدارة المخابرات العامة كانت "كارثیة" وتشمل سوء التغذی
ازداد عدد المعتقلین لدى أجھزة الثورة  العنف التعسفي روتیناً یومیاً. وأوضحت كیربر أنھ خالل    استخدام  كانوإلى الرعایة الطبیة.  

، كان الھدف ھو الحصول على المعلومات في السابق  في حین كان الھدف من االعتقاالت  والقتلى بشكل مطرد.  ازداد عدد  المخابرات و
استمرت   عتقالعلى أبعد تقدیر ھو ترھیب المعارضة وتصفیتھا. وجد القضاة أن الظروف في مراكز اال  2012الرئیسي ابتداًء من عام  

 ً  واختنقوا. في التدھور. لم یمت الناس من التعذیب فحسب، بل ماتوا جوعا

مشاف عسكریة. وبعد وقت قصیر من بدء الثورة، واصلت رئیسة المحكمة كیربر بیان أن جثث من ماتوا رھن االعتقال تم جمعھا في  
سراویل أو كانت ترتدي  یةراتم تكلیف مصورین عسكریین بتوثیق الجثث. كان علیھم أن یلتقطوا صوراً للجثث التي غالباً ما كانت ع

ً أرقامتحمل  وكانت  فحسب  داخلیة   لم  ھؤالء األشخاص    أنضمان وجود دلیل على  ھو  ھذه الممارسة  كان الغرض من    . وفقاً للقضاة، ا
تم القطیفة بالشاحنات، و[مقبرة]    نجھا و[مقبرة]  فعلیاً. ومن نقطة التجمیع في دمشق ومحیطھا، تم نقل الجثث إلى  یتم إطالق سراحھم  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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" في مقابر جماعیة. وأضافت كیربر أن أقارب المعتقلین لم یُبلغوا أبداً بمكان ومصیر أحبائھم ولم یجرؤوا على طلب المعلومات. إلقاؤھا"
 الناس. استكانة عدم الیقین لضمان استغالل ھذا الشعور بتم و

المحكمة أیضاً بتجربة قیصر   تالتي أخبر  كین لو غارونسأوضحت كیربر أن النتائج المذكورة أعاله تستند إلى حد كبیر إلى شھادة  
الدكتور األستاذ شخصاً من قبل    6,821صورة لما ال یقل عن    26,938المحكمة ملفات قیصر. تم تحلیل    عاینتوصدیقھ سامي. كما  

 في المحكمة.الشرعي  ھم تحلیلالذي قدّ  روتشیلد

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

 ، أثناء االستراحة ولم یعد بعد ذلك.] أنور محامي الدفاع عن[غادر مایكل بوكر، أحد 

 40، قسم التحقیق والقسم 251الفرع 

، ھي مراقبة المواطنین  251المحكمة، أن مھمة إدارة المخابرات العامة، بما في ذلك فرعھا رقم    ةأوضحت القاضي كیربر، رئیس
مع بدایة النزاع، تم استخدام و مسؤوالً عن األمن الداخلي في دمشق ومحیطھا.    251السوریین في الخارج وفي سوریا. كان الفرع  

أطلق علیھ أیضاً   ومن ھنا  لفرع في وسط مدینة دمشق، في حي الخطیب،یقع مقر اوالفرع لمحاربة المعارضة في ھذه المناطق.  ھذا  
كل منھما    في  ،من مبنیینالفرع  یتكون  والھالل األحمر.    بغداد على مقربة مباشرة من مشفىیقع بالقرب من شارع  واسم فرع الخطیب.  

 .ینالمبنی في ھذین تحقیقكانت توجد مكاتب وغرفة وساحة. تفصل بینھما ثالثة طوابق على األقل و

، بما في ذلك زنازین جماعیة  القبوكان ھناك مبنى واحد على األقل بھ مرافق سجون في    2012و  2011وصفت كیربر أنھ في عامي  
بمساحة   انفرادیة  غرفة مشتركة  ومتر.    2×1مختلفة وزنازین  أیضاً  التحقیق القبو  في    للسجانینكانت ھناك  إلى غرف  .  باإلضافة 

بمزید من المرافق أسفل منطقة الحدیقة، لتوفیر مساحة أكبر للعدد   2012عام  مطلع  منطقة السجن في    فقد تم توسعة  كیربر،وبحسب  
 تقع مكاتب ضباط التحقیق وغیرھم من الضباط في الطوابق العلیا.والمتزاید من المعتقلین. 

. كان أنور رسالن رئیس قسم التحقیق في الفرع حتى 2012و 2011كان بقیادة العمید توفیق یونس في    251قالت كیربر إن الفرع  
ً   40القسم    . كان2012  أیلول/سبتمبر،  7 ً   تابعا قوة تدخل  بمثابة    . كانالشوارععملیات  عن    مسؤوالً   . كان ھذا القسم251للفرع    رسمیا

 40ن القسم  إظاھرات. نقلت كیربر عن شاھد قال للمحكمة  میش المنازل وقمع العن المداھمات ونقاط التفتیش وتفت  سریع ومسؤوالً 
  40، إال أن القسم  251". أوضحت كیربر أنھ على الرغم من عالقة التبعیة الرسمیة بالفرع  القتالنفاذ ومسؤولة عن اإل"عصابة    كان

بما في   . یقع مقر القسم في الجسر األبیض بدمشق،األسدحافظ مخلوف، ابن عم بشار    قیادةتحت  نھ كان  یتمتع ببعض االستقاللیة أل
بإطالق النار   یفّرقونھاالمظاھرات بعنف، و ون] یقمع عناصرهفي الخدمة، كان [ 40القسم  ذلك مرفق االعتقال الخاص بھ. عندما كان 

و المتظاھرین،  فروا من    ون الحقیعلى  الذین  المظاھرةاألشخاص  فوق    سحبونیأعینھم، و  ونعصبیھم، وونعتقلیو،  موقع  قمصانھم 
. تعرض المعتقلون لإلھانة والضرب واإلذالل وھم في طریقھم  251ھم إلى الفرع وننقلیأو  40ھم إلى مرافق القسم وننقلیرؤوسھم، و

 إلى ھذه المرافق. 

ما یسمى  یتعرضون ل، كانوا یترجلون من المركبة في الفناء الداخلي للفرع. ثم 251قالت كیربر إنھ عندما یصل المعتقلون إلى الفرع 
التي یصل فیھا معتقلون  إال  تم إغفالھیلم  اإلجراء  ھذا    أن  الترحیب. وأوضحت كیربر   ةبحفل الحاالت  ب  في    أو في   شكل فرديجدد 

وأشیاء مختلفة. وبحسب   بقبضات أیدیھم  سّجانینرب المبرح من قبل ال عادة ما یتعرضون للض   مجموعة صغیرة. قالت إن المعتقلین
علیھم یتعیّن  حیث  السجن الموجود في القبو  ن إلى  یُنقل المعتقلو"االستقبال"،  ھذا  بعد  وكیربر، قُتل بعض المعتقلین أثناء ھذه العملیة.  

 المعتقلون وھم عراة. اضطر  [وضعیة القرفصاء]  وأداء ما یسمى بحركة األمان    كلھاالشخصیة. كان علیھم خلع مالبسھم    تسلیم متعلقاتھم
یستعیدون   كان المعتقلون  بتفتیش فتحات أجسادھم. في معظم األوقات،  السّجانونالقرفصاء عدة مرات حتى یقوم  اتخاذ وضعیة  إلى  

 فقط. حذیةاأل مالبسھم، وتُصادر األحزمة وأربطة

ین  كانت ھذه الزناز  2011ن إلى زنازین جماعیة. لكن منذ نیسان/أبریل  یُنقل المعتقلوكما وصفت كیربر أنھ بعد ذلك، عادة ما كان  
الوقوف. كانوا قادرین على  لم یكن بوسعھم سوى  اضطروا إلى التناوب على الجلوس والنوم، و  شدیدة االكتظاظ لدرجة أن المعتقلین

أقدام بعضھم البعض. وفقاً لكیربر، كانت ھذه الممارسة شائعة جداً لدرجة أن لھا اسماً خاصاً    حیث موضعرؤوسھم    بوضعالنوم فقط  
ً خانصغیرة تحت باب الزنزانة. كان الھواء داخل الزنزانة  فتحةلھواء النقي من كان المصدر الوحید ل. التسییف" طریقة"بھا:  للغایة  قا

وكان في بعض الزنازین نوافذ صغیرة تطل على الفناء بالخارج.  كان في  وسیئاً للغایة بحیث لم یكن ھناك ما یكفي من األكسجین.  
 طوال الوقت، حتى ال یتمكن المعتقلون من التمییز بین النھار واللیل. مضاءً زنازین أخرى ضوء اصطناعي فقط، كان 

عن باقي الغرفة. ُسمح لمعتقلین آخرین  شيء یفصلھا  ین كانت مزودة بمراحیض داخل الزنزانة دون أي  أضافت كیربر أن بعض الزناز
الظروف    ممن[ إلى أن  الیوم. خلصت كیربر  أو ثالث مرات في  المرحاض مرتین  باستخدام  لدیھم مرحاض داخل زنزانتھم]  لیس 

منتشرة في كل مكان. عانى العدید من )  القمل(الصحیة في الفرع كانت "كارثیة". لم یُسمح للمعتقلین باالغتسال، وكانت الحشرات  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
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التھاب الجروح المفتوحة. لم یتم عالج اإلصابات في الغالب. كان الطعام غیر كاٍف وغیر  المعتقلین من التھابات جلدیة والجرب و
ألشخاص    صراخ مستمر لسماع  . إضافة إلى ذلك، كان المعتقلون یتعرضون  لى فقدان الوزن ومزید من اإلعیاءصالح لألكل مما أدى إ

بل وفكروا في    ،بعض المعتقلین عقولھم وفقد  عدم الیقین.  ر بالشعوالذي تسبب في ضغوط ھائلة إلى جانب  األمر    ،لتعذیبل  یتعرضون
 تعذیب.ترقى لمستوى الظروف االعتقال غیر اإلنسانیة ھذه أن االنتحار. اعتبر القضاة 

واحد حاضرین أثناء التحقیق في الفرع   وسّجان  واحد  ضابط تحقیق  ھ جرت العادة أن یكونقائلة إنحدیثھا  القاضي كیربر    واصلت
ال251 أثناء التحقیق. و  سّجان. وعادة ما یكون  التعذیب  بالتالي كان السّجانون یستخدمون  ھو الذي یسيء معاملة المعتقلین  أسالیب 

