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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 مدینة كوبلنتس، ألمانیا  – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 التقریر السادس لمراقبة المحاكمة 
 2020تموز/یولیو،  6و  3و 2و 1تواریخ الجلسات 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 مراقب المحكمة الخاص بنا]. [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من 

 (المعلومات الموجودة بین ھاللین ھي معلومات ذكرھا الشھود أو القضاة أو المحامون). 

 أبرز النقاط الملّخص/

 الیوم الخامس عشر للمحاكمة 

إن عناصر میلیشیا مسلحة اختطفوه، واتُھم زوراً بقیادة   P4حول تجربتھ كمعتقل في فرع الخطیب. قال  P4شھد  •
حول الوضع المعیشي القاسي والوحشي في فرع الخطیب، بما في ذلك الزنازین   P4وحیازة أسلحة. وشھد   عملیات

المكتظة والوصول غیر اإلنساني إلى الطعام والماء. ووصف التعذیب الذي تعّرض لھ وشاھده في السجن، بما في ذلك  
رشوة إلى أدیب زیتون، وھو شخص كان یعمل في  في النھایة من الفرار من المعتقل عن طریق دفع   P4الّشْبح. وتمكن 

 یعرفھ قبل اعتقالھ.  P4وكان  251الفرع 

 الیوم السادس عشر للمحاكمة 

، حیث ذكر التسلسل الھرمي  251، الشاھد الثاني المّطلع في ھذه المحاكمة، عن تجربتھ كسّجان في الفرع P5شھد  •
ضت علیھ أثناء استجوابھ من قبل الشرطة وفي المحكمة.  على المتھم أنور في مجموعة صور ُعرِ  P5للفرع. وتعّرف 

وقّدم   251مخططاً توضیحیاً لخریطة الفرع  P5. وقّدم 251وشھد بأن أنور كان رئیس قسم التحقیق في الفرع 
، مشیراً إلى أن ذلك القسم لدیھ میزات وسلطة فریدة للقیام بما یرید القیام بھ، على الرغم من  40معلومات حول القسم 

. وشھد بأنھ رأى بعض المعتقلین یتعّرضون للضرب، لكنھ قال إنھ لم  251أنھ كان من الناحیة الفنیة یتبع لقیادة الفرع 
 أنھ انشق عن الحكومة، ویرجع ذلك جزئیاً إلى الظلم الذي شھده.  P5یَر أنور یضرب المعتقلین. وذكر 

انشّق بسبب التعذیب   P5. ذكر أحدھما أن P5اھد  شھد مسؤوالن من الحكومة األلمانیة حول استجواب الشرطة للش •
 الذي رآه. 

تال خبیب علي محمد، محامي المّدعي، إفادة لمعتقل سابق اّدعى أن المتھم أنور كان لھ سلطة وصالحیات داخل الفرع   •
بیب  . وعلى وجھ التحدید، ذكر ھذا الشخص أن علي مملوك وبّخ وصفع المتھم أنور العتقالھ. وحاجج المحامي خ251

 بأن ھذا قد یتعارض مع روایة الدفاع بأن المتھم أنور افتقر إلى الصالحیات الرسمیة. 

 الیوم السابع عشر للمحاكمة 

عبر صور األقمار الصناعیة وقدم مزیداً من التفاصیل عن القسم    251على الفرع   P5. تعّرف P5استمر استجواب  •
إن وجھ المتھم أنور   P5م اختیارھم من خالل عملیة خاصة. وقال یت 40. وقال إن األفراد الذین یعملون لدى القسم 40

أنھ   P5كان مألوفاً لھ، وشھد بشأن حادثة طلب فیھا المتھم أنور من الموظفین التوقف عن ضرب معتقلین. كما ذكر 
 سمع صرخات ألم أثناء عملھ في الفرع. 

 الیوم الثامن عشر للمحاكمة 

، ابن عم المتھم إیاد، الذي كان معتقالً سابقاً، حول تجاربھ وعالقتھ مع إیاد الذي كان برتبة مساعد. وذكر  P6شھد  •
P6  أنھ لم یتعامل كثیراً مع إیاد عندما كان طفالً، لكنھ بدأ في التعامل معھ أكثر كشخص بالغ. وذكرP6    أنھ انخرط

قل لمدة عشر ساعات ذات مرة لمحاولتھ المشاركة في مظاھرة  سیاسیاً مع شخصیات المعارضة السابقة والثورة. واعتُ 
إن المتھم إیاد أعلن   P6والكتابة عنھا على موقع الفیسبوك الذي وصفھ أحد المحققین بأنھ نشر "أخبار كاذبة". وقال 

ر وتجنّب  وآخرین، وأعطى مثاالً حذّر فیھ إیاد شخصاً من أنھ سیُعتقل، مما سمح لھ بالفرا   P6دعمھ للثورة أمام 
 االعتقال. 
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 مالحظات مراقب المحاكمة: 

كانت مبالغ فیھا (على سبیل المثال، ذكر أنھ رأى   P4كان ھناك شعور (بین الجمھور) بأن األرقام التي ذكرھا  •
ذكر عدة مرات أنھا لیست مبالغة. وباإلضافة إلى ذلك، كان ھناك الكثیر من   P4جثة في سوریا)، لكن   500,000

. وفي مرحلة ما، توقّف القضاة عن  251االلتباس حول أبو جعفر الذي تم التعّرف علیھ كأحد السّجانین في الفرع 
 السؤال عن ھذا األمر. 

في استجوابھ من قبل الشرطة. تفاجأ الجمھور   رؤیة جثة، على الرغم من أن القضاة أخبروه أنھ قال إنھ رآھا P5نفى  •
كانت محّددة   P5بأنھ لم یَر سوى شخص واحد "عاجًز" ولم یَر أي نساء معتقالت خالل سنتین من الخدمة. لكن إفادات  

 بشكل عام وشرح األمور التي ذُِكرت في جلسات سابقة، مثل تعریف "المتطوعین". 

مشكلة مع خدمة ابن عمتھ في أمن الدولة،   P6أنھ ال یستطیع فھم كیف لم یجد أعرب القاضي فیدنر مراراً وتكراراً عن  •
 وصف مراراً الفروع بأنھا "مسالخ بشریة".   P6على الرغم من أن 

 2020تموز/یولیو،  1 – یوم المحاكمة الخامس عشر 

صباحاً، وتأخرت قلیالً    9:45أشخاص وأربعة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  10حضر ھذه الجلسة حوالي 
 بسبب تأخر الشاھد. 

 P4شھادة 

 عاماً، وھو مختص بتركیب قرمید األسطح، بشھادتھ حول تجاربھ كمعتقل في سوریا.  30، البالغ من العمر  P4أدلى الشاھد 

 P4اعتقال 

بشرح وجھة نظره وتجاربھ في سوریا. وذكر أنھ "ال وجود للدولة" في سوریا حیث یتعامل المرء فقط مع میلیشیات   P4بدأ 
 عسكریة ومافیات. 

 وقُِتل.   شقیقھإنھ اعتُِقل، واختُِطفت أختھ، واعتُِقل   P4قال 

 متلكات التي تخّصھ ھو وعائلتھ. منزالً، لكن تم تدمیر جمیع الم 16-15 وحوالي  السیدة زینبفندقاً في أن لدیھ   P4ذكر 

تموز/یولیو]. وذكر أن مسلحین، ال یحملون ُرتباً عسكریة، جاءوا   20[  2012إنھ اعتُِقل في أول یوم من شھر رمضان  P4قال 
إنھ كان یعیش في منطقة غالبیة سكانھا من الشیعة   P4(كان معظمھم من الشیعة وأغلبیتھم إیرانیون وأفغان وعراقیون). وقال  

لعراقیین. وقال إنھ عندما اعتُِقل، كان یعرف نصف األشخاص الذین اعتقلوه ألنھم كانوا یعیشون في نفس المنطقة. وقال إنھم ینتمون ا
إن الجیش السوري كان   P4إلى الجماعات الطائفیة التالیة: حزب هللا، وعصائب الحق، وأبو الفضل العباس، والزینبیون. وقال 

 ح مھین] حیث كان یجلب الطعام لھذه الجماعات العسكریة [أي یقوم على خدمتھم].عبارة عن "ممسحة" [مصطل

إنھ كان موجوداً في فندقھ. وقال إن ثالث حافالت وصلت من حمص، وعلى متنھا نساء وأطفال    P4قبل یوم واحد من اعتقالھ، قال 
منھ مكاناً لإلقامة وساعدھم. وقال إنھ بعد ساعة من   إنھم توقفوا عند الفندق وطلبوا P4من السّنة الذین فّروا من الحرب. وقال 

 وصول الباصات بدأت المشاكل واختفت أختھ. 

"أنھم" داھموا المنطقة في الیوم التالي، وھو أول یوم في شھر رمضان. وقال "إنھم" جاءوا إلى مدخل الفندق وأخذوا [منھ]    P4ذكر 
مسلح (قال   1,000شخاص الذین اعتقلوه بعد ذلك. وكان ھناك أكثر من أن ھؤالء األشخاص ھم نفس األ P4ماًء وطعاماً. وذكر 

P4  .إن الجیش السوري الحر لم یكن موجوداً في تلك المنطقة) كانوا یقفون على الطریق السریع، مقابل الفندق 

م عما إذا كان یجب أن یذھب  أنھ یرید أن یُحِضر والده، وسألھ P4إنھ بعد أن أخذ "ھؤالء" الماء والخبز والطعام، أخبرھم  P4قال 
  P4معھم أو یسلك طریقاً آخر. قال إنھ كان في طریقھ إلى والده وكان یمّر بمشفى الخمیني وبساتین وشجرة قطرھا مترین. قال 

  P4أنھم جاؤوا إلیھ وأخذوه. وقال  P4دقیقة. وذكر  30"إنھم" بدأوا بقصفھ بثالث قذائف مدفعیة، مما تسبب في تبّخر الشجرة بعد 
إنھم أجبروه على الوقوف أمام الحائط وأطلقوا النار حول الشكل الخارجي لجسمھ [لرسم صورة جسمھ بالرصاص على الحائط]. قال  

P4   صباحاً، حیث تعّرض للضرب. وقال   5:30مساًء إلى  9:30في تلك اللحظة، بدأ "فیلم" التعذیب [سلسلة األحداث] من الساعة
P4  أسلحة، والذي اعتقد أنھ كان زنزانة، ثم أِخذ إلى القبو بعد نصف ساعة. قال  إنھ ُوضع بعد ذلك في مخزنP4   أن ھذا كان عند



International Research 
and Documentation 
Center  
 
 

3 
 

عاماً، ولم   40و 17إنھم بدأوا في جلب المزید من المعتقلین من الشوارع، تتراوح أعمارھم بین  P4مفترق طرق السیدة زینب. قال 
 ین. یكونوا على صلة بالجیش السوري الحر ولم یكونوا مسلح

إنھ سار لمدة ساعة حیث تعرض للضرب   P4إظھار المواقع على الخریطة. قال  P4طلبت رئیسة المحكمة الدكتورة كیربر من 
 بالحجارة والحدید والزجاج. وأشار إلى موقع على الخریطة وقال إنھ كان فیھ أسلحة یمكن أن تمحو سوریا [من الخریطة]. 

 

 ] 36.347077،  33.434592[اإلحداثیات 

.  فندق السیدة زینبإلى مشفى الخمیني ومنزل السفیر اإلیراني وموقع فندقھ واسمھ  P4سألتھ القاضي كیربر عن موقع فندقھ، فأشار 
 مقام السیدة زینب.  P4كما عرض 
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 ] 36.338548،  33.445571[اإلحداثیات 

 

إن ھذا كان في المنطقة الجنوبیة من دمشق وأن الشجرة كانت مقابل مشفى الخمیني. وأشار   P4ورداً على أسئلة القاضي فیدنر، قال 
P4  .إلى موقع منزلھ 

). ھذه لقطة شاشة  2یعني ھذه الشجرة (أمام المستشفى في الصفحة  P4[لم تُعرض الصورة أدناه في قاعة المحكمة، ولكن ربما كان 
 ]. google earthمن 

 .استراحة لمدة ساعة

 ] 36.346773،  33.434164[اإلحداثیات 

إن العدید من "األفالم" [األحداث] وقعت   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المزید من الناس قد حضروا عندما تم اعتقالھ. قال 
یلة من  إنھ كان ھناك شیعة یحملون أسلحة وسكاكین وقتلوا أي شخص [یمّر بھم]؛ قبل أیام قل P4عدا عن اعتقالھ. حیث قال 

أیضاً إن طائرة ھلیكوبتر شنت غارة جویة بثالثة   P4بالسكاكین والسیوف. قال   450رمضان، قتل ھؤالء األشخاص حوالي 
 شخصاً. وقال إن ھذا وقع على مدار ثالثة أشھر.  580صواریخ أسفرت عن مقتل 

نُقل إلى مفرزة أمن الدولة حیث فقد الوعي لبضعة  إنھ  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تعّرض للتعذیب أثناء اعتقالھ. قال 
إنھ كان ھو ومعتقلون آخرون في غرفة مغلقة، وكانت القوات العسكریة تعود بعد عملیات فاشلة وینفّس الجنود عن   P4أیام. قال 

رب ویتوقفون قبل موتھ  إنھ مكث في المفرزة لمدة خمسة أیام، حیث كان المعتقل یتعّرض للض P4غضبھم بالمعتقلین [جسدیاً]. قال 
 بقلیل.   

 إلى فرع الخطیب  P4نقل 

إنھم نُقلوا بعد ذلك إلى الخطیب، حیث شعر أنھ في مكان مختلف تماماً تحت األرض، غیر قادر على معرفة ما إذا كان   P4قال 
أن األعداد [أعداد المعتقلین] كانت ھائلة وال یمكن تصورھا داخل الخطیب. وقال إنھ فور وصولھ   P4الوقت نھاراً أم لیالً. وذكر 

إنھ تم بعد ذلك تجرید المعتقلین من  P4جلد أو بالكھرباء أو بالدوالب أو بالكابالت أو بالّشْبح. وقال "تم الترحیب بھم" لمدة ساعة بال
إنھ لم یشعر بأي شيء، وبسبب   P4"كانوا" یفعلون ما یریدون. وقال   P4مالبسھم وتفتیشھم قبل إرسالھم إلى زنازینھم. وقال 

 الضرب المبرح، كل ما كان یریده ھو النوم فقط. 

إنھم اعتقلوا أشخاصاً لتعذیبھم، ولیس للسماح لھم بالنوم. وتابع   P4ت القاضي كیربر عن سبب عدم السماح لھم بالنوم، وقال سأل
P4 " لم یشرح  24أنھ بعد تفتیشھم، سألوا المعتقلین عّما إذا كانوا یریدون الذھاب إلى الزنازین الداخلیة أو الخارجیة أو زنازین] "
P4  وكان لكل نوع من الزنازین جو خاص بھ وعدد مختلف من المعتقلین. وقال 24"المقصود بزنازین .["P4   إن الزنزانة
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، یتعرض المرء للتعذیب حتى عندما ینام عندما تضرب  P4الخارجیة كانت األكبر في الفرع وكان سقفھا من الحدید. وھكذا، قال 
 حرارة الشمس سقف الزنزانة. 

من المعتقلین إلى الزنزانة باستمرار، وأن السجانین لم یأخذوا في االعتبار أن الزنزانة كانت قد    إلى أنھ كان یؤتى بمزید P4أشار 
إنھ عندما كان یُقال لمعتقل إنھ سیذھب في جولة على "الدوالب"، كان یشعر بالسعادة ألنھ   P4وصلت إلى سعتھا القصوى. وقال  

 خارج الزنزانة.  كان بإمكانھ على األقل الذھاب للحصول على بعض الھواء 

أنھم لم یستطیعوا رؤیة الشمس في الزنزانة، ولكن ألن السقف مصنوع من الحدید، جعلت الشمس جو   P4رداً على سؤال، أوضح 
 الزنزانة شدید الحرارة. 

لیوم،  شخصاً داخل الزنزانة؛ كان السّجانون یحصونھم ثالث إلى أربع مرات في ا 520أنھ في الیوم األول، كان ھناك  P4أضاف 
شخصاً بین الحین واآلخر. وأضاف أنھ ال یمكن تخّیل األعداد بالداخل وأنھ لم یكن ھناك مكان   20إلى  15وكان یتم إحضار 
مثاالً للشاحنة التي یراھا المرء على الطریق السریع ملیئة بالخنازیر فوق بعضھا البعض، ثم قال إن ذلك ھو   P4للجلوس. وضرب 
 إذا كان الشخص سوریاً، فإن كرامتھ وشرفھ ومالھ ملك للدولة. أنھ  P4ما حدث لھم. قال 

شخص. (قال الشاھد إنھ كان یرتجف   800إلى وجود أعداد ھائلة من األشخاص داخل الزنزانة وبلغ عددھم ذات مرة  P4أشار 
  P4نھم جثث. وأخبر [داخل قاعة المحكمة]). وذكر أنھ لم یكن ھناك ھواء، وكان الناس ینامون فوق بعضھم البعض، وكان بی 

 القضاة أن كل ھذا كان واقعاً وأخبرھم أال یفّكروا أنھ خیال. 

 أمتار.  5ضرب   12 –  10إنھ كان  P4سألت القاضي كیربر عن حجم الزنزانة. قال 

). قال  عن ظروف الغذاء والماء. قال إن الطعام كان قطعة بطاطس مغموسة بالدیزل أو مطبوخة بالدیزل (لم یكن متأكداً  P4تحّدث 
P4  إن الزنزانة الخارجیة لم یكن بھا ماء وكانوا یشربون من الحمام، لكن الكمیات كانت شحیحة. قالP4   إنھ كان ھناك ستة

 لم یكن یعلم بذلك.  P4أشخاص مسؤولین اعتادوا فتح أو إغالق المراحیض وفقاً لمزاجھم، أو ربما كانت لدیھم أوامر، لكن 

یوماً.   15إن أحداً [یبدو أنھ أحد السجناء] أخبره بذلك بعد  P4ن ھذا كان في فرع الخطیب. قال  سألت القاضي كیربر كیف عرف أ 
 قال إنھ تأّكد الحقاً عندما ذھب مرة إلى االستجواب ووجد شخصاً في الطابق العلوي كان یعرف أنھ یعمل في الخطیب. 

 أنھ لم یكن ھناك نافذة.  P4ال  سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت لدیھ فرصة للنظر من النافذة. ق

إنھ نُقل مرة واحدة إلى مكتب في الممر حیث أجبر المحقق المعتقل على االعتراف   P4سألت القاضي كیربر عن االستجواب. قال 
ھناك جثث  إنھ كان في الطابق العلوي وأنھم تُركوا واقفین في الممر لمدة خمس دقائق تقریباً. وقال إنھ كانت  P4بشيء لم یفعلھ. قال 

عاماً بعین واحدة ویده الیسرى وساقھ   70على األرض، ونساء، وثالثة أطفال معھ في الزنزانة الخارجیة، ورجل یبلغ من العمر 
 الیمنى مقطوعتان.

ة  إن واحداً كان سبعة أو ثمانیة، وواحداً كان عشرة واآلخر كان ثالثة عشر أو أربع P4سألت القاضي كیربر عن عمر األطفال. قال 
أن   P4توفي واحد أو اثنان منھم ألن أحدھم كان صغیراً وكان یعاني من مشاكل قبل مجیئھ إلى السجن. وأضاف  P4عشر. قال 

 كبار السن كانوا یجدون صعوبة في التنفس. 

