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 محاكمة أنور رسالن
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 29التقریر 
 2021آذار/مارس،  11و 10تاریخ الجلسات:  

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
 

 1أبرز النقاط:الملّخص/

 2021آذار/مارس،  10 –للمحاكمة الستون الیوم الثالث و

بعد إعالن الُحكم في محاكمة إیاد الغریب نھایة شباط/فبرایر، استمرت محاكمة أنور رسالن. حیث استمعت المحكمة إلى شھادة 
P28  في مختبر للتحالیل الطبیة في سوریا. وشرح كیف تم اعتقالھ عند    احكومیً   اكان موظفً   اعامً   55، وھو رجل یبلغ من العمر

إلى فرع الخطیب حیث احتُجز في   P28لكونھ على قائمة المطلوبین. ونُقل    2012ا، في عام  نقطة تفتیش في مسقط رأسھ، حرست
 "زنزانة الموت" مع أكثر من مائة معتقل آخر. ووصف الزنزانة بأنھا مظلمة وتفتقر إلى الھواء، مثل القبر.

 2021آذار/مارس،  11 –للمحاكمة الستون الیوم الرابع و

في بطاقة    اة ولم یتم الكشف عن معلوماتھ الشخصیة. ووصف كیف أّكد عناصر نقطة التفتیش أن عیبً أمام المحكم  P29مثل الشاھد  
بشیخ كان قد أمر الناس بإتالف ھویاتھم للتعبیر عن معارضتھم للحكومة السوریة. وفي الطریق إلى    االھویة الخاصة بھ كان مرتبطً 

ومعتقلین آخرین بالنزول من الحافلة. ثم ألقوا بأعقاب   P29روا  فرع الخطیب، توقف عناصر األمن في مكان عشوائي حیث أم
ووصف   المعتقلین وضربوھم.  ظھور  على  رأسھ   P29السجائر  داعبوا شعر  الذین  العناصر  قبل  من  الجنسي  للتحرش  تعّرضھ 

 وأقحموا الجزء األمامي من سبطانة البندقیة في ُدبر الشاھد.

 
 

  

 

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

 .مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھودھو 
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 2021آذار/مارس  10  – والستونیوم المحاكمة الثالث 

 . الصحافةبحضور خمسة أشخاص، وممثلین اثنین من  اصباحً  9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة 

ن بالنیابة عن بانز. ولم یتمكن أحد مترجمي المحكمة الشفویین الحضور إثر إصابتھ بوعكة صحیة، و كو  شتیفانترافع محامي المّدعین  
 نھ. ع عوضا الشفویة لترجمةاالقیام ب سابقا إیاد الغریب جلسات فتولى مترجم

 P28شھادة 

. وحضر رفقة محامیھ السید رایجر. وتُلیَت علیھ التعلیمات، وحقوقھ  1966[ُحجب اسمھ] في األول من كانون الثاني/ینایر    P28ُولد  
 كشاھد.  

 استجواب من قبل رئیسة المحكمة القاضي كیربر 

 ذلك.  P28عّما إذا كان یرید أن یُعطي المحكمة عنوان إقامتھ، فرفض   P28سألت رئیسة المحكمة القاضي كیربر 

. وتطّوع بصفة سائق  اإنھ عمل في إحدى مختبرات التحالیل الطبیة، وإنھ ال یعمل حالیً   P28عن وظیفتھ، فقال    P28سألت كیربر  
 الصلیب األحمر األلماني مدة سنتین. عند 

 ذلك. P28عّما إذا كانت تربطھ بالمتھم صلة قرابة عن طریق المصاھرة أو النسب، فنفى  P28سألت القاضي كیربر 

[ُحجبت المعلومات]،    في  اترمختب   إنھ كان یعمل فني  P28م، وعن كیفیة اعتقالھ، فقال  عن سبب خالفھ مع النظا  P28سألت كیربر  
من العمل إلى المنزل رفقة زوجتھ. وكان   اوفي یوم من األیام، كان یقود السیارة متوجھً حیث أوكلت إلیھ مھمة إجراء التحالیل الطبیة.  

حیث كانت سوریا تشھد  ،  مداخلھاحرستا ال سیما عند    تھالمنتشرة في كل أنحاء بلد  (الحواجز األمنیة)  ھناك العدید من نقاط التفتیش
علیھا إبراز  التردد  P28 داعتا التي  أحد الحواجز األمنیة  عن المسؤولون الضباط  وطلباألمنیة. یومھا، وال تزال، الكثیر من القالقل 

).  لدى الدولة  ا(حیث كان موظفً عضویتھ في النقابة  بطاقة  أن یبرز    P28واعتاد  .  لكل من یمر بتلك النقطة  الشخصیة  بطاقات الھویة
وأمره بأن ینزل  ، وتفاجئ عندما عاد الضابط،  على قائد نقطة التفتیش في ذلك الیوم   P28وعلى غیر العادة، قام الضباط بعرض بطاقة  

عن السبب، فقال القائد إنھ ال یعرف، ولكن من المؤكد    قائد النقطة  P28سأل  أنھ [مطلوب].  ه  من السیارة، ثم اقتاده إلى القائد الذي أخبر
ال   تشابھ أسماء، وأنھ یرجح أن یكون األمر  ا. وأضاف القائد أنھ یرى ذلك األمر غریبً المطلوبین  األشخاص  قائمةمدرج على  أن اسمھ  

الشرطة    مشفىوھو  [  مكان عملھ  األمن أن بوسعھم التوجھ إلى  عناصر  P28، وسمح لھ بالمغادرة. وأخبر  ھویتھبطاقة  لھ  ، فأعاد  أكثر
  لبس فقط].إزالة الُّ من أجل [أو  ةعٍ أمنیواھناك د تالفروع] في حال كان علىالمعتقلین   لتوزیعكان نقطة  الذي

 وجھھ   وتغطیة،  P28یدي  تقیید  ب  للعناصر  اوأعطى أمرً بأن تغادر (بدون السیارة)،    P28زوجة    العناصرعندما أمر    P28تفاجئ  
حافلة مخصصة لنقل المجرمین والمعتقلین، وظّل    على متنآخرین    أشخاصرفقة    P28  وُوضعإلى مشفى الشرطة.    اقتاده ثم    قمیصھ،ب

، وأزال القمیص عن وجھھ، وسألھ عن اسمھ، وعّما إذا كان  ھشخص من  ادنفي األثناء،  ومقید الیدین، ومغّطى الرأس طیلة مدة الرحلة.  
P28  استغرب  .  ھیعرفP28   سؤال    عند. و"أنا الي الزم تعرفني!"إنھ ال یعرفھ، فقال الرجل:    من ذلك السؤال، وأجاب قائًالP28 

 ن إلى فرع الخطیب.والمعتقلین اآلخری P28: "ستعرف ذلك في الفرع". وتم اقتیاد الرجل عن السبب، رد الرجل قائًال 

 السجانین وسمع المعتقلون أحد  .  األیدي  ودمقیّ وھم    في الباحة الخارجیة  ن بأن یصطفوا في طابور بمواجھة الحائطیالمعتقل  العناصرأمر  
وبعد برھة، أُدخل المعتقلون إلى الفرع حیث تم استقبالھم .  ؟"وننھي األمرنقتلھم  لما ال تدعنا  سیدي؟  لماذا كل ھذا العناء  : "  یتساءل قائًال 

نیاتھ، وزّج بھ في "زنزانة ثیابھ، ویتخذ وضعیة القرفصاء، ثم أخذ مقت  یتجرد منبأن    P28وأمر أبو غضب  على نحو سيء ھناك.  
وكانت شبیھة بالقبر، إذ كانت مظلمة، وتراوح عدد المعتقلین فیھا إلى اآلن.    إنھ یشعر كما لو أنھ ال یزال معتقًال   P28وقال  الموت".  
متر.    6-5متر، فیما یبلغ طولھا    3,5  –  3. ویبلغ عرض الزنزانة  أو نافذة  مصدر إنارةیكن فیھا  ، ولم  اشخصً   140و130فیھا بین  
 اباب الزنزانة مزودً   كاندورة میاه. وعلى  واحتوت الزنزانة  ، ثم على األخرى.  قدمیھطیلة سّت ساعات على إحدى    P28ووقف  

واستُخدم جھاز القلیل من الھواء والضوء الخافت.    إلى الزنزانة  عبرھا  فتخلل،  سنتیمتر  50*30یبلغ قیاسھا    بفتحة تھویة من األسفل
غیر  ھم  جعلا  مبإغالق فتحة التھویة، مالسجانون    ھمشفط الھواء كنظام للتھویة. وشعر المعتقلون كما لو أنھم یختنقون، وعادةً ما عاقب

، كما انتشر القمل في الزنزانة. وكانت األوضاع الصحیة  قطرات المیاهب  ومغطى،  اجدً   اوكان سقف الزنزانة رطبً التنفس.    قادرین على
،  ا واحدً   افي تلك الزنزانة أسبوعً   P28ومكث  ألمراض الجلدیة.  وا   بالحمىھم  ، حیث كان جمیعھم مرضى، وأصیب معظماجدً   ردیئة

للضرب   األثناء، وتعرض  للتحقیق مرتین في  یعاني من  خاللھما، وال  وخضع  بھ جراء تعرضھ   الضرر یزال  الذي لحق  الجسدي 
یسمع أصوات طنین وغیرھا من األصوات، كما أنھ ال یستطیع النوم. ویتناول مضادات االكتئاب في بعض ، حیث  أذنھللضرب على  

 لحظة صمت]. ت عن الحدیث، فساد P28األحیان. [توقف 

 الماء.  شربو ستراحة، االإنھ یرغب في  P28م ال، فقال أعّما إذا كان یحتاج ألن یأخذ استراحة  P28سألت كیربر 

*** 
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 ]دقیقة15استراحة مدة [

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

إنھ اعتقل    P28عن التاریخ الذي حصل فیھ ذلك، فقال    P28عند نقطة التفتیش، وسأل    P28أشار القاضي فیدنیر إلى واقعة اعتقال  
 . 2012أیار/مایو  19مساء یوم 

متى  حیث أوضح  من قبل الشرطة األلمانیة (  استجوابھأثناء    أو الحواجز األمنیة  نقاط التفتیش  تحدث عنقد    P28أشار فیدنیر إلى أن  
  في الحواجز  ھ قد تم نصب  أن  P28عّما إذا كان یتذكر ذلك، فأوضح    P28فیدنیر  في حرستا، وعددھا). وسأل   الحواجز  تم نصب تلك

الشارع    اھومنشوارع البلدة    جمیعفي    . وكان ھناك الكثیر منھا بحیث نُصبت2012وبدایة العام    2011نھایة العام    بین  الواقعة  الفترة
إذا اقتضى حاجز بحیث یتعذر على أي أحد أن یرد على نیرانھا  كل  عند  دبابات، ونُصبت أسلحة رشاشة    وتمركزت  .نزلھالذي یقع فیھ م

في  .  األمر المتركزون  العناصر  األماكن  وداھم  من  الكثیر  التفتیش  الحصولنقاط  إذنعلى تصریح    بدون  من أو  أحد  یتمكن  ولم   ،
، أي بعد  2012(وفي العام  قبل أن یتم سلبھ ونھبھ.    امتجرً   P28، كانت نقطة التفتیش الكائنة قرابة منزل  مثًال االعتراض على ذلك.  