لكرسي  ا  وضعھم على، أو  (الّشْبح)   معاصمھم  منعلیقھم  تم، أو  تورّ تضرب أقدام المعتقلین حتى  یقومون بالمختلفة الموصوفة أعاله:  
ضابط التحقیق   نوكیعندما ال  األلماني، أو حرقھم بالماء المغلي. قالت كیربر إن التعذیب كان یُمارس عندما ال یجیب المعتقل، أو  

أوامر صریحة بالتعذیب. وأضافت كیربر أنھ في بعض األحیان، ھناك ضرورة إلصدار  اإلجابة. وبحسب كیربر، لم تكن  راضیاً عن  
، أو التھدید بالتعرض  علیھا  لمعتقلون والمعتقالت للعنف الجنسي، بما في ذلك االغتصاب، ولمس أعضائھم التناسلیة وضربھمض اتعرّ 

  آخرین یتعرضون لعنف جنسي، یشاھدوا  أیضاً أن    ین. كان على المعتقلجنسي ضد أفراد العائلةعنف  ممارسة  للعنف الجنسي والتھدید ب
. وخلصت كیربر إلى أنھ في تحرش جنسيوجنسیة    اتوتھدیدالعتداءات  ، حیث یتعرض المعتقلون  على سبیل المثال في الردھات 
 عنف جسدي. كان ھذا ھو الحال في الغالب عندما كانوا شخصیات مشھورة أو بارزة. لض المعتقلون حاالت فردیة قلیلة جداً، لم یتعرّ 

 ، ومساھمتھ251ت والفرع منصب المّدعى علیھ في المخابرا

أفعال المتھم الفردیة التي یتحمل مسؤولیتھا    وإنمالم یكن النظام السوري،  الذي یُحاَكم  أوضحت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أن  
 عى علیھ ومسیرتھ المھنیة.بشكل فردي. قالت كیربر إنھا ستقدم بالتالي لمحة موجزة عن حیاة المدّ 

بعد حصولھ على الثانویة العامة، درس الحقوق في جامعة دمشق. في سنتھ  وفي مدینة الحولة السوریة.  1963ُولد أنور رسالن عام 
، واستكمل دراستھ أثناء التدریب. أصبح رقیباً في 1986  ،دیسمبركانون األول/  2تدریب مع الشرطة في  ب  التحقفي الجامعة،    الرابعة

  22. في  حقوقفي ال  إجازةالشرطة وفي مكتب الھجرة في حلب والحسكة وطرطوس لمدة خمس سنوات، ونجح في الحصول على  
تدریبھ في المرتبة الثانیة في فصلھ،   وبما أنھ أنھىحصل على رتبة مالزم أول.  و.  ینقیادیللتدریب  ب  أنور  التحق،  1992  ،أغسطسآب/

  إدارة المخابرات العامة نُقل أنور إلى عاماً،  32عندما كان عمره ،  1995في مطلع عام  واصل العمل في أكادیمیة الشرطة كمدرب.
 ، 1996في منتصف عام  ولمدة عام ونصف، حیث كان یقوم بدوریات في حي السفارات.    251بسبب أدائھ الجید جداً. عمل في الفرع  

حیث ترأس قسم التحقیق.   251قل أنور إلى الفرع  ، نُ 2008  ،أغسطس آب/  9ضابط تحقیق. في  كنُقل إلى فرع كفر سوسة حیث عمل  
لیزیة:  ج. تقع مكاتب التحقیق في الطابق األرضي [باإلن251لیزیة: الطابق الثاني] من مبنى الفرع  جمكتبھ في الطابق األول [باإلن  كان

حیث كان ألنور مكتب صغیر آخر. وكان قسم التحقیق یضم ثالثین إلى أربعین موظفاً، من  القبو  الطابق األول] وكان السجن یقع في  
ن، ومدیر السجن أبو علي. قالت كیربر  سّجانو، ووأمناء أرشیف،  َمحاضركتابة الن عن  مسؤولو وبینھم ستة أو سبعة ضباط تحقیق،  

، واإلشراف علیھم،  الخاصة بموظفي السجن  . كان مسؤوالً عن قائمة المناوبةھؤالء األشخاص  أعلى رتبة منإن أنور رسالن كان  
 من قبل موظفیھ. مطاعة أوامره وكانت والبت في سیر العمل. 

، ألنھ كان جزءاً من ممارسة دامت خمسة عقود في أجھزة  استخدام التعذیبإلصدار أمر صریح ب  م تكن ھناك حاجةھ لأضافت كیربر أن
من وفي أي مكان. لقد أجرى التحقیقات مع    یحققالمخابرات. تم تكلیف أنور أیضاً بتنسیق التحقیقات، خاصة فیما یتعلق بمسائل من  

المثال عندما یكون لدى الشخص خلفیة فنیة أو فكریة. مرت نتائج جمیع التحقیقات على   بنفسھ حیث كان لدیھ اھتمام خاص، على سبیل
توصیات باإلفراج عن معتقلین. وفقاً للقضاة، أثبت أنور   تشملم توصیات لرؤسائھ،  مكتبھ. قام بتلخیصھا وإرسالھا إلى اآلخرین. كما قدّ 

وفي   ، وھو فرع متخصص في التحقیقات.285بسبب أدائھ، تم استدعاؤه أحیاناً إلى الفرع  و.  وحریصأنھ تكنوقراط موثوق بھ وذكي  
تم استدعاء أنور ورئیس الفرع.    من  أدنى برتبة  ُرقي إلى رتبة عقید، وھي ثاني أعلى رتبة في الفرع،  2011كانون الثاني/ینایر،    1

نظراً ألن العدد   االختصاصات، ُمنح أنور مزیداً من  سجن في الفرع. على مدار الثورةالیزورون  أشخاص مھمون  كان  أیضاً عندما  
أخبر المحكمة   P56أن  إلى  كیربر  أشارت  .  رفیعمنصب  شخص بمفرده في  تخذ من قبل  المتزاید من القرارات النھائیة ال یمكن أن یُ 

أنور   صالحیاتالمحكمة أن    P53أنھ عندما ُطلب من أنور اإلفراج عن طبیب، تم إطالق سراح الشخص بالفعل بعد یومین. كما أخبر  
 أنور. مع عمھ  اتصلتمكن من إطالق سراحھ بعد ساعتین من اعتقالھ عند نقطة تفتیش بمجرد أن حیث كانت كبیرة جداً، 

مثلھ مثل أي سوري، كان یعلم أن المخابرات العامة قامت بتعذیب وقتل الناس. ومع ذلك، لم یكن أنور مستاًء    أضافت كیربر أن أنور، 
وجد القضاة أن ھذا الموقف لم یتغیر  وبعد نقلھ. قرر أنور دعم النظام.  أعلى  اجتماعیة    مكانة  لھ  قّدمتالمخابرات العامة التي    إدارةمن  

غ أنور بحاالت وفاة حدثت في الفرع وكان یعلم أن السّجانین . أُبلِ 251اكھ للوضع المدمر في الفرع  بعد زیادة أعداد المعتقلین وإدر
ً   ونتحرش یالتحقیق ویضربونھم، وجلسات  كانوا یعذبون المعتقلین خارج   بال   . وبحسب القضاة، فقد قبل أنور ھذه الظروفبھم جنسیا

 على األقل.  ةمبال

نور المتظاھرین حثالة حتى یستوي". اعتبر أ  یطھوهأخبر المحكمة أن أنور طلب من أحد السّجانین "أن    P41أشارت كیربر إلى أن  
ض المعتقلون للضرب التعسفي والتعذیب، ولم یعد األمر یتعلق بالمھمة الفكریة الصعبة للحصول عندما تعرّ إال  ولم یھتم بمعاملتھم  

 ، أیلول/سبتمبر  7في  كان    251نور في الفرع  آخر یوم عمل ألمعاییره كمحقق. خلص القضاة إلى أن  ولم یِف ھذا بعلى المعلومات.  
 . 2012دیسمبر  كانون األول/، حیث ظل یعمل حتى انشقاقھ في  2012  ،أیلول/سبتمبر  9في    285قبل أن یبدأ العمل في الفرع    2012

https://ar.syriaaccountability.org/2021/12/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a3%d9%86%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%82%d9%82/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/11/04/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/19/inside-the-raslan-trial-the-one-who-is-arrested-is-lost-the-one-who-is-released-is-newborn/
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أنور في ھذه المرحلة. یجب على  الذي قّدمھ  األول  تماس  لأوضحت رئیسة المحكمة كیربر أنھ كان من الضروري لھا التعاطي مع اال
فصاعداً.    2008من عام    251أنھ كان رئیس قسم التحقیق في الفرع  أنور    بتأكیدالمرء أن یعتبر ھذا االلتماس اعترافاً جزئیاً فیما یتعلق  

. قالت 1,000  إلى أكثر من  200من حوالي    251، ارتفع العدد المعتاد للمعتقلین في الفرع  المظاھراتكما أوضح أنھ منذ بدایة  
 من المعتقلین نُقلوا إلى المشافي. أعداداً متزایدةكیربر إن أنور اعترف بأنھ سمع صرخات التعذیب بنفسھ، وزار السجن، وعرف أن 

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

عن نفسھ  عى ودافع  ع. وادّ األول أنھ غیر مسؤول عن ظروف االعتقال والتعذیب في الفر  التماسھفي    زعمأشارت كیربر إلى أن أنور  
على العكس من ذلك، قال أنور إنھ حاول مساعدة بل  یوافق على نھج النظام في إجراء اعتقاالت تعسفیة.    بشكل أساسي بالقول إنھ لم 

عى كذلك أنھ  نیاً، كان علیھ أن یستمع إلى ما قالھ لھ العلویون. وادّ عى أنھ بصفتھ سُ إطالق سراحھم. وادّ   یّسروحیثما استطاع  المعتقلین  
عندما تولى نائبھ عبد المنعم النعسان منصبھ. وذكرت كیربر كذلك أن أنور زعم    2011في حزیران/یونیو    صالحیاتھُحرم من كل  