إنھ مكث ھناك تسعة أیام قبل نقلھ إلى الزنزانة الداخلیة، وھو األمر   P4سألت القاضي كیربر عن إقامتھ في الزنزانة الخارجیة. قال 
إن جدران الزنازین الداخلیة كلھا مصنوعة من اإلسمنت، ولم یُفتح الباب إال عندما أرادوا أن یأتوا بسجناء إلى   P4األصعب. قال 

إنھم صنعوا فتحة في السقف فوق الباب مزّودة بمحّرك [مروحة آلیة] للسماح بدخول الھواء، لكنھا لم تفعل   P4قال داخل الزنزانة. 
یوماً وكان العدد [عدد السجناء] ال یقل عن   20إنھ مكث ھناك حوالي  P4سم. قال   70شیئاً. ووصف العرق بأنھ مرتفع بمقدار 

480 . 

إنھا خمسة أمتار في خمسة أمتار. سألت كیربر كیف یمكن أن تتّسع لھذا العدد من   P4فقال سألت القاضي كیربر عن حجم الزنزانة 
 بأنھا تشبھ المعكرونة التي یتم طھوھا ألن الناس كانوا فوق بعضھم البعض.   P4األشخاص في الداخل. وصفھا 

استثناء وجود مرحاض. وأضاف، كل أسبوعین  إن كل ما یتعلق بالزنزانة الداخلیة كان فظیعاً، ب  P4رداً على القاضي كیربر، قال 
 كان ھناك قطعتین من الصابون للزنزانة بأكملھا وكان السّجان یمسح الرأس [السجین] بالصابون ویطلب [السجین] التالي. 

یُقدم لھم   إنھ لم یكن ھناك طعام تقریباً. في معظم األیام، كانت قطعة بطاطس بنكھة الدیزل وكان P4رداً على القاضي كیربر، قال 
  P4شخصاً. سألت كیربر عّما إذا كانوا یتشاركون في الطعام، فقال   50أیام. كان یُقّدم المربّى في طبق مع ملعقتین لـ 10المربّى كل 

 إنھم كانوا یتقاتلون ویضربون بعضھم البعض. 
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لفترة من الوقت بسبب الضرب.   إنھ لم یكن قادراً على الرؤیة  P4الصحیة في السجن. قال   P4سألت القاضي كیربر عن حالة 
وُعرض علیھ الذھاب إلى المستشفى لكنھ رفض وكان خائفاً. وأضاف أنھ لم یكونوا "ھم" من عرض ذلك، ولكن السجناء أخبروه  

 أنھم ذاھبون إلى المستشفى وسألوه عّما إذا كان یرید أن یأتي معھم. وقال إنھم ذھبوا ولم یعدوا أبداً. 

لیرة سوریة أخذھا واحتجزھا الضباط [أموال ومتعلّقات ینبغي إعادتھا إلى السجناء   3,660عتقالھ، كان لدیھ أنھ عندما تم ا P4ذكر 
من عسكري في السجن أن یأخذ نقوداً كانت بحوزتھ كجزء من متعلّقاتھ وأن یُحضر لھ مرھما   P4عند إطالق سراحھم]. طلب 

 ھ مرھم أسود ربما كان شحم سیارات، والذي استخدمھ. إن العسكري غادر لمدة ساعة وعاد ومع P4للعین. وقال 

إن السجناء كانوا یطلبون من القائمین على التعذیب أشیاء أثناء   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان لدیھ أموال في السجن. قال 
إنھ كان یحمل نقوداً عندما تم   P4 الضرب. سألت كیربر عن مكان النقود وقالت إنھا لم تستطع أن تفھم أن لدیھ نقوداً في السجن. قال 

اعتقالھ، وصادرھا السجن منھ. وأضاف أنھ كما ذكر من قبل، لم یكن یعیش في دولة بل بین عصابات مافیا، وكانوا "ھم" [سلطة  
أشخاصاً دخلوا السجن ولدیھم أشیاء مثل السیارات ولكن بعد إطالق   P4السجن] یأخذون متعلقات السجناء [ألنفسھم]. عرف 

 راحھم، لم یكن لدیھم شيء. س

إنھ سلّم ثالثة ھواتف محمولة عندما تم اعتقالھ، ولكن أعید لھ ھاتف واحد عندما أطلق سراحھ. سأل القاضي فیدنر عّما إذا   P4قال 
 ال، وإنھ لم یحصل سوى على ھاتف محمول ومفاتیحھ وبطاقة ھویتھ.  P4كانوا قد أعادوا المال إلیھ بعد إطالق سراحھ، فقال 

إن الزنزانة كانت مغلقة "مثل علبة التونة"، ولم یدخلھا ھواء أو   P4سألت القاضي كیربر عن الظروف الصحیة المتعلقة بالِجلد. قال 
شمس. وذكر أن البثور كانت تظھر على الجسم ثم تبدأ في أكل اللحم [الجلد]. وأشار إلى وجود تونسي معھ في السجن أصیب بھذه  

 أصبع قدمھ.  البثور في ساقھ واختفى

إن ذلك حدث عندما كان في   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان استجوابھ قد تم عندما كان في الزنزانة الداخلیة أم الخارجیة. قال 
إنھ تم وضعھ في المطبخ واسترق النظر لمدة خمس دقائق من تحت   P4الزنزانة الداخلیة، حیث أِخذ إلى الطابق الثالث. قال 

 ة ویُسرة، ورأى العدید من الجثث واللون األحمر عندما نظر إلى منطقة الزنزانة. العصابة یُمن 

إنھ بقي ھناك لنصف ساعة أو ساعة على األرض في وضعیة االنبطاح ولم   P4سألت القاضي كیربر عّما حدث في المطبخ. قال 
إنھ لم یعرف ما كان یحدث، لكنھ   P4یُسمح لھ بالنظر حولھ. قال إنھا المرة الوحیدة التي شعر فیھا بالشمس فوقھ، لكنھ لم یرھا. قال 

 ان الجو مشمساً. ك P4كان یسمع أصوات قصف. عندما ُسئل عّما إذا كانت النوافذ مفتوحة، قال 

ذكر في وقت سابق في استجوابھ من قبل الشرطة أنھ نظر من النافذة ورأى األشجار والشارع واستنتج  P4قالت القاضي كیربر إن 
إنھ تذكر ھذا السؤال وذكر أنھ أجاب بأنھ كان على األرض، وكانت ھناك نافذة ورأى منھا الجزء العلوي   P4أنھ فرع الخطیب. قال 

 ي في الخارج، لكنھ لم یكن قادراً على الوقوف. وتأكد أنھ كان في الخطیب ألنھ یقع في شارع بغداد بوسط البلد. من المبان 

أوضح أنھ لم یقف بجانب النافذة، بل نظر   P4بالنظر من النوافذ/من خالل النوافذ، لكن  P4كان ھناك مزید من االلتباس حول قیام 
داً على األرض، على بعد مترین من النافذة ویداه مقیدتان، لكنھ كان ال یزال قادراً على أن  أنھ كان ممدّ   P4من خالل النافذة. وصف 

 یرى من خالل النافذة. وأضاف أن الناس في سوریا یعرفون األحیاء من شكل المباني. 

ا أن ھناك ضابطاً  إنھ بد P4إنھ مكث ھناك حوالي نصف ساعة أو ساعة. قال  P4سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. قال 
إنھ أِخذ إلى محقق یُدعى أبو جعفر، الذي یمكن أن یكون برتبة   P4رفیع المستوى بالخارج وبسببھ تأخر االستجواب. بعد ذلك، قال 

 أنھ لم یفعل شیئاً، لكن ال یجوز القول إن أحداً لم یفعل شیئاً.   P4االعتراف بكل شيء. أخبره  P4مقّدم وطلب من 

إن ذلك   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت ھناك صلة قرابة بینھ وبین الضابط الذي كان یعمل في الفرع والذي كان یعرفھ. قال 
 ابة بعیدة/غیر مباشرة" من نفس العشیرة. الشخص لم یكن أحد األقارب المقّربین، بل ھو أحد أبناء العمومة "تربطھ بھ صلة قر

نعم، لكن ھذا لیس   P4إنھ ال یعرف. سألت كیربر إذا كان اسمھ ھو عبد هللا السالم، فقال  P4سألت القاضي كیربر عن اسمھ، فقال 
أنھ ال أحد ینادي   P4أبو جعفر [یبدو أن عبد هللا السالم یكنّى أیضاً بأبي جعفر، إذاً ھناك شخصان یكّنیان بأبي جعفر]. وأضاف  

 اآلخر باسمھ في الفرع، بل بالكنیة. 

ال، وأنھ بعد ستة أشھر من إطالق   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا الشخص المذكور أعاله قد استجوبھ أیضاً. قال 
 سراحھ، ترك ذلك الشخص عملھ، ویبیع اآلن الفالفل في اسطنبول. 

ال، وإنھ كان سیُضرب لو فعل ذلك. كان   P4اً على نزع العصابة والرؤیة من تحتھا. قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قادر
 قادراً على تحریكھا قلیالً فقط. 

متراً مربعاً وكان ھناك مكتب وأریكة وكابالت   20إن مساحتھ [مساحة المكتب] تبلغ حوالي  P4رداً على أسئلة القاضي كیربر، قال  
 شيء على الحائط، ولم یكن ھناك كمبیوتر محمول لكنھ رأى شاشة.   على األرض. قال إنھ لم یر أي
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إنھ علم أن أبو جعفر استجوبھ، ألن   P4عّما إذا قام عبد هللا السالم أو أبو جعفر باستجوابھ وضربھ. قال  P4سألت القاضي كیربر 
 اإلفطار.  شخصاً جاء أثناء االستجواب وخاطب المحقق بكنیة "أبي جعفر" وطلب منھ الحضور لتناول 

 دقیقة  15استراحة لمدة 

  P4إنھ عندما دخل المكتب، قال لھ المحقق أن یعترف بثالثة أشیاء. أخبره  P4سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد االستجواب. قال 
على توقیع   إنھ تعّرض بعد ذلك للضرب لمدة دقیقتین وأجبره المحقق P4أنھ لم یفعل شیئاً وأنھم یعرفون كل شيء عنھم أصالً. قال 

إلى الطابق السفلي،   P4إن المحقّق ختمھا، واستدعى شخصاً أخذ   P4ورقة وختم بصمة إصبعھ على ورقة فارغة أخرى. ثم قال 
 وضربھ بالكابل وأخذه في النھایة إلى الزنزانة. 

 ذلك.  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان االتھام ھو أنھ شارك في ثالث عملیات عسكریة، فأكد 

إنھ ذكر أسماء أشخاص یعرفھم من قوات األسد، لكن لم یذكر أسماء من الجیش   P4ت القاضي كیربر عن االستجواب. قال سأل
أنھ ال یعرف األشخاص الموجودین في   P4السوري الحر. قال إنھ ُعرض علیھ شریط فیدیو لمظاھرة ألشخاص من حّیھ. أخبرھم 

یتجنب األسئلة حتى استدعى المحقق شخصاً [ربّما   P4ھ كان معنیاً بعملھ فقط. ظّل الفیدیو وأنھ لم یكن على اتصال بجیرانھ، ألن 
 أن المحقق انتھى منھ.  P4السّجان] لیأتي، فعرف 

ذلك، وقال إنھ تم استجوابھ مرتین. لقد كتب [المحقق] على الورقة   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان متھماً بحیازة أسلحة. فأكد 
ذلك غریباً  P4رشاشات (بي كیھ إس) وقاذفة (آر بي جي) ودبابة، بل إنھ اتھم بوضع متفجرات في حذائھ. وجد  كان لدیھ  P4أن 

 وأخبره أنھ مدني. 

سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھناك اتھام بحیازة سالح في ذلك االستجواب [عندما ُعرض علیھ شریط فیدیو للمظاھرة] فأجاب  
P4 .بالنفي 

إنھ ُطِلب منھ أن یعترف بثالثة أشیاء [ُطِلب   P4ربر عّما كانت األشیاء الثالثة التي ُطلب منھ االعتراف بھا. قال سألت القاضي كی 
 منھ أن یختلق ویعترف بجرائم/تھم]. 

قال في استجواب سابق إن األمر استغرق ساعتین تقریباً،  P4إن االستجواب استمّر أقل من ساعة. قالت القاضي كیربر إن   P4قال 
 نفى ذلك.  P4لكن 

إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا الشخص أم شخص آخر.   P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قال إن عبد هللا السالم استجوبھ وقال  
ر في الخارج [خارج الفرع] حتى یخرج  أشھر في البحث عن ذلك الشخص وكان ینتظ 6أنھ بعد إطالق سراحھ أمضى  P4وأضاف 

 من االستفراد بھ والحصول على إجابات، لكنھ لم یستطع، ألنھم كانوا یغادرون العمل في مجموعات.  P4أي شخص، حتى یتمكن 

ق  ال، وإنھ علم بذلك فقط بعد إطال P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان یعرف أن قریبھ كان یعمل في الفرع قبل اعتقالھ. قال 
أنھ قال في االستجواب إنھ كان یعرف أن قریبھ كان في الخطیب وأنھ یُدعى أبو جعفر، لكنھ ال یعرف ما إذا   P4سراحھ. وأضاف 

 كان ھو نفسھ المحقق أبا جعفر. 

ا قالھ  أن ھذه اإلجابة كانت مختلفة عمّ  P4إن عبد هللا السالم لم یكن في سوریا، بل في اسطنبول. أخبرت القاضي كیربر  P4قال 
إنھم أحضروا أثناء االستجواب سیدة ألمانیة تتحدث العربیة المكّسرة وأمضوا ساعتین في تنقیح المحضر   P4في االستجواب. قال 

 بعد االستجواب. 

إن جمیع األرقام والتقاریر التي ذكرھا صحیحة   P4ذلك. وقال  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد وقّع على النسخة وأّكد 
 مبالغ فیھا.  وغیر

إنھ عندما كان في التحقیق ذكر أن عبد هللا   P4قال إن ابن عم عبد هللا السالم كان في السجن. قال   P4قالت القاضي كیربر إن 
. لذلك  P4السالم كان في الفرع. وعندما جاء شخص وقال: "أبو جعفر، تعال لتناول اإلفطار"، خطر اسم عبد هللا السالم في ذھن 

  P4عن اسم الشخص في الطابق السفلي فقال لھ  P4[للمحقق] إن ابن عمھ كان في الطابق السفلي، وسأل الشخص "لھ"   P4قال 
دخال   ] [تم حجب االسمإنھ ھو و P4ودعا السّجان ألخذه إلى الخارج. وقال  P4"ضیاء سالم". ثم أحضر [المحقق] أوراقاً لیوقّعھا 

 ضیاء. السجن معاً وخرجا معاً، لكن لم یتم استجواب 

بالنفي، ولكن عندما أخذوه خارج الغرفة، التقى   P4یتذكر اسم رئیس فرع الخطیب. فأجاب  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
  یعمل في مساكن  P4إنھ كان یعرف ذلك الشخص قبل االعتقال. حیث كان  P4بشخص كان یعرفھ في الممر "أدیب زیتون". قال 

صوت زیتون، ترك السّجان وركض نحو   P4[ربما یعني عائلتھ] تراخیص البناء. وعندما سمع   برزة وكان ذلك الشخص یؤّمن لھم
إن ذلك   P4ذلك الشخص وأخبره من ھو. وتعّرف علیھ ذلك الشخص، ألنھ كان لدیھما الكثیر من األعمال بین بعضھما البعض. قال 

مالیین  10. واتفقا على P4قدار المال الذي یریده من إلى مكتبھ وأحضر لھ الطعام. ثم أخذا یتفاوضان على م P4الشخص أخذ 
 دوالر أمریكي).  100,000لیرة سوریة (حوالي 
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وصف المكتب، قال إنھ یشبھ الفیال وكانت ھناك صور لبشار "الكلب" ووالده "الخنزیر". طلبت منھ القاضي    P4عندما ُطلب من 
 كیربر أن یتجنب ذكر مثل ھذه التعلیقات. 

إنھم أِخذوا إلى نجھا. ربما كانت فیال ولیست فرعاً، وكان ھناك   P4یوماً وذھب إلى فرع آخر. قال  12إنھ خرج بعد  P4قال 
إنھ لم یكن ھناك ھواء أو ضوء، ووصفھ بأنھ فیلم رعب جدید مع أناس مرعبین جدد.   P4طابقان ملیئان بالغرف تحت األرض. قال 

أشخاص َشْعر رؤوسھم ولحاھم أبیض بالكامل. كان جمیع المعتقلین ھم سجناء قدامى منذ  أنھا كانت زنزانة كبیرة بھا  P4وأضاف 
 فترات طویلة. لم یُسمح ألحد باالقتراب من زنزانتھم.

إن الجمیع تعرضوا للضرب ولم َینَم   P4. قال 251قد تعّرض للضرب أو التعذیب في الفرع  P4سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
ثالثة [من السّجانین] یفتحون الباب، ویدخلون   –رب. وقال إنھ عندما لم یكن ھناك أشخاص الستجوابھم، كان اثنان أحد دون أن یُض

 إلى الزنزانة ویضربونھم [یضربون السجناء] في الداخل [داخل الزنزانة]. 

 . أنھ قال أطفال ولیس طفالً  P4قال إن طفالً مات داخل السجن، وأوضح    P4قالت القاضي كیربر إن 

إن العدید یموتون كل یوم. وأضاف أنھ كانت ھناك جثث داخل   P4رداً على أسئلة القاضي كیربر حول الوفیات في الخطیب، قال 
على ورقة تفید بأنھم توفوا وفاة   P4شخصاً تُوفوا في الزنزانة التي بصم/وقّع  13زنزانتھ وخارجھا في الممر. وكان من بینھم 

 طبیعیة. 

ھ وسجناء آخرون كانوا یحملون الجثث  إنھ أُجبر على ذلك. قال إن  P4سألت القاضي كیربر عن سبب بصمھ على ورق الجثث. قال 
 ورقة فارغة، وھو نفس عدد الجثث.   13على  P4خارج الزنزانة لیتم أخذھا، وكان یحمل آخر جثة عندما تم استدعائھ. بصم 

ال  سألت القاضي كیربر كیف عرف أنھ سیتم تسجیلھم على أنھم توفّوا "وفاة طبیعیة" وما إذا كان ھناك شيء مكتوب على األوراق. ق
P4  إن األوراق كانت فارغة ولم یُكتب فیھا أي شيء. قالP4   إنھم لم یموتوا من تلقاء نفسھم [أي: لم یموتوا میتة طبیعیة]. كانوا

إن صدیقھ في الزنزانة ُضِرب    P4معاملة "خاصة" من التعذیب [في الفرع]. وقال حیث یتلقون یأتون متوفین من مضایا والغوطة،  
 جثة.  13إن ھذا الشخص لم یكن من ضمن الـ  P4دقائق. قال  10حة آدم/حنجرتھ وتوفي بعد بكابل حدیدي على تفا

 . 10إنھ لم یعّدھا، ولكنھا كانت أكثر من  P4سألت القاضي كیربر عن عدد الجثث التي كانت على األرض. قال 

مذعورین من صوت التعذیب. وأضاف  إن كثیرین توفوا، وكانوا یجلسون  P4سألت كیربر مرة أخرى عن عدد حاالت الوفاة. قال 
 أن المرء یمكن أن یُصاب بنوبة قلبیة أثناء الجلوس، وأنھم [ھو والسجناء] لم یحسبوا األعداد.  

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

لي  إنھ كان الطفل األصغر، حوا P4ذكر في استجواب سابق أن طفالً توفي، وطرح أسئلة متابعة. قال  P4قال القاضي فیدنر إن 
"إنھم" أخذوا الطفل لالستجواب حیث مكث   P4سبع سنوات، وأنھ توفي بینما كانوا جالسین عندما كان الطفل في ِحجر والده. قال 

أنھم أعادوه [إلى الزنزانة] وأخذوا األب الذي تعّرض للضرب وعاد إلى الزنزانة إنساناً مختلفاً.   P4ھناك لمدة ساعة أو أكثر. وذكر 
إنھ نسي ما حدث بالضبط، ربما نام أو غادر الزنزانة، لكنھ استیقظ وسأل عن الطفل، وقیل لھ   P4جر والده. قال  وجلس الطفل في حِ 

إنھ لم یر الطفل المیت، لكنھ رأى األب یبكي وقیل لھ إنھ مات. لم یكن یعرف سبب وفاة الطفل. قال إن   P4إنھ "انتھى" ومات. قال 
 ھذا حدث في الزنزانة الخارجیة. 