في    یُقتل   ابأم عینھ شابً   P28وشاھد    .الشارعفي    وقتلھم  األشخاص  الستھداف  في مركز الشرطةتمركز أحد القناصة  )  P28اعتقال  
ما إذا قُتل ذلك الشاب    P28لم یوضح  و[من نیران القناصة.    اخوفً   لھن] من نقواألشخاص اآلخرو  P28، ولكن، لم یتمكن [الشارع

ظلت نقاط التفتیش  و   .الحواجز العسكریة  نصبتندد ب  مظاھرات  عقب خروجوتمركز القناص في ذلك الموقع  بنیران القناصة أم ال].  
 . في نھایة المطاف داخل البلدةولكن أُزیلت الحواجز مداخل البلدة، متمركزة على 

،  نقطة تفتیش في حرستا   200أوضح وجود ما یقارب    حیث،  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة  P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
  عدد نقاط التفتیش بالغ في تقدیر    من الممكن أن یكون قدوأضاف أنھ    . من األوقاتالبلدة في وقت    قسمتقد  إن تلك النقاط    P28فقال  

.  دون المرور بإحداھا من  متر   300مسافة  كان من غیر الممكن السیر    ، بحیثالبلدة  أنحاءفي سائر  كانت منتشرة فعال  الفعلي، ولكنھا 
 مداخل البلدة.  موجودة على أخرى حواجز االحتجاجات، فیما ظلت انحسرت موجة بعد أن  الحقا تلك النقاطوُرفعت 

  ھ قد تم نصبإن  P28فقال    ،إثر اندالع المظاھرات  فينقاط التفتیش    نصب المزید منفیھ    جرىالذي    التاریخعن    P28سأل فیدنیر  
أن    ویرجحأثناء مدة اعتقالھ،    الحواجز  عدد  وزادوجھ التحدید.    على، ولكنھ ال یذكر الشھر  2012في العام    نقاط التفتیش  المزید من

   ].2012في شھر آذار/مارس أو نیسان/أبریل [ یكون قد حصل ذلك

نُصبت في الشوارع قد  الحواجز األمنیة  أن  فیھا  أوضح  والتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة،    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
. وافترض فیدنیر أنھ قد تم نصب المزید من  الحقا  في سائر أنحاء البلدة  تنتشرقبل أن  أي  ،  فقط  المظاھرات  اندلعت  بعد أنالرئیسیة  

في وقت   إنھ ال یتذكر التواریخ على نحو جید، ولكن، كانت البلدة تخلو من نقاط التفتیش  P28فقال  النقاط عقب اندالع المظاھرات،  
 . سنوات منذ ذلك الحین  10، فقد مرت  اغیر متأكد من ذلك تمامً   ولكنھ  –  فقطوفي محیطھا    البلدةمداخل  على  النقاط  نُصبت    بحیث  –  ما

 دفعة واحدة،ھ قد تم نصب جمیع تلك النقاط  إن  P28، فقال  2012العام  اعتبارا من  نقاط التفتیش  زاد عدد  عّما إذا    P28سأل فیدنیر  
من    جنود  10  ما ال یقل عن  وانتشرالحرس الجمھوري والفرقة الرابعة حرستا،  قوات    األیامودخلت في أحد  ولیس على نحو تدریجي.  

كانوا  بزعم أنھم    وحتى منتصف الظھیرة  اصباحً  6الجیش بأكملھ في البلدة من الساعة    وانتشر.  في كل شارع من شوارعھا  عناصرھا
 یبحثون عن مسلحین.

بشكل إنھ قد تم اعتقال أشخاص في سائر أنحاء البالد    P28عّما حصل، وعّما إذا تم اعتقال أشخاص أم ال، فقال    P28سأل فیدنیر  
 اندالع المظاھرات.   عندفي طریقھم كل من یجدونھ اعتقال  علىقوات األمن   عناصر ودأبیومي. 

في السبیل    قد اندلعت  مظاھرة  أن  P28، فأوضح  إحدى المظاھراتأثناء  المتعلقة بوفاة أحد األشخاص    P28  إفادةأشار فیدنیر إلى  
بین    عمره  تراوح یشاب    . وكان من بین الضحایاحینھا  نیمتظاھرأربعة    وتوفي،  موقع ال، وحاصرت قوات األمن  [أحد أحیاء حرستا]

من الموقع، ولكنھ لم    الجثةأن ینقل    P28وحاول    في القلب.  استقرت  برصاصةإصابتھ  جراء  على الفور  وقضى نحبھ  ،  سنة  20و  15
تلو اآلخر    اواحدً المنازل  جمیع  وقامت [قوات األمن] بمداھمة  المتظاھرین].  على  [  ا حصارً   قوات األمن  لفرض   ایتمكن من ذلك نظرً 

 عن [المتظاھرین].  ابحثً 

، 2011إن تلك الواقعة قد حصلت في العام  فیھا  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
. وتم نصب  2012، وبدایة العام  2011العام    نھایة  إنھ ال یتذكر التاریخ على وجھ التحدید، ولكن اندلعت المظاھرات في  P28فقال  

 ]. شفویا أنفسھم [لم تتم ترجمة ھذه الجملةوبدأ الناس یسلحون  ا.المزید من نقاط التفتیش حینھ

إذا تمت بصورة   أوبعینھم،    اعّما إذا استھدفت أشخاصً   اعن االعتقاالت التي حصلت عند نقاط التفتیش، وتحدیدً   P28سأل فیدنیر  
كانت والشارع.  المارین بجمیع األشخاص  ل  ث تم اعتقایفي الفترة التي اعتُقل فیھا بح  بصورة عشوائیةتمت  إنھا    P28عشوائیة، فقال  

في  من شارك  قوا بین  ولم یفرّ   .الجمیع ال على التعیینثم تبدأ باعتقال  باندالع مظاھرة،    اقوات األمن تحضر على الفور لدى سماعھ
  .ألنھا كانت إجراءات انتقامیة ال غیر، رك فیھا اأو من لم یشالمظاھرات 
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أحد أبناء  ذلك یتعلق ب  إن  P28، فقال  عن دفع الرشوة  افیھا شیئً   P28من قبل الشرطة، حیث ذكر    P28أشار فیدنیر إلى استجواب  
 ، عند إحدى نقاط التفتیش األب وابنھ    تم اعتقالحیث  .  الدیھ ابن في األربعین من عمره تقریبً و  اعامً 70  من العمر  عمومتھ الذي یبلغ

 بصورة مروعة. حتفھما  األب وابنھ فلقيیدفعوا المبلغ المطلوب، ، فلم الرشوة لقاء اإلفراج عنھما  یدفعواأن  ]العائلةأفراد [وُطلب من 

مھمة إدارة نقاط التفتیش    نإ  P28عّما إذا كان یعرف الفرع المسؤول عن اعتقال األشخاص أم ال، فقال    P28سألت القاضي كیربر  
واشتركت في ذلك قوات األمن .  بعینھا  عن إدارة نقطة تفتیش  تحدیدا  الفرع المسؤولقد أوكلت إلى [مختلف الفروع]، ولم یكن یعرف  

ارتدى بینما  ،  ا عسكریً   ازیً   عناصرھاوكان ھناك نقاط تفتیش یرتدي  كافة، باإلضافة إلى الجیش، والفرقة الرابعة على وجھ التحدید.  
 . آخرون مالبس مدنیة في حواجز أُخرى

 في كفرسوسة. 2012م شھر تموز/یولیو  أیا أحدإنھ قد أُفرج عنھ مساء  P28عن تاریخ اإلفراج عنھ، فقال  P28سأل فیدنیر 

 ن على األخبار ومّطلع  السجن  داخلإن المعتقلین    P28فرع الخطیب، فقال    لدى  معتقًال كان  عن كیفیة علمھ بأنھ    P28سأل فیدنیر  
(ولكنھ ال    المعتقلخارج  األشخاص    إلىیصل  قبل أن  حتى  المعتقلین  إلى  من الخارج    الخبر  یصل  إذ،  في الخارج  األشخاص  من  أكثر

 یعرف السبب وراء ذلك).

إن المعتقلین كانوا   P28أخبروه أنھم معتقلون في فرع الخطیب، فقال  معھ  إن اآلخرین    بقولھعّما إذا كان یقصد    P28سأل فیدنیر  
 . اعتقالھم ، وذلك منذ لحظةعلى علم بأن الفرع المسؤول عن األمن في حرستا ھو فرع الخطیب

خطوط  و ،  مدینة دمشقیعرف  في حرستا، وعمل في دمشق، مما یعني أنھ    P28: "أقام  فیدنیر بمحضر استجواب الشرطة قائًال استشھد  
أم   اعّما إذا كان ذلك النص صحیحً   P28سأل فیدنیر  ن أنھم في فرع الخطیب".  یاآلخر  المعتقلینبعض    هوأخبرسیر الحافالت فیھا.  