بشكل مستقل بتعذیب األشخاص في    حافظ مخلوف. وذكر أنور أن القسم قام  ، وال سیما رئیسھ40كان بقیادة القسم    251أن الفرع  
عى أنھ لم یكن قادراً على الھروب بأمان الشرطة، لكنھ لم ینجح في ھذا الطلب. كما ادّ أن یعود إلى قوات  الفرع. قال أنور إنھ حاول  

وخلص القضاة  . وأوضحت كیربر أن أنور تناول في التماسھ أیضاً شھادات فردیة للشھود.  2012دیسمبر  كانون األول/قبل  عائلتھ  مع  
 أنور ألنھ ال توجد مؤشرات كافیة على صحة مزاعمھ.الذي قّدمھ لتماس اال  یقبلواإلى أنھم لم 

، أخبر المحكمة أن أنور رسالن كان رئیس قسم التحقیق في الفرع  251أمن سابق في الفرع    حارس وھو    ،P5أشارت كیربر إلى أن  
ً   P5كان یعمل في الشوارع ولم یُجر تحقیقات في الفرع. وقال    40القسم  وأن    251 عبد إنھ من المعروف على نطاق واسع أن    أیضا
في فرع الخطیب عام  وصالحیاتھ  كان نائب أنور. وأضافت كیربر أن ھناك مؤشرات أدت إلى استنتاج أن أنور احتفظ بمنصبھ    المنعم

المحكمة أنھ تم التحقیق معھ، من بین آخرین، من    أخبر  P41إلى أن  كیربر    الفرع. أشارتنطاق  تجاوزت    صالحیاتھ، وأن  2012
أنور  قام  ثم    .P41حصل على جمیع المعلومات من  اعتقد أنھ  أن  مع أنور رسالن إال بعد  عبد المنعم  لم یتصل  و  ،عبد المنعمقبل  

ً لم  عبد المنعم  وخلصت كیربر إلى أن ھذا یؤكد أن    ."یستوي  ] حتىP41طھي [ب"بإصدار األمر   ألنور رسالن من الناحیة    یكن تابعا
ً   فحسب،  الرسمیة حیث  .  وكبار الشخصیات والفنانین والمؤلفین. كما أكد العدید من الشھود اھتمام أنور بالمثقفین  لھفعلیاً    بل كان تابعا

االلتماس الذي تقدم بھ  . قالت كیربر، بحسب  انھ من صالحیاتھمزاعم حرمشخصیات بارزة حتى بعد    حقّق معأن أنور    P49شھد  
أنھ أثناء  أیضاً  أوضحت ھذه الممثلة للشرطة األلمانیة  و.  2012] في آذار/مارس  TR#31الممثلة السوریة [انظر  حقق مع    فقدأنور،  

. وخلص القضاة إلى  مستخدماً كالماً مشفّراً وفعل ذلك  بأن شخصاً قد توفي  التحقیق معھا من قبل أنور، دخل سّجان الغرفة وأبلغ أنور  
 تم إبالغھ بما یجري في الفرع.كان یال یزال مسؤوالً عن السجن و ] كان أنور 2012أنھ حتى في ھذه المرحلة [آذار/مارس 

خر  اآلمؤشر  إن ال. و2011، ولیس في عام  2012في عام    حقّق معھاأخبرت المحكمة أن أنور    P16أشارت كیربر أیضاً إلى أن  
أغسطس تقریباً في شھر آب/،  2012رمضان  شھر  في    الموقف الذي حدث، وھو  يعدّ یكما    أنور من صالحیاتھحرمان    الذي ینفي

 د مكالمة ھاتفیة.عند نقطة تفتیش بمجرّ  P53 ق سراحطال إ، عندما تمكن أنور من 2012

، 2012. وفي نھایة عام  285أضافت القاضي كیربر أن أنور استمر في التمتع بامتیازات معینة، مثل السیارة، حتى بعد نقلھ إلى الفرع  
رفیعي  أشخاص  كان األعضاء اآلخرون في ھذه اللجنة ثالثة  وفي مسائل التقاعد والسفر للضباط المتقاعدین.    كان عضواً في لجنة البت

 ترك مثل ھذه المواضیع لشخص یعتبر غیر مخلص وغیر موثوق بھ. یصحّ . وفقاً للقضاة، ال برتبة عمید المستوى

دحضھا من خالل شھادات شھود موثوقة. وأشارت إلى أن أحد  أضافت كیربر أن أجزاء أخرى من االلتماس الذي تقّدم بھ أنور تم  
دحضت و، وھو أمر یواصل أنور إنكاره.  P17] وصف بمصداقیة كیف حاول الحصول على معلومات عن شقیق  P18الشھود [

P33    تأكید أنور بأن شقیقةP32    مع إلى أن أنور التقى  تعّرضت للضرب على ید والدھا حتى تلطخ حجابھا بالدماء. أشارت كیربر 
P16    سق. على سبیل أنور غیر متّ االلتماس الذي تقّدم بھ  . وجد القضاة أیضاً أن  كما یزعم  ،2011ولیس في عام    2012في عام

في   P11د أنھ استجوب  فصاعداً، تم تكلیفھ فقط بتلخیص التحقیقات. لكن في الوقت نفسھ، أكّ   2011عى أنور أنھ منذ صیف  المثال، ادّ 
 .2012] في نیسان/أبریل TR # 31من  ا. كما استجوب [شاھد2011أیلول/سبتمبر 

أنھ "من غیر المفھوم ببساطة أن یسمح النظام لضابط رفیع المستوى مشكوك  في والئھ بالبقاء في منصب رفیع    وجد القضاة أیضاً 
الھروب بأمان مع    غیر المفھوم كیف تعذّر على أنورالمستوى داخل أجھزة المخابرات". باإلضافة إلى ذلك، وجد القضاة أنھ "من  

". قالت كیربر إن االلتماس غیر صحیح في ھذا الصدد 2012، بخالف الضباط اآلخرین الذین انشقّوا قبل كانون األول/دیسمبر  عائلتھ
 عى علیھ".خط دفاع المدّ   كییفھ لیالئموتم ت

*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

 

https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/19/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/27/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%87%d9%88/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/01/14/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%91%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/17/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%aa%d9%8f-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
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 المسئولیة القانونیة

 أعمال القتل

خالل    251شخصاً فقدوا حیاتھم في الفرع    27، أنھ بعد سماع جمیع األدلة، وجد القضاة أن  محكمةال  ةأوضحت القاضي كیربر، رئیس
 االتھام، بسبب سوء المعاملة. تم تحدید ھذا الرقم على النحو التالي:التي تغطیھا الئحة فترة ال

 :2018آب/أغسطس  16الغریب لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة في قال إیاد 

 ،2011بین أیار/مایو وحزیران/یونیو  251رأى ما ال یقل عن عشر جثث یتم نقلھا من الفرع إنھ  •
ما   لدرجة أنھرأى معتقالً واحداً على األقل یتعّرض للضرب لدى وصولھ إلى الفرع بقضیب حدیدي على نحو عنیف  إنھ   •

 ،2011بین تموز/یولیو وأیلول/سبتمبر  لبث أن فارق الحیاة

المحكمة كیف نُِقل شاھدان أو ثالثة شھود إلى مشفى الھالل األحمر في إحدى اللیالي، وكیف كان علیھ أن یؤكد وفاتھم.    P51أخبر  
 2011وقت ما بین نیسان/أبریل    اإلشارة إلى أنھا وقعت فيلم یتمكن من تضییق اإلطار الزمني لھذه الواقعة سوى ب  P51  غیر أن

 إیاد الغریب   ةداشھورد في  لجثث من الفرع قد  لنقل  ھذا العى علیھ، یفترض القضاة بالتالي أن  لصالح المدّ و.  2012وحزیران/یونیو  
 ً  .أیضا

 ، حیث احتُِجز في زنزانة: 2012في [ُحِجبت المعلومات] حزیران/یونیو  251إلى الفرع  P4وصل 

 تُوفي طفل خالل األیام التسعة األولى من اعتقالھ،  •
 شخصاً آخر خالل فترة اعتقالھ. 13وتوفي  •

على شخص یتعرض    P4ما شھد  د وفاة ھؤالء المعتقلین. كحالة وفاة ألنھ اضطر أن یبصم على وثائق تؤكّ عشرة    ثالث  P4أحصى  
عى علیھ، على إلى المدّ   15. وخلص القضاة إلى أنھ یمكن عزو جمیع حاالت الوفاة الـمما أدى إلى وفاتھللضرب على حلقھ بشدة  

 الرغم من مخاوف محامي الدفاع بشأن ھذه الشھادة.

 ، حیث رأى:2012تموز/یولیو،  19في فرع الخطیب للمرة األولى قرابة  P36كان 

 في الفرع بسبب سوء المعاملة والتعذیب. توفوا عشرة أشخاص  •

 معتقالً من الفرع یحتضر في المشفى بسبب فشل كلوي. P36وفي وقت الحق، رأى 

فیھ   الذي شھد  الزمني  لتوافق اإلطار  أنھ نظراً  القضاة  للمرء    على أشخاص  P36و  P4وجد  الحیاة، یمكن  الحالة احتساب  فارقوا 
بما أنھ یمكن للمرء أن یفترض أن المرضى في ھذا المشفى تلقوا   :حتضر في المشفى. أضافت كیربركان یاإلضافیة لوفاة معتقل  

. 251في الفرع    جّراء العالج ھناك ولكن بسبب المعاملة التي تلقّاھالم یمت    فقد وجد القضاة أن ذلك الشخص  الرعایة الطبیة المطلوبة،
حالة وفاة   27ر إلى أنھ حتى اآلن، تم تحدید  موت ھذا الشخص. خلصت كیرب  وراءالسبب    يھ  251في الفرع    المعاملةوبالتالي فإن  
 .251تتعلق بالفرع 

یُدِل بشھادتھ الذي لم    FR17أن    وأشارت إلىأضافت القاضي كیربر أن القضاة لم یتمكنوا من العثور على المزید من حاالت الوفاة.  
الفرنسیة   الشرطة  أخبر  المحكمة،  في  الفرع. وأنھ رأى جثتین  شخصیاً  االتحادیة    كنلفي  الجنائیة  الشرطة  مقابلتھ مع مكتب  خالل 

مكتب الشرطة في النھایة. في  مقابلة  ال  إیقافاأللمانیة، لم یستطع تقدیم معلومات أكثر تفصیالً بسبب الضغط العاطفي. كان ال بد من  
دالء  م للقضاة عدة أسباب لعدم اإلقدّ   FR17. أضافت كیربر أن  FR17  التي تقّدم بھالذلك لم یتمكن القضاة من اتباع األوصاف األولیة  