إن كثیرین ماتوا، وعندما كان شخص یموت، لم یكونوا   P4قد شاھد اآلخرین الذین ماتوا. قال   P4القاضي فیدنر عّما إذا كان سأل 
إن السجناء اعتادوا إخبار السّجانین عندما  P4یدركون ذلك، ألنھم عندما كانوا ینامون لم یعرفوا من لم یستیقظ [ومن مات]. قال 

 ون یقولون لھم إن ذلك "طبیعي". یموت شخص ما، وكان السجان 

 إنھ كان یُطلب منھم وضع الجثث في الممر.  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا یقومون بنقل الجثث إلى الخارج. قال  

إنھ طوال فترة   P4قد رأى حاالت وفاة بین اإلناث. قال  P4قال القاضي فیدنر إنھ لم یكن یطلب أرقاماً محددة وسأل عّما إذا كان 
 جثة المذكورة سابقاً.  13إن ھذه المرأة لم تكن من ضمن الـ P4اعتقالھ رأى امرأة واحدة حامل میتة. قال 

إنھ لم یُسمح لھم   P4فل الباب، كانوا یراقبون من خاللھا الممر ویرون الناس. قال أضاف أن ھناك طاقة [أو فتحة] للخدمة في أس
 إنھ كان ھناك سجینین بجانب الباب وكانا یأخذان أي شخص كان ینظر لیُضرب بالخارج.  P4بالنظر من خالل تلك الطاقة. قال 

تم حجب  [للقاضي أنھ ربما كان یقصد  P4ال ذكر في استجوابھ أن صدیقھ تعرض للتعذیب ومات. ق P4قال القاضي فیدنر إن 
كان معتقالً معھ وتعّرض   ] تم الحجب[ إنھ أبلغ الشرطة أن  P4إن عّم ھذا الشخص كان وزیراً. قال   P4إمام مسجد. قال  ]،االسم

 إن ذلك الشخص لم یكن صدیقاً، بل رفیق زنزانتھ.  P4للتعذیب. قال 

أصوات التعذیب على وجھ   –نظر، إال أنھم كانوا یستطیعون سماع األصوات إنھ على الرغم من عدم قدرتھم على ال P4قال 
 التحدید.
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 إنھا كانت كبیرة وداخل الزنزانة.  P4سأل القاضي فیدنر عن حجم النافذة. قال 

ساحة  أنھ بسبب العدد الكبیر [للمعتقلین]، لم تكن ھناك م P4رأى التعذیب أو سمعھ. أضاف   P4سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
إنھ كان   P4كافیة وكانت الزنازین الخارجیة سابقاً مغلقة بالحدید. لذلك بقیت النوافذ على األبواب واستعمل المكان للتعذیب. قال 

 یُطلق علیھا زنازین خارجیة، ألنھا كانت موجودة خارج السجن. 

ذلك بعینیھ وأن المعتقلین كانوا یُعلَّقون مثل  إنھ رأى  P4قال إنھ "رأى" شخصاً یتعرض للتعذیب. قال  P4قال القاضي فیدنر إن 
 الخراف ویتعرضون للتعذیب بشكل جماعي. 

إنھ ال یمكن للمرء أن یحصي كل ما حدث خالل فترة اعتقالھ التي   P4قال القاضي فیدنر إن ھناك مشكلة فیما قیل للشرطة. قال 
 یوماً.  45دامت 

إنھ یرید إظھار شيء   P4عدد حاالت الوفاة التي حدثت خالل فترة اعتقالھ (قال تقدیر  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
إن األعداد كانت كبیرة وال یمكنھ تقدیرھا، ألنھم كانوا یجلبون   P4ما على الخرائط، لكن ُطلب منھ اإلجابة على السؤال). قال 

 معتقلین باستمرار. قال إنھ متأكد من مقتل نصف المفرج عنھم. 

إنھ   P4ذلك. قال ذلك ألنھ رأى ھذا بنفسھ وأخبره بھ آخرون. قال  P4ماتوا. فأكد  100قال إن حوالي  P4فیدنر إن   قال القاضي
التي كانت صحراء قبل ذلك. وكانت ھناك كل   ] تم حجب االسم[جثة في سوریا. قال إن منزلھ كان بجوار مقبرة  500,000شاھد 

 یوم جرافة وشاحنة تقومان بالدفن. 

إنھم لم یستخدموا   P4إنھ تم استخدام كل األسالیب، من ضرب وشتم وإھانات. قال  P4رداً على أسئلة حول التعذیب، قال  
 أیدیھم/قبضتھم ألن ذلك لن یؤذي، واستخدموا الكابالت بدالً من ذلك. 

 إنھ كان محققاً.  P4عن مدى صلة ھذا االسم. قال  P4یدنر إن اسم عبد هللا السالم ظھر أثناء استجواب الشرطة وسأل قال القاضي ف

واحد فقط. وأضاف أنھ قال للشرطة إنھ لو استجوبھ عبد هللا السالم    P4. قال P4سأل القاضي فیدنر إذا كان شخصان قد استجوبا 
  "واسطة"للخروج من السجن، ألن عبد هللا السالم كان سیخرجھ دون مقابل [لكان بمثابة مالیین لیرة سوریة  10لما اضطر لدفع 

P4 .[ 

إن المحقق وقف خلفھ.   P4ال، وأنھ كان سیُضرب إذا حاول. قال  P4قد رأى المحقق. قال  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 عتقلین] قتلوھم [المحققین] بعد إطالق سراحھم. أنھ لو عرف المعتقلون من یعمل في الفروع، لكانوا [الم P4وأضاف 

إنھ ذھب بعد ذلك إلى نجھا، حیث بدأت سلسلة   P4یوماً تقریباً. قال  34لمدة  251إنھ مكث في الفرع  P4رداً على األسئلة، قال 
حو ستة إلى سبعة أیام قبل  إنھ مكث ھناك لن  P4جدیدة من التعذیب والقتل. وقال إن الماء كان متوفراً لكن لم یكن ھناك طعام. قال 

إطالق سراحھ ونقلھ إلى الخطیب حیث بصم على ورقة. وقد أعید لھ ھاتف محمول ومفاتیحھ، رغم أنھ كان بحوزتھ في األصل ثالثة  
 لیرة سوریة عندما اعتُِقل.  3,600ھواتف محمولة و

 مثل المیكروفون.  P4سأل القاضي فیدنر كیف كان مظھره عندما أطلق سراحھ. قال 

أیام من إطالق سراحھ، ذھب بنفسھ وسلمھ إلى ذلك العمید؛ ذھب إلى   3إنھ بعد  P4المال. قال  P4سأل القاضي فیدنر كیف سلّم 
 . ] تم الحجب [منزل ذلك الشخص في  

 استراحة لمدة ساعة. 

في السیدة زینب واستمرت لمدة  إن المرة األولى التي تعّرض فیھا للّشْبح كانت   P4طرح القاضي فیدنر أسئلة تتعلق بالشَّْبح. قال 
إن كثیرین آخرین تعّرضوا للّشْبح؛ بعضھم   P4إنھ تعرض للضرب والجلد في الخطیب فقط. قال  P4خمس إلى ست ساعات. وقال 

من الیدین والبعض االخر من القدمین وبعضھم باستخدام الدوالب. وتعّرض شخص من مضایا للضرب على قدمیھ حتى انتفختا بشدة  
 بیدیھ].  P4[وصفھا 

إن السوریین یعرفون فروع المافیا وطرق التعذیب   P4بوجود الّشْبح في فرع الخطیب. قال   P4سأل القاضي فیدنر كیف علم 
إنھ عندما كان یذھب   P4إنھ شاھده، وكان معھ سجناء تعّرضوا للتعذیب بالّشْبح. قال   P4الموجودة ھناك. وبشكل أكثر تحدیداً، قال 

للخارج لیُعذَّب، كان یرى الناس على األرض وكان بعضھم معلّقاً. وبسبب األعداد الھائلة، كان كل خمسة إلى ستة [یُعلَّقون] معاً [في  
من أیدیھم باألصفاد أو الكابالت وكانت   P4ھم منھ في جسمھم، فقال نفس المكان]. سأل القاضي فیدنر عن الجزء الذي تم تعلیق

أن الشخص الذي   P4إنھم كانوا یُعلّقون على الحائط مثل "الغسیل". وأضاف  P4ساعة. قال  14-13الیدان تبقیان مرفوعتین لمدة 
 وكبیرتین مثل الشاشة [جھاز العرض]. كان یُعلّق من قدمیھ یتم التعّرف علیھ [من قبل السجناء]، ألن ساقیھ كانتا زرقاوین 

 ذلك.   P4قال كان أشخاص یموتون كل یوم وأكد  P4قال القاضي فیدنر إن 
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 استجواب من قبل محامي المدعي والقاضي فیدنر 

" أثناء استجوابھ من قبل الشرطة وطلب  Spülen-Menschen  ذكر "بالوعة البشر/ P4قال أندریاس شولتس، محامي المدعي، إن 
إنھ لم یفھم. قال إنھ ُسئل عّما یعرفھ عن الخطیب، فأجاب بأنھ مسلخ بشري، حیث من المعروف أن   P4وضیح ذلك. قال ت  P4من 

 أي شخص یدخل السجن لن یخرج منھ على األرجح. 

بروه  إنھم خلعوا عنھ جمیع مالبسھ، حتى مالبسھ الداخلیة وأج P4كیف تم تفتیشھ. قال  P4سأل باتریك كروكر، محامي المّدعي، 
على الجلوس على األرض. وقال "إنھم" كانوا یضعون أیدیھم بین األرداف للبحث عّما إذا كان أحد المعتقلین یخفي شیئاً مثل شفرة  

 الحالقة. 

إنھ لم یحدث شيء لحالتھ النفسیة،   P4النفسیة وما إذا كان قد تحدث إلى طبیب نفسي. قال  P4سأل المحامي كروكر عن تجربة 
 قلیالً ثم قال إنھ لم یكن یعرف الكحول في سوریا، لكنھ حالیاً یشرب بشكل یومي.  P4یع النوم في اللیل. توقف لكنھ ال یستط

بالتأكید، وأضاف أنھ لم یتمكن من   P4سأل المحامي كروكر عّما إذا كان ھذا السلوك مرتبطاً بما تعّرض لھ أثناء االعتقال. قال 
من [كروكر/المحكمة] أن یتخیلوا أنھ ذھب إلى المرحاض مرتین فقط   P4طالق سراحھ. طلب یوماً بعد إ 14التعامل مع أسرتھ لمدة 

كیلوغراماً عندما أطلق   46كیلوغرام قبل اعتقالھ، لكن كان وزنھ  100یوماً. قال إنھ كان یزن  45خالل فترة اعتقال استمرت 
 إنھ تغیر تماماً وأصبح شخصاً مختلفاً.  P4سراحھ. قال 

إن ھذا یحدث عندما   P4السابقة بأنھ كان یرتعش، وسأل عّما إذا كان ھذا یحدث كثیراً. قال  P4كروكر عن إفادة سأل المحامي 
شخصاً، كما ھو الحال في قاعة المحكمة، ال یمكنھ الجلوس [البقاء]. قال إنھ لم   50یشعر بالدوار. وأضاف أنھ عندما یكون وسط 

یكن قادراً على المشاركة في دورة لغة ألنھ ال یستطیع الجلوس بین الكثیر من الناس وعلى الرغم من وجود العدید من العرب الذین  
  P4یشون في منطقتھ، إال أنھ لم یستطع تكوین صداقات. وأضاف أنھ في العمل المكون من ثالثة أشخاص، یبقى دائماً وحده. قال یع

 إنھ إذا غضب وأراد أن یضرب شخصاً ما، فإنھ ال یتوقف حتى یرى اللون األحمر (الدم). 

. قال  251، وسألھ عّما إذا كان یعرف منصب أدیب في الفرع بأنھ سلّم أمواالً إلى أدیب زیتون P4أشار القاضي فیدنر إلى إفادة 
P4  إنھ كان یعرف رتبتھ فقط. وذكرP4  .أنھ لم یكن یعرف من قبل مكان عمل أدیب ورآه بالصدفة فقط 

إنھ لم یسأل، وأضاف أن أي شخص   P4قد سمع من معتقلین آخرین أن أدیب كان ھناك. قال   P4سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 علویاً أو شیعیاً ال قیمة لھ.  لیس

إنھ   P4قال سابقاً إن أدیب كان یعطي أوامر من وقت آلخر، وإن أدیب كان یُخاَطب بلقب "معلّم". قال  P4قال القاضي فیدنر إن 
 ، وأضاف أن جمیع الفروع مرتبطة ببعضھا البعض. 40خالل االستجواب لم یكن یعرف ما إذا كان یعمل في الخطیب أم في القسم 

سوى مرة واحدة فقط. قال    P4أن أدیب كان موجوداً دائماً أیام الثالثاء والخمیس، بینما لم یره  P4سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
P4   إنھ في یومي الثالثاء والخمیس كان ھناك "أعاصیر وزالزل" [كان التعذیب یزداد، وكانت حوادث كبیرة تقع في الفرع وكان

إنھ عندما كان یتم أخذ معتقل للضرب ثم إعادتھ، فإن ذلك المعتقل   P4اً على سؤال آخر من فیدنر، قال الجمیع في حالة تأھب]. ورد
 أنھم ألمحوا إلى وجود مسؤول رفیع المستوى في ھذین الیومین.  P4یخبر السجناء بما رآه وسمعھ. ومما قالھ ھؤالء المعتقلون، ذكر 

إنھم تعّرضوا في ھذین الیومین  P4الثالثاء والخمیس على وجھ التحدید. قال  أنھما كانا یومي P4سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
لمستویات أعلى من التعذیب. باإلضافة إلى ذلك، كان ھناك تسعة سّجانین للتعذیب في ھذین الیومین (مقارنة بالیومین أو الثالثة  

حدث في ھذه األیام تماماً بنفس الطریقة التي عاش بھا   إن ھذا كان من تجربتھ، وأضاف أنھ إذا أراد مشاركة ما  P4العادیة). قال 
 خاللھما، فسوف یسقط مغشیاً علیھ [ربما كان یعني أنھ ال یستطیع أن یعیش تلك اللحظة مرة أخرى]. 

إنھ   P4. قال 2012و 2011تساءلت الدكتورة آنا أومیشین، محامیة المدعي، عّما إذا كانت ھناك زیادة في عدد الجثث بین عامي 
إنھ اعتاد رؤیة ذلك ألنھ كان یحدث على   P4كل یوم، كان ھناك حفر وشاحنات یمكن أن تكون قادمة من الفروع. قبل اعتقالھ، قال 

  P4الطریق المؤدي إلى منزلھ وأمام منزلھ. وبعد إطالق سراحھ، قال إنھ لم یعد قادراً على رؤیة ذلك ألنھم بنوا جداراً. ولكن قال 
ة الجرافة وھي تعمل والشاحنات (أحیاناً مدنیة وأحیاناً عسكریة)، ألنھا كانت تدفن األشخاص الذین قتلوا في  إنھ كان بإمكانھ رؤی 

 . 2012، كان یُسمح للمدنیین بالدخول، لكن ھذا تغیر بعد أیلول/سبتمبر 2011إنھ قبل آذار/مارس  P4الحرب. قال 

جوابھ من قبل الشرطة كان تتحدث العربیة المكّسرة وأنھ لم یكن یفتقر  أن المترجمة في است  P4رداً على الدكتورة أومیشین، أّكد 
 للنوم ولم تكن الرحلة شاقة إلى مركز الشرطة قبل استجوابھ حیث كان المركز قریباً من منزلھ. 

حاً واستیقظ  صبا  03:30أنھ یعاني من اضطراب في النوم، وقال إنھ نام في الساعة   P4رداً على سؤال من الدكتورة أومیشین، أكد 
 صباحاً قبل اإلدالء بشھادتھ الیوم.   05:00في الساعة 

نعم ولكن االستجواب   P4، فقال من قبل الشرطةسألت الدكتورة أومیشینأومیشین عّما إذا كان قادراً على التركیز أثناء االستجواب 
 مساًء.  6:00صباحاً وانتھى في الساعة  8:00بدأ في الساعة 
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نة الخارجیة، كان ھناك ثالثة أشخاص في دورات المیاه وثالثة عند الباب. قال إن ھؤالء األشخاص مثل  أنھ في الزنزا P4شھد 
إن السجناء كانوا یخشون ھؤالء األشخاص   P4األمن حیث كان المسؤول عن التعذیب یأتي كل ساعة ویطلب أشخاصاً لیجلدھم. قال 

ن التعذیب. كانوا یتناولون طعاماً مختلفاً وكانوا یحصلون على سجائر. وقال  الستة، ألن ھؤالء الستة كانوا یتعاملون مع المسؤول ع
P4  .إن ثالثة من الستة كانوا قادة في الجیش السوري الحر 

إن السجناء الجدد كانوا یشعرون بالخوف ألنھم لم یكونوا   P4سأل محامي المدعي شولتس عن المعتقلین القدامى والجدد. قال 
عھم. قال إنھ عندما كان نزیل جدید یدخل الزنزانة، كان یرى سجناء ال یشبھون البشر ألن أجسادھم كانت  یعرفون ماذا سیحدث م

إنھ ال یوجد لدى   P4أشبھ "بالفسیفساء"، حیث تعرضت أجسادھم للكّي بالسجائر والطعن باألقالم [ملیئة "باأللوان" واإلصابات]. قال 
 اد المعتقل على دخول الزنزانة مكسوراً وكل ما یریده ھو النوم فقط. المعتقلین طاقة لیقاتلوا بعضھم البعض؛ اعت 

إنھ اعتاد سماع أصوات نساء في الممر،   P4سأل خبیب علي محمد، محامي المدعي، عّما إذا كان ھناك إساءة جنسیة لإلناث. قال 
إن ھذا الشيء لم یحدث    P4غتصاب، فقال لكنھ لم یكن یعرف ما الذي كان یحدث معھن. سأل خبیب عّما إذا كان قد أبلغ أحد عن ا

 أمامھم، وإن اإلناث لم تسجن مع الذكور. 

 ذلك، رغم أنھ لم یره.  P4سأل خبیب، محامي المدعي، ما إذا كان ھناك سوء معاملة جنسیة للذكور. فأّكد 

إن أختھ اعتُقلت أیضاً في أمن الدولة بكفر سوسة. وقال إنھا أطلق سراحھا بعد ثالثة أشھر وعادت إلى المنزل مدمنة على   P4قال 
 الكوكائین.

إنھ لم یكن   P4سأل خبیب، محامي المدعي، عّما إذا كان قد شاھد ذلك أم أنھ یفترض أنھ كان ھناك سوء معاملة جنسیة للذكور. قال 
 أنھ قیل لھ ذلك عندما أطلق سراحھ.  P4یع الشھادات موثقة ومقاطع الفیدیو موجودة على الیوتیوب. وأضاف افتراضاً وأن جم

ذلك وقال إنھ رآھا میتة على األرض، عندما كان   P4رأى بنفسھ المرأة الحامل في الممر. أّكد  P4سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 ذاھباً لالستجواب. 

 دقیقة.  15أخذ استراحة لمدة طلب الدفاع استراحة وتم 

 لم یكن لدى الدفاع أي أسئلة. 

