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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 



  
 

International Research and 
Documentation Center 

 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  



  
 

International Research and 
Documentation Center 

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]. 



  
 

International Research and 
Documentation Center 

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 



  
 

International Research and 
Documentation Center 

 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



  
 

International Research and 
Documentation Center 

 .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 



  
 

International Research and 
Documentation Center 

. "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 
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