لم   القضاة  غیر أن .  FR17، المحكمة بشأن مقابلتھ مع  مكتب الشرطةفي المحكمة. وبدالً من ذلك، أخبر كنابمان، ضابط    بشھادتھ
 من استجواب الشاھد، ال سیما فیما یتعلق بدوافعھ لإلدالء بشھادتھ. یتمكنوا 

ً   اشخصأنھ شاھد  أخبر المحكمة    P46أشارت كیربر إلى أن   ثالثة  أنھ شاھد جثث  و  251في الیوم األول العتقالھ في الفرع    واحداً میتا
في  توفیا    251الثانیة التي قضاھا في الفرع. كما شھد بأنھ رأى اثنین من المعتقلین من الفرع    خالل الفترةآخرین  أشخاص  أو أربعة  

المتعلقة بالمحتوى مقارنة    والتضاربات"أظھرت لألسف عدداً من التناقضات    P46مشفى حرستا. أوضحت القاضي كیربر أن شھادة  
لى ھذه األقوال. وأوضحت كیربر كذلك أن المحكمة  استناداً إمن بناء إدانة  الشرطة". لذلك لم یتمكن القضاة  التي أجرتھا معھ  مقابلة  الب

تظھر  أُبلِ  وكانت  إضافیة  وفاة  بحاالت  ھذه غت  أن  یفترضوا  أن  القضاة  كان على  ذلك،  ومع  ناریة.  بأعیرة  إصابات  الضحایا  على 
 ي االعتبار في ھذه المحاكمة. وبالتالي ال یمكن أخذھا ف 251اإلصابات التي تسببت في الوفاة حدثت خارج الفرع 

 التعذیب 

الفرع   المعتقلین في  المحكمة كیربر إن عدد األشخاص  االتھام والذین تعّرضوا  التي تغطیھا الئحة  فترة  الخالل    251قالت رئیسة 
 4,000بسبب ظروف االعتقال، كان    قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیامن    5) الفقرة  1(   7للتعذیب في الفرع وفقاً للمادة  

 . االّدعاء العام دعلى األقل كما حدّ 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/21/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%91%d9%84-%d9%85/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d8%8c-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/07/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/07/01/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2022/01/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84-3/
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مكتظاً.   الفرع كان دائماً  بأن السجن في  أنور نفسھ اعترف  الحد    200  اعتقالھ بدالً  قال إنحیث  أوضحت كیربر أن  شخص وھو 
بعض لمدة یومین،  القل  معتقل. لم تكن ھناك فترة اعتقال محددة. واعتُ   1000األقصى للطاقة االستیعابیة، كان ھناك دوماً أكثر من  

مدة قضاة أن متوسط افترض الوبالتالي، قل معظم الشھود في ھذه المحاكمة قرابة ثالثة أسابیع. قل آخرون لعدة سنوات. واعتُ بینما اعتُ 
بلغ عدد الذین  شھراً،    16البالغة  واالتھام  التي تشملھا الئحة  فترة  البالنظر إلى  و.  ، وذلك في صالح المّدعى علیھشھرینكان  االعتقال  

حفظاً آخر وخفضوا عدد المعتقلین  ت. أجرى القضاة تقییماً مخالل الفترة المشمولة في الئحة االتھام  معتقل  8,000اعتُِقلوا في الفرع  
 الئحة االتھام. التي تشملھا خالل فترة  251ضوا للتعذیب في الفرع معتقل تعرّ  4,000بمقدار النصف إلى ما مجموعھ 

 عینبالمدّ  ذات الصلةالجرائم 

، توصل 251علیھ في الفرع  المّدعى    اي عمل خاللھت، وال2012أیلول/سبتمبر،    7و  2011نیسان/أبریل،    29بین    بالفترةفیما یتعلق  
 القضاة إلى النتائج التالیة فیما یتعلق بالمّدعین:

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

في مكان عملھ. وقامت القوات األمنیة بتطویق المبنى واقتحامھ. تم اعتقال ما    2011سان/أبریل أو أیار/مایو  في نی  P48ض على  بِ قُ 
وتعرّ إلى    P48  اقتید ناشطاً.    150إلى    100بین   الخطیب  فرع  إلى  نقلھ  تم  مقیدتان خلف ظھره.  ویداه  لإلھانة داخل حافلة،  ض 

الضر الطریق. واستمر  إلى  والضرب على  الجماعیةب حتى وصل  كان    الزنزانة  یتعرضون  ع صراخ  اسمبوسعھ  حیث  أشخاص 
  ، ، أُجبر على االستلقاء على بطنھ ورفع قدمیھتم التحقیق معھ مرتین. وأثناء التحقیققل في ھذه الزنزانة قرابة خمسة أیام و لتعذیب. اعتُ ل

 من أربعة أسالك. مكون وُضرب على قدمیھ وظھره بكابل 

ل إلى  قِ في نفس الیوم، نُ و.  40، في مظاھرة في دمشق واقتید إلى القسم  2011في [ُحِجبت المعلومات] أیار/مایو،    P39  قُبِض على
ض للضرب والصعق بالصدمات الكھربائیة مما تسبب لھ في ألم تعرّ و.  "الترحیبحفلة  "یسمى  تم استقبالھ بما  فرع الخطیب حیث  

صرخات التعذیب  اع  مسللمدة أربع ساعات  ض  تعرّ ولھا نافذتان صغیرتان تواجھان الفناء.  جماعیة  انة  بعد تفتیشھ، نُقل إلى زنزوشدید.  
تربطھ عالقة    P39أحدھما أنور رسالن. في البدایة، كان أنور لطیفاً ألنھ افترض أن  كان    ،قبل التحقیق معھ. أجرى التحقیق شخصان

م  ثمن ھنا".  P39 أخرج" قال لھأنور السّجان وستدعى أنور عن سبب اعتقالھ، ا P39برئیس سوري سابق. ولكن عندما سأل  قرابة
  P39ض للضرب على ظھره وقدمیھ بكابل. لم یكن  . وأثناء التحقیقات الالحقة، تعرّ جماعیةمرة أخرى إلى الزنزانة ال  P39  أعید

، وسكب P39جسد  بم اقتید إلى زنزانة انفرادیة. ذات مرة، قام أحد السّجانین بتوصیل الكھرباء  . ثالنوم بعد ھذه الواقعةقادراً على  
یتلقى العالج النفسي  P39لمدة عشرة أیام على األقل. ال یزال   251في الفرع  P39 اعتُقلالماء فوقھ وعذبھ بالصدمات الكھربائیة. 

 عواقب الصدمات الكھربائیة.ال یستطیع العمل وال یزال یعاني من واالجتماعي. 

حیث اضطروا إلى خلع مالبسھم وتم    251مع شقیقیھ. واقتیدوا إلى الفرع    2011في المنزل في نھایة تموز/یولیو    P34ض على  بِ قُ 
المرء ال  في زنزانة جماعیة حیث كان الناس ینامون وھم واقفون. كان الجو حاراً جداً داخل الزنزانة، وكان    P34م احتُجز  ثتفتیشھم.  

أثناء التحقیق  وتعذیب اآلخرین بالصدمات الكھربائیة خارج الزنزانة.    صوتیكاد یتنفس. كان بإمكان المعتقلین داخل الزنزانة سماع  
إلى زنزانة قذرة أخرى كان بھا    P34إلى الركوع وضربھ أحد السّجانین على ظھره بعصا. وبعد أیام قلیلة، نُقل    P34معھ، اضطر  

 یوماً. 26قل لمدة یوماً، واعتُ  11في فرع الخطیب لمدة  P34 حتجازوشقیقھ. تم ا P34معتقالً، بینھم  36

استُقبِل  وبعد وقفتین، اقتید إلى فرع الخطیب حیث  .  2011بشكل تعسفي في مطار دمشق في آب/أغسطس    P1اعتقل النظام السوري  
كان بإمكانھ بالفعل سماع صرخات التعذیب  وخلع مالبسھ، وتم تفتیشھ.  یترحیب. كان علیھ أن یسلم متعلقاتھ الشخصیة في القبو، و  ةحفلب

. تم التحقیق أفسحوا لھن اآلخرین  ألن بعض المعتقلیفقط  في ھذا الوقت. ثم نُقل بعد ذلك إلى زنزانة جماعیة حیث تمكن من الجلوس  
یرى  التحقیق ھذه. ذات مرة، تم إدخال عصا في شرجھ وتم تھدیده بأنھ لن    جلساتض للضرب والركل أثناء  عدة مرات وتعرّ   P1مع  

فقد وعیھ.  التحقیق. تم تعلیقھ مرة من معصمیھ حتى  جلسات  ض لسوء المعاملة خارج  خارج ["الفرع"] إذا لم یتعاون. كما تعرّ   الحیاة
 بعد التحقیق معھ مرتین، نُقل إلى زنزانة جماعیة أخرى [زنزانة انفرادیة] تفوح منھا رائحة الدم والعفن. ولم یكن قادراً على مد ساقیھ

یة في الفرع لمدة شھرین تقریباً. ال یزال یعاني من كوابیس ومشاكل نفسیة واجتماعیة وخضع لعملیة جراح  P1قل  عندما أراد النوم. اعتُ 
 في فتحة الشرج.