استضاف الناشط خالد بركة، بالتعاون مع مبادرة "تبنَّ ثورة" و"حملة من أجل سوریا" و"عائالت من أجل الحریة" و"المركز  
افذ المبنى الظاھر في بعض  األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان"، فعالیة خارج قاعة المحكمة. فیما یلي بعض الصور (نو

 الصور ھي نوافذ قاعة المحكمة التي تجري فیھا المحاكمة): 
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 صباحاً.   9:30شخصاً وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  12حضر ھذه الجلسة حوالي 

 P5شھادة 

 عاماً، وھو خّریج ھندسة وعاطل عن العمل حالیاً.   37،  ] تم حجب االسم [ ،P5یُدعى الشاھد 

 251والفرع   P5االستجواب بشأن خلفیة 

وعمل مدّرساً ثم بدأ خدمتھ   ] تم حجب المعلومات[حول خلفیتھ وخدمتھ العسكریة في سوریا. قال إنھ درس الھندسة في   P5شھد 
. قال إنھ أكمل تدریبھ من حزیران/یونیو إلى تشرین الثاني/نوفمبر، ثم نُقل إلى "الفرع الداخلي" [ھذا  2010العسكریة في أیار/مایو 

. كانت ھذه ھي المرة األولى التي یشیر فیھا شخص في المحكمة إلى الفرع  251لرسمي لفرع الخطیب/ھو االسم األكثر دقة واالسم ا
. قال إنھ انشق ألسباب عدیدة، منھا الظلم القائم الذي شھده والذي لم  2012آب/أغسطس،  5بھذا االسم] حیث مكث حتى انشق في 

 ء بعیداً عن المشاكل. یستطع فعل أي شيء إزاءه. قال إنھ من األفضل أن یبقى المر

  P5إنھ شخصیاً لم یتوّرط في المشاكل، لكن المعتقلین عوملوا بوحشیة وُضربوا. قال  P5. قال P5سألت القاضي كیربر عّما فعلھ 
 إنھ لم یستطع ھو وزمالؤه فعل أي شيء حیال ذلك، لذلك قرروا الفرار. 

ید ذكر بعض األحداث. قال إنھ عندما حدثت المظاھرات، كان  إنھ یر P5سألت القاضي كیربر عن طبیعة عملھ في الفرع. قال 
إنھ كان یرى معتقلین یخرجون من المركبات ویتعرضون للضرب المستمر   P5الناس یتعرضون للضرب ویُقتادون إلى السجن. قال 

 حتى دخولھم السجن. قال إن ساحة الفرع قریبة من السجن. 

) [التي تتناول حق الشاھد في رفض  StPOمن قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ( 55دة أثار ھانز لینكھ، محامي المتھم إیاد، الما
اإلجابة عن األسئلة إذا كانت إجابتھ تعّرضھ لخطر اإلدانة]. وافق المدعي العام كلینجھ على ذلك وأبلغت القاضي كیربر الشاھد بھذا  

 التذكیر.

إنھ یشعر بالقلق على عائلتھ في سوریا ولیس على نفسھ، حیث یذھب بعض أفراد  القاضي كیربر قائالً إنھ أراد أن یقول  P5خاطب 
عائلتھ في سوریا إلى مناطق سیطرة النظام، مما قد یسبّب لھم المشاكل. قالت القاضي كیربر إنھ ال یزال یتعیّن علیھ أن یقّدم  

 معلومات. 

إن الضرب یستمر في بعض األحیان نصف أو ربع   P5 سألت القاضي كیربر عن مدة الضرب وما ھي األدوات المستخدمة. قال 
ساعة. قال إن األمر یعتمد على الوقت الذي اعتاد الضابط المسؤول القدوم فیھ للسماح للمعتقلین بالدخول، وإن الضرب تم من قبل  

ك، لكن بشكل عام كان  إنھ یمكن أن یحدث ذل P5عناصر السجن. وعندما ُسئل عّما إذا كان الضرب یستمر لمدة أربع ساعات، قال 
أنھ تم استخدام الھراوات العادیة والكھربائیة [الصاعقة] أكثر من مرة.   P5إن المدة تعتمد على الضابط. وشھد  P5أقل من ذلك. قال 

 إنھ عرف أن الھراوات كانت كھربائیة ألن المعتقل یسقط أرضاً بمجّرد وضعھا على الجسم.  P5قال 

إن المعتقلین كانوا یخرجون وقمصانھم على وجوھھم   P5لین الذین كانوا ینزلون من الحافالت. قال سألت القاضي كیربر عن المعتق
حتى ال یروا أي شيء إلى أن یصلوا إلى الفرع. وأضاف أنھم كانوا یتعرضون للضرب باستمرار منذ لحظة اعتقالھم حتى وصولھم  

 إنھم كانوا یتعرضون للضرب في كل مكان محتمل من الجسم.  P5إلى ساحة الفرع. قال 

إنھم كانوا یسمعون أصوات   P5سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد رأى ما حدث داخل السجن وإذا كان قد سمع شیئاً. قال 
وات أشخاص  إنھ كان یسمع أصوات صراخ مرتفعة وأص P5السجناء حیث كان ھناك قبو ونوافذ صغیرة مقابل الساحة. قال 

إن الصراخ كان في الغالب أصوات   P5یتعرضون للتعذیب. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تعّرف على بعض الكلمات، فقال 
 ألم ومعاناة. 

إن توفیق یونس كان رئیس الفرع، وكانت ھناك أقسام تتبع للفرع.   P5. قال 251سألت القاضي كیربر عن التسلسل الھرمي للفرع 
عميد  ، رئیس قسم االقتصاد؛ والأحمدما یلي: المقدم كمال، رئیس قسم األدیان؛ والمقدم  P5ولدى سؤالھ عن األسماء األخرى ذكر 

أثناء استجوابھ، لكنھ   P5ات (الذي نسیھ رئیس قسم األحزاب [األحزاب السیاسیة]؛ والمقدم باسل، رئیس قسم اإلعالم والجامع محمد
 تذّكره الحقاً)؛ والعقید أحمد، رئیس قسم االتصاالت. 

العقید أنور   P5، فقال 2018في مصفوفة الصور أثناء استجوابھ عام    P5سألت القاضي كیربر عن األشخاص الذین تعّرف علیھم 
إنھ كان برتبة   P5في الفرع. سألت كیربر عن رتبة أنور، فقال   إنھ یعرف المتھم أنور منذ الوقت الذي خدم فیھ P5رسالن. قال 

 . P5أن أنور كان دائماً موجوداً أثناء خدمة  P5عقید، ثم عمید. شھد 

إن أنور كان رئیس قسم االستجواب. وسأل فیدنر عّما إذا كان ھناك ضابط مع   P5سأل القاضي فیدنر عن منصب المتھم أنور، فقال 
 ب رئیس القسم كان الرائد عبد المنعم. إن نائ  P5أنور فقال 
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] وكان العقید حافظ مخلوف رئیس ذلك  251إنھ كان یتبع إلدارة الفرع الداخلي [الفرع  P5. قال 40سأل القاضي فیدنر عن القسم 
 القسم. 

أن الشخص   P5إن كل من خدم في الفرع یعرف أنور، وأكد  P5طرح القاضي فیدنر مزیداً من األسئلة عن المتھم أنور. قال 
إن أي شخص یعرف أن رئیس قسم التحقیق   P5إن أنور كان عقیداً. قال  P5الجالس على یمینھ في قاعة المحكمة ھو أنور. قال 

 ذلك.  P5لدیھ مسؤولیات في السجن. وعندما ُسئل عّما إذا كان أنور یقوم باالستجواب، فأكد 

مسؤول عن الحرس [األمن] وكان عنصراً في الحرس. وقال إن   إنھ كان ضابط صف P5. قال P5سأل القاضي فیدنر عن مھام 
إنھ لم یدخل   P5مھمتھم كانت مراقبة الفرع. وأضاف أنھم یعرفون الضباط في الفرع وكانوا یرون المعتقلین عند وصولھم. قال 

 بمدى سوء معاملة المعتقلین.  P5السجن، لكن زمیلھ دخلھ وأخبر 

لضرب الذي تم في الفناء الخارجي قد تم تنفیذه بأوامر، أو إذا قام عناصر السجن بذلك بمحض  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ا
عنھم الحقاً في شھادتھ] ھم الذین اعتادوا   P5إنھ فیما یتعلق بعناصر الفرع، فقد كان "المتطوعون" [الذین شرح  P5إرادتھم. قال 

أن   P5ضابط كان یأمر بإحضار المعتقلین إلى السجن. وأضاف إنھ عندما یصل ال  P5ضرب المعتقلین دون وجود ضابط. قال 
الضباط یكونون في المنزل لیالً أو في الصباح الباكر، لذلك كان المعتقلون الذین یصلون في ذلك الوقت یتعرضون للضرب حتى  

 وصول الضباط إلى السجن. 

إن الضباط المسؤولین عن السجن ھم رئیس قسم االستجواب ونائبھ. سأل فیدنر عّما   P5سأل القاضي فیدنر عن أسماء الضباط. قال 
 إنھ لم یَر ضباطاً آخرین.  P5نعم. قال  P5یعني أنور وعبد المنعم (على التوالي)، وقال  P5إذا كان 

  P5لى صلة بالمعتقلین. وذكر إن ھذا كان صحیحاً، لكنھ لم یكن ع P5ذكر كمال أثناء االستجواب. قال  P5قال القاضي فیدنر إن 
أنھ في استجواب الشرطة، قال إن المقدم كمال كان یتواصل مع رجال األمن عبر جھاز الالسلكي عندما كان الناس یذھبون إلى  

 لم یقل إن كمال على صلة بالسجن.  P5المظاھرات، لكن 

 استجواب بشأن المتھم أنور 

إنھ رأى فقط المقّدم باسل یفعل ذلك. وسأل   P5طاً یضرب معتقلین بنفسھ. قال قد رأى ضاب  P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 (حقیقة) ال.  P5القاضي فیدنر عّما إذا كان قد قال إن المتھم أنور ضرب معتقلین. قال  

  أنھ تم إحضار أشخاص من دوما وحرستا وتعّرضوا   P5سأل القاضي فیدنر عّما كان یفعلھ المتھم أنور عند وصولھ. وذكر 
إنھ ال یعرف ما   P5للضرب. قال إنھ عندما جاء العقید أنور، منعھم من الضرب وأمرھم بإدخال المعتقلین لبدء االستجواب. قال 

 حدث للمعتقلین فیما بعد.

  إنھ صراحة نسي أشیاء كثیرة منذ مجیئھ إلى ألمانیا، لكنھ P5حول ما حدث مع المعتقلین. قال   P5سأل القاضي فیدنر ماذا قیل لـ
 إنھ ال یعرف.  P5سیحاول أن یتذكر. وكّرر فیدنر السؤال، وقال 

إنھم عندما كانوا یقفون في الخارج   P5سأل القاضي فیدنر كیف كان المتھم أنور كقائد (إذا كان قاسیاً، على سبیل المثال). قال 
إن ھذه كانت طریقة   P5ب أدنى. قال  [خارج الفرع]، كان أنور ھو الشخص الوحید الذي اعتاد على تحّیتھم بصفتھم حرسا من رت 

 تعامل أنور معھ، لكنھ ال یعرف كیف كان یعامل أنور المعتقلین.

إنھ قال الشيء نفسھ للتو، إنھ   P5وزمالئھ. قال  P5ذكر سابقاً أن المتھم أنور كان یتظاھر بأنھ جیّد أمام  P5قال القاضي فیدنر إن 
 ال یعرف كیف كان أنور یعامل المعتقلین. 

إنھ ذكر ھذا من قبل   P5القاضي فیدنر عّما إذا كان من الممكن أن المتھم أنور لم یكن على علم بما كان یحدث في الفرع. قال   سأل
وسیكرره: إن رئیس القسم [یعني أنور] كان على درایة بكل شيء بالتأكید، لكن رئیس الفرع [یعني توفیق یونس] كان مسؤوالً عن  

 كل شيء. 

% ألن  100" لكنھ لم یكن متأكداً شو بصیر"تعذیب أو   P5عّما یعرفھ المتھم أنور عن السجن واالستجواب. قال سأل القاضي فیدنر 
إن االستجواب كان یتم من قبل ضباط، وھي معلومات سریة ال یمكن ألحد أن یّطلع   P5رئیس فرعھ (توفیق یونس) كان قاسیاً. قال 

، فقد كان من المعروف بین زمالئھ أن الضباط ھم من أجروا االستجواب ولیس الرتب  إنھ حتى لو لم یره بأّم عینیھ P5علیھا. قال 
 الدنیا.

وربما المیسات   251إن الخطیب و P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان للفرع الداخلي أسماء أخرى وطلب تفاصیل عن الفرع. قال 
خابرات العامة. وقال إنھ خالل الثورة، كان كل فرع مسؤوالً عن  إنھ فرع أمني تابع للم P5سابقا كانت أسماء معروفة للفرع. وقال 

 منطقة من دمشق، وكان الفرع الداخلي مسؤوالً بشكل عام عن دوما وحرستا والغوطة الشرقیة. 
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شخص    100 – 80ذلك، وقال إن عدد العناصر كان بین  P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان نشاط الفرع قد زاد بعد الثورة. وأكد 
 قبل األحداث [الثورة] وتضاعف العدد بعد ذلك، حیث تم استدعاء جنود االحتیاط. 

بعد الثورة، لكنھ ال یتذكر. قال إنھ یعتقد أن ذلك كان في   P5سأل القاضي فیدنر عن الوقت الذي شھد فیھ حاالت الضرب. قال 
 . 2011أواخر عام 

إنھ لم یكن جمیع المعتقلین في   P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك تغییر في عدد المعتقلین وما الذي تغیر في الفرع. قال 
كان مسؤوالً عن تنظیم دوما أو ھناك فرع من   40لقسم في دوما [إما یعني أن ا  40، حیث توجد أقسام أخرى مثل القسم  251الفرع 
إنھ ال یعرف ما إذا كان لدى   P5في دوما]، وفي السیدة زینب، وفي الزبداني، وكلھا تتبع إداریاً للفرع الداخلي. وقال   40القسم 
 سجن، لكنھ رّجح أن یكون ھناك سجن ألنھ فرع أمني.   40القسم 

 إن السجناء في قسم مكافحة اإلرھاب اعتُِقلوا قبل الثورة.  P5ؤالء السجناء، فقال سأل القاضي فیدنر عن وقت اعتقال ھ

إنھم من دوما وحرستا والمیدان وسقبا وحموریة. وذكر أن كل ذلك   P5. قال 251طلب القاضي فیدنر تفاصیل حول سجناء الفرع 
 الثورة.  أنھم اعتُِقلوا بسبب المظاھرات في بدایة  P5یسمى بالغوطة الشرقیة. وشھد 

إن األمر یعتمد على المكان الذي نُقل المعتقلون إلیھ (إذا   P5مسؤوالً عن االعتقال. قال   251سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الفرع 
، فسیكون  40، فعندئذ یكون عناصر الفرع ھم من اعتقلوھم. وإذا نُِقل المعتقلون إلى القسم 251تم إحضار المعتقلین إلى الفرع 

 لك القسم ھم المسؤولین عن االعتقال). عناصر ذ

إنھ عندما كان ھو وآخرون في التدریب، جاء شخص الختیار أشخاص للعمل في القسم   P5. قال 40سأل القاضي فیدنر عن القسم 
ل إنھ  . وقال إن ھؤالء األشخاص المختارین لدیھم خصائص جسدیة محددة وینبغي أن تكون خلفیتھم (وخلفیة عائلتھم) نظیفة. وقا40

إنھ لم یكن یعرف ما ھي مھام ھؤالء األشخاص الذین تم اختیارھم،  P5إذا كان كل شيء على ما یرام، فسیتم اختیار الشخص. قال 
كانوا یأتون ویعملون   40ذكر في وقت سابق في االستجواب أن عناصر من القسم  P5ألن ذلك لم یكن قسمھ. قال القاضي فیدنر إن 

 بذلك.  P5نھ لم یُسمح للناس بالتجمع في المساجد وفي المیدان. وأقّر ، وأ251معھم في الفرع 

في سوریا    P5إنھ لم یكن یتم اختیار "المتطوعین". قال  P5توضیح المقصود بـ"المتطوعین". قال  P5طلب القاضي فیدنر من 
ألشخاص الحاصلون على شھادة الثانویة  ھناك مجموعتان: األولى ھي الخدمة العسكریة اإللزامیة والثانیة ھي "المتطوعون"، وھم ا

یتم توزیع ھؤالء "المتطوعین" على الشرطة والجیش وأجھزة المخابرات، ویبقون في   P5العامة، الذین یكملون التدریب. قال  
 إن "المتطوعین" كانوا موجودین حتى قبل الثورة.  P5سنة). قال   35 –  30الخدمة لفترات طویلة (

إنھ رأى سیارة ذات مرة عند باب السجن لیالً، وُوِضع شخص بداخلھا،   P5قد رأى جثثاً. قال  P5ذا كان سأل القاضي فیدنر عّما إ
إنھ ال یعرف ما إذا كان ذلك الشخص حیاً أم میتاً. حیث كان یرید دخول الفرع للذھاب إلى سكن العناصر،   P5لكنھ لم یر جثثاً. قال 

 . P5لكن أحد المتطوعین حال دون دخول 

إنھ ذكر سابقاً أن ھذا الشخص كان مسناً ألن ھذا   P5قاضي فیدنر عن ھذا الشخص المحدد الذي تم إحضاره إلى السجن. قال سأل ال
إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا الشخص حیاً أم میتاً.   P5الشخص كان یعاني من زیادة الوزن وكان یرتدي جالبیة. وعند سؤالھ، قال 

ّرضون للضرب المبرح، كانت تأتي سیارة من مستشفى الھالل األحمر القریب وتأخذ ھؤالء  وأضاف أنھ عندما كان الناس یتع
إن ذلك الشخص نُقل في سیارة بدون صفارات إنذار، فقال للشرطة إنھ من المحتمل أن یكون میتاً، ألنھا لم   P5األشخاص. وقال 

إنھ لم یغیر  P5عاماً وكان میتاً. قال  60یبلغ من العمر  ذكر سابقاً أن الشخص كان P5تكن سیارة إسعاف. قال القاضي فیدنر إن 
 إفادتھ؛ حیث كان یعلم أن ھذا الشخص كان مسنّاً من خالل مالبسھ ولم یعرف ما إذا كان میتاً، لكنھ قال إنھ یحتمل أن یكون میتاً ألنھا

 لم تكن سیارة إسعاف. 

إنھ لم   P5عّما إذا كان قد رأى ذلك أو سمع عنھ. قال  P5ذكر سابقاً أنھ كان یتم نقل الجثث لیالً، وسأل  P5قال القاضي فیدنر إن 
یَر غیر الشخص المذكور أعاله. قال إنھم اعتادوا "سماع" التعذیب ولیس "رؤیتھ"، وإذا حدثت عملیات [النقل] تلك، فلن یخبر  

 وزمالءه باألمر.  P5المتطوعون 

 إن الھالل األحمر كان قریباً من الفرع الداخلي وكان یأتي وینقل الجرحى.  P5نر كیف تم نقل الجرحى. قال سأل القاضي فید

إن ھناك انعداما في النظافة داخل السجن لذا كان السجناء في   P5سأل القاضي فیدنر عن حالة السجناء عند إطالق سراحھم. قال 
 حالة مزریة وقذرة عند إطالق سراحھم. 

إن حادثة وقعت في الصباح الباكر   P5السابقة بأنھ في ذات مرة ُجِلب العدید من المعتقلین. قال  P5اضي فیدنر إلى إفادة أشار الق
صباحاً)، یُفترض أن تكون في جامع الرفاعي في كفر سوسة، حیث تم جلب العدید من المتظاھرین داخل المسجد.   6 –  5(حوالي 

وذكر حادثة ثانیة وقعت في جامع الحسن بالمیدان.    P5. كما تذّكر 2011أن حادثة الرفاعي وقعت في شھر رمضان  P5وذكر 
 إن المتظاھرین كانوا یُجلبون یومیاً من دوما.  P5قال 
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ً  P5متظاھراً تم جلبھم من دوما ذات مرة، وقال  40 –  20قال سابقاً إن  P5قال القاضي فیدنر إن   واعتذر إذا  إن ذلك كان صحیحا
 كان قد نسي. 