المعھد  . ودرس في  اتقریبً   كلم  9رستا لیست بعیدة عن دمشق، حیث تفصل بینھما مسافة  ، وقال إن حورد صحة ما    P28ال، فأقر  
وعمل  سنتین.    على مدار  ایومیً   دمشق وحرستال بین  تنقّ ، ومن فرع الخطیبمتر    500-400الصحي في دمشق، والكائن على بعد  

لیھ، افترض أنھم متوجھون إلى فرع  عون.  ا ه مغمضتاالمدینة وعینإمكانھ أن یتجول في  ، لذا، با سیارة أجرة في دمشق أیضً ا لسائق
 في الحافلة].عندما وضعوه الخطیب [

 .اواحد اإنھ مكث فیھ شھر P28في فرع الخطیب، فقال  P28سأل فیدنیر عن مدة اعتقال 

من    امتأكدً ولم یكن    .نقلھ إلى مكان آخر، ویعتقد أن ذلك المكان ھو نجھا  قد تمإنھ    P28عّما حصل بعد ذلك، فقال    P28سأل فیدنیر  
المكان ھو نجھا.ذلك المعتقلون اآلخرون أن ذلك  للتحقیق مرة واحدة. وتعرض  اواحد  اأسبوعھناك    وظل  ، ولكن أخبره  ، وخضع 

حیث مكث    امجددً   فرع الخطیب  "زنزانة الموت" في  إلىعاد  وبعد انتھاء األسبوع،    فقدانھ الوعي.  أدى إلىللضرب في األثناء، مما  
 .  انسبیً  أفضل ذات ظروف إلى زنزانة أخرى قبل أن یتم نقلھ  فیھا مدة أسبوع

[معتقلین]   [السجانون]جلب    عندما  وخاصةإنھا كانت مكتظة،    P28عن ظروف االعتقال في الزنزانة األخرى، فقال    P28سأل فیدنیر  
 الصحیة سیئة.   أوضاع المعتقلین. وكانت معتقال إلى الزنزانة في بعض األحیان 30أو  20 واجلب ، حیثإلیھا اجدد

 اخضع للتحقیق مجددً أضاف أنھ قد  ذلك. و  P28اإلفراج عنھ، فأقر    اقتراب موعدعند  عّما إذا تم نقلھ إلى كفرسوسة    P28سأل فیدنیر  
على   یوقعالمحقق بأن    هأمرثم  نقلھ إلى كفرسوسة. وتعرض للضرب أثناء التحقیق،    قبل أن یتم عندما أُعید إلى فرع الخطیب من نجھا،  

  ا جاثیً   الرأس  ئ، ومطأطمقید الیدین  وكان معصوب العینین أثناء التحقیق معھ، كما كان.  )لم یُكتب فیھا شيء(  بیضاء[ورقتین أو ثالث]  
ودخل شخص إلى غرفة التحقیق أثناء .  استجوابھ من قبل المحققأثناء  بتوجیھ اللكمات إلیھ    قام  سجانھ  خلفوقف  قد  و،  على ركبتیھ

، ثم استشاط المحقق  لم یرتكبوا أي [خطأ]"  ا] یجلبون أشخاصً العناصرالجلسة، وتحدث مع المحقق. وأخبر [المحقق] ذلك الشخص أن "[
 . بذلكقیامھم عن سبب  متسائًال  اغضبً 

 إن ذلك حصل في فرع الخطیب. P28عّما إذا حصل ذلك في كفرسوسة أو في فرع الخطیب، فقال  P28سأل فیدنیر 

: "لم  خاطب [المحقق] قائًال أنھ قد    امضیفً ،  ھ فعل ذلكإن  P28على األوراق حینھا، فقال    ع◌ّ كان قد وقعّما إذا    P28سأل فیدنیر  
 ]". خاطئ[شيء ي لم أرتكب أي نلھذه المأساة. إذا كنت ترید قتلي، فافعل، ولكن احدً أضع  نأأرتكب أي خطأ، وأرید 

 لبرھة. حضر  إنھ یعتقد أن أحد أصدقاء المحقق قد    P28في الغرفة حینھا، فقال  موجوًدا  شخص ثالث  كان    عّما إذا  P28سألت كیربر  

إذ إنھ ثمة مشكلة فیما یتعلق باللھجات في سوریا:    P28لھجة كانوا یتحدثون بھا، فقال  لكنة معینة أو    زمیّ عّما إذا    P28سألت كیربر  
، وكأن تلك اللھجة تُكسب صاحبھا أجھزة األمن  أو تغلب اللھجة الساحلیة [الخاصة بالعلویین] على كل شخص ینضم إلى صفوف الجیش  

باالعتماد على لھجتھم   األصول التي ینحدر منھا الضباطلیس بإمكان المعتقلین أن یحددوا  وعلیھ،    النظام.إطار  ضمن    اسلطة ونفوذً 
 .  فقط
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  P28إنھ شاھد المحقق عقب انتھاء جلسة التحقیق. وأخبر    P28عّما إذا سبق لھ وأن شاھد المحقق أم ال، فقال    P28سأل فیدنیر  
نزع المحقق   ، ثمالبیضاءوراق  ع بعض األیوقّ ، وأمره بأن  ھإنھ لن یقتل  علیھ المحقق قائًال   رد فالمحقق بأن یقوم بقتلھ أو اإلفراج عنھ،  

 باالنصراف. ه أمری قبل أنحینھا]، ه [فشاھد عنھ عینینالعصابة 

الشیب   وقد غطىفي األربعین أو الخمسین من عمره    البشرة  أسمر   رجلإنھ    P28أن یصف المحقق، فقال    P28طلب فیدنیر من  
 إلى بذلتھ ذات اللون الرمادي]. P28ھذا اللون [أشار    نفسبوكان یرتدي بذلة ، ولم یكن طویل القامة. رأسھ

 P28الجھة الیمنى [أنور] بصفتھ المحقق، فقال    في الشخص الذي یجلس  ھویة  على التعرف على    اعّما إذا كان قادرً   P28سأل فیدنیر  
 إنھ ال یعتقد أن [أنور ھو ذلك المحقق]. 

السجن قد جاء   (مدیر)   إن آمر  P28ذلك أم ال، فقال  بعن كیفیة اإلفراج عنھ، وعّما إذا صدر قرار محكمة یقضي    P28سأل فیدنیر  
 ه وشاھد نقل المعتقلین.  صدور قرار بعند    آمر السجن  حضر یوعادة ما  بعد التحقیق معھ في فرع الخطیب بیوم أو اثنین.    الزنزانة]إلى  [

P28    ونادى على بضعة أسماء، من بینھا اسم  الكریھة.    المعتقلینلروائح    انظرً مرتین، وكان یرتدي كمامةP28  ،إلى    كي یتم نقلھ
من شدة إحكام   من الرسغعلى وشك أن تُبترا  یدیھ  كما لو أن  شعر معھ  ،  محكمبالستیكي    قیدیدیھ بواسطة    وجرى تقییدكفرسوسة.  

إنھ مكث في فرع الخطیب   P28وقال  قبل أن یتم نقلھ إلى كفرسوسة.    (باستثناء الحزام)  مقتنیاتھ  P28] لـ  العناصروأعاد [أحد .  القید
وأما عن األوضاع في  ).  ایومً   14-12لربما  أو  أیام (  10، ومكث في فرع كفرسوسة مدة تزید على  اونجھا مدة شھر وأسبوع تقریبً 

اسم . وأُطلق على الزنزانة  معتقًال   54في الزنزانة المزدوجة    ُوضع، حیث  تلك السائدة في فرع الخطیب سوًءا  فاقت  كفرسوسة، فقد
ثالثة    على مدار. وخضع للتحقیق  على الدوام  وكانت الزنزانة مزودة بنافذة، ولكنھا ظلت مغلقةتتسع لشخصین فقط.  المزدوجة ألنھا  

 أو أربعة أیام عقب وصولھ إلى الفرع.

 P28فقال  ، مثًال   رسمیة  محاكمةسیاق  م في  عقب مثولھ أمام إحدى المحاك  P28أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا صدر قرار اإلفراج عن  
 إنھ قد أُفرج عنھ من كفرسوسة من غیر أن یخضع لمحاكمة.  

، ولیس بإمكان  إلى درجة ال توصف  اإن الطعام كان سیئً   P28فقال  عن الطعام والماء الذي حصل المعتقلون علیھ،    P28سأل فیدنیر  
خبز    بالقُدم لھم الحساء في وعاء بالستیكي  سبیل المثال ال الحصر،    ىفعل.  ذلك الطعام لحیوان  واالحاضرین في قاعة المحكمة أن یُقدم

 . ا، كما كانت أصناف الطعام األخرى ردیئة أیضً أو معالق 

.  كغم من وزنھ  30للغایة، حیث فقد    االطعام كان سیئً   إن  P28أم ال، فقال    عّما إذا كانت كمیة الطعام المقدم لھم كافیة  P28سأل فیدنیر  
على    الطعام  ونیتناول  مالسجانون الشتائم وھ  ملھكال  وكغم عقب اإلفراج عنھ.    60وزنھ    بلغبینما  اعتقالھ،  حین  كغم    90وكان وزنھ  

  یكن ھناك ولم  ، وأُصیب بالحمى.  ایومً 15مدة    P28  ، حیث مرضاوكانت أوضاعھم الصحیة سیئة جدً .  اأیضً   ھموقاموا بضرب،  الدوام
،  تھ حراردرجة  ھ لتخفیض  ضعوه علیوو،  ماء المرحاضباستخدام    P28قمیص    بللواإال أن  فما كان من المعتقلین  طبیب یقدم لھ العالج،  