، بزعم أنھ سیتم التحقیق معھ لفترة وجیزة فقط. واقتید إلى فرع 2011من المشفى في [ُحِجبت المعلومات] آب/أغسطس،    P22تم أخذ  
 نوفمبر/الخطیب حیث ُوضع في زنزانة انفرادیة بھا نافذة صغیرة بقضبان في الباب. اضطر إلى البقاء في الفرع حتى تشرین الثاني

معاملتھ السبب وراء    P22ع على أذنھ. أوضح  فِ ست مرات على األقل وُضرب على قدمیھ بالكابالت وصُ   P22. واستُجوب  2011
إلى   20قل إلى زنزانة جماعیة حیث تراوح عدد المعتقلین من  یوماً، نُ   25المعتدلة نسبیاً بحقیقة أنھ لم یتم اتھامھ بامتالك أسلحة. بعد  

في بعض األحیان كان  و. بالقمل ملیئةوتم إعطاؤھم بطانیات  ُجنوبھمشخصاً. لم یتمكن المعتقلون من النوم إال وھم مستلقون على  50
 املة سیئة مثل المعتقلین اآلخرین. ل معخائفاً ولكن على ما یبدو لم یعامَ  P22لتعذیب. كان أشخاص یتعرضون لصراخ صوت یسمع 

قل في فرع الخطیب لمدة ، واعتُ 2011  أیلول/سبتمبر[ُحِجبت المعلومات]  في مكان عملھ بالقرب من دمشق في    P50ض على  بِ قُ 
تقریباً. خالل ھذا الوقت، تم التحقیق معھ حوالي عشر مرات. وأثناء   ، أُجبر على االستلقاء على بطنھ  التحقیقجلسات  أربعین یوماً 

ن صوتھ ولو مرة واحدة سّجانومرة، وإذا سمع ال   20إنھ سیتعرض للضرب    P50ورفع قدمیھ وُضرب على قدمیھ. ذات مرة، قیل لـ 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/07/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/12/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%ad%d9%88%d8%b4%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/07/15/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%91%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%87/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/03/25/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%af%d8%a7%d8%a6/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/10/21/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%91%d9%84-%d9%85/
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لدرجة أنھ فكر بجدیة   P50ء ھذا اإلجراء، فسوف یتعرض للضرب بشكل أسوأ. كانت الزنزانة االنفرادیة مروعة للغایة بالنسبة لـأثنا
 في االنتحار أثناء االعتقال.

لمدة  . واقتید إلى فرع الخطیب حیث اضطر إلى البقاء  2011في مظاھرة في [ُحِجبت المعلومات] أیلول/سبتمبر،    P11ض على  بِ قُ 
خمسة أیام قبل نقلھ إلى كفر سوسة. في طریقھ إلى فرع الخطیب تعّرض للضرب والركل. كان الضوء الوحید في زنزانتھ یأتي من 

 فتحة صغیرة في الباب. وتم التحقیق معھ ثالث مرات وُضرب بعدة أدوات.

لمدة أربعة أیام قبل نقلھ إلى كفر سوسة  احتُجز  في حرستا واقتید إلى فرع الخطیب حیث    2011  أكتوبر/في تشرین األول  P41قل  اعتُ 
في    أخرى إلى كفر سوسة ثم أطلق سراحھمرة    یتم نقلھ لمدة شھرین على األقل قبل أن    حتُِجزإعادتھ إلى فرع الخطیب حیث امن ثم  و

أوالً في زنزانة جماعیة حیث لم یكن بإمكانھ الجلوس. ثم اقتید إلى زنزانة انفرادیة.    P41قل  طیب، اعتُ نھایة المطاف. في فرع الخ
وتعّرض  لتعذیب، ال سیما في الزنزانة االنفرادیة. تم التحقیق معھ عدة مرات.  أشخاص یتعرضون لصراخ  وت  صكان یسمع باستمرار  

یعاني من مشاكل في األعصاب في معصمیھ. ذات    P41. ال یزال  من نوع ما  ه مقیدتین بحزاموكانت یداضرب أثناء التحقیق  دائماً لل
رقة وأعید إلى زنزانتھ. وعندما أُعید إلى غرفة التحقیق،  حیث أعِطي و  على كتابة سیرتھ الذاتیة. P41 عبد المنعم النعسانمرة أجبر  

ورقة واحدة فقط قرأھا عبد المنعم قبل أن یعطیھا    P41كان أنور رسالن ینتظر ھناك إلى جانب عبد المنعم. ومع ذلك، فقد استخدم  
إلى زنزانتھ   P41استوى". ثم أُعید    ألنور رسالن. قال أنور "إنھ ال یفھم الكلمات، ’ورجیھ‘ بطریقة یفھمھا وأعده عندما یكون قد

ویطلب   P41، كان أحد السّجانین یدخل الزنزانة ویضرب  فیھا  في كل مرة ینھارو االنفرادیة حیث أُجبر على الوقوف لمدة ثالثة أیام.  
بعد اعتقال قصیر في كفر سوسة، تم  وونُقل إلى زنزانة انفرادیة أخرى.  جلسات التحقیق  منھ الوقوف مرة أخرى. تبع ذلك المزید من  

ثم    2012فبرایر  شباط/قبل أن یتم القبض علیھ مرة أخرى في    2012في نھایة المطاف في كانون الثاني/ینایر    P41إطالق سراح  
 .عبد المنعملمدة أسبوعین أو ثالثة أسابیع وتم التحقیق معھ مرة أخرى من قبل احتُجز نقلھ مرة أخرى إلى فرع الخطیب حیث 

بعد ساعتین.    251وتم نقلھ إلى الفرع    40من قبل القسم    2011في [ُحِجبت المعلومات] تشرین األول/أكتوبر،    P12ض على  بِ قُ 
اعتقل في الفرع لمدة عشرة إلى خمسة عشر یوماً. لم یتعرض للضرب عند وصولھ ولكن اضطر إلى خلع مالبسھ والقیام بحركة 

عند وصولھ. في  معتقالً    20إلى    12ما بین    كان فیھا. تم اقتیاده إلى زنزانة جماعیة حیث  اء مرتین][اتخاذ وضعیة القرفص  األمان
ً   25  ھذه الزنزانةأصبح عدد المعتقلین في  وقت الحق،   ما  ھناك    كانحینما  الجلوس  لم یكونوا قادرین على ن  تقلیالمع  علماً بأن  .شخصا
حوالي خمس مرات.    P12لخمسة أشخاص. تم التحقیق مع    یكفيكان الطعام الذي حصلوا علیھ  ومعتقالً في الزنزانة.    15  ال یزید عن
لفلقة، حیث للتعذیب با  P12ض  إجابتھ، تعرّ عن  ضیا  راالمحقق  وفي كل مرة لم یكن  أثناء التحقیق    أن یجثو على ركبتیھكان علیھ  

إلى غرفة بھا أدوات تعذیب.    P12یكن قادراً على المشي بعد ذلك. ذات مرة، تم نقل  تعرض للضرب على قدمیھ بشدة لدرجة أنھ لم  
 د، لكن لم یحدث شيء في النھایة. یھدفیھا ت، وفتحھا بطریقة كماشةالسّجان  أحضر

حدیدي    قضیبض للضرب المبرح ب، واقتید إلى الخطیب بالحافلة. تعرّ 2012،  [ُحِجبت المعلومات] شباط فبرایرفي    P25ض على  بِ قُ 
قل إلى زنزانة جماعیة مكتظة حیث كان الناس یرقدون فوق بعضھم البعض وسمع  الترحیب، نُ   ةبعد حفل وحتى أنھ فقد وعیھ للحظة.  

في   P25غضب وھو یضرب معتقالً بالسوط. تم التحقیق مع    اأیضاً أب   P25كما شاھد  لتعذیب.  أشخاص یتعرضون لصراخ  صوت  
 عشرة أیام.ل 251قل في الفرع ال یزال یعاني منھا حتى الیوم. اعتُ والفرع وُضرب على قدمیھ بعصا 

. كانت P19إلى زنزانة انفرادیة حیث كانت ھناك شقیقتان إلى جانب    تلقِ نُ ومع أشقائھا.    2012في شباط/فبرایر    P19قُبِض على  
ضت تعرّ   وإنماتسمع باستمرار صراخ أشخاص یتعرضون للتعذیب وتم التحقیق معھا لمدة ثالثة أیام. لم تتعرض للضرب أثناء التحقیق  

 للضرب من قبل السّجان وھي في طریقھا للتحقیق. ذات مرة، لمس السّجان صدرھا أیضاً.

الترحیب ألكثر من    ةحفلتعرض لإلى فرع الخطیب حیث    واقتیدوھو في طریقھ إلى العمل.    2012في شباط/فبرایر    P38قُبِض على  
بإمكان  یمكن  ولم  . وكان ھناك حوالي مائة معتقل في الزنزانة،  الكبیرة  الجماعیة  ل إلى واحدة من الزنازینقِ نُ بعد أن تم تفتیشھ،  وساعة.  

القرفصاء. كانت درجة الحرارة والرطوبة في الزنزانة عالیة. كان ھناك العدید من المعتقلین الجرحى    یةفي وضعإال  س  لناس الجلوا
یوماً تقریباً تم خاللھا   18لمدة  معتقالً    P38  بقي إلى تضمید أصابع قدم معتقل یعاني من مرض السكري.    P38والمرضى. اضطر  

التحقیق معھ عشر مرات في فرع الخطیب وكان دائماً یتعرض للضرب أثناء ھذه التحقیقات. في إحدى التحقیقات، قال المحقق للسّجان  
ما یعني أن  ح، م بْ بقضبان باب زنزانتھ بطریقة الشّ   P38أن "یأخذ ھذا الحیوان ویعلمھ بطریقة یفھمھا". ذات مرة، تم ربط معصمي  

 الیوم.حتى ال یزال یشعر بعواقب ذلك و مرة واحدة في أعضائھ التناسلیة.  P38ھ بالكاد تالمس األرض. تم ركل یأصابع قدم

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

. تم أخذ متعلقاتھا 0122تعمل مع االتحاد األوروبي عندما تم توقیفھا عند نقطة تفتیش في [ُحِجبت المعلومات] آذار/مارس،    P42كانت  
خائفة ولم    P42الشخصیة بما في ذلك بطاقة الھویة الشخصیة وقیل لھا أن تأتي إلى فرع الخطیب في الیوم التالي. ومع ذلك، كانت  

. وتم التحقیق معھا كل یوم على مدار خمسین یوماً، ولكن  2012نیسان/أبریل    مطلعتذھب إلى الفرع إال في أواخر آذار/مارس أو  
في الفرع لمدة عشرة أیام على األقل في زنزانة انفرادیة حیث سمعت صراخ  واحتُِجزت  .  أثناء تلك الفترةمح لھا بمغادرة الفرع  سُ 

