
International Research and 
Documentation Center  

1 

 

 

 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 
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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؟ 
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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.  
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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 



International Research and 
Documentation Center  

24 

 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
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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/