كوب] ال[قاعدة    التي كانت بحجموأُصیب بالقمل، والجرب، والطفح الجلدي، وبعض البقع على الجلد  وكرروا ذلك عدة مرات في الیوم.  
أن    P28واعتقد  قد توفي في "زنزانة الموت".    ا أن شخصً وانتشرت في حینھا شائعة مفادھا  .  اولم یحصل على العالج أبدً ،  اتقریبً 

،  ]ر فیھا طبیب السجنازالتي  [ وكانت تلك ھي المرة الوحیدة  .  الطبیب  فھرعوا الستدعاءخافوا [من حالة الوفاة المزعومة]،  ]  العناصر[
] شخص تعرض إلصابات في قدمھ وصدره. الخارجیةوكان من بین المعتقلین في الزنزانة [.  فقطساعة واحدة  نحو  استغرقت الزیارة  و

] بھ  قرالعناصروألقى  تلوث،  المیاهدورة  ب  ]  إلى  أدى  المرحاضجروحھ    مما  الطبیة .  بماء  الرعایة  الرجل على  ذلك  ولم یحصل 
الطبیب بتضمید جروح قدمھ فقط الالزمة المعتقلین مصابین بأمراض.  ، حیث قام  الدم،    مثل  وكان بعض  السكري، وارتفاع ضغط 

من یرغب بالتبرع بمبلغ من المال لتغطیة نفقات أدویة  ، فما كان من السجان إال أن یسأل: "وعدوى القمل، وغیرھا من األمراض
 رین]؟". [المعتقلین اآلخ

  شيء إنھم لم یحصلوا على  P28، فقال الالزم  العالج حصل على المعتقلین الرعایة الطبیة أو من عّما إذا تلقى أحد  P28سأل فیدنیر 
 من ذلك. 

، ولكنھ سمع عن  من ذلك القبیل  اشیئً إنھ لم یشاھد    P28فقال  أثناء اعتقالھ،  أحد األشخاص    وفاةبنفسھ    شھدعّما إذا    P28سأل فیدنیر  
أن    P28ویعتقد  أحد المعتقلین.    وفاةمفاده أن] الطبیب قد حضر جراء  خبر  . [وانتشر بین المعتقلین  بین المعتقلین  حصول حاالت وفاة

 یتم اإلفراج عنھ.  َمنكل لجدید یُكتب عمر بینما ، إذا لم یتم اإلفراج عنھظروف مصیره الموت ال محالة تلك الیعیش في   َمنْ كل 

القارورة، ولم  إن جمیع المعتقلین شربوا الماء من نفس    P28المیاه التي حصل المعتقلون علیھا، فقال  طبیعة  عن    P28سأل فیدنیر  
 .أُعطي لھمالذي  حال الطعام في ذلك تكن كمیتھا كافیة، حالھا

أوضح أن المعتقلین حصلوا على قارورة میاه واحدة،   حیثالتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة،    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
كافیة،   الكمیة  تلك  تكن  المرحاضباستخدام  یغتسل    P28  فكانولم  فماء  باستخدام    P28قال  ،  اغتسل  ذلك صحیح، حیث  ماء  إن 

 كونھ لم یملك أي خیار آخر. ولم یكن بإمكان [المعتقلین] أن یرتدوا ثیابھم جراء إصابتھم [بصعوبات] في التنفس. المرحاض
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المقصود "ب  P28طلبت كیربر من   المرحاضأن یوضح  الموجود ف ماء  الماء  إذا كان یقصد بذلك نفس  السیاق، وعّما  ي  " في ھذا 
ما فاض المرحاض،    اكثیرً وإنھ ثمة خرطوم مخصص لتنظیف المرحاض، واستخدم ذلك الخرطوم كي یغتسل.    P28، فقال  المرحاض 

 أربع ساعات.  دوره مدة  P28  انتظرذات مرة، و فتعین على [المعتقلین] أن ینتظروا دورھم الستخدام دورة المیاه.

وإن المعتقلین التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال إن جودة الھواء في الزنزانة ردیئة،    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
  من   معدودة  في غضون دقائق فقط  في "زنزانة الموت" أوشكوا على االختناق    ]المعتقلین [إن    P28قال  ف  ،اشتكوا من سوء األوضاع

وذات مرة،  .  اباستخدام السلك أحیانً   ا ضربً   یوسعھملصراخ، فما كان من السجان إال أن  إلى اع بھم  فمما د،  إغالق السجانین فتحة التھویة
 مما أدى إلى إصابتھم بالعدید من الجروح.  ،  معرى قام السجان بضرب المعتقلین بسلك

إنھ    ، فما كان من السجان إال أن یرد علیھم قائًال ]أنھم كانوا على وشك االختناقإن المعتقلین اشتكوا [من    P28أشار فیدنیر إلى قول  
إن ذلك صحیح، وإن المعتقلین اشتكوا إلى السجان [من انعدام الھواء في الزنزانة]،    P28قال    .ھامدة  ایود لو یرى جمیع المعتقلین جثثً 

  : "بدنا یاكم تموتوا!".وإن السجان رد قائًال 

وانھال  ،  یامفي یوم من األ  السجان دخل إلى الزنزانةإن    P28عّما إذا أوقع السجانون بالمعتقلین عقوبة جماعیة، فقال    P28سأل فیدنیر  
تعین    كماإلیھ،  ینظروا    المعتقلین أنولم یكن بإمكان  .  صوت ضجیجسماعھ    ، وذلك جراءالمعتقلین بصورة عشوائیة  بالضرب على

 على الرغم من انعدام المساحة الالزمة للقیام بذلك، فما كان منھم إال أن یتراصوا. بینھم لھ المجال كي یقف  واأن یُفسح لیھمع

الزنزانة  ]السجان[ ما دخل اكثیرً ف؛ اإنھم لم یتمكنوا من النوم أبدً  P28عّما إذا تمكن المعتقلون من النوم أم ال، فقال  P28سأل فیدنیر 
أن أوشكوا على الوفاة   ىإل  اأوسع المعتقلین ضربً وبذلك.    وھو یقوم  ال بل واستمتعھوایة ذلك السجان ھي القتل،  كانت  أن  و. وال بد  جأةف

 إن [السجانین] مجرمون بكل ما تحملھ الكلمة من معنى. . فعال لم یقتلھم ھولكن

  – ، وانعدام المساحة  إنھم ناموا فوق بعضھم البعض جراء اإلرھاق  P28عن الوضعیة التي اتخذوھا للنوم، فقال    P28سأل فیدنیر  
وخاض المعتقلون في الزنزانة الخارجیة معاناة من نوع آخر، حیث سمعوا اإلفراج عن أحد المعتقلین.  حین یتم    في مناسبات قلیلة  إال
تشابھ الصوت الناجم عن الصعق بالكھرباء، وكان ذلك    اأصواتً   P28عذیب. وسمع  یتعرضون للتالذین    األشخاصصوات صراخ  أ

 .امروعً 

 . ذلك یریدكان إذا بأن یطلب الحصول على فترة استراحة  P28ذّكرت كیربر  

وھم  المعتقلون    نامحیث  ،  اجدً   اصعبً   اإن النوم كان أمرً   P28، فقال  لنوم المعتقلینعّما إذا كانت ھناك مساحة كافیة    P28سأل فیدنیر  
في حال أراد أن یذھب إلى دورة بالمعتقلین    P28تعثّر  و.  اشخصً   120فیھا نحو    وكانمتر،    6*3مساحة الزنزانة    وبلغت.  جلوس
مستنكرا كیف    P28وتساءل  أن یتم قتلھم في أي لحظة.    وكانوا في حالة ترقب دائم خشیة  من ضغط نفسي ھائل،  اجمیعً وعانوا    .المیاه

 تلك األوضاع الصعبة]. ظل[في  أصال ى النومیمكن لھ أن یخلد إل

  P28. قال  معتقل عراقي الجنسیة  حالة  إلى  فیھا  تطرقو،  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة  P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
جراء تعرضھ للضرب المبرح، حیث تلون جسده بكدمات سوداء، وزرقاء،    املحوظً   اإن الحالة النفسیة لذلك الشخص شھدت تدھورً 

من العرق. وكان یصرخ على الدوام، ویطرق باب الزنزانة   ن، ورشح من جلده الدم بدالً یكما كانت یداه منتفختوحمراء داكنة اللون.  
إال أن یقتاده خارج الزنزانة، ثم یعیده    حینھا  وأنھ یرغب في أن یتم اإلفراج عنھ. فما كان من السجان  ،أأنھ لم یرتكب أي خط  امكررً 

 الجسدیة].  ھ. وتعرض للضرب المبرح، فتغوط وتبول الدم، ولم یكن بإمكانھ أن یتحكم في [وظائفاإلیھا بعد أن یوسعھ ضربً 

إنھم تحدثوا عن    P28، فقال  بحقھم  البعض عن أسالیب التعذیب المستخدمةعّما إذا تحدث المعتقلون مع بعضھم    P28سأل فیدنیر  
فیھ أصابع قدمیھ   تالمسح [بحیث یتم تعلیق المعتقل لساعات من یدیھ على نحو بالكاد  بْ أسالیب الصعق بالكھرباء، والضرب، والشّ 

 األرض]. 