نُ تحقیق معھا في الفرع ودیاً. و  أول  لتعذیب. كانأشخاص یتعرضون ل حیث تعرضت لسوء المعاملة. القبو  بعد ذلك إلى    تلقِ لكنھا 
السقف بینما تعرضت للتعذیب  ب  ُعلّقتن، ویواضطرت إلى الوقوف لساعات أثناء التحقیق. كانت یداھا مقیدتتعرضت للركل والضرب  

https://ar.syriaaccountability.org/2020/11/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%91/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/19/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/11/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%91/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/08/05/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/09/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a3%d9%85-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%9f/
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 في أحد السّجانین وجھھا  وضع  في إحدى المرات،  ولشتائم جنسیة.  تعّرضت  بالصدمات الكھربائیة على أصابعھا وركبتیھا وصدرھا، و
 التوقف.  طلب منھجره، لكن سّجاناً آخر حِ 

. واضطر أوالً إلى  2012عندما اعتُقل في [ُحِجبت المعلومات] آذار/مارس،  السوریة  [ُحِجبت المعلومات]    أحدیعمل لدى    P30كان  
د بمجرّ   لكنض للضرب. ولیوم واحد قبل نقلھ إلى فرع الخطیب. وفي الطریق كان برفقتھ ضابطان لكن لم یتعرّ   40البقاء في القسم  

 100إلى زنزانة جماعیة مكتظة بداخلھا حوالي    اقتید، اضطر إلى خلع مالبسھ وتعرض للضرب واإلھانة.  251وصولھ إلى الفرع  
. كانت الزنزانة ینقفاوالبقاء  على أشخاص آخرین". وكان على المعتقلین  یاً  فعلفع داخل الزنزانة وداس  أنھ "دُ   P30معتقل. وصف  

دخل الزنزانة من  ، ومرضى ال یستطیعون التنفس لذلك قام معتقلون آخرون بتھویتھم. كان الھواء النقي الوحید یقملرطبة. كان ھناك  
قل ألن رائحتھم كانت منعشة. اعتُ   یشمون المعتقلین الجددعتقلون  المكان  .  ذلك  نوال تُفتح إال إذا أراد السّجان  خالل فجوة صغیرة، وكانت

P30    معھ، اضطر إلى االنتظار لمدة األول  ثماني مرات. في التحقیق  وتم التحقیق معھ خالل تلك المدة  یوماً    18لمدة    251في الفرع
ض للضرب أثناء عودتھ من  والتعذیب. كما تعرّ ض للضرب أمام حجرة التحقیق. أثناء التحقیق معھ تعرّ وھو جاث على ركبتیھ ساعة 

 التحقیق.

الترحیب وتم تفتیشھ. نُقل إلى زنزانة    ة حفلاستُقبِل ب.  وقفاتواقتید إلى فرع الخطیب بعد عدة    2012في أیار/مایو    P27قُبِض على  
المعتادة:  واجھ  جماعیة حیث   الشدیدالظروف  ااالكتظاظ  واألمراض  والحشرات،  والرطوبة،  اآلخرین  ،  المعتقلین  لجلدیة، وصراخ 

 التعذیب.سبب المستمر ب

 أعلنت رئیسة المحكمة كیربر استراحة قصیرة لفتح النوافذ.

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

مع معتقلین   ت لقِ . نُ P33  على  فیھقُبِض  ، في نفس الیوم الذي  2012في مظاھرة في [ُحِجبت المعلومات] أیار/مایو،    P32قُبِض على  
نقل إلى فرع  تُ حیث اضطرت للبقاء لمدة عشر ساعات قبل أن    40في القسم    P32بالحافلة. تم التحقیق مع    40آخرین إلى القسم  

اضطرت  شم رائحة البول والدم عندما دخلت المبنى.    P32الخطیب مع والدتھا وسبع نساء أخریات. في فرع الخطیب، استطاعت  
P32    أخرى. كانت    امرأة  17في زنزانة جماعیة صغیرة مع    تلقِ من قبل ممرضة. في البدایة، اعتُ   اتفتیشھتم  و  ا مالبسھجمیع  خلع  إلى

ھانات وتھدیدات مختلفة. بعد أحد تعّرضت إلوعدة مرات في الفرع.    P32. تم التحقیق مع  القملعلیھا مغطاة ب  لنالبطانیات التي حص
أیضاً   P32  تطبِ رُ وسائل ساخن على جسدھا. ال یزال بإمكان المرء رؤیة الندبة الیوم.    ُسِكبفي القبو و  تعّرضت للّشْبحالتحقیقات،  

ً كانت  دائماً، و   مضاءإلى زنزانة انفرادیة حیث كان الضوء    تلقِ نُ وبعد أیام قلیلة،    ضرب.تعّرضت للبلوح الخشبي و  البطانیات أیضا
من الشعور بالوحدة لدرجة أنھا طلبت التحدث إلى أنور رسالن الذي كانت   بذور الزیتون. عانت  األیام بتجمیع  عدوكانت ت.  بالقمل  ملیئة

 P32تعرفھ من خالل اعتقال شقیقاتھا. في النھایة ُسمح لھا بمقابلة أنور، وأخبرھا أنھا ستُنقل إلى زنزانة جماعیة مرة أخرى. ونُقلت  
یوماً. وأضافت رئیسة المحكمة كیربر    23في فرع الخطیب لمدة    P32  تلقِ . اعتُ كانت والدتھا معتقلةحیث    انفرادیةبالفعل إلى زنزانة  

مرئیاً بشكل واضح ووصفت االعتداءات الجنسیة من قبل السّجانین. ومع ذلك، ال یمكن    P32أنھ خالل شھادتھا في المحكمة، كان ألم  
 انیة في مقابلتھا السابقة.للشرطة األلم P32ھذه األوصاف ألنھا كانت مختلفة جداً عما قالتھ االلتزام بللقضاة 

، في نفس الیوم مع ابنتھا واقتیدت إلى فرع الخطیب. نُقلت أوالً إلى زنزانة جماعیة، ثم إلى زنزانة P32، والدة  P33قُبِض على  
 یوماً.  23بعد    لإلھانة والتھدید، ولكن لم تتعرض لسوء المعاملة الجسدیة. أطلق سراحھا  P33ضت  . تعرّ معھاتحقیق  أول  انفرادیة بعد  

 قاعة المحكمة.] P32 ت[غادر

. ولدى وصولھ إلى فرع الخطیب، أُجبر على االصطفاف مع معتقلین آخرین.  2012ي أیار/مایو  عند نقطة تفتیش ف  P28قُبِض على  
، لم یتم إعدامھم. وبعد تفتیشھ، اقتید إلى زنزانة جماعیة وصفھا  لكنالبنادق. و  تلقیمفي مواجھة الحائط، كان بإمكانھم سماع أصوات  

ف على قدم واحدة بالتناوب لعدة ساعات. كان الھواء داخل الزنزانة سیئاً،  بأنھا قبر. كانت الزنزانة مكتظة، وكان على المرء أن یق 
ن بضرب و ن معاقبة المعتقلین، أغلقوا الفتحة التي یدخل منھا الھواء النقي الوحید إلى الزنزانة. كما بدأ السّجانسّجانووعندما أراد ال

كانت ى. كانت الزنزانة متسخة، ووحمّ [دمامل]  اجات  یة وخرّ المعتقلین بشكل تعسفي. وكان معظم المعتقلین یعانون من أمراض جلد
ض للضرب التعسفي أثناء ھذا وتعرّ   P28. بعد حوالي أسبوع، تم التحقیق مع  مع تكاثف الماءتساقط من السقف  ی األوساخ والقمل  

ھناك نُقل إلى  و.  251إلى سجن نجھا حیث اضطر إلى اإلقامة لمدة أسبوع قبل إعادة نقلھ إلى الفرع    P28بعد شھر، نُقل  والتحقیق.  
، بحیث یمكن للمرء حدى الزنازین الموجودة على الطرف الخارجيزنزانة أكبر، لكنھا كانت ال تزال زنزانة جماعیة مكتظة. كانت إ

لرغم من أنھ كان ال یزال یسمع صرخات التعذیب المستمرة. وقد تم التحقیق أن ھذه الزنزانة أفضل على ا  P28أن یرى السماء. وجد  
في . وال یزال یعاني من طنین  2012  یولیو/ معھ مرة أخرى قبل نقلھ إلى كفر سوسة، حیث أطلق سراحھ في نھایة المطاف في تموز

 الیوم.ھذا األذن ومشاكل نفسیة اجتماعیة حتى 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%aa%d9%8f-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/17/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/13/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d8%a3%d9%86%d8%a7/
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مة كان منخفضاً جداً. اقترحوا علیھ استخدام المیكروفون الداخلي وأن یقّربھ منھ. كان الصوت [الحظ الجمھور أن صوت مترجم المحك
 أفضل بعد ذلك.]

. كان یرتدي 251قبل نقلھ إلى الفرع    40. واقتید إلى القسم  2012في حدیقة في أیار/مایو أو حزیران/یونیو    P47ألقي القبض على  
ً فقط   ". تسییف"الالنوم على جنبھم بطریقة  زنزانة جماعیة مكتظة. كان الجو حاراً جداً وكان على الناس    في  واحتُِجز ،  سرواالً داخلیا

الذھاب إلى نفس زنزانة صدیقھ. سمح   P47في ھذه المناسبة، أراد  وإلى الطابق العلوي ولكن لم یتم التحقیق معھ.    نُِقلوبعد ثالثة أیام،  
في وقت الحق، تم بالفعل التحقیق مع  ووضربھ حتى عاد إلى زنزانتھ األولى.    P47  ركض خلف بذلك في البدایة لكنھ  لھ السّجان  

P47  تعرض للضرب والتھدید بالقتل في حالة عدم تقدیم معلومات. اعتقد .P47    .نُقل    ،بعد سبعة أیاموأنھ سیموتP47   إلى سجن
 نجھا.

إلى المنزل. واقتیدوا   وھم في طریقھموابن خالھ    ، مع خالھ2012في مطلع عام    251عة للفرع  من قبل دوریة تاب  P44قُبِض على  
أمتار.   3×3دمویة. وبعد تفتیشھم، اقتیدوا إلى زنزانة جماعیة مساحتھا    بتجمعاتعلى كتفھ وأصیب    P44إلى فرع الخطیب وُضرب  

كانت الزنزانة فارغة عند وصولھم، ولكن فیما بعد تم اعتقال ما بین عشرین إلى أربعة وعشرین شخصاً في الزنزانة. وصل معتقلون 
تھ بفضل صالت عائل  P44بعد بضعة أیام، تم إطالق سراح  وجدد كل یوم. كانت الزنزانة شدیدة الرطوبة ولم یكن ھناك ضوء نھار.  