 استراحة 

 40االستجواب بشأن القسم 

ھو قسم معروف بقیادة حافظ، ویتبع إداریاً للفرع   40إن القسم  P5وعن حافظ مخلوف. قال   40سأل القاضي فیدنر عن القسم 
لھ وزنھ في دمشق.   40قسم أن الجمیع یعرف أن حافظ ھو ابن خالة بشار األسد، وأعتقد أن الجمیع یعرف أن ال P5. واعتقد 251
یقع في الجسر األبیض في دمشق وعلى مقربة من قصر بشار األسد. وقال إن عناصر القسم یتم اختیارھم   40إن القسم  P5قال 

ء  إفادتھ السابقة بأن القسم یتمتع بالحریة لفعل ما یشا P5بشكل انتقائي ولدیھم عدد أكبر من العناصر مقارنة باألقسام األخرى. وأكد 
 ولھ سلطة كبیرة؛ على الرغم من أنھ أقل مرتبة من الفرع، إال أن للقسم میزات فریدة. 

 ال، وإنھ لم یكن على علم بذلك.  P5. قال 251إجراء استجوابات في الفرع  40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان أفراد القسم 

لدیھ سیطرة أمنیة قویة وھو   40إن رئیس القسم  P5. قال 251 سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لحافظ مخلوف سلطة على الفرع 
مثاالً أنھ عندما كان   P5أنھ عندما یتم تكلیف حافظ بمھمة، فإنھ ال یتلقّى األوامر (بخالف الضباط اآلخرین). أعطى  P5قاٍس. وذكر 

ا یجلبون المتظاھرین [المعتقلین]، فإنھم یرید أن یقمع المظاھرات، یذھب عناصره دون الرجوع إلى الفرع. ولكنھم عندم 40القسم 
 یجلبونھم إلى الفرع الداخلي. 

  P5. قال 251] یجلبون المعتقلین فقط، أو إذا كان لدیھم أیضاً مھام داخل الفرع 40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا [عناصر القسم 
إنھ عندما كان عناصر    P5ت وحراسة نقاط التفتیش. قال إنھ رأى أنھم كانوا یجلبون المعتقلین فقط، باإلضافة إلى تسییر الدوریا

 یجلبون المتظاھرین، كانوا یضربونھم، لكنھم لم یستجوبوھم.  40القسم 

 251تتمة االستجواب بشأن الفرع 

ن  أن أي سوري یعرف لألسف أن العلویین َیشغلون الغالبیة العظمى م P5سأل القاضي فیدنر عن مناصب الُسّنة والعلویین. فقال 
 المناصب الحساسة في الفروع األمنیة وفي الجیش. وأضاف أن النظام القمعي بدأ یمّیز بین الُسّنة والشیعة والعلویین.

%. سأل فیدنر ما إذا  80إنھ افترض، بناًء على اسم المتھم أنور، أن أنور سنّي بنسبة  P5سأل القاضي فیدنر عن المتھم أنور. قال 
إنھ ال یعرف، لكنھ قال للشرطة في استجوابھ إن غالبیة المعلومات التي كان   P5سلطة كونھ سّنیاً. قال كان أنور یمكن أن یتمتع بال

 یتلقّاھا الضباط كانت من رئیس الفرع [توفیق]. 

إن المسؤول عن التحقیق ھو رئیس القسم [أنور] أو   P5حول الضباط الذین كانوا یجرون االستجوابات. قال   P5سأل القاضي فیدنر 
إن عبد المنعم كان یُجري االستجواب إذا لم یكن أنور موجوداً. وأضاف أن رئیس الفرع [توفیق] ربما   P5ئبھ [عبد المنعم]. قال نا

یجري االستجواب إذا كان الشخص مھماً [في استجوابھ، افترض القاضي فیدنر أن توفیق ھو المحقق الرئیسي، یلیھ أنور ثم عبد  
 أن توفیق استجوب أفراداً "ممیّزین" فقط].  P5ض االلتباس ھنا. عندما عالج فیدنر ھذا االلتباس، أوضح المنعم. وھكذا، كان ھناك بع

إنھ أبلغ الشرطة في السابق بمدخل الفرع ومخرجھ. قال إنھ إذا أراد الذھاب إلى   P5ذلك. قال   P5سأل القاضي فیدنر كیف علم  
وزمالءه كانوا یرون رئیس الفرع یخرج ویتجھ إلى الیسار عدة   P5الفناء. قال إن  الكافتیریا أو منطقة السكن، فكان علیھ المرور في

أنھ كان یتحدث عن    P5مرات (ألن السجن كان في الطابق السفلي). قال إنھ بسبب ذلك علموا أنھ كان یذھب إلى السجن. وأّكد 
 توفیق، وأنھ لم یَر ضباطاً آخرین. 

 من خالل جھاز العرض (وفیما یلي إعادة رسم لھذا المخطط):  251تم عرض مخطط توضیحي لخریطة الفرع 
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إنھ في معظم األحیان، كان عند المدخل األول والثالث. قال إن السیارة التي   P5سأل القاضي فیدنر عن مكان ضرب المعتقلین. قال 
كان فیھ قبو بھ قسم السالح   1إن المبنى  P5كانت تنقل المعتقلین كانت تبقى عند الباب الرئیسي [المشار إلیھ بنجمة حمراء]. قال 

 وقسم الصیانة وقسم االتصاالت/المقسم بالفرع. 

ل كان فیھ مكتب رئیس الفرع، ومقابلھ كان الدیوان؛ أما الطابق الثاني فكان فیھ مكتب رئیس قسم االقتصاد  أن الطابق األو  P5ذكر 
قد نسیھ [كان ھناك   P5ومقابلھ قسم اإلعالم؛ وكان في الطابق الثالث على الیمین قسم األحزاب وقسم آخر تحت إدارة ضابط كان  

 ق، أي، القبو والطابق األرضي والطابق األول]. الكثیر من االلتباس فیما یتعلق بتسمیة الطواب 

 مخططاً توضیحیاً لطوابق السجن وتم عرضھ (وفیما یلي إعادة رسم لھذا المخطط):  P5رسم 
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كان یعني  P5إن رئیس قسم التحقیق كان في الطابق األرضي فوق السجن، وتحتھ بخمس درجات یوجد السجن [یبدو أن  P5قال 
درجات   5جات من مستوى الشارع لیدخل الطابق األول، حیث كان مكتب المتھم أنور، وبعد ذلك ینزل أن المعتقل یصعد خمس در 

 للذھاب إلى الطابق األرضي/القبو/السجن]. 

] كان ارتفاعھ مترین  >> إن الحائط [المشار إلیھ بالرمز األزرق  P5قال إنھ كانت ھناك نافذة. قال  P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
 إنھا كانت عبارة عن ثقوب صغیرة وعلیھا شبك حدیدي.  P5دخل المبنى، وكانت النوافذ في أسفل الحائط. قال ویتضمن م

أن على الفرد صعود خمس درجات لكي یصل إلى   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن عدد الطوابق الموجودة فوق السجن. قال  
والمكتب المالي (في الطابق الثالث). كان الطابق الثاني عبارة عن شقة  رئیس القسم ونائبھ. یوجد طابق آخر لرئیس قسم االتصاالت  

 لرئیس الفرع. 

إنھ یعتقد أن المبنى الذي فیھ رئیس الفرع كان أكثر ارتفاعاً، ولكن ربما یكون   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن المبنى الثاني. قال 
 كال المبنیین بنفس االرتفاع. 

قھا مبنیین سكنیین. سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان بإمكان المرء القفز فوق الحائط [الخط  إن ھناك كافیتریا فو P5قال 
یعلم أن ھناك باباً أسودا ارتفاعھ مترین على   P5كیف یمكن للمرء الوصول إلى ھناك في المقام األول. كان  P5األحمر]. تساءل 

 طول الحائط، لكنھ لم یتذكر ما إذا كان متواصالً. 

إن المباني المحیطة   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن ارتفاع الحائط الخارجي وما إذا كان علیھ حراسة [خط أزرق متقطع]. قال  
 بالفرع كانت سكنیة ومرتفعة. وكان الفرع بینھا وكان ھناك حدیقة [رمز الشجرة الخضراء] خلف مكان وقوف السیارات. 

باللون األزرق] والمدخل. وفیما یتعلق   Xمتر تفصل بین نقطة التفتیش [رمز  300لى إ 200إنھ كان ھناك ما یقرب من  P5قال 
إنھ یشبھ نقطة تفتیش سكة الحدید في ألمانیا. بعد األحداث [الثورة] نُقلت نقطة التفتیش إلى یسار مطعم   P5بالمدخل العلوي، قال 

ل. وعند المدخل الثالث كان ھناك عناصر مزودین بجھاز لتفتیش  السنابل. إذا كان شخص قادما من جھة القصور، ال یُسمح لھ بالدخو
 السیارات الداخلة. 

إنھ یتذكر أن سیارتھ كانت زرقاء داكنة أو سوداء   P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان لدى أنور موقف خاص لسیارتھ. قال 
إلى   P5سأل فیدنر عن مكان وجود شارع بغداد، وأشار  وكانت تقف مباشرة مقابل الباب [عند رمز عالمة التعجب "!" الخضراء]. 

 نقطة على الخریطة [عند رمز عالمة التعجب "!" الزرقاء]. 

إنھ كان یذھب إلى   P5ذھب بنفسھ داخل المبنى األیمن أو األیسر. قال  P5سأل مایكل بوكر، محامي المتھم أنور، عّما إذا كان 
 لمثال: كان لھ زمیل یعمل في الدیوان، واعتاد على دعوتھ للذھاب إلى مكتبھ]. أقسام معینة إذا دعاه زمالؤه [على سبیل ا
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إنھ لم یدخل المبنى، لكنھم اعتادوا المرور بذلك المكان عندما  P5قد دخل قسم االستجواب. قال   P5سأل المحامي بوكر ما إذا كان 
 كانوا یستلمون رواتبھم. وھكذا كان یعرف ھذه األقسام، وقد دخلھا كل من استلم ماالً. 

بالنفي، وقال إنھ من   P5قد تواجد في المبنى اآلخر، حیث یوجد مكتب رئیس الفرع. فأجاب   P5سأل المحامي بوكر عّما إذا كان 
 مستحیل على أي شخص أن یدخلھ إال إذا كان یعمل ھناك. ال

 رمز * عند إدراج الفرعین الخارجي والداخلي]:   P5ھیكل إدارة المخابرات العامة في كفر سوسة [أضاف  P5عرض 

 فرع التحقیق  •

 فرع االتصاالت  •

 فرع المداھمة  •

 فرع االستشعار عن بعد  •

 فرع المعلومات  •

 السابق اللواء بھجت سلیمان  ]: كان الرئیس279* الفرع الخارجي [

 * الفرع الداخلي: 

 رئیس الحالي للفرع (من حماة ومقیم بدمشق) توفیق یونس، ال •

 مدیر المكتب، األمین العام جوزیف  •

 برئاسة حافظ مخلوف (في الجسر األبیض)  40القسم  •

 قسم األدیان برئاسة المقدم كمال   •

 قسم التحقیق برئاسة العقید أنور رسالن وعبد المنعم •

 قسم األحزاب برئاسة العمید عدنان أو محمد   •

 قسم االقتصاد، برئاسة المقدم أحمد   •

 قسم اإلعالم برئاسة العقید محمد [لم یتم سماع ھذا الجزء بوضوح].  •

 قسم اإلعالم والجامعات، برئاسة المقدم باسل   •

 باالنصراف واستؤنف استجوابھ في الیوم التالي.  P5ُسمح لـ

 استراحة لمدة ساعة 

 شھادة بروكن 

 ، وھو مفتش في الشرطة الجنائیة بروكنالسید یدعى الشاھد الثاني 

مساًء. وقال   4صباحاً حتى   10، من الساعة 2019وصف بروكن االستجواب الذي أجرتھ الشرطة الفرنسیة في أحد األیام في عام 
 مجموعة صور فوتوغرافیة وصور أقمار صناعیة.  P5حقوقھ. وكان ھناك مترجم وُعرض على   P5إن الشرطة تلت على 

لم یستطع تذكر االسم.   P5ف على وجھ وقال إنھ یذّكره بشخص ما، لكن تعرّ  P5سأل القاضي فیدنر عّما حدث. قال بروكن إن 
 االسم فقط عندما ذكرت الشرطة اسم الشخص الموجود في الصورة.  P5وتذكر 

 سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بروكن قد شارك في إجراء االستجواب، وقال ال. 

ي. قال بروكن إن األمر سار وفقاً للبروتوكول الفرنسي. سأل فیدنر  طلب القاضي فیدنر من بروكن التحّدث عن االستجواب الفرنس
، كان كل شيء باللغة الفرنسیة. قال بروكن إنھ یعرف القلیل من الفرنسیة وكان ھناك  P5عن الترجمة. قال إنھ باستثناء شھادة 
 ترجمة إلى األلمانیة بعد االستجواب. 

 كان ذكیاً ومثقفا ویستطیع قراءة الفرنسیة قلیالً. P5إن . قال P5سأل القاضي فیدنر عن انطباع بروكن عن 
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 سأل محامي الدفاع بوكر عّما إذا كان بروكن یعلم بأمر الفروع. قال بروكن ال. 

علیھا، لكن بروكن لم یكن یعرف ما   P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك ترجمة عكسیة إلى العربیة. قال بروكن نعم، ووقّع 
 أجریت تعدیالت في وقت الحق. إذا كانت قد 

 ُسِمح للشاھد باالنصراف. 

 كاثرین میتندورف شھادة كاترین م.، 

 ). BAMFصانعة القرار في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین ( ،كاثرین میتندورف.، كانت الشاھدة الثالثة كاثرین م

ة العسكریة وشھد التعذیب، ولھذا انشق. ذكرت كاثرین التحق بالخدم P5غادر سوریا مع عائلتھ. قالت إن  P5شھدت كاثرین م. أن 
لم یقّدم معلومات محددة عن   P5وشھدت زوجتھ التعذیب من قبل داعش. قالت إن  251كان یعمل حارس أمن في الفرع  P5م. أن 

 واجباتھ في الحراسة، ویبدو أنھ كان من رتبة متدنیة. 

ذكرت اسمین، لكنھا لم تستطع تذكرھما.   P5. قالت كاثرین م. إن P5ول ما قالھ سأل القاضي فیدنر كاثرین م. أسئلة أكثر تحدیداً ح
انشق عن طریق   P5ذكر أنھ كان ھناك تعذیب وذكر معلومات أخرى، لكنھا لم تستطع تذّكر ذلك. قالت كاثرین م. إن  P5قالت إن 

المساء. قالت إنھ لم یخضع للتفتیش ألنھ كان یعمل  تھریب بطاقة ھویتھ الشخصیة في علبة دواء، وأخذھا معھ عندما غادر العمل في  
 أیام حتى استلم راتبھ.  5لفترة طویلة. وذكرت أنھ توّجھ بعد ذلك إلى مسقط رأسھ لمغادرة سوریا، حیث انتظر 

 . قالت كاثرین م. إنھ كان تحت سیطرة الجیش السوري الحر وكان داعش ھناك أیضاً. P5سأل القاضي فیدنر عن مسقط رأس 

ھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت تتذكر المقابلة فقالت كاثرین م. ال. وقالت إن المترجم كان السید یوسف وتمت ترجمة المخططات  سأل
 التوضیحیة أیضاً. 

یرتدي زیاً موحداً في الخدمة العسكریة. قالت كاثرین م. ال، كان یرتدي   P5سأل سیباستیان شارمر، محامي المدعي، عّما إذا كان 
 س مدنیة [مالبس عادیة]. مالب 

 ُسِمح للشاھدة باالنصراف. 

 ، تالھا المحامي خبیب علي محمد S1،  ]تم حجب االسم [إفادة  

 كعرض دلیل.   ] تم حجب المعلومات[، المقیم في  S1قرأ خبیب، محامي المدعي، إفادة 

كانت ھناك مظاھرة وتم اعتقال   2011نیسان/أبریل،  25كان إمام مسجد كبیر في سوریا. وفي  S1أوضح المحامي خبیب أن 
متظاھر في دوما. ولوقف   10,000. ونتیجة لذلك، خرجت مظاھرة حاشدة شارك فیھا أكثر من 251في الفرع   S1وتعذیب 

اضراً، وأن علیا وّبخھ [وبّخ أنور] وسألھ  أن المتھم أنور كان ح S1بعد أسبوع. وكتب  S1المظاھرات أطلق علي مملوك سراح 
. وبعد عامین، اتصل   S1]". صفع علي أنور على وجھھ وقال إن على أنور أن یعتذر لـ S1عن سبب اعتقالھ "لھذا الرجل الطیب [

ر"، وأغلق  : "وحده هللا یغف S1من األردن وأراد االعتذار عن كل شيء، "ألننا اآلن [ھما] في نفس الجانب". أجاب  S1أنور بـ
 الخط. 

قال المحامي خبیب إن ھذا قد یثبت تورط أنور في سلسلة القیادة ویدحض شھادة أنور بأنھ لم یعذِّب ولم یُصدر أوامر بالتعذیب  
أن یشھد بأن أنور كان بإمكانھ بالفعل اعتقال األشخاص، وإال لكان علي مملوك قد سأل توفیق یونس   S1واالعتقال. یمكن لـ

 أنور یبتسم في المحكمة]. [مالحظة: كان 

حیث قال   2013وأوضح المحامي خبیب أن المتھم أنور كان مسؤوالً بشكل رئیسي ومستقل، وھو ما ورد في المكالمة الھاتفیة عام 
كان إلى جانب النظام وكان یعرف ما   2013أنور إنھما "اآلن في نفس الجانب". وقال المحامي خبیب إن ھذا یشیر إلى أنھ قبل عام 

 ان یفعلھ في ذلك الوقت. ك

وأخبر المحامي خبیب أنھ متاح شخصیاً لإلدالء بشھادتھ. وھو حالیاً في    2019منذ عام  ] تم حجب المعلومات[موجود في   S1إن 
والحصول على   ] تم حجب المعلومات[الذي یسمح لھ بالبقاء في   ] تم حجب المعلومات[وھو حاصل على   ]تم حجب المعلومات [

ھذا ھو السبب في ضرورة الحصول على الموافقة على إمكانیة العودة، ویمكن السماح بذلك في حاالت فردیة   خروج دون عودة.
 (فقد كان ھذا ھو الحال في محاكمة فرنسیة). 

 أن تدحض أقوال المّدعى علیھ.  S1یمكن لشھادة 

على عكس   – ھذا الدلیل لن یثبت شیئاً ولن یكون مقبوالً أراد المتھم أنور أن یقول شیئاً عن ھذا، لكن محامیھ (بوكر) أوقفھ وذكر أن 
 التماس خبیب. 
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 مساًء.  2:45انتھت المرافعات في الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Research 
and Documentation 
Center  
 
 

21 
 

 2020تموز/یولیو،   03 – یوم المحاكمة السابع عشر 

 صباحاً.   9:30المرافعات الساعة شخصاً وفردان من وسائل اإلعالم. بدأت  11حضر ھذه الجلسة حوالي 

 تال المحامي خبیب إفادتھ مرة أخرى وأضیفت إلى البروتوكول. 