تعرض شخص للتعذیب أثناء  ،  ولكن،  لم یتعرض للتعذیبإنھ    P28لھا، فقال    تعرضعن أسالیب التعذیب التي    P28سأل فیدنیر  
 . مزریةإحدى جلسات التحقیق. وبعد انتھاء الجلسة، حملھ السجانون وألقوا بھ في الزنزانة، وكانت حالتھ 

، ولكن  دمعتالضرب أمر  التعرض لإن    P28المرة األولى، فقال    في  إنھ تعرض للضرب أثناء التحقیق معھ  P28أشار فیدنیر إلى قول  
عند قط أن یتم اعتقالھ، ومعاملتھ بصورة سیئة    یتصورلم  و  ،. إنھ لم یرتكب أي خطأالسیئة  النفسیة  الحالةتتمثل المشكلة الرئیسیة في  

 تعرض لإلھانة والضرب، حالھ في ذلك كحال اآلخرین. نھولك. كونھ یعمل لدى الدولة [أي نقطة التفتیش] حاجزا أمنیاعبوره 

إنھ كان معصوب   P28، فقال اعن ھویة الشخص الذي طرح علیھ األسئلة أثناء جلسة التحقیق، والذي ضربھ أیضً  P28سأل فیدنیر 
 . لمدة ال تزید على الدقیقةفقط، و في نھایة التحقیقشاھد ما حولھ العینین، و

على ركبتیھ، وكان المحقق یجلس    اجثأوضح أنھ "  حیثالتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة،    P28إلى إفادة  أشار فیدنیر  
إنھ    P28عّما إذا كان یتحدث عن الفلقة، فقال    P28أمامھ، وتعرض للضرب على قدمیھ، وساقیھ، وسائر أنحاء جسده". وسأل فیدنیر  

 رفع ساقیھ إلى األعلى.وفي استلقاء الشخص على األرض،   اأكثرھا شیوعً  ویتمثلفلقة، ثمة أكثر من نوع واحد لل
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 .  على وجھ التحدید لفلقةاولیس  إنھ تعرض للضرب بصورة عشوائیة،  P28أم ال، فقال لفلقة عّما إذا تعرض ل  P28سأل فیدنیر 

معظم   جاءتھ، حیث  صحیحإن ذلك    P28فقال  ،  اوصف كیفیة تعرضھ للضرب من الخلف، وعلى أذنھ أیضً   P28قال فیدنیر إن  
 الضربات من الخلف. 

، P28، أو إذا كان ھناك تعلیمات أو أوامر تقضي بضرب  امعً   P28عّما إذا تحدث المحقق والشخص الذي ضرب    P28سأل فیدنیر  
 لمحقق. لاإلجابة  ترقفي حال لم  P28إنھ یرجح وجود اتفاق مسبق بین المحقق والسجان، بحیث یقوم السجان بضرب  P28فقال 

التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال إن األشخاص خاطبوا بعضھم البعض مستخدمین   P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
،  ا إذا كان ذلك صحیحً عّما    P28". وسأل فیدنیر  كذا وكذا"افعل    األمر قائال  صیغة  ا مً أعطى أحدھم األوامر مستخدلقب "سیدي"، و

 صحیح. كإن ذل P28فقال 

بشكل عام، یفترض  و.  وجودهإنھ لم یعرف أحد بمكان    P28، فقال  وجودهبمكن  عّما إذا كانت عائلتھ على علم    P28سأل فیدنیر  
 ). على وجھ الیقین بذلك الجزمولكن لیس بإمكانھم الفرع الداخلي (الجمیع أنھ یتم نقل المعتقلین في حرستا إلى 

تكن    مإن "زنزانة الموت" تقع في القبو، ول  P28عّما إذا حصلت جلسات التحقیق في القبو أو في مكان آخر، فقال    P28سأل فیدنیر  
أن [للمعتقلین]  ح یتكان من شأنھ أن یمما  مزودة بنافذة في أعلى الجدار ][الزنزانة الخارجیةالمھجع الخارجي  مزودة بأي نوافذ. وكان

 . اأبدً  ، ولكنھا كانت مغلقة على الدوام، ولم یُسمح للمعتقلین بأن یفتحوھایشاھدوا السماء

ق العلوي أو  بالطا] أم إذا كانت في  P28التحقیق تقع في نفس الطابق الذي توجد فیھ [زنزانة    ةعّما إذا كانت غرف  P28سأل فیدنیر  
 إنھ ال یتذكر مكانھا. P28السفلي، فقال 

إن سماع أصوات [الصراخ] أمر معتاد.   P28عّما إذا سمع أصوات صراخ أثناء جلسة التحقیق معھ أم ال، فقال    P28سأل فیدنیر  
مما إذا انبعثت تلك األصوات من غرفة تحقیق أخرى    اأن غرف التحقیق قریبة من بعضھا البعض، ولكنھ لم یكن متأكدً   P28ویعتقد  

وكان بإمكان المعتقلین في المھجع الخارجي  لتعذیب األشخاص، ولیس للتحقیق معھم.  امكانً  یُعد ذلك السجنأضاف أن وأم من الممر. 
 للضرب.  یتعرضون وھموات صراخ األشخاص [الزنزانة الخارجیة] أن یسمعوا أص 

  یؤدي وظائفھإن جسده ال    P28أن یوضح األمر، فقال    P28بطنین األذنین. وطلب فیدنیر من    مصابذكر أنھ    P28قال فیدنیر إن  
، ویتناول سبعة  قلبیة  خضع لعملیة قسطرةوالظھر،    في  آالمیعاني من  السكري، وارتفاع ضغط الدم، وبمصاب  فھو  بشكل طبیعي اآلن،  

وكان من بین  .  ذنبمن شعوره بالضغط النفسي؛ فال یزال یتذكر المعتقلین الذین لم یرتكبوا أي    یفلت. ولیس بإمكانھ أن  أدویة مختلفة
 شتى لمعتقلین ل وُوجھت، وتم اعتقالھ عند إحدى نقاط التفتیش، ولم یتم اإلفراج عنھ حتى اآلن. ُمقبل على الزواجأولئك المعتقلین شاب 

إن ذلك  حمل السالح.  أما ذلك الشاب، فاتُّھم بو التھم، ابتداء من حمل السالح واإلرھاب، وانتھاء بالمشاركة في المظاھرات.    أنواع
أخوة غیر  ھم    ثالثة منھم  . وأضاف أنمعرفة شخصیة  P28ویعرفھم    ،لم یتم اإلفراج عنھم حتى اآلنمعتقلین  خمسة  ھو أحد  الشاب  

   .لم یتم إعدامھم أصًال إذا  ، ھذاعلى قید الحیاةما زالوا أن یكونوا  ، وأن من المستحیل)نفس األبأشقاء (من 

من المعتقلین لم یرتكبوا أي خطأ.   %90التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة، حیث أوضح أن    P28أشار فیدنیر إلى إفادة  
ولكن جلب [عناصر قوات األمن] .  مع المسلحینإن ذلك صحیح، ولم یكن أي من المعتقلین الذین تحدث معھم في الزنزانة    P28قال  

 .  اأن یعتقلوا المسلحین فعلیً  حینھا المستحیلمن  اضربً األشخاص من الشوارع، وكان 

عّما یتوقع أن تكون    P28فتساءل    عناصر قوات األمن یعرفون أن المعتقلین لم یرتكبوا أي خطأ،عّما إذا كان    P28سأل فیدنیر  
أن  و، ال بد  ا. إذً ؟"كبوا شیئاتإلى ھنا ما داموا لم یر  تم جلبھملماذا  : "من قبیل  ملجُ بالفرع    عناصر  تفّوهفي ضوء    ااإلجابة، وتحدیدً 

 ن. یالمعتقلجمیع أولئك لھ وھو األمر الذي تعرض اعتقلوا من الشوارع،  قد األشخاص 

 ذلك. P28عّما إذا سمع معتقلین یشتكون من كونھم لم یرتكبوا أي خطأ، فأقر  P28سأل فیدنیر 

 استجواب من قبل المدعي العام كلینجھ

إلى كلمة "بالستیك"   اعن أسالیب التعذیب األخرى التي ذكرھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة [مشیرً   P28سأل المدعي العام كلینجھ  
 . مغلف بالبالستیكسلك إنھ تعرض للضرب بواسطة  P28، فقال على وجھ التحدید]

"البالستیك عن  وعلى وجھ التحدید  ،  أثناء استجواب من قبل الشرطة  P28أحد األسالیب األخرى التي ذكرھا  إلى  یشیر    قال كلینجھ إنھ
. وجلدهحرق قمیصھ،  مما أدى إلى  ،  یسكبون البالستیك المذاب على رأس أحد األشخاص، وظھره  "شاھدھم" إنھ    P28فقال    2"،المذاب

 

ھا  مالحظة من مراقب المحاكمة: عادةً ما استخدم األطراف بعض "الكلمات المفتاحیة" إلنعاش ذاكرة الشھود بشأن فحوى إفاداتھم التي أدلوا ب  2
 للشرطة. 
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وشاھد   وحرقوه بھ.   ،علیھا اللھب  وسلطو  "أشعلوه"بعد أن  (الرش)    المضغوطرذاذ  الوتعرض أحد المعتقلین اآلخرین للحرق باستخدام  
P28 .[الزنزانة الخارجیة] ذلك كلھ یحصل في 

إن أحد المعتقلین   P28فقال  محاوالت انتحار في السجن،    وقوعقد ذكر أثناء استجوابھ من قبل الشرطة    P28أشار كلینجھ إلى أن  
ضرب  وتعمد ووضع أحد المعتقلین یدیھ خلف ظھره، جراء الضغط النفسي. قد فقد عقلھ  المعتقلین  بعض أضاف أن حاول االنتحار. و 

. ثم أعاده إلى الزنزانة مدة نصف ساعة أو ساعة،  خارج  ال، فجاء السجان، واقتاد ذلك المعتقل إلى  في محاولة لالنتحار   بالجدار  رأسھ
، وكان غیر قادر  ]التي كان یقوم بھا المعتقل(الرجفة)  السریعة  رتعاش  االحركة    P28ل  مثّ [  وظل یقوم بالحركة التالیة طوال الیوم

 . ا. وكانت حالة ذلك الشخص سیئة جدً اأنھ أصیب بذلك جراء الصعق بالكھرباء، ولكنھ لم یكن متأكدً  P28ویعتقد . على الكالم

شیئا سمع بحصول    ھ، ولكنبحق المعتقلین  جنسيالعنف  من الحاالت    بنفسھلم یشاھد  إنھ    P28أشار كلینجھ إلى العنف الجنسي، فقال  
تعرض أشخاص وسمع المعتقلون عن  أم في فرع آخر.    الخطیب  في فرع  الحاالتمما إذا حصلت تلك    امتأكدً   P28ولم یكن    .منھا

 الذكریة. على األعضاء التناسلیةاألسالك   بوضعللصعق بالكھرباء 

 ذلك. P28أنھ ال یعرف بحصول حاالت عنف جنسي في فرع الخطیب من عدمھا، فأقر  اإذا كان صحیحً عّما  P28سأل كلینجھ 

، وكان  إنھ سمع أصوات معتقالت في "زنزانة الموت"  P28معتقالت، فقال    بینھم  أنھ كان  اصحیحً عّما إذا كان    P28سأل كلینجھ  
وطلبت منھ ا عقب خروجھ من جلسة التحقیق،  باسمھ  P28وصرخت إحدى المعتقالت مخبرة  ھناك زنزانة للمعتقالت بالقرب منھم.  