 .ىى ودفع رشاو بضابط رفیع المستو

 الدكتور كروكر قاعة المحكمة.] ن[غادر محامي المدعی

، تم التواصل مع 2012یب. في نھایة عام  واقتید إلى فرع الخط  2012في منتصف أو نھایة تموز/یولیو    P17ض على شقیق  بِ قُ 
P17    وتم إخباره بأن شقیقھ توفي في فرع الخطیب. قال شاھد آخر،  الفیسبوك  عبرP18 إنھ التقى أنور رسالن في فرع الخطیب ،

رؤیة الجثة،   P18مات بسبب الفشل الكلوي. عندما طلب    P17أن شقیق    P18. قیل لـ P17وطلب منھ معلومات عن مكان شقیق  
حول  أكیدةالتوصل إلى نتائج لم یتمكنوا من لقضاة ا أن محكمةال ئیسةخبره أنور رسالن أن یأخذ أي جثة. وأضافت القاضي كیربر رأ

 قد مات والكیفیة التي مات بھا.  P17ما إذا كان شقیق  

في جرمانا حیث كان مختبئاً في منزل أحد أصدقائھ   2012أنھ تم القبض علیھ في [ُحِجبت المعلومات] حزیران/یونیو،    P46زعم  
، ُزعم أنھ نُقل إلى فرع الخطیب بعد یومین أو ثالثة أیام.  40بعد أن تعرض للتعذیب من قبل. وذكر كذلك أنھ بعد نقلھ إلى الفرع  

عى في المشفى أنھ شاھد وعانى من سوء المعاملة ، تم نقلھ بعد ذلك إلى مشفى حرستا بسبب حالتھ البدنیة السیئة. وادّ P46وبحسب  
ى. وذكر كذلك أنھ نُقل بعد ذلك إلى ، لم یتلق أي عالج طبي في المشفP46من قبل الطاقم الطبي لمدة تسعة أو عشرة أیام. وبحسب  

أن القضاة لم یتمكنوا من بناء إدانتھم على أوضحت  رئیسة المحكمة كیربر  اخن. غیر أن  فرع الخطیب حیث سكب علیھ بالستیك س
ناك الكثیر  عانى بالتأكید من سوء المعاملة الشدید، لكن القضاة لم یتمكنوا من تقدیم نتائج مؤكدة. كان ھ  P46. قالت إن  P46  أقوال

 سابقة أجرتھا معھ الشرطة. ، ال سیما فیما یتعلق بمقابلة P46من التناقضات في شھادة 

 التقییم القانوني 

 [تبادل مترجمو المحكمة األدوار.] 

كان   أنور رسالن  أن  أعاله،  مفصل  ھو  كما  كیربر،  المحكمة  رئیسة  ومشارك.  متواطئا  أوضحت  مساعد  مجرد  ولیس  الجرم  في 
  استبدادينظام    ووقف إلى جانبر أن أنور كانت لھ "مصلحة شخصیة كبیرة في استكمال الجرائم. لقد كان وصولیاً  وأوضحت كیرب

". ووجد القضاة أن أنور دعم النظام كموظف مخلص وأنھ "إذا تمت اإلطاحة بالنظام، لكان أنور  لألعلىوكان قادراً على شق طریقھ  
وربما واجھ القمع على شكل اضطھاد وتصفیة". وأوضحت كیربر أن ھذا ال یتعارض مع   والمتمیز  جزينصبھ المُ قد فقد بالتأكید م

 حقیقة أنھ، في حاالت فردیة، ربما یكون قد رفض "الوحشیة المفرطة وتزاید عدد االعتقاالت التي عقّدت عملھ كمحقق". 

شخص  درجة أنھ یمكن للمرء أن یعتبره مجرد  متدنیة ل  ةبرتبأضافت كیربر أن أنور أجرى عملھ بالتعاون مع آخرین. لكنھ "لم یكن  
أال وھو  مؤید للنظام". وفقاً لكیربر، كان أنور عقیداً في قسم مھم في أحد الفروع الممیزة إلدارة المخابرات العامة،  مجرد  أو    ثانوي
حققین اضطروا إلى تنفیذ أوامره. . "كانت مساھمتھ في الجرائم ذات أھمیة كبیرة". وجد القضاة أن أنور أشرف على م251الفرع  

عملیات اإلفراج المحتملة،   متضمنةوھذا واضح، على سبیل المثال، من خالل التوصیات التي قدمھا فیما یتعلق بالتعامل مع المعتقلین،  
الجریمة بشكل عام. وجد القضاة أن خلصت كیربر إلى أن تصرفات أنور كان لھا في النھایة تأثیر كبیر على و. تنفیذھا ن منالتي تمكّ 

. كان أنور على علم بالوضع،  اإلطاحة بھأن النظام كان قادراً على قمع المعارضة ومنع  في  جزئیاً على األقل  الفضل یعود ألنور  
نور، بعض أفراد عائلتھ وأصدقائھ، واصل عملھ دون ضغوط خارجیة واضحة. وجد وحتى بعد مذبحة الحولة التي قتل فیھا، بحسب أ

 القضاة أن أنور كان على علم بالجرائم اإلجمالیة.

كان على علم بالظروف أثناء التحقیقات وفي السجن الذي  حیث  أضافت كیربر أن القضاة وجدوا أن أنور كانت لدیھ النیة المطلوبة.  
من    وحتىكان على علم بشكل خاص بحاالت الوفاة وأن السّجانین كان لھم مطلق الحریة في تعذیب المعتقلین،  كان یذھب إلیھ بانتظام.  

 وقد قبل كل ذلك بال مباالة.خالل االعتداءات الجنسیة. 

about:blank
https://ar.syriaaccountability.org/2022/01/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84-3/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/11/18/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-15-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/2022/01/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84-3/
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عتقال منذ بدایة  قالت كیربر إن "القضاة لم یكن لدیھم شك في أن أنور مذنب". فقد كان یعلم أن النظام قد لجأ إلى زیادة التعذیب واال
. ولیس من الواضح أن أنور لم یكن قادراً على الفرار في بدایة [النزاع]. لم یصدق القضاة التفاصیل التي سردھا 2011النزاع في  

حصى من موظفي المخابرات اآلخرین إلى أنھ كان من الممكن بالفعل الھروب  أنور حول ھذه المسألة. حیث یشیر انشقاق عدد ال یُ 
أن یأخذ أنور ھذه المخاطرة الشخصیة من أجل االنشقاق. قالت كیربر إن   المستحیلبأمان في وقت سابق. وجد القضاة أنھ لم یكن من  

، والذي 2012دیسمبر  كانون األول/ع في سوریا في  القضاة مقتنعون بأن أنور حاول التمسك بمنصبھ حتى اللحظة األخیرة، وأن الوض
لمرء سماع إطالق نار في كل مكان، كان السبب  كان بإمكان ا، عندما كانت الحرب قریبة من دمشق وP56"لم یكن سھالً" كما قال  

 الحقیقي وراء انشقاق أنور. 

 األفعال اإلجرامیة 

 رسالن ارتكب الجرائم التالیة: لخصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن المّدعى علیھ أنور 

قانون الجرائم من  )  1(  7  المادةممنھج وواسع النطاق ضد المدنیین السوریین (  اعتداءفي ارتكاب جرائم أساسیة كجزء من  متواطئ  إنھ  
. ضد القانون الدوليمن قانون الجرائم    1) رقم  1(  7حالة قتل وفقاً للمادة    27من  الجرائم األساسیة  تتألف  ضد القانون الدولي بألمانیا).  

أیضاً  و القتل ھذه  المادةجریمة  ال  أركانتستوفي جرائم  األساسیة من    211  بموجب  الدوافع  بسبب  [القتل]  األلماني  الجنائي  القانون 
بسبب    جانبھإلى    وقفالذي  االستبدادي  للمدعى علیھ. وأوضحت كیربر أن السبب في ذلك ھو أن أنور كان مھتماً بمنع سقوط النظام  

ً   ل أفعالبِ "الحثالة" وقَ   ربة منتقدي النظام الذین وصفھم بكلمةعملھ الذي امتد لسنوات. أراد محا   على النظام االستبدادي   القتل حفاظا
 وبالتالي البقاء في منصبھ كعقید في المخابرات، والحفاظ على ثروتھ من السلطة واالمتیازات.

الفقرة )  1(  7للمادة  دتھ، وھو ما یرقى إلى مرتبة التعذیب بصفتھ جریمة ضد اإلنسانیة وفقاً  شخص للتعذیب في عھ  4,000تعّرض  
شخص ُحرموا بشدة من   4,000قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا. وأضافت كیربر أن جمیع األشخاص البالغ عددھم  من    5

جریمة ضد اإلنسانیة  بصفتھ  حریتھم في انتھاك للقواعد العامة للقانون الدولي، وھو ما یرقى إلى مرتبة الحرمان الشدید من الحریة  
 قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا.من  9 الفقرة )1( 7للمادة وفقاً 

ترقى جمیع الحاالت والعتداء جنسي.    P19و  P42وتعرض شخصان    ،، الغتصاب شدیدP1عالوة على ذلك، تعّرض شخص واحد،  
قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من    6الفقرة  )  1(  7لمادة  بموجب اجریمة ضد اإلنسانیة  بوصفھ  العنف الجنسي  مرتبة  الثالث إلى  

لمادة بموجب االعنف الجنسي    مرتبةبألمانیا. أوضحت القاضي كیربر أن تعذیب المعتقلین وتجریدھم من مالبسھم یمكن أن یرقى إلى  
فتیش  القضاة أن ت  إلى ھذا االستنتاج. وجدلم یتوصلوا  القضاة    غیر أنقانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا.  من    6الفقرة  )  1(  7

لم یجد القضاة أن ھناك و.  معتقلفي ال  اً إجراء معتاد  كانالجسد، على الرغم من أنھ قد یكون مھیناً،  تفتیش فتحات   متضمنا،  األشخاص
 سّجانین ذكور.   نكشفن علىضن للتفتیش من قبل نساء ولم یمع حقیقة أن النساء تعرّ ھذا جنسیة. ویتماشى  إیحاءات

 عین د. كروكر إلى قاعة المحكمة.]المدّ [عاد محامي 

 المّدعین:  بحقمضت كیربر تشرح أنھ، إلى جانب الجرائم المذكورة أعاله، تم ارتكاب الجرائم التالیة 