 ، تتمة P5استجواب 

عّما إذا كان یمكنھ التعرف على أي شيء.   P5عرض المدعي العام كلینجھ صور األقمار الصناعیة (كما ھو موضح أدناه) وسأل 
 لم تكن واضحة ولم یكن قادراً على التعّرف على الشوارع.  إنھا یمكن أن تكون صورة للفرع، لكنھا P5قال 

 

 

 إذا كانت الساحة في األعلى ھي ساحة القصور أم ساحة العباسیین، وقال إنھا على األرجح ساحة القصور.  P5تساءل 

 تم تكبیر الصورة (انظر أدناه) وظھر اسم الشارع: 
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إلى   P5إنھ "اآلن" یمكنھ التعّرف علیھا. قال: إذا كان ھذا شارع بغداد فیجب أن یكون الفرع في الشارع الذي خلفھ. أشار  P5قال 
 المبنى الموجود أسفل األشجار (في الجزء العلوي من الصورة) على أنھ الفرع. وتم عرض صورة أخرى: 

 

 

على ساحة العباسیین [أعلى الیمین] وحّدد موقع   P5لى أي شيء، وتعّرف قد تعّرف ع P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان 
 الفرع بدقة باستخدام تلك الساحة. 

إنھ في بعض األحیان كانت   P5. قال 251سأل المدعي العام كلینجھ عن عدد المركبات المستخدمة لجلب المعتقلین إلى الفرع 
  P5اسي في أیام الجمعة حیث كانت تجري المظاھرات في ذلك الیوم. قال تتراوح بین مركبة واحدة إلى ثالث مركبات، وبشكل أس

مناوباً في العمل، فإنھ   P5إنھم نادراً ما كانوا یرون معتقلین قبل الثورة، ولكن بعد ذلك، كان یتم جلب معتقلین كل یومین. وإذا كان 
ّما إذا كان ھناك تصعید في األحداث من نیسان/أبریل  یرى عملیة التوصیل، وإال فلم یتمكن من رؤیتھا بخالف ذلك. سأل كلینجھ ع



International Research 
and Documentation 
Center  
 
 

23 
 

في آذار/مارس   P5نعم، فقد زاد العدد بالتأكید، ولكنھ لم یكن یعرف كم كانت الزیادة بالضبط. قال  P5. قال 2012إلى  2011
قال إن األعداد   P5لكن ، بدأت المظاھرات في دمشق وریف دمشق، لكن العدد [عدد المتظاھرین] لم یكن كبیراً في البدایة. و2011

 زادت بمرور األیام. 

  P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان المعتقلون یتعرضون للضرب عند توصیلھم وما إذا كانت ھناك "حفالت استقبال". ذكر 
أُخِرجوا من  إنھم  P5أنھ سیتحدث عّما شھده. قال إنھ تم جلب معتقلین ذات مرة في یوم الجمعة، وجاء بعضھم من دوما. قال 

المركبات ووقفوا أمام الحائط في ساحة الفرع. وذكر أنھم تعرضوا للضرب على أیدي العناصر وتم اقتیادھم إلى السجن في الطابق  
 السفلي. 

إنھم جاؤوا بمركبة   P5عّما إذا كان بإمكانھ وصف الضرب، علما بأنھ لیس من اللطیف وصفھ. قال  P5سأل المدعي العام كلینجھ 
شخصاً في الداخل، لكن العدد كان أكبر من ذلك). قال إن العناصر نزلوا منھا    20إلى  15لم تكن كبیرة (یمكن أن تتسع من بیضاء 

ووقف عنصر واحد من القوات بجانب باب المركبة. كانت رؤوس المعتقلین مغطاة بقمصانھم وكانت ھناك آثار ضرب علیھم (یبدو  
ماء تسیل من أنوفھم. كان الشخص الواقف بجانب الباب یضرب كل من نزل من السیارة  أنھم تعرضوا للضرب في المركبة) والد

ویطلب منھم الوقوف في طابور في مواجھة الحائط. قاموا بضرب ھؤالء المعتقلین بشكل عشوائي، بما في ذلك باستخدام الھراوات  
سّب وشتم. ثم جاء المتھم أنور بینما كان   الكھربائیة [جھاز الصعق] مما جعلھم یسقطون على األرض مباشرة. وصحب ذلك 

أن المتھم أنور   P5إن المتھم أنور أمرھم بوقف الضرب وسألھم عن سبب ضربھم. وذكر  P5المعتقلون واقفین أمام الحائط. قال  
 ذنباً.أمر القوات بإحضار المعتقلین إلى السجن في الطابق السفلي الستجوابھم، وبعد ذلك سیعرفون ما إذا كان شخص ما م

إن الضرب كان مبرحاً. وذكر أن الشخص الذي كان   P5طرح المدعي العام كلینجھ المزید من األسئلة بشأن معاملة المعتقلین. قال 
یقف بجانب باب المركبة كان یستخدم یدیھ في الضرب. قال إن ھناك عناصر كانوا یُخِرجون المعتقلین من المركبة واآلخرین كانوا  

ذلك في یوم المحاكمة السادس عشر؛ لیس   P5إنھ ذكر سابقاً أن ھؤالء كانوا "متطوعین" [أوضح  P5ل بجانب الحائط. قا 
إن الضابط ال یمكنھ البدء كمتطوع. وقال إن رتبة ضباط الصف   P5"متطوعین" بالمعنى التقلیدي] وأضاف أنھم یتلقون أجورا. قال 

 الصف یصل إلى رتبة ال یمكن أن یحصل على ترقیة بعدھا. معروفة، أما الضابط فیحتاج إلى شھادة جامعیة، وضابط 

إنھ یعتقد أنھ كانت ھناك   P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان لدى مكتب رئیس الفرع نوافذ تطل على الساحة الداخلیة. قال 
 [نافذة]، لكن ذلك كان قبل ثماني سنوات [لم یكن یتذكر بدقة]. 

 م أنور، إلى أن موكلھ لم یكن رئیس الفرع. أشار مایكل بوكر، محامي المتھ

إن رئیس الفرع یختلف عن رئیس   P5ثم سأل المدعي العام كلینجھ على وجھ التحدید عن مكتب المتھم أنور، رئیس القسم. قال 
 إنھ قد تكون ھناك نافذة، ال تطل على الساحة، لكنھ لم یكن متأكداً.  P5القسم، وكان أنور ھو األخیر. قال  

كثیراً ألنھ أدى الخدمة العسكریة اإللزامیة لمدة عامین تقریباً في   P5أن یرى أنور. قال  P5مدعي العام كلینجھ كم اعتاد  سأل ال
 . P5إن أنور كان ال یزال ھناك عندما غادر  P5. قال 251الفرع 

إن ھذه األمور تخص كبار   P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كانت سلطة المتھم أنور قد تقلّصت أو تراجعت [بعد الثورة]. وقال 
 الضباط وال علم لھ بشأنھا. 

إنھ خالل الوقت الذي   P5على شيء لم یذكره في الیوم السابق ألنھ لم یُسأل عنھ. قال  P5أنھ یرید شرح شيء ما. شھد  P5ذكر 
لم یتذّكر)، جاء ضابط (كان مالزماً ثاٍن أو مالزماً) [إلى الفرع] وأصبح نائباً  P5، لكن 2012كان فیھ في الفرع (ربما في عام 

 اسم ھذا الضابط، إذا ذكره أحدھم.   P5د المنعم رئیساً. سوف یتذّكر لقسم االستجواب، أو محققاً. ربما أصبح نائب الرئیس وأصبح عب 

إن ما تعلموه في التدریب ھو أن إدارة   P5سأل المدعي العام كلینجھ عن الفرق بین إدارة المخابرات العامة وأمن الدولة. فقال 
اشة [إشارة إلى الیوم السابق]. سأل كلینجھ  المخابرات العامة "ھي" فرع أمن الدولة وھي تضم جمیع الفروع التي ذُِكرت على الش

] مسؤول عن  251إن ما تعلموه ھو أن الفرع الداخلي [   P5یتبع المخابرات العامة أم أمن الدولة. قال  251عّما إذا كان الفرع 
 إن الفرع یالحق كل من یتدّخل في شؤون البلد أو یقّوض المنطقة.  P5الشؤون الداخلیة للبلد. وقال 

إنھ في سوریا توجد المخابرات الجویة والمخابرات العسكریة   P5ي العام كلینجھ ما ھي أجھزة المخابرات الرئیسیة. قال سأل المدع
 والمخابرات العامة (أمن الدولة)؛ ولكل فرع تخصصھ. 

 40االستجواب بشأن القسم 

إنھ قبل حوالي شھر ونصف من   P5قال   .40سأل المدعي العام كلینجھ عن خصائص األفراد الذین تم اختیارھم خصیصاً للقسم 
من بین   P5شخصاً من قبل مساعد (قبل أن یأتي أحد األفراد) وكان   45-40انتھاء تدریبھ الذي استمر ستة أشھر، تم اختیار حوالي 

  45ل). ثم ذھب الـإن االختیار لم یكن محّدداً (على سبیل المثال، إذا كان الشخص طویالً أو شيء من ھذا القبی  P5. قال 45ھؤالء الـ
شخصاً إلى مركز القیادة في مركز التدریب. ثم جاء فرد/شخص وأخبره المساعد أن ھؤالء ھم األشخاص الذین اخترناھم "سیدي".  
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، حیث كان ھناك  P5وبدا أن الشخص كان من رتبة عسكریة، وبدأ الشخص في االختیار من بین عناصر المجموعة. لم یتم اختیار 
واألشخاص الذین لم یقع علیھم االختیار] باالنزعاج وتساءلوا عن سبب عدم اختیارھم، ألنھم أرادوا   P5شعر [ أشخاص أطول منھ. 

شخصاً من تلك المجموعةً. وقال   12-11شخصاً في المرحلة األولى ثم تم اختیار  25-20إنھ تم اختیار  P5فقط إنھاء الدورة. قال 
P5 ھم في المرحلة الثانیة عن سبب عدم اختیارھم؛ قال أولئك الذین لم یتم اختیارھم إنھم ُسئلوا  إنھم سألوا أولئك الذین لم یتم اختیار

إنھ إذا كان لدى أي من أقارب المتدرب مشاكل مع   P5عن عمل آبائھم وھل كانوا أعضاء في الحزب [حزب البعث] أم ال. وقال 
 البلد، كان یُرفَض. 

إنھ ال یعرف ما إذا كان ینبغي على المرء أن یكون   P5أن یكون المرء موالیا للنظام. قال سأل المدعي العام كلینجھ ما إذا كان یجب 
 موالیاً للنظام، وإنما ینبغي أن تكون خلفیتھ نظیفة. 

إنھ لم یتم نقل أي   P5. قال  40إلى القسم  251سأل المّدعي العام كلینجھ عّما إذا كان قد تم نقل األشخاص بعد اندالع الثورة من 
 ط، ویعتقد أنھ لم یتم نقل أي عناصر أیضاً، ألنھ تم اختیارھم مسبقاً. ضبا

، ألنھ في  40إنھ لم یَر جثثاً وال یعلم بأمر القسم  P5ینقلون الجثث. قال  40سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان عناصر القسم 
 الجسر األبیض، موقع مختلف. 

 251ع استجواب بشأن المتھم أنور وضباط آخرین والفر

إن الوجھ مألوف   P5تعّرف على المتھم أنور وسأل عّما إذا كان قد تعّرف على المتھم إیاد. قال  P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
 وربما یكون قد رآه، لكن مالمح الوجھ تغیرت. 

 نعم، على األرجح.  P5لنعسان. قال یعني عبد المنعم ا P5ذكر عبد المنعم سابقاً وسأل عّما إذا كان  P5قال المدعي العام كلینجھ إن 

عّما إذا كان ضابطاً وقال إنھ ربما یكون مالزماً من حلب   P5یعرف عمر شنان. سأل  P5سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان 
 بسبب لھجتھ. 

رؤوس تُضَرب  ذكر في االستجواب أنھ "ال یوجد شيء غیر مسموح القیام بھ. حیث كانت ال P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
  P5یعرف ما حدث مع المعتقلین. أخبر  P5بالجدران والدماء تتناثر. سمع أن الكثیرین ماتوا في السجن". سأل كلینجھ عّما إذا كان 

كلینجھ أنھ لم یقل إن الكثیرین ماتوا، لكنھ اشتبھ في وفاة شخص واحد فقط. قال إنھم تعرضوا للضرب المبرح وسمع أصواتاً  
 إن ذلك كان الشخص الوحید الذي رآه دون حراك.   P5وصرخات لكن الشخص الوحید الذي رآه ھو من كان یرتدي الجالبیة. قال 

ھذا األمر، حیث كان العناصر   P5في االستجواب إنھ سمع أن كثیرین ماتوا في السجن. فأكد   قال P5قال المدعي العام كلینجھ إن 
قال إن ھذا كان افتراضاً. وأّكد مجّدداً أنھ لم   P5یتحدثون مع بعضھم البعض ویقولون إنھ قد یموت الكثیرون بسبب التعذیب. لكن 

 یُسمح لھم بدخول السجن أصالً. 

 دقائق  10استراحة لمدة 

إن عبد المنعم مقّدم، وكان نائب رئیس   P5شارمر، محامي المّدعي، عن رتبة عبد المنعم وعالقتھا برتبة المتھم أنور. قال   سأل
إن رتبة مقّدم   P5القسم. سأل المحامي شارمر عّما إذا كانت رتبة مقّدم أدنى من رتبة عقید وأدنى بعدة رتب من رتبة عمید. قال 

 أعلى من رتبة رائد. 

الرتب بالترتیب التالي: مالزم [نجمة واحدة]؛ مالزم أول (نجمتان)؛ نقیب (ثالث نجوم)؛ رائد (نسر)؛ مقدم (نسر ونجمة)؛   P5عّدد 
عقید (نسر ونجمتان)؛ عمید (نسر وثالث نجوم). وقال إن الرتب التالیة غیر موجودة في الفروع األمنیة/أجھزة المخابرات العامة:  

 فریق. لواء، وعماد، وعماد أول، و

السابقة حول كیف حضر المتھم أنور وطلب من العناصر التوقف عن ضرب   P5أشار شارمر، محامي المّدعي، إلى إفادة 
وال یمكنھ معرفة   2011إن ھذا حدث أثناء مظاھرات عام  P5المعتقلین، وسألھ عّما إذا كان یمكنھ تقدیر وقت حدوث ذلك. قال 

ة أشھر. سأل شارمر عّما إذا كان ذلك بعد سبعة أشھر على بدایة الثورة في آذار/مارس  متى بالضبط، لكن ربما بعد ستة أو سبع
 نعم.  P5، فقال 2011

إن   P5أو من كلیھما. قال  40أو من القسم  251سأل شارمر، محامي المّدعي، عّما إذا كان "المتطوعون" الذین ذكرھم من الفرع 
، حیث أنھ الفرع الرئیسي. قال  251األقسام األخرى تقوم بالتوصیل إلى الفرع  یحتوي على العدید من األقسام وكانت 251الفرع 

P5  وأقسام أخرى إلى المظاھرات. قال  40إنھ في بعض األحیان، یذھب متطوعون من الفرع والقسمP5   إنھ بصراحة ال یعرف
 الفرع المعني في المظاھرة المحددة المذكورة أعاله. 

نعم   P5إذا كان المتطوعون قد توقّفوا عن الضرب عندما طلب منھم المتھم أنور القیام بذلك. قال   P5سأل شارمر، محامي المّدعي، 
 بالتأكید ألنھم كانوا "متطوعین" وكان ھو ضابطاً. 
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قال إن ھناك نوافذ علیھا "شبك حدیدي" تطّل على الفناء الداخلي وسأل عّما إذا كانت تطّل   P5قال شارمر، محامي المّدعي، إن 
 إن النوافذ كانت تطّل على الجانب الداخلي، فقط داخل الفرع ولیس على المباني السكنیة.  P5ى الجانب الخارجي. وقال عل

التحقق من ھذه اإلفادة من ھذا االستجواب السابق: "كانت ھناك نوافذ صغیرة للھواء في   P5طلب شارمر، محامي المّدعي، من  
وضع في الداخل. عندما كان یصل الناس إلى السجن، كان أنور ونائبھ في مكتبیھما. وفي  األسفل، لكنھ لم یكن یعرف كیف یبدو ال

بعض األحیان، كان أنور ونائبھ ینزالن إلى الطابق السفلي من السجن، ربما بسبب وجود غرف لالستجواب. وبخالف ذلك، سمع  
P5  أن االستجواب كان یتم في الطابق العلوي. وسمعP5 سل وكذلك اإلھانات". قال صرخات األلم والتوP5   إن ھذه اإلفادة كانت

 صحیحة. 

في السجن مطلقاً وكان یسمع صراخاً دائماً". قال   P5التحقق من صحة ھذه اإلفادة: "لم یكن  P5طلب شارمر، محامي المّدعي، من  
P5  دائماً". قال إنھ كان یسمع صراخاً عندما كان یعبر ساحة الفرع ویتوجھ إلى المطعم أو السكن، ولكن لیس"P5   إنھ كان یقصد

 الوقت الذي كان فیھ في الفرع، و"غالباً" ولكن لیس "دائماً". 

ذكر سابقاً أنھ "ال یوجد شيء غیر مسموح لھم فعلھ" وسأل عّما إذا كان ذلك یشمل إساءة   P5قال خبیب، محامي المدعي، إن 
 ال، لم یشھد ذلك؛ وإنما كان یقصد أن كل أسالیب الضرب كانت تُمارس على المعتقلین.   P5المعاملة الجنسیة. قال 

السابقة "لن یكون من المبالغة القول إن ھذا كان عملھم الیومي وأن الفرع كان فخوراً   P5ذكر كروكر، محامي المدعي، إفادة  
إن ھذا التحذیر   P5لم یَر جثثاً، ألنھ كان ھناك تحذیر". قال  P5باستالم العدید من المعتقلین، وكانوا یتباھون بذلك" وأضاف أن "

إن الزمیل تعرض للتوبیخ ونزل إلى السجن، حیث لم یُسمح للصور   P5كان یتعلق بحادث مع زمیلھ الذي التقط صورة. قال 
خدمتھ وعن أسماء   أنھ من المعروف أن جمیع فروع األمن سریة؛ لم یُسمح ألحد حتى بإخبار أسرتھ عن  P5بالخروج. وأضاف 

 الضباط. 

إنھ رأى مرة واحدة فقط إناثا تم جلبھن. وقال   P5سأل المدعي كروكر عّما إذا كانت ھناك إناث بین المعتقلین الذین یتم جلبھم. قال 
 قین. إنھ كانت ھناك مظاھرة في ساحة عرنوس بدمشق وسمع من أصدقائھ أنھ تم اإلفراج عن المعتقالت لكنھ ال یعرف على وجھ الی 

قد سمع أو قیل لھ إنھ تم استجواب أشخاص في مكتب أنور أو مكتب نائبھ.   P5سأل مایكل بوكر، محامي المتھم أنور، عّما إذا كان 
أنھ عندما كان یمّر ھو وآخرون بساحة الفرع، كان السجن   P5إنھ كان عنصراً عادیاً وتساءل من سیخبره بذلك. وأوضح  P5قال 

ل أن السجین معصوب العینین والسّجان كانا یصعدان الدرجات الخمس إلى الطابق العلوي، ثم خمس درجات  على جانبھم األیسر. قا 
إلى قسم االستجواب. قال إن أي شخص كان یمر من الساحة وینظر إلى الیسار سیرى أن السجین یتجھ إلى االستجواب. ورداً على  

 واب، لكن االستجواب نفسھ لم یجِر أمامھ. أنھ كان یراھما متجھین إلى االستج P5سؤال آخر، أضاف 

إنھ   P5تقدیر الفترة الزمنیة. قال  P5وما إذا كان بإمكان  P5سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان وجھ المتھم إیاد مألوفاً منذ وقت خدمة  
استجوابھ تضّمن مجموعة  إن  P5%. ورداً على سؤال آخر، قال 100منذ ثماني سنوات والوجھ مألوف، لكنھ لم یكن متأكداً بنسبة 

 صور، وقال إن ھذا الوجھ مألوف، لكن لیس لدرجة أنھ یعرف الشخص [إیاد]. 