وكان من بین المعتقلین شاب عمد إنھ ال یتذكر اسم تلك المعتقلة.    P28وقال  ا إذا تم اإلفراج عنھ.  وجودھ أن یُخبر أقاربھا عن مكان  
أن السجانین اقتادوا امرأة عاریة من إحدى  فتحة التھویة، والنظر من خاللھا، وأخبر المعتقلین ذات مرة    على مقربة منإلى الجلوس  

 الزنازین. 

، حیث جمیع المعتقلین  كحالجراء سوء التھویة في الزنزانة،    اإنھ كان عاریً   P28عّما یقصده بكلمة "عاریة"، فقال    P28سأل كلینجھ  
تھا،  لقذار  اكن لم یستخدمھا المعتقلون نظرً [الزنزانة الخارجیة]، ول  الغرفة الخارجیةاك بطانیات في  وكان ھن  جلسوا على األرض عراة.

 وتفشي القمل فیھا.

، وننظر إلى كل فتاة محجبة ال "إننا" ننحدر من مجتمع مسلم محافظ  P28عّما یقصده بكلمة "عاریة"، فقال    امجددً   P28سأل كلینجھ  
كما یشیر  "،  اوكانت تُعد َمن ترتدي ثیابھا الداخلیة فقط بمثابة "العاریة تمامً .  عاریةیُسمح لھا بارتداء الحجاب [في الُمعتقل] على أنھا  

  .ذلك إلى أنھ تعرضت لالعتداء الجنسي

حیث قال إن السجانین اقتادوا المعتقالت إلى الطابق العلوي  الشرطة،    التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل  P28إفادة  أشار كلینجھ إلى  
 الباب.  إلى جانبشاب الذي كان یجلس إن ذلك صحیح، وإن [المعتقلین] علموا بذلك من ال P28للترفیھ عن أنفسھم، فقال 

 إنھ سمع صوت صراخ امرأة وھو متوجھ إلى جلسة التحقیق   P28عّما إذا سمع أصوات صراخ نساء أم ال، فقال    P28سأل كلینجھ  
 بوجودھا.في محاولة منھا إلعالمھ 

أن إحدى المعتقالت إنھ سمع    P28عّما إذا سمع عن حصول حاالت عنف جنسي في فرع الخطیب أم ال، فقال    P28سأل كلینجھ  
العنف  وجود حاالت من  وأضاف أن  .  أم ال  السجن، ولكنھ غیر متأكد مما إذا حصل ذلك في فرع الخطیبحملت أثناء وجودھا في  

 أمر معتاد.  في فروع األمن الجنسي

إن كل َمن یتم   P28عّما إذا سمع بنفسھ عن تعرض المعتقالت للتعذیب أو العنف الجنسي في فرع الخطیب، فقال    P28سأل كلینجھ  
مصیره  أحد تلك الفروع  كل من یتم اعتقالھ لدى    . وأضاف أناعتقالھ لدى فرع الخطیب أو فروع األمن المختلفة یتعرض للتعذیب

 الموت. 

وإنھ سمع أصوات صراخھن في الفرع، إن المعتقالت تعرضوا للتعذیب في فرع الخطیب،    P28أراد كلینجھ أن یتحقق مما إذا قال  
 . ذلكھ كان بإمكان المعتقلین أن یسمعوا أصوات [صراخ المعتقالت وھن یتعرضن للتعذیب]، ولكنھ لم یشاھد إن P28فقال 

إنھ لم یسمع   P28فقال  في الفرع،    جراء تعرضھا للتعذیب  عّما إذا سمع بنفسھ صوت صراخ إحدى المعتقالت  P28سأل كلینجھ  
 ویعني ذلك أنھ كانت ھناك نساء .  إلى وجودھا في الفرع  انتباھھ  وحاولت إحدى المعتقالت أن تلفتصوت صراخ المعتقالت بنفسھ.  

 معتقالت في فرع الخطیب.

 لیس لدى الدفاع أي أسئلة.  ھإنبوكر السید قال محامي الدفاع 

 المّدعین أي أسئلة.  محاميلم یكن لدى 

 سمحت القاضي كیربر للشاھد باالنصراف.  



International Research and 
Documentation Center 

 
 

9 
 

األذى النفسي الذي   إن  P28ذلك، فقال  وأجازت لھ  بإفادة ختامیة،    باإلدالء  الجلسةیختم  عّما إذا كان بإمكانھ أن  كیربر    P28  سأل
وال یزال یعیش في الزنزانة اآلن.    یعاني منھ، وال یمكن مقارنة األذى الجسدي باألذى النفسي الذي  تعرض لھ یفوق األذى الجسدي

  ولم ،  اعتُقلالخامسة من عمره عندما  في    وكان ابنھ  المعاناة واأللم الشدیدین.تعیش في حالة من    وال تزال عائلتھ،  حتى ھذا الیوم  5رقم  
من العمر اآلن،    اعامً   17ویبلغ ابنھ    .والدهاعتقال    جراء  الخوف الذي شعر بھأن ینام في غرفة مغلقة بمفرده، وذلك جراء  ھ  بإمكانیكن  
  ، P28وال تزال صور [المعتقلین] عالقة في ذھن    .أیضاالعائلة  على باقي أفراد    طبقوھو ما ین ،  والده  معاناة  جراءیزال یعاني    الھ  ولكن

: "أنا  . وختم قائًال نسق تنفسھما یواجھ صعوبة في ضبط    اوكثیرً   . یسلب منھ النوم لیًال   األمر الذيوھو    كما أنھ مصاب بطنین األذنین،
 أنا". لست

 االستماع لما لدیھ.  تم أنھ قد، وأخبرتھ P28شكرت القاضي كیربر 

 .اصباحً  11:55ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 . 2021آذار/مارس  11من صباح یوم  9:30ستُعقد الجلسة التالیة في تمام الساعة 

 

 2120آذار/مارس  11 – یوم المحاكمة الرابع والستون

 بحضور أربعة أشخاص، وممثلین اثنین من الصحافة. اصباحً  9:30بدأت الجلسات في تمام الساعة 

 P29شھادة 

أي   إعطاء المحكمةطلبت محامیة الشاھد من القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن تسمح لموكلھا بأن یرتدي الكمامة، وأن یمتنع عن  
 معلومات شخصیة من شأنھا أن تعرض حیاتھ وحریتھ للخطر. 

عائلتھ تھدیدات،    تتلقى  أنالت المحامیة إن موكلھا یخشى  ض الشاھد للخطر، فقالتي قد تعرّ   سألت كیربر محامیة الشاھد عن األسباب
 ین. وھو األمر الذي حصل مع أحد الشھود السابق

وأن استلمت رسالة من  لھا  وقالت كیربر إنھ سبق    بأن یرتدي كمامتھ، وأال یزود المحكمة بمعلوماتھ الشخصیة.  للشاھدسمحت كیربر  
 المحامیة في ھذا الشأن. 

 اھد. ، كما تُلیت علیھ حقوقھ كشP29 من  جرت تالوة التعلیمات على مسمع

 استجواب من قبل القاضي كیربر رئیسة المحكمة

 : كّال.P29عّما إذا كانت تربطھ بالمتھم صلة قرابة عن طریق النسب أو المصاھرة، فقال  الشاھد سألت كیربر

إنھ شارك في المظاھرات التي اندلعت في شعالن،    P29خالفھ مع النظام، وعن كیفیة اعتقالھ، فقال  ن سبب  ع  P29كیربر  سألت  
 في طریق العودة   P29كان  و.  ]المظاھراتتلك  في  [لم یتم اعتقالھ على خلفیة مشاركتھ    ، ولكنوالقابون، ودوما، وغیرھا من األماكن

 عندھا تم توقیفھ  ووكان ھناك نقطة تفتیش في منطقة سبع بحرات،    .2012أیار/مایو    12جسر األبیض، وذلك بتاریخ  المن  إلى منزلھ  
وعلى الرغم من أنھ الجزء الذي یظھر اسم والده علیھ في البطاقة.  أتلف  ویُعزى ذلك إلى خطأ مصنعي    ،تالفة جزئیا ھبطاقة ھویتألن  

ألن  ،  أحد اإلسالمیین المتشددین]، إال أنھم اتھموه بأنھ  یعرفونھ  - نقطة التفتیش  أو- عناصر الحاجز    [وكان  "الویكسي"  كان یحمل معھ
على    وعالوةً   بادرة لالحتجاج على النظام. ة بھم في  وا بطاقات الھویة الخاصكسرمن الناس أن ی طلب  ،  عرعورأحد المشایخ، الشیخ ال

نقطة التفتیش، إال أنھم استدعوا   لعناصرأن یوضح األمر    P29وحاول  للنظام.  المعروفة بمناوئتھا    من حمص  P29  تنحدر أصولذلك،  
علیھ في كل مرة تحدث فیھا مع الشرطة.    للتعذیب كي یُدلي بأي اعتراف، وھو ما أكدّ   P29ولم یتعرض  دوریة كي تقتاده إلى الفرع.  