القانون  من    1  الفقرة)  4(و،  1) الفقرة  2(و،  1) الفقرة  1(  177بموجب المادة    P1االغتصاب وخاصة االغتصاب الشدید في قضیة  
 ). ةالقدیم (النسخة انيالجنائي األلم

 القانون الجنائي األلماني (النسخة القدیمة). 1 الفقرة) 1( 177لمادة بموجب ا P19و P42 االعتداء الجنسي في حالتي

  (أ) 174بموجب المادة  أضافت كیربر أن اإلجراءات التي تنتھك حقوق المّدعین ترقى أیضاً إلى مرتبة االعتداء الجنسي على المعتقلین  
 في ثالث قضایا.األلماني من القانون الجنائي 

)  1(  قانون الجنائي األلمانيمن ال  2) الفقرة  1(   224الضرر الجسدي الخطیر من خالل استخدام سالح أو أي أداة أخرى وفقاً للمادة  
). أوضحت 2(  من القانون الجنائي األلماني   4الفقرة  )  1(  224  المادةالجسدي الخطیر بالتنسیق مع شخص آخر بموجب    والضرر

 : على یسريكیربر أن ھذا كان 

)1( P48  و؛P39  و ؛P34  و؛P1  و ؛P22  و؛P50  و ؛P11  و؛P41  في ثالث حاالت؛ وP12  و؛P25  في حالتین؛ وP19 ؛
وذلك ،  لكن لم یتم النظر إال في ثالث حاالتفي حاالت متعددة ألنھ ُسمح لھا بمغادرة الفرع عدة مرات. و  P42؛ وP38و

 عى علیھ. لصالح المدّ 
)2( P30  و؛P27 و؛P32  و؛P33  و؛P28    و؛  251في حالتین بسبب نقلھ إلى فرع آخر وإعادتھ إلى الفرعP47  و؛P44 . 

  239لمادة  ا   بموجبالحرمان الشدید من الحریة    كانت المادة الساریة ھيتم فیھا اعتقال المعتقلین ألكثر من أسبوع،  في الحاالت التي 
في حالتین بسبب    P41و؛  P50و؛  P22و؛  P1و؛  P34و؛  P39ـالقانون الجنائي األلماني. كان ھذا ھو الحال بالنسبة ل  1الفقرة  )  3(

  ما مجموعھ   إلىھذا  . ویصل  P28و ؛  P33و؛  P32و ؛  P30و؛  P38و ؛  P25و،  P12و ؛  251نقلھ إلى فرع آخر وإعادتھ إلى الفرع  
 حالة من حاالت الحرمان من الحریة التي استمرت ألكثر من أسبوع. 14

https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/09/02/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a3%d9%85-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%9f/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
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 .P47و P1(ب) من القانون الجنائي األلماني بحق 239كانت ھناك حالتان ألخذ الرھائن بموجب المادة 

الذي یستند جریمة ضد اإلنسانیة ال ینطبق في ھذه المحاكمة ألن القانون األلماني  بصفتھ  أوضحت القاضي كیربر أن االختفاء القسري  
ھذا و ، خالفاً لقانون روما األساسي، إجراء تحقیق.  یشترط   قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیامن    7  الفقرة)  1(  7  المادة  إلى

 . ومع ذلك، تم اعتقالP17وشقیقتیھا، وكذلك شقیق    P32لختامي:  بانز في بیانھ االمدعین  یترك فقط الحاالت التي ذكرھا محامي  
في الئحة  فترة  القبل    P32  شقیقتي في  المشمولة  إحداھما  آذار/مارس االتھام،  المعلومات]  أواخر 2011،  [ُحِجبت  في  ، واألخرى 

یمكن   لم  ،P17ھ بالنسبة لشقیق  . وبالتالي ال یمكن النظر في قضیتھما. أوضحت كیربر أن2011نیسان/أبریل    مطلعمارس أو  آذار/
 . P17م عن قصد معلومات خاطئة إلى األقارب الذین استفسروا عن شقیق ، وال أن أنور رسالن قدّ وتھتحدید مباإلمكان 

 الُحكم

 الجنائيمن القانون    211أوضحت كیربر أن المشّرع األلماني ینص على عقوبة السجن مدى الحیاة في جریمة القتل العمد (المادة  
أصدر القضاة ھذا  ). لذلك  قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا ) من  1(  7جریمة ضد اإلنسانیة (المادة  بصفتھ  ) والقتل  األلماني

 .الُحكم

حالة    27في    متواطئكعى علیھ  المدّ   یدین ة الذنب. أوضحت القاضي كیربر أنھ یمكن للمرء بالفعل أن  جسامامتنع القضاة عن الُحكم ب
ً وحالة تعذیب تشكل جرائم ضد اإلنسانیة.    4,000قتل و فترة الظروف االعتقال الالإنسانیة وطول    بشأن  دینھأن ی  یمكن للمرء أیضا

أركان  االتھام التي تمتد ألكثر من ستة عشر شھراً. قالت كیربر إنھ یمكن أیضاً إدانة المدعى علیھ بأنھ استوفى  المشمولة في الئحة  
 من  1الفقرة  )  1(  7لمادة  بموجب اجریمة ضد اإلنسانیة  بصفتھا  قتل من خالل ارتكاب جریمة قتل  الجریمة  ن من أحكام  الثنیجرائم  

 . األلماني من القانون الجنائي 211لمادة ا بموجبعادیة  والقتل كجریمة محلیة قانون الجرائم ضد القانون الدولي بألمانیا

 ً المدعى علیھ أن الجرائم قد ارتُكبت منذ فترة طویلة وأنھ، بعین االعتبار لصالح  أن یأخذ    ولكن وفقاً للقضاة، یجب على المرء أیضا
المدعى علیھ أنھ لم یرتكب   أن یُحسب لصالحبقدر ما استطاع القضاة تقریره، لم یرتكب أي جرائم بعد ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، یجب  
عى علیھ بعض المعتقلین في اإلفراج عنھم  الجرائم بیدیھ ولم تكن ھناك سوى نیة محدودة فیما یتعلق بعملیات القتل. كما ساعد المدّ 

كمثال    لسوري][ا  بینما كان یؤمن بتبریر النظامو.  بشدة  لنظامأیدوا ان  م وعامل بعضھم معاملة حسنة. كما وجد القضاة أن أنور لم یكن م
أیضاً سبب انشقاقھ. ومع ذلك،  ذلك    وقد اعتبروا  منصبھ. یعتبره القضاة انتھازیاً،  بسبب  تحققتلنظام، فقد أراد االمتیازات التي  فرض ال

لم   في ضوء كل ھذه العوامل،وم أنور اعترافاً جزئیاً وأبدى بعض الندم.  قدّ و.  على سبیل التظاھرال یوجد ما یشیر إلى أنھ انشق فقط  
 .الذنب ةجسامبحكم الیجد القضاة حالة استثنائیة تتطلب 

 مساًء. 3:35انتھت محاكمة أنور رسالن في المحكمة اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس الساعة 

 أعلنت رئیسة المحكمة كیربر القرار التالي الصادر عن القضاة: 

والمعدلة   2019تشرین الثاني/نوفمبر،    18محكمة العدل االتحادیة بتاریخ  یتم تأیید مذكرة التوقیف الصادرة عن قاضي التحقیق في  
 . 2020آذار/مارس،  20في 

قال محامي القانونیة المعمول بھا.    السبلإبالغھما بب  حقھما  كیربر أنور ومحامي دفاعھ فراتسكي عما إذا كانا سیتنازالن عن  تسأل
 السبل إبالغھ بحق  عن    عما إذا كان ذلك یعني أنھ یتنازل  كیربر أنور  تامیھ. سألالدفاع فراتسكي إنھ یتنازل. قال أنور إنھ یتبع مح

 القانونیة المعمول بھا. أومأ أنور برأسھ.

القانونیة. نظراً لعدم    السبلعین یریدون إبالغھم بوالمدّ   ة عن أي من المحامینأرادت القاضي كیربر الحصول على نظرة عامة تقریبی
القانونیة.    في إبالغھم بالسبل   تنازلوا عن حقھما إذا كانوا قد  كیربر في سؤال كل منھم على حدة عمّ   تتأكید أحد على السؤال، استمر

 االثنین. یھلَ موكِّ أومیشین وتنازل الدكتور كروكر نیابة عن  ةالدكتور نالمدعی ةمحامی تتنازل

التنازل عن حق  الً إن معظم المدعین مرتبكون ألنھ لم یكن لدیھ سوى الوقت لترجمة المصطلحات القانونیة [ل مترجم المحكمة قائتدخّ 
منحھ لحظة لیشرح للمدعین ما یعنیھ ذلك في الواقع. أوضحت القاضي كیربر أن األطراف  تطلب من القاضي كیربر أن  و].  االستئناف

ً ُسبل  في القضیة لدیھم   ً   معینة للمضي قدما لھم، فإنھا ستبلغھم بھذه الوسائل القانونیة.    لحكم. إذا قرأت كیربر ھذه الُسبلضد ھذا ا  قانونیا
ال التنازل عن استخدام تلك السُ   الُسبلبھذه    إعالمھمتنازل عن  وأضافت أن السؤال الذي طرحتھ كان یشیر فقط إلى  . [قام بلولیس 

وقاموا جمیعاً  القاضي كیربر قائمة أسماء المدعین الحالیین ومحامیھم.  استعرضت  ھ القاضي كیربر.]  تالمترجم بترجمة كل ما شرح
ً ام االّدعاء العالقانونیة المعمول بھا. وتنازل  الُسبلبإعالمھم  عن بالتنازل  .أیضا

 اختتمت القاضي كیربر بشكر "المترجم الفوري المخلص إلكمالھ مھمة الیوم الضخمة".
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الساعة   في  كوبلنتس  في  العلیا  اإلقلیمیة  المحكمة  في  رسالن  أنور  محاكمة  الموافق    3:43انتھت  الخمیس  یوم  كانون   13مساًء 
 2. لم یكن الُحكم نھائیاً بعد. 2022الثاني/ینایر، 

 

 

قال فراتسكي، محامي دفاع أنور رسالن، إنھ وزمیلھ بوكر وأنور وافقوا على  ،مالحظة من مراقب المحاكمة: في المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعالن الُحكم 2
 استئناف الحكم أمام محكمة العدل االتحادیة.
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