إنھم تعّرضوا للضرب [یبدو أنھم قد تعرضوا   P5سألت القاضي كیربر عن حالة المعتقلین الذین یؤخذون لالستجواب. قال 
 للضرب]. 

 كیربر عّما إذا كان ھذا اقتراحاً أم التماساً، فقال خبیب إنھ كان التماساً. تال المحامي خبیب إفادتھ مرة أخرى. سألت القاضي 

 صباحاً.  11:30ُرفِعت الجلسة الساعة 

 2020تموز/یولیو،  06 – یوم المحاكمة الثامن عشر 

 صباحاً.  9:30أشخاص وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات الساعة  6حضر ھذه الجلسة حوالي 

 P6شھادة 

 عاماً، طبیب أسنان وكاتب مقیم في برلین.   45 ] تم حجب االسم [، P6یُدعى الشاھد 

 إن المتھم إیاد ھو ابن عمتھ.  P6عّما إذا كان قریباً ألحد المتھمین، وقال  P6سألت القاضي كیربر 

یتحدث عن تجربتھ في سوریا، لكنھ توقف عندما التقط أحد الحضور من الصحافة صوراً داخل قاعة المحكمة. رأتھ رئیسة   P6بدأ 
المحكمة كیربر واستدعتھ إلى ھیئة القضاة. وكانت مستاءة وطلبت منھ حذف جمیع الصور على الفور. ثم سلّمت كیربر الھاتف إلى  

دت كیربر أن التقاط الصور والتسجیل من أي نوع محظور في قاعة المحكمة ویمكن تغریم  أحد موظفي تكنولوجیا المعلومات. وأك
م ھذا الشخص ألنھا لم تكن تعرف ما إذا كان حاضراً عندما وّجھت التحذیر ألول مرة، ولكن قد ال یُسمح لھذا   األفراد. ولم تُغّرِ

 یربر عن ھذا التعطل. الشخص بإحضار ھاتفھ إلى داخل قاعة المحكمة مرة أخرى. اعتذرت ك
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 واعتقالھ  P6خلفیة 

وقال إنھ قال إنھ أصبح مھتماً بالشؤون السیاسیة السوریة في مرحلة مبكرة. وذكر أنھ بعد وفاة حافظ األسد، حضر    P6استأنف 
الؤه  إنھ أنشأ ھو وزم P6. قال  ] تم حجب االسم[)، وخاصة مع  2001-2000نقاشات سیاسیة خالل ما ُعرف باسم "ربیع دمشق" (

منتدى صغیراً تناول مواضیع ثقافیة وسیاسیة مختلفة، وبدأ في بناء عالقات مع شخصیات معارضة سابقة (بعض األصدقاء  
، بما في ذلك عن العلمانیة. وعندما بدأت  2007إنھ بدأ الكتابة عن الشؤون السوریة في عام  P6الشخصیین ومعارف آخرین). قال  

نھ، مثل كثیرین آخرین، كان متحمساً إلمكانیة وصولھا إلى سوریا. قال إنھ شارك في  إ P6الثورات في مصر وتونس، قال 
 في دوما، كما شارك في مظاھرات أخرى.   2011آذار/مارس  25المظاھرة األولى منذ البدایة في 

مظاھرة في جامع الرفاعي  ساعات. وقال إنھ كان ھناك محاولة فاشلة للقیام ب  10لمدة  2011نیسان/أبریل،  8إنھ اعتُقل في  P6قال 
وصدیقھ إلى البرامكة ودخال إلى مقھى إنترنت. قال   P6بكفر سوسة، وقامت قوات األمن والشبیحة بتفریق المتظاھرین. حیث توّجھ 

P6   إنھ حاول كتابة تقریر صغیر على اإلنترنت عن المظاھرة، لكن قوات األمن جاءت إلى المقھى واعتقلتھما. وأضاف أن سیارتي
 ة ومركبات أخرى كانت في انتظارھما. أجر

إن أحد عناصر األمن كان یتتبعھما، ودخل إلى المقھى، وتحدث مع   P6أنھ بعد شھر من الحادث، قال مدیر المقھى لـ P6ذكر 
مقال على  ال P6المدیر وسألھ عّما إذا كان من الممكن مراقبة ما كانا یفعالنھ. وتمكن عناصر األمن من مراقبة النشاط، وعندما نشر 

  12:00ظھراً حتى   2:00الفیسبوك، حضر عناصر األمن وأخذاھما (بسیارتین) إلى فرع فلسطین، حیث استمر التحقیق من الساعة  
 إنھ یفضل بدء األسئلة؛ یمكنھ مشاركة المزید من التفاصیل، لكنھ ال یعرف ما إذا كان ذلك مھماً.  P6صباحاً. قال 

إنھ تم تقیید یدیھ في المقھى ثم أِخذَ إلى السیارة. جاء عنصر أمن وقال للضابط إن   P6الیدین. قال  سألت القاضي كیربر إذا كان مقّید
P6  أغلق حسابھ على الفیسبوك قبل المغادرة. لذلك تم أخذP6  من السیارة إلى المقھى لفتح حسابھ. قالP6   إنھما ُسئال في السیارة

ن وصحفي وصدیقھ مدرس فلسفة وصحفي. وذكر أن عناصر األمن فوجئوا  إنھ طبیب أسنا P6عن اسمیھما ومھنتیھما. قال 
أنھ قیل لھما أال یخافا وأنھ كان تحقیقاً روتینیاً. وتم نقلھما ثالث إلى أربع مرات   P6وشعروا بأنھم حصلوا على "صید" ثمین. وشھد 

 إلى االستجواب الرئیسي. بین طوابق الفرع وُطِرح علیھما أسئلة بسیطة للحصول على معلومات، قبل أخذھما 

عن انتماءاتھ   P6إن المحقق وصف نفسھ بأنھ "شاب"، وقال إنھ خریج جامعي، وإنھ سیكون حدیثاً ودیاً. بدأ المحقق بسؤال  P6قال 
في  للمحقق إنھ لیس عضوا   P6ینشر أخباراً كاذبة على الفیسبوك. قال  P6مھتماً بالمظاھرات ولماذا كان  P6السیاسیة، ولماذا كان 

إنھم أخذوا معلومات حساب الفیسبوك الخاص بھ، لكن لحسن الحظ،   P6أي حزب؛ وكان فقط مھتماً، وكانت الثورة ضروریة. قال 
 أي شيء قد یتسبب في ضرر إذا تم تسریبھ. كل یوم خمیس  ملتزماً بتعلیمات األمان المعروفة: فكان یحذف  P6كان 

. وأضاف المحقق الجدید أن الكثیرین من أبناء تلك ] تم حجب المعلومات[إلى مكتب نقیب آخر. وقال إنھ ُسِئل ما إذا كان من  P6نُِقل 
إنھ لم یتعّرض للضرب في   P6واھتمامھ بأعمال التخریب. قال  P6المنطقة متعلمون وضباط في الجیش، وسأل عن سبب توّرط 

أنھ عندما نُقال بین الغرف، كان ھناك اثنان إلى ثالثة معتقلین بجوار الحائط   P6تم فقط. شھد ذلك الوقت، وإنما تعّرض للّسب والشّ 
إن العناصر أخبروھما بأن ھؤالء المعتقلین كانوا   P6وأیدیھم خلفھم، وكان العناصر یشتمونھم أو یضربونھم عند المرور بھم. قال 

 كان مختلفاً ویجب أال یخاف.  P6مخبرین، وأن 

دقائق وألقى علیھما محاضرة عن   10نھ في حوالي منتصف اللیل، ربما تحّدث رئیس الفرع في الطابق السابع معھما لمدة أ P6شھد 
إنھم كانوا یراقبون صفحتیھما [ربما تكون صفحة الفیسبوك] وأن أصدقاءھما كانوا ینشرون أخبار   P6الوطنیة والدیمقراطیة. قال 

أن المسؤول قال لھما إذا واجھا أي مشكلة أن   P6أن یقوال الحقیقة وسیعامالن باحترام. ذكر  اعتقالھما. لذلك، طلب منھم المسؤول
 یحضرا إلیھ. ثم أطلق سراحھما. 

إنھ عاش في تلك المنطقة لمدة عامین، وبالتالي عرف أنھا  P6أنھ كان فرع فلسطین. قال  P6سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 ] كانا ھناك. 235] وفرع فلسطین [الفرع 215ن الدوریات [الفرع منطقة أمنیة. قال إنھ سمع أیضاً أ

 االستجواب بشأن المتھم إیاد 

وعائلتھ كانوا یعیشون في   P6إنھما لم ینشآ معاً ألن  P6بالمتھم إیاد. قال   P6طرحت القاضي كیربر أسئلة مختلفة حول عالقة 
أنھ لیس لدیھ معلومات كیف كان إیاد عندما كان طفالً. قال إنھ   P6محافظة مختلفة ولم یكن یلتقي باألقارب إال في الصیف. شھد 

إنھم اعتادوا الذھاب لمدة   P6. قال ]تم حجب المعلومات [وكان إیاد وعائلتھ في   ]،تم حجب المعلومات [وعائلتھ كانوا یذھبون إلى  
 رین. في إجازة الصیف التي كانت مدتھا شھ ] تم حجب المعلومات[أسبوع تقریباً إلى القریة  

إنھ ال یعرف ما إذا كان الغریب قد اجتاز مرحلة    P6سألت القاضي كیربر عن خلفیة المتھم إیاد التعلیمیة والمھنیة. قال 
إنھ بعد المدرسة الثانویة، تطوع الغریب في قوات األمن   P6البكالوریا/الثانویة العامة، لكنھ یعلم أن إیاد لم یكمل دراستھ. قال 

 ووزارة الداخلیة، لكنھ لم یكن متأكدا. 
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دراستھ الجامعیة وخدمة العلم [الخدمة العسكریة].   P6بعد أن أنھى  2001إن عالقتھ الفعلیة مع المتھم إیاد بدأت في عام  P6قال 
تم حجب  [). كان إیاد والعدید من األقارب من  ] تم حجب المعلومات[عیادة أسنان في المنطقة التي كان یسكن فیھا إیاد (في   P6فتح 

تقي بإیاد من حین آلخر حیث كان إیاد یأتي أحیاناً مع  إنھ كان یل P6عیادتھ ھناك. قال  P6قیمون ھناك؛ لھذا السبب فتح  ] المعلومات
 .P6أحد أقاربھ أو مع زوجتھ إلى عیادة  

إن إیاد قال إنھ كان مدّرب ریاضیة في   P6بتفاصیل حول عملھ. وقال  P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المتھم إیاد قد أخبر 
"،  emoإن ھناك حركة [جماعة] جدیدة في المجتمع تسمى " P6. قال أن إیاد ذكر حادثة  P6نجھا ثم عمل في قسم األدیان. قال  

إلى أنھ تضّمن مقابلة مع شیخ مسجد ورجل دین مسیحي وأستاذ   P6تقریراً عن تلك الحركة [الجماعة]. وأشار  P6وأعطى إیاد 
 أن ھذا ما یعرفھ عن عمل إیاد في قسم األدیان. P6جامعي في علم النفس. قال 

أنھ ذكر سابقاً أن إیاد أعلن   P6، حیث ُسئل عن موقف إیاد السیاسي. شھد 2019عام  P6ربر إلى استجواب أشارت القاضي كی 
: جاء إیاد ذات مرة إلى  2019ما یلي في استجواب أیلول/سبتمبر  P6وآخرین منذ البدایة. لم یذكر   P6بوضوح دعمھ للثورة أمام 

إیاد   P6ثالثة أسابیع. وسأل  – ، قبل الثورة بأسبوعین 2011ر أو آذار/مارس (ربما لجلب ابنھ للعالج) في شباط/فبرای  P6عیادة 
أن إیاد قال إنھم علموا بأن ثورة ستحدث و"إن شاء هللا"   P6عن القوات األمنیة، فقال إیاد إنھا وضعت في حالة تأھب كامل. وذكر  

 ستحدث. 

إنھ لیس لدیھ أي فكرة ولم یخبره إیاد.   P6في قسم األدیان. قال سألت القاضي كیربر عن تصرفات المتھم إیاد في األجھزة األمنیة و 
حیث تغیّر عملھ وبدأ العمل    2011ذكر في استجواب سابق أن إیاد قال إن عملھ لم یعد روتینیاً منذ بدایة  P6قالت كیربر إن 

بأن واجبھ ھو   P6م یخبره، وذّكرت قال للتو إن إیاد ل  P6فصاعداً. وأشارت كیربر إلى أن  2011لساعات إضافیة من آذار/مارس 
 قول الحقیقة. 

إن مھام إیاد كانت واضحة، وأضاف أنھ ال یعرف روتینھ الیومي   P6سألت القاضي كیربر مرة أخرى، ما الذي كان یفعلھ إیاد. قال 
إن   P6إنھم [قسم األدیان] اعتادوا الخروج یوم الجمعة لمراقبة المكان المتوقع أن تخرج المظاھرات منھ. وقال  P6أو تفاصیلھ. قال 

 ھذا ما یعرفھ وھذا ما شھده في مظاھرات أخرى من الشبیحة وقوات األمن.

إن إیاد ذكر حادثة،   P6ویین. فقال  سألت القاضي كیربر عن شعور المتھم إیاد داخل الفرع وما إذا كان ھناك توتر بین السّنة والعل
إن إیاد كان مع زمیلین، وسمع أحدھما المركبة التي تقّل المعتقلین [قد وصلت]. قال   P6لكنھ ال یعرف ما إذا كانت تكّررت. قال 

P6  إن ھذا الشخص عندما سمع صوت الحافلة، أخذ الھراوة وذھب للمشاركة في "حفل االستقبال" لضرب المعتقلین. وذكرP6   أن
إن ھذا حدث ربما في الخطیب، لكنھ علم   P6إیاد كان غاضباً جداً ألنھا لم تكن مھمة [ذلك الشخص] ولم یكن ذلك مطلوباً منھ. قال 

 بذلك فقط من خالل متابعة المحاكمة الجاریة. 

 40االستجواب بشأن القسم 

إنھ ال یعرف عمل ھذا القسم، لكن إیاد ذكر حافظ مخلوف أكثر من مرة، وتحدث عن   P6. قال 40سألت القاضي كیربر عن القسم 
، قال إن حافظ نزل من سیارتھ ذات الدفع الرباعي  P6وحشیتھ واستبداده، وذكر حادثة إطالق النار في دوما. حسب ما یتذكر  

إنھ ال یعرف كیف علم إیاد بذلك   P6إنھ سمع ذلك من إیاد. قال  P6أ في إطالق النار. قال ووضع قدمھ على عتبة باب السیارة وبد
 ولم یسألھ. 

إنھ ال یعرف. طلبت كیربر منھ   P6. قال 40یعرف ما إذا كان المتھم إیاد قد عمل في القسم  P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
إنھ ال یتذكر؛ اكتفى إیاد بالحدیث عن حافظ   P6سألت كیربر مرة أخرى وقال   قال إنھ ال یعرف على اإلطالق. P6أن یتذكر، لكن 

إن ھذا ما تذكره، لكن لم یكن لدیھ معلومات عّما إذا كان إیاد في القسم   P6مخلوف وذكر أنھ ھدد العناصر وطلب الوالء للنظام. قال 
 إنھ قرأ وسمع أن حافظ كان رئیس القسم.  P6. قال 40

إنھ ال یعرف، لكنھ قال إن جمیع الفروع واألقسام بشكل عام مسالخ   P6في سوریا. قال   40ر عن سمعة القسم سألت القاضي كیرب 
 إن القسم الذي یقوده حافظ مخلوف ھو جحیم حقیقي.  P6بشریة، تقتل وتعذّب الناس. قال 

ثق في إیاد. كان عملھ مكتبیاً، مما كان أن "النظام لم یعد ی  2019ذكر في استجوابھ في أیلول/سبتمبر  P6قالت القاضي كیربر إن 
إنھ ال یتذكر ھذه   P6". قال 2011في تموز/یولیو   40إنھ نُقل إلى القسم  P6یدل على أن النظام ال یثق بالُسّنة. قال إیاد لـ

 . 251والفرع   40التفاصیل، وال یتذكر العالقة بین القسم 

 االستجواب بشأن المتھم إیاد، تتمة 

إن إیاد أخبره أن األسلحة ُسِحبت منھم [بعد الثورة]، ولم یعد معھم أسلحة كما   P6ر عن أسلحة األجھزة. قال سألت القاضي كیرب 
 كان من قبل. 
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إن ذلك صعب، لكنھ یذكر أنھ كان في الصیف. وقال إن إیاد ذكر أنھ شعر بأن   P6سألت القاضي كیربر عن اإلطار الزمني. قال 
ربما، وإن إیاد قال   P6طائفة. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ذلك یتعلق بسحب األسلحة. قال على أساس الدین وال  ھناك اصطفافا 

إنھ تم سحب األسلحة ولم یتم تسلیمھا إال عند حدوث مظاھرات، لكنھ لم   P6لھ إن ھناك شكوكاً وانعدام ثقة، وكان الجو متوتراً. قال 
 یتذكر.

.  ] تم حجب المعلومات[ أن المتھم إیاد أخبره ذات مرة أن ھناك مرسوماً باعتقال ناشط مشارك في المظاھرات، ربما في   P6شھد 
، والذي بدوره أخبر ذلك الشخص أن علیھ الفرار  إن إیاد أخبره بأن إیاد أرسل تحذیراً عن طریق أحد أقارب ذلك الشخص P6قال 

 ، لكن كان من الصعب التذكر. 2011آب/أغسطس  –إن ھذا حدث ما بین أیار/مایو  P6أو االختباء. قال 

بشأن صدیقتھ التي تم تحذیرھا. قال إن ذاكرتھ بشأن تفاصیل الحدث لم تكن واضحة (خاصة حول المكان الذي سمع   P6كما شھد 
إنھ قیل لھ أن ھناك مرسوماً باعتقال   P6ات، وھل كانت مباشرة من إیاد نفسھ أو من قریب آخر)، لكن ذلك حدث. قال فیھ المعلوم

إنھ ُطلب منھ تحذیرھا، لكنھ أخبرھم أنھا كانت مختبئة أساساً ولم تكن  P6یعرف تلك المرأة. قال  P6تلك المرأة، وأنھم یعرفون أن 
 . ]تم حجب االسم [إن اسمھا كان    6Pتذھب إلى منزلھا بانتظام. قال 

أو من عائلة إیاد كان یعلم   P6إنھ أراد أن یذكر تفصیالً صغیراً كان یعرفھ من شقیق المتھم إیاد. قال إنھ ال أحد من عائلة  P6قال 
في    P6 عندما كانوا یبحثون عن ابن عم وابن عمة  P6بـ ] تم حجب االسم[سیدلي بشھادتھ. ومع ذلك، اتصل شقیق إیاد   P6أن 

أن ھناك شاھداً سیُدلي بشھادتھ دون الكشف عن ھویتھ في قضیة إیاد. وقال إن شقیق إیاد تفاجأ وقال إن   P6صور قیصر. وأخبره 
  P6ھذه المعلومات عن ھذا الشاھد من خالل وسائل اإلعالم. اتصل شقیق إیاد بـ P6ھذا الشاھد یمكن أن یشھد لصالح إیاد. وعرف 

وأنھا    ]تم حجب االسم [مة وكان یتساءل عّما إذا كان بإمكانھم إثباتھا، مفادھا أن إیاد كان یعلم أن ھناك كمیناً لـوأخبره أن ھناك معلو
إن إیاد حاول الوصول إلیھا من   P6ستُعتقل من عزاء شخص ما، وأنھا كانت في زیارة "المخیم" في حي القدم بمخیم الیرموك. قال 

 أن تلك المعلومة كانت من شقیق إیاد قبل أسبوع.  P6 خالل مختار المنطقة لتحذیرھا. قال 

عّما إذا كان بإمكانھ إحضار   P6أثناء محادثتھما. سأل  ]تم حجب االسم[سألت القاضي كیربر كیف انتھى بھما المطاف عند قصة  
. سمحت كیربر بذلك  ] تم حجب االسم[ھاتفھ داخل قاعة المحكمة لعرض تاریخ [محادثة] الواتساب وكیف انتھى بھما األمر بذكر  

 . 6أنھ كان في الصندوق رقم  P6وطلبت من حارس األمن إحضار الھاتف. قال 

 مساعد أو مساعد أول.  P6قالت القاضیة كیربر إنھا أرادت أن تسأل ماذا كانت رتبة إیاد إلى أن یصل الھاتف. قال 

تم  [اة وإظھار كیف انتھى بھما األمر بالحدیث عن تم إحضار الھاتف وطلبت القاضي كیربر من الشاھد االقتراب من ھیئة القض
تم حجب  [إنھ كان ھناك مكالمة صوتیة مع شقیق إیاد تناولت كیف یمكن أن یثبتوا أن إیاد حاول التواصل مع  P6. قال ] حجب االسم

 وما إذا كان ذلك لصالح إیاد.  ] االسم

في   P6حزیران/یونیو. بدأ  24تم عرض شاشة الھاتف من خالل جھاز العرض. تم عرض محادثة واتساب یعود تاریخھا إلى 
 قراءة المحادثة. 