وتلقى صفعة ولكن، كانت ظروف االعتقال صعبة منذ لحظة نقلھ بواسطة سیارة (من طراز میتسوبیشي) من نقطة التفتیش إلى الفرع.  
وفي األثناء، حاول أن  ، وكانت صفعة قویة ولكنھا رفعت من قدرتھ على تحمل المزید من الصفعات الحقا.  (قبل أن یدخل السیارة)

تركیزه   السیارةعلى معرفة وجیصب جل  في  أن،  ھتھم  استكون  ]  [الوجھة  وافترض  الخطیب  بالقرب  فرع  مجلس   مبنى  منلكائن 
اط ضبّ   ھطرح  وبعد أن نزلوا من السیارة،  .حیث كان معتقلون آخرون بانتظارھم ھناك،  السیارة في مكان ما  وركن السائق  .الوزراء

حینھا أطول مما ھو علیھ اآلن [مالحظة من    هوكان شعر  .اجنسیً   بھ  وتحرشواعلیھ بالركل،    واوانھال،  اأرضً   من ذوي الرتب المتدنیة
ووجھوا  ، فداعب الضباط شعره وصدره،  صل إلى مستوى كتفیھ]و وقت الجلسة متوسط الطول، و   P29كان شعر  مراقب المحاكمة:  

  بھم   وساروا،  ، ثم أمروا المعتقلین بركوب حافلة صغیرةاألسدشعارات مؤیدة لبشار    ویرددونھم یقفزون،  ُدبره و  إلى فتحة بندقیة  
عراعیر    أحضرنا لكم"  قائلین:  نقطةتلك ال  عناصروخاطبوا  عند نقطة تفتیش،    توقفوا  كلما. وقام الضباط بفتح باب الحافلة  طویًال   اطریقً 

  بدأوا بفعالیات "حفل االستقبال". . وبعد ذلك،عرعور]"المن شأن مؤیدي الشیخ  كلمة تستخدم للحطّ [وھي 

قد حصل    المبدئيأن حفل االستقبال    P29عّما إذا حصل [حفل االستقبال] على متن الحافلة أم في الفرع، فأوضح    P29سألت كیربر  
 أُجري الحفل الرئیسي في الفرع. بینما على متن الحافلة، 
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  اسم عرعور" ھو  اللتوه، وطلب من المترجم الشفوي أن یوضحھا، فقال المترجم إن "  P29قال بوكر إنھ لم یفھم الكلمة التي ذكرھا  
 . ھي صیغة الجمع لمصغر كلمة العرعورالشیخ، "والعراعیر" 

وصولھ رفقة المعتقلین اآلخرین إلى فرع الخطیب. وكان مقید الیدین بواسطة قید بالستیكي، حین  إنھ لم یتعرض للتعذیب    P29قال  
، قبل أن یتم اقتیاده إلى الطابق العلوي كي یتم عرضھ على أحد  في األثناء]   وجودهوظل على حالھ مدة ساعة أو اثنتین [ولم یذكر مكان  

أن یعطیھ كلمات   P29وطلب [الضابط] من  .  لبعض الوقت[في الفرع]    كثسیمأنھ    P29الضباط من ذوي الرتب المتدنیة الذي أخبر  
  ا واحدً   احرفً ، ولكنھ بّدل  الصحیحة  السر   اتكلم  P29السر الخاصة بصفحتھ على موقع فیسبوك، وعناوین البرید اإللكتروني، فأعطاه  

. ] في الزنزانة[دون الصالة  كونھم یتناولون الطعام، ویؤحذاءه  أن یخلع    P29وطلب [المعتقلون] من  في كل منھا، ثم اقتید إلى زنزانتھ.  
وكانت .  (ال یتذكر بالضبط)  ھأثناء األیام األولى من اعتقال  امعتقل تقریبً   100یكون عدد المعتقلین قد وصل إلى    أن   P29ویُرجح  
، ولم یكن ھناك مساحة كافیة اوكانت مكتظة جدً   .دورة میاهواحتوت غرفة صغیرة على الجانب األیمن، باإلضافة إلى  ،  طویلةالزنزانة  

ولم یكن بإمكان    للنوم، أو أنھم تبادلوا األماكن مع المعتقلین القدامى.  النوم المعتقلین، مما یعني أن المعتقلین الجدد إما لم یجدوا مكانً 
P29  موا أنفسھم إلى مجموعات  ، وقسّ اودفع الضغط النفسي بالمعتقلین إلى أن یشكلوا أحالفً خمسة أیام.  مدة لالزنزانة  داخلأن یجلس

وانتاب الجمیع الخوف  حرستا، وما إلى ذلك). أو  حماة،  أو حمص، أو للمدینة التي تنحدر أصولھم منھا (أي إذا كانوا من دمشق، اوفقً 
وبعد مرور أربعة أو  المسلسالت التركیة.  أحدمن السجان على الدوام، ویُطلق على ذلك السجان لقب "میماتي" نسبة إلى شخصیة في  

ل أنھ یعیش في أحد برامج تلفزیون الواقع. وأراد أن یخلد إلى النوم، وبدأ بالصراخ، وبالطرق على باب یتخی  P29خمسة أیام، بدأ  
في الزنزانة   اتكون خوض الشجار  اوكانوا خائفین جدً   ، فحاول المعتقلون أن یثنوه عن فعل ذلك، ولكنھم لم یفلحوا،الحدیديالزنزانة  

 P29، فرد علیھ  ")العلویین(أي لھجة "  أھل الساحلمعھ السوط، وخاطب المعتقلین بلھجة    اوبعد ذلك، جاء السجان جالبً أمر ممنوع.  
وشعر  .  كنت تعتقد أنك قادر على أن تتحدث بھذه اللھجة، فأنا أتقنھا أفضل منك"بلھجة مماثلة في بادرة منھ لتحدي السجان، وقال: "إذا  

قم : "ثم أمر السجان أحد المعتقلین قائًال التي یدخل فیھا السجان إلى [الزنزانة].  ، إذ كانت تلك ھي المرة األولى  المعتقلون بالذعر حینھا
ا  ینام مكانك".  وقف، ودع ھذا  المیاه صغیرة جدً وكانت  لحمار  لدورة  المخصصة   P29، ونام  (عربي)مرحاض  وفیھا  ،  االمساحة 

إنھ لم یتعرض   P29وقال  ، ال بل وأصبح مكان النوم المقدس بالنسبة لھ، ولم یكن لیتخلى عنھ تحت أي ظرف من الظروف.  بجانبھ
 للتعذیب بصورة مباشرة، ولكنھ خضع للتحقیق بعد واقعة صراخھ داخل الزنزانة.

إنھ حاول أن ینسى ذلك التاریخ، ولكن تشیر صفحتھ على موقع فیسبوك إلى أنھ    P29عن تاریخ اعتقالھ، فقال    P29سألت كیربر  
 . 2012أیار/مایو  26وحتى  2012أیار/مایو  12اعتُقل بتاریخ 

]  ھإنھ طلب من أحد أصدقائھ [قبل أن یتم اعتقال  P29عّما إذا كان یعرف األسباب وراء عدم تعرضھ للتعذیب، فقال    P29سألت كیربر  
أ یقوم  بطًال أال  یكن  لم  كونھ  عنھ  باإلفراج  تنادي  فیسبوك  موقع  على  بإنشاء صفحة  المعتقلین  إذ  [  حد  األشخاص  عائلة  أفراد  عمد 

غیر    P29وأجرى الكثیر من أصدقاء  المعتقل].    الشخص  وأصدقائھم إلى إنشاء صفحات على موقع فیسبوك كي یطالبوا باإلفراج عن
أحد األشخاص المرتبطین  و  P29لقاء بین والدة    أمور  كما استطاعوا ترتیب،  P29باإلفراج عن    المؤیدین للمعارضة اتصاالت أمًال 

على أوراق فارغة    وقع، وذلك بعد أن  في نھایة المطاف بكفالة    P29وتوسلت والدتھ لذلك الشخص، وتم اإلفراج عن  بحافظ مخلوف.  
 . من المال امبلغً )، ودفع بیضاء(

وحافظ    معھ،  عّما إذا كان من الصحة بمكان أنھ [قد أُفرج عنھ] جراء العالقة التي تربط بین الشخص الذي تواصلوا  P29سألت كیربر  
 إن ذلك صحیح. P29مخلوف، فقال 

 إن ذلك لم یحصل. P29عّما إذا جرى دفع الفدیة لقاء اإلفراج عنھ، فقال  P29سألت كیربر 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

لدى   االتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة الفرنسیة، والتي أوضح فیھا أنھ كان ناشطً   P29أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
المظاھرات   األمراندالع  فقال    P29وسأل  .  بادئ  اإلفراج عنھ،  تمكن من رصده عقب  العنف بحق   P29عّما  استخدام  تم  قد  إنھ 

كما یتذكر أنھ شاھد واقعة إطالق نار مباشرة للمرة األولى على اإلطالق،  ] األولى في سوریا.  الثورةاألشخاص منذ اندالع شرارة [
وتظاھر  ، فاستلقى على األرض [كون أصولھ تنحدر من المدینة  اوكان ساذجً وذلك على إثر إحدى المظاھرات التي اندلعت في دوما.  

 شھیدا في القابون. 13خرجت لتشییع وكان قد بُح صوتھ مع نھایة المظاھرة التي   الناس. سحبھوبأنھ میت]، 

ریخ على وجھ التحدید، ولكنھا اندلعت بین عامي  اإنھ ال یتذكر الت  P29سأل فیدنیر عن تاریخ اندالع [المظاھرات في القابون]، فقال  
 . 2012و 2011

إنھ لم یكن ھناك، وأضاف أن ذلك الحدث ھو جنازة   P29] أم ال، فقال  قتیًال   13لحظة سقوط [   موجوًداعّما إذا كان    P29سأل فیدنیر  
  شخصا. 13[مظاھرة] لتشییع جثامین أولئك القتلى البالغ عددھم 

، 2011تموز/یولیو  15اندلعت بتاریخ  ة  تلك المظاھربأن    إلى إفادتھ   ا، وتحدیدً من قبل الشرطة  P29  استجواب  محضر  أشار فیدنیر إلى
 . إن ذلك صحیح، وإنھ قد شارك في تلك الجنازة [المظاھرة] P29أم ال، فقال  اھ عّما إذا كان ذلك صحیحً وسأل
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إلى عدد من المظاھرات التي اندلعت    P29عّما إذا شاھد بنفسھ أي استخدام للعنف أثناء المظاھرات أم ال، فأشار    P29سأل فیدنیر  
إثرھا [مالحظة من مراقب  في  بینھم    جرحىناریة على األشخاص، وشاھد سقوط  طالق عیارات  إل  ابعیدً   افي المیدان، حیث سمع صوتً 

] وعلى سبیل المثال، الثورة[وتم استخدام العنف في المظاھرات حتى قبل  ].  "بینھم  جرحىالمحاكمة: لم تتم ترجمة جملة "شاھد سقوط  
سبب وراء استدعائھ العن    P29وتساءل  تم استخدام العنف في المظاھرات التي تندد بحكم القذافي، والتي اندلعت أمام السفارة [اللیبیة].  

 .  قلفي الُمعت اآلخرینوتجارب  ایومً  13اعتقالھ البالغة  تجربةبین  ؛ فشتان ماكي یمثل أمام المحكمة كونھ لم یمّر بالكثیر

، وذلك قبل أن ینتھي  إحدى نقاط التفتیش، ثم جرى اقتیاده إلى مكان ما حیث تعرض للعنف ھناك  عند  P29قال فیدنیر إنھ قد تم اعتقال  
اعتقالھ واإلفراج   القول إن  بإمكانناعّما إذا    P29وسأل فیدنیر  بھ المطاف في فرع الخطیب، ویتم اإلفراج عنھ من الجسر األبیض.  

أیار/مایو للمرة األولى، وذلك قبل أن یتم اقتیاده بواسطة   26إنھ قد أُفرج عنھ بتاریخ    P29عنھ قد حصال في نفس المكان أم ال، فقال  
 كي یحصل على أوراقھ.  اوفي الیوم التالي، توّجھ إلى فرع الخطیب مجددً سیارة إلى الجسر األبیض، واإلفراج عنھ من ھناك.  

إنھ متأكد من ذلك بنسبة    P29  من أن ذلك المكان ھو الجسر األبیض، وإلى أي مدى، فقال  اعّما إذا كان متأكدً   P29سأل فیدنیر  
  بادئ األمر أن ذلك المكان ھو مجلس الوزراء، ولكن لم یكن األمر كذلك. أنھ كان یعتقدعلى الرغم من  %،80

إنھ یتذكر واحدة بالطبع؛    P29عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر واقعة ذات صلة بالكلمة المفتاحیة "سجائر" أم ال، فقال    P29سأل فیدنیر  
األعقاب أن تحرق جلود المعتقلین تلك  حیث قام الضباط برمي أعقاب سجائرھم على ظھور المعتقلین كي یعرفوا ما إذا كان من شأن  

 المكان الذي توقفوا فیھ لبرھة قبل أن یتوجھوا إلى فرع الخطیب]. في موجودھأثناء [وحصل ذلك أم ال، 

 : "بالطبع!" P29، فقال اعّما إذا تعرض لذلك أیضً  P29سأل فیدنیر 

إنھ عرف ذلك عقب اإلفراج عنھ فقط. ففي الُمعتقل، لم یعرف   P29عن كیفیة علمھ بأنھ في فرع الخطیب، فقال    P29سأل فیدنیر  
  من أنھ كان معتقًال   P29  وتیقّنأنھم في فرع الخطیب.    ھم، فاعتقد بعضاأیضً   الوقتلم یعرفوا  م، ووجودھ الكثیر [من المعتقلین] أماكن  

إلى الفرع في الیوم التالي (عقب اإلفراج عنھ من الجسر األبیض)، إذ شاھد ما یدل على ذلك على الباب    توّجھعندما  لدى فرع الخطیب  
 . یوضح المكان المحیط بھ ھناك اوعلیھ، كان بإمكانھ أن یرسم [للشرطة الفرنسیة أو األلمانیة] مخططً الذي دخل منھ. 

  ، ویوجد في القبو  الفرع  إن  P29فقال  ،  مثًال   موقعھات صلة بالفرع، من قبیل  عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر تفاصیل ذ  P29سأل فیدنیر  
الیمنىحدیديباب    ھفی الجھة  إلى مجموعة درجات أخرى.، ودَرج في  باإلضافة  المعتقلین   ،  مقتنیات  وثمة مكان مخصص لوضع 

 معھ.ویقع بالقرب من ذلك المكان مكتب الضابط الذي حقق الشخصیة، 

 أو الطابق األول.الطابق األرضي، إنھا حصلت إما في  P29عن مكان جلسة التحقیق، فقال  P29سأل فیدنیر 

، ولكنھ یتذكر ا [ذاكرتھ] قد تجاوزت صورة ذلك المكان تمامً إن  P29یتذكر غرفة التحقیق أم ال، فقال  كان عّما إذا P29سأل فیدنیر 
أنھ أخبر الشرطة األلمانیة (ولیس الفرنسیة) عن وجود ستائر خضراء اللون، وصور لحافظ األسد، وبشار األسد (كما ھو الحال في 

 . الذھبي اللونمزخرف ببقیة الدوائر الحكومیة)، ومكتب بني اللون 

في القبو، وأن جلسة التحقیق معھ    شرطة، حیث قال إنھ كان معتقًال التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل ال  P29أشار فیدنیر إلى إفادة  
على إجابتھ السابقة، أي أن ذلك قد حصل إما   ا مً مإنھ ال یزال مص  P29مع محامیتھ]. قال    P29قد حصلت في الطابق األول. [تشاور  

 أو الطابق األول. (دون مستوى سطح األرض) في الطابق األرضي

كان معصوب العینین بادئ األمر. وإنھ كان بمفرده،    P29بمفرده في غرفة التحقیق أم ال، فقال    موجوًداعّما إذا كان    P29سأل فیدنیر  
. وطلب منھ [المحقق] أن ینزع عصابة العینین، ثم طرح علیھ بضعة أسئلة غیر ذات صلة  ألقاب سیئةب، ولم ینعتھ اوكان المحقق لطیفً 

 اج عنھ.إلفرل سعت جاھدةتي من األطراف ال اتّصاالً قد تلقى كان [المحقق]  وشعر في حینھا أن . P29باعتقال 

إن ذلك لم یحصل، وإنھ شعر أن المحقق قد تلقى ذلك   P29أثناء جلسة التحقیق، فقال    عّما إذا تلقى المحقق اتصاالً   P29سأل فیدنیر  
 االتصال قبل بدایة الجلسة.

عودتھ عند    نفسھ  P29  ةوھیئأسلوب المحقق في الكالم،    یُعزى إلىذلك    إن  P29عن أسباب اعتقاده بذلك، فقال    P29سأل فیدنیر  
حصل على دواء عالوة على ذلك،  من جلسة التحقیق إلى الزنزانة بالمقارنة مع الھیئة التي عاد بھا المعتقلون اآلخرون من التحقیق.  

وأشار  .  اعلى العالج أبدً   الخطیرةلم یحصل المعتقلون اآلخرون من ذوي اإلصابات  بینما  ،  فقط   ألمراض القلب بعد مرور ساعتین 
P29    بینھم    الموجودینعلى الدواء قط، فما كان من أحد الشیوخ    ذلك الشخص  بصداع شدید، ولم یحصل  أُصیبأحد المعتقلین  أن  إلى
وما أن عرف السجان بذلك، دخل إلى الزنزانة، وضربھم، وقال آیات من القرآن.    یتلویرقیھ، حیث وضع یده على رأسھ، وبدأ  إال أن  
 الصداع".   ھكذا یختفي ألملھم: "

، ثم سألھ عن موضوع معھ  اوإن المحقق كان لطیفً ن،  وإنھ قد لقي معاملة أفضل من تلك التي لقیھا اآلخر  P29أشار فیدنیر إلى قول  
من عائلة طیبة، بخالف المعتقلین اآلخرین.    P29إلى أن المحقق قد قال إن    P29الحدیث الذي دار بینھما أثناء جلسة التحقیق، فأشار  

 إنھ ال یتذكر التفاصیل. عن الحدیث لبرھة]، واعتذر قائًال  P29[توقف 
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 إن ذلك صحیح. P29أثناء استجوابھ من قبلھا، فقال  اقال فیدنیر إن الشرطة عرضت علیھ صورً 

أنھ المتھم، وسألھ عن كیفیة قیامھ بذلك، فاعترض    وأن حدد ھویة أحد أصحاب تلك الصور على  P29أشار فیدنیر إلى أنھ سبق لـ
 بوكر على طریقة صیاغة السؤال. 

وعّما إذا شاھده أحد أصحاب تلك الصور،    عّما إذا كان بإمكانھ أن یحدد ھویة أنور بصفتھ  P29أعاد فیدنیر صیاغة السؤال، وسأل  
أثناء استجواب  إنھ ال یرید أن یتحدث عن شخص [بعینھ]  P29في سوریا، فقال   أنور في حینھا [أي  من قبل    P29، ولكن، كان 

أن من شأن ذلك األمر أن یؤثر على إجابتھ.    P29وعلیھ، اعتقد  مواقع االنترنت كافة.    علىقید االعتقال، وانتشرت صورتھ    الشرطة]
وتعین الضابط المسؤول عنھ في كل مرة یرید أن یُسافر فیھا.  یراجع  من السفر عقب اإلفراج عنھ، وكان علیھ أن    اممنوعً   P29وكان  
وكان الضابط المسؤول عنھ عنھ قد انشّق عن النظام.    أن یتوجھ إلى مكتب ضابط آخر كون الضابط الذي كان مسؤوالً   P29على  
 وسائل اإلعالم إلى [منطقة الحولة، أي المنطقة التي تنحدر منھا أصول أنور].  من منطقة الباب، وھو ما یتعارض وإشارة اأساسً 

 ": "كّال!P29عّما إذا قام بالتعرف على أنور بوصفھ الضابط المسؤول عنھ، فقال  P29سألت كیربر