 سالمات شلونك؟ فاضي/مشغول؟ 

 ؟ ]تم حجب االسم [ابن عمي  ]تم حجب االسم [بتتزكر شكل  

 إیھ بعرف الصورة 

 ھل ھي الصورة؟ 

 كیت بس وال وحدة بجد شفت الصور مبارح ودورت مبارح وش

 أنا بدور عاألذن وعضمة األنف 

 قریبة بس مو صورتو 

 أسمر وھاد أفتح  ]تم حجب االسم [

. أجاب  "الیوم فیھ شاھد مخفي بخصوص إیاد" : P6إنھم استمروا في مناقشة الصورة. ثم انتقل إلى أسفل المحادثة. قال  P6قال 
أنھ قرأ على الفیسبوك أو في   P6فكرة عن الشاھد، فقال شقیق إیاد ال. أخبره عّما إذا كان لدیھ   P6شقیق إیاد أنھ مندھش. سألھ 

تغطي الموضوع).   Levantمكان آخر أنھ سیكون ھناك شاھد مجھول الھویة وربما سیشھد لصالح إیاد. (كان ھناك صحفیة من 
  ] تم حجب االسم[بإمكانھما الوصول إلى  إذا كان P6ثم سأل  ] تم حجب االسم[أنھ تذكر شیئاً مھماً وتحدثوا عن حادثة   P6أخبر 

 وسؤالھا عّما إذا كانت ھذه القصة قد حدثت. 

عّما إذا كان قد خّطط مسبقاً لعرض تلك المحادثة   P6أن یأخذ ھاتفھ ویعود إلى مقعده. سألت كیربر  P6طلبت القاضي كیربر من 
 بالنفي. P6قبل اإلدالء بشھادتھ، فأجاب 
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لمدة ستة أشھر. وُكتبت    2012تالوة شھادة عن معتقل في فرع الخطیب تم اعتقالھ في آب/أغسطس  عّما إذا كان یمكنھ P6سأل 
أن   P6. ورأى 2016قد شاركھا على صفحتھ [قد تكون صفحة الفیسبوك] في كانون األول/دیسمبر  P6وكان  2016الشھادة عام 

 الشھادة یمكن أن تكون ذات فائدة، ألنھا كانت عن الخطیب والظروف بداخلھ. 

إنھ یرید توضیح نقطة وذكر أنھ یدعم الضحایا والعدالة تماماً. قال إنھ یقف مع إیاد، لكن ھذا ال یغیر موقفھ [من دعم   P6قال 
 تالوة الشھادة أمام المحكمة لیصف الظروف المروعة داخل الخطیب.  P6الضحایا]. أراد 

 أنھ قد یكون خطأ في الترجمة.   P6للشرطة. قال ذكر أن إیاد كان برتبة رقیب أول في استجوابھ  P6قالت القاضي كیربر إن 

إنھ كان یعلم   P6. قال P6، بعد إطالق سراح 2011إن إیاد انشق في نھایة عام  P6سألت القاضي كیربر عن انشقاق إیاد. قال 
ائلتھ أوالً،  شخصیاً أن إیاد كان یتحدث عن االنشقاق منذ آب/أغسطس أو أیلول/سبتمبر، وأنھم نصحوه بأخذ وقتھ وترتیب وضع ع

إنھ سمع أن إیاد قد سافر ولم یَر إیاد حتى   P6. وبعد شھر أو شھرین، قال P6ألن االنشقاق لیس سھالً. وبعد انشقاق إیاد، لم یَره 
ثم عندما تم   P6عندما توفیت والدة  2018الیوم [یوم اإلدالء بالشھادة]. قال إنھم تحدثوا مرتین: مرة على الھاتف في تموز/یولیو 

 لتھنئتھ. P6الق سراح إیاد في العام السابق، حیث اتصل بھ إط

 دقیقة  15استراحة لمدة 

  ] تم حجب المعلومات[عن تعلیم إیاد وقال إنھ ال یعرف ما إذا كان إیاد في  P6عن خلفیتھ وتعلیمھ. تحدث  P6سألت القاضي كیربر 
 لكنھ ال یعرف أین ُعِقد امتحان البكلوریا.  ]، وماتتم حجب المعل[. قال إن المدرسة كانت في ]تم حجب المعلومات [أو في  

إنھ یعرف معلومات   P6یعرف ما إذا كان إیاد قد حضر تدریباً أم أّدى خدمة عسكریة. قال   P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
مثاالً على أنھ   P6أعطى أو العسكري. أن الشخص یحضر دورة تدریبیة لمدة ستة أشھر عندما یتطوع في [المجال] األمني  –عامة 

 كطبیب. حیث كان یتعلم العلوم/المعارف العسكریة ویمارس التمارین الریاضیة.  2003و 2001أدى خدمتھ العسكریة بین عامي 

إنھ ال یتذكر أن إیاد تطوع في الجیش. كان یعلم   P6سألت القاضي كیربر عّما إذا كان إیاد قد انضم إلى الجیش أو قوات األمن. قال 
الصفة/الوصف الوظیفي، ما   P6إیاد كان في أمن الدولة وال یعرف ما إذا كان أمن الدولة یتبع إلدارة وزارة الداخلیة. ال یعرف  أن

 إذا كانوا جنوداً أو لدیھم أسماء مختلفة. 

إن   P6ن الدولة. قال إنھ لیس لدیھ فكرة عّما إذا كان أمن الدولة جزءاً من أجھزة المخابرات. سألت القاضي كیربر عن أم P6قال 
) في واقع األمر،  2) نظریاً، من المفترض أن یحمي الدولة ویحافظ على سالمة الناس، ولكن (1ألمن الدولة السوري دورین: (

 یراقب شعبھ ویساعد على بقاء النظام في السلطة. 

مشكلة مع عمل ابن عمتھ في أمن الدولة.   P6ذكر أنھ كان مع المعارضة، ثم سأل عّما إذا لم یكن لدى  P6قال القاضي فیدنر إن 
إنھ كان یعلم أن نیة إیاد لم تكن إیذاء أي شخص أو إلحاق   P6إن كل ما یعرفھ ھو أن إیاد كان مدرباً ریاضیاً في نجھا. قال   P6قال 

ثناء عملھ في عیادتھ، كان یأتي العدید من أفراد قوات األمن والجیش، وكان كثیر من  إنھ أ P6الضرر بھ. وباإلضافة إلى ذلك، قال 
الناس من قریتھ أو أقاربھ أو معارفھ في الجیش أو قوات األمن. قال إنھم كانوا یعرفون من كان متورطاً في بعض السفاالت ومن لم  

ألشخاص الذین كانوا یعرفون بأنھم فاسدون أو یؤذون الناس،  یكن كذلك (كان یقصد قبل الثورة). قال إن ھناك الكثیر أو بعض ا
 . P6أن إیاد كان شخصاً سیئاً في تلك الفترة أثناء عملھ، لما تعامل معھ  P6وبالتالي، لم یكونوا یتعاملون معھم. لذلك، لو علم 

یعد روتینیا حیث كان إیاد یراقب المساجد  اعتُقل بعد الثورة وأن عمل المتھم إیاد لم  P6قال القاضي فیدنر إنھ لم یفھم. وذكر أن 
 إذا لم تكن لدیھ مشكلة مع ھذا [أي: ألم یكن ذلك تناقضاً؟].   P6وشھد عملیات االعتقال. سأل القاضي فیدنر 

 عّما إذا كان باإلمكان تكرار السؤال، ألنھ أراد التعلیق على المسألة الروتینیة.  P6سأل 

نھ تحدث في شباط/فبرایر مع إیاد عن وضع القوات األمنیة وقال إیاد إنھ تم وضعھم في حالة  إ P6كرر القاضي فیدنر السؤال. وقال 
تأھب تام. وبخصوص ھذه القضیة، اعتادت القوات األمنیة جلب موظفین صغار من دوائر الدولة في آذار/مارس ونیسان/أبریل.  

إن النظام بأكملھ كان في حالة   P6سیرات موالیة للنظام. قال حیث كان ھؤالء الموظفین [یُستخدمون] لمنع المظاھرات أو للقیام بم
إنھ (وكذلك   P6كان یشارك في المظاھرات. ومع ذلك، قال  P6، كان یعلم أن P6تأھب، ولیس فقط قوات األمن. إن كل من یعرف 

 العدید من أقارب إیاد اآلخرین) لم یكونوا یخشون أن یبلغ إیاد عنھم. 

  25إن المظاھرة األولى التي انضم إلیھا كانت في  P6املت قوات األمن مع المظاھرات. قال سأل القاضي فیدنر كیف تع
شخص یحملون صور الرئیس من الجانب اآلخر.   200 – 100في دوما. وجاءت مسیرة مؤیدة للنظام قوامھا  2011آذار/مارس 

 ظفین وعماالً بسطاء. قال إنھم كانوا یعرفون أن ھؤالء الناس [المشاركین في المسیرة] كانوا مو

إنھ كان ھناك بالتأكید عنف من جانب قوات األمن ضد المظاھرات في أیار/مایو أو أواخر نیسان/أبریل بعد اعتقالھ، وبقي   P6قال 
في المنزل حوالي أربعة أسابیع بسبب الخوف. ثم قال إنھ ذھب إلى كفر سوسة للمشاركة في مظاھرة. كانوا ینتظرون في الساحة  

لة للمسجد خروج المظاھرة [من المسجد] لالنضمام إلیھا. في ذلك الوقت، أغلقت قوات األمن باب المسجد الكبیر، وفّرقت  المقاب 
راكباً. وترّجل [من الحافلة] مجموعة من القوات   24المتظاھرین، ومنعت التصویر. وبعد خمسة عشر دقیقة، جاءت حافلة سعتھا 
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إنھم ضربوا واعتقلوا الناس، لكن   P6وحد ویحملون الھراوات واعتدوا على المتظاھرین. قال العسكریة أو الجنود یرتدون الزي الم
P6  .لم یكن یعرف العدد 

سيء السمعة. ثم    40عانى من ھذا الوضع ومع ذلك كان لدیھ ابن عمة یعمل في قوات األمن ثم في القسم  P6قال القاضي فیدنر إن 
 بوضوح أنھ كان یدعم الثورة.  P6إن إیاد أعلن لـ P6ال سأل فیدنر إذا لم یجد في ھذا مشكلة. ق

إن إیاد لم یذكر المشاركة [في مثل ھذه األعمال] أو اعتقال   P6عن ھذا التناقض مرة أخرى. وقال  P6سأل القاضي فیدنر 
  P6ریقة، وبالتالي، كان إلى إیاد بھذه الط  P6ال، ال یتذكر. لم ینظر  P6إیاد عن ذلك. فقال  P6المتظاھرین. سأل فیدنر إذا سأل 

 إن إیاد أعلن أنھ كان مع الثورة.  P6یعتبر إیاد جزءاً من الثورة ولیس ضد المتظاھرین. قال 

إنھ ال یرى أي   P6سأل القاضي فیدنر مرة أخرى عن ھذا التناقض [كیف كان إیاد مع أمن الدولة ومع الثورة في نفس الوقت]. قال 
د المتظاھرین والمعتقلین. وقال إنھ حتى لو لم یساعد إیاد المتظاھرین والمعتقلین، یكفي أن یعلن تناقض شریطة أن یكون إیاد قد ساع

 المرء [دعمھ للثورة] أو أن یُعرف بأنھ مناھض للنظام [من شأن ذلك أن یوقع الشخص في ورطة كبیرة]. 

كان ال   P6إلى أن الفروع عبارة عن مسالخ، لكن  أشار P6قال القاضي فیدنر إن فھمھ لھذا األمر یقل أكثر فأكثر. وذكر فیدنر أن  
إنھ اعتذر وقال إنھ یعتقد أن صیغة السؤال لم تكن صحیحة.   P6یزال راضیاً ألن إیاد كان أیدیولوجیاً على الجانب اآلخر. قال 

 أن إیاد كان إلى جانب الثورة ولم یكن ینظر إلى إیاد كمتھم.  P6افترض 

عّما إذا كان   P6مّدعى علیھ في القضیة ومتّھم باعتقال متظاھرین وتسلیمھم للخطیب. وسأل   P6قال القاضي فیدنر إن ابن عمة 
  P6ھ شارك شخصیاً في ھذه التھمة. قال إنھ لم یكن یعرف ذلك، كما لم یخبره إیاد بأن  P6. قال P6معرفة ھذا األمر یشّكل مفاجأة لـ

إنھ كان یتحدث بناًء على   P6إنھ أراد توضیح نقطة: على الرغم من معرفتھ بإیاد، إال أنھما لم یكونا یجتمعان یومیاً أو أسبوعیاً. قال 
 اللقاءات المحدودة. 

إنھ   P6غیر معتاد وسأل عن السبب. قال ُعومل بشكل جید أثناء اعتقالھ في فرع فلسطین، وھو أمر  P6قال القاضي فیدنر إن 
، كانت خطة النظام في تلك الفترة  P6، وھو ما یعني أنھ في وقت مبكر من الثورة. وفي رأي 2011نیسان/أبریل،  8اعتُقل في 

ن سقطوا  الزمنیة ھي الحد من العنف. حیث كانوا یستخدمون مستوى معیناً من العنف، یمكن للمرء أن یراه في أعداد الشھداء الذی 
[ماتوا] یوم الجمعة. كان یسقط [یموت] عدد معین كل أسبوعین. وبعد ذلك ارتفع ھذا الرقم. حیث تم استخدام المزید والمزید من  

 محظوظاً ألنھ لم یتعّرض للضرب، وإنما للّشتم فقط.  P6العنف. كان 

ألمنیة] وإذا كان قد ذكر أن ابن عمتھ یعمل في أمن  عّما إذا كان لدیھ وسایط أشخاص یدعمونھ [في الفروع ا P6سأل القاضي فیدنر 
  P6ال؛ لم یذكر ذلك، لكن عندما تم اعتقالھ وأخذوا حسابھ على الفیسبوك، سأل العدید من األصدقاء كثیراً عن  P6الدولة. قال 

 ع. وصدیقھ المعتقل، وكتبوا أنھما كانا مفقوَدین وربما معتقلَین. قال أن ھذا ما قالھ لھما رئیس الفر

إنھ كان ھناك سوء   P6نعم. قال   P6سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك مترجم وترجمة عكسیة أثناء استجواب الشرطة. قال 
 تفاھم مع المترجم، لكنھم تعاملوا معھ ولم تكن ھناك مشاكل فنیة. 

 ال.  P6قال أحد أفراد عائلتھم.   ]تم حجب االسم [سأل المدعي العام كلینجھ عّما إذا كان شخص یدعى  

قال في االستجواب إن الناس من منطقتھ كانوا ینضمون بشكل متزاید إلى أمن الدولة. قال   P6قال ماتیاس شوستر، محامي إیاد، إن 
P6  بعضھم في قوات األمن أو دوائر أخرى،   – كانوا ضباطاً في الجیش  ]تم حجب المعلومات [شخص من   500ال؛ قال إن حوالي

 حتى "معظمھم" في قوات األمن.   لكن لیس "جمیعھم" أو

إنھ في الیوم األول أو الثاني   P6قال إن أفراد األسرة اآلخرین أبلغوا عن فرار إیاد من الخدمة. قال   P6قال المحامي شوستر إن 
ن إیاد مفقود. حیث  في العیادة وأخبره أنھ قّدم بالغاً یفید بأ P6الشقیق األكبر إلیاد،  ]،تم حجب االسم [[بعد فراره من الخدمة]، زار  

إن شقیق إیاد جاء إلى   P6كان ھذا ھو العذر الشائع المستخدم لتغطیة الفرار من الخدمة لتجنب المالحقة (إما الفقد أو الخطف). قال 
P6  إلى العیادة وأخبرP6 " أنھ قدم بالغاً [تمت ترجمتھ إلىVermisstenanzeige  بمعنى "بالغ عن شخص مفقود"]، ولكن "

 إن شقیق إیاد قال أیضاً إن العشرات قّدموا تقاریر مشابھة.  P6لیس في الجریدة أو وسائل اإلعالم. وقال 

قال إن البالغ لم یكن في صحیفة وال في وسائل اإلعالم وسأل عّما إذا كان شقیق إیاد قد ذھب إلى    P6قال المحامي شوستر إن 
 إنھ ال یعرف.  P6 الفرع. قال 

قال إنھما أجریا محادثة مع العمید وأخبرھما أن یحضرا إذا واجھا مشكلة. قال   P6قال سیباستیان شارمر، محامي المدعي، إن 
إن عناصر األمن الذین أخذوھما كانوا یتحدثون مع بعضھم البعض بأنھم سیأخذونھما   P6شارمر إنھ یبدو وكأنھ عرض عمل. قال 

وصدیقھ    P6إنھ بالطبع عرض عمل؛ كان ذلك واضحاً. وفي تلك اللحظة، أراد  P6د ثم سیتم إطالق سراحھما. قال إلى مكتب العمی 
العودة إلى المنزل فقط. قد ال یساعد ذلك في القضیة، لكنھ كان مضحكاً: في تلك اللحظة، سألھم العمید (بعد عرضھ) عّما إذا كانا قد  

إنھ اشترى "ذاكرة تخزین/فالش درایف" جدیدة وفقدھا. سأل العمید عن تكلفتھا   P6ال. قال صدیق فقدا شیئاً من ممتلكاتھما في االعتق
إن الوضع كان مضحكاً، ألن ھذا الفرع (والفروع األخرى) عبارة عن مسالخ   P6ووضع یده في جیبھ وكأنھ یبحث عن المال. قال 

ن ذلك "مضحكاً"، إذ من یظن أن رئیس فرع لدیھ بعض الضمیر لیقول  بشریة وكان ھذا السلوك أشبھ بالكاریكاتیر في ھذا المجال [كا
 لھ "إذا فقدتما شیئاً بسببنا، فعلینا تعویضھ"]. 
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 بالطبع ال.   P6قد قبل "عرض العمل". قال  P6سأل المحامي شارمر ما إذا كان 

مرة أخرى إلى أن عالقتھ مع إیاد بدأت في وقت الحق من    P6حول خلفیة المتھم إیاد. أشار  P6طرح القاضي فیدنر أسئلة على 
 حیاتھ، عندما فتح عیادتھ. 

 صباحاً.  9:30الساعة  2020تموز/یولیو،   29بعد الظھر. ستكون المحاكمة القادمة في   12:10ُرفِعت الجلسة الساعة 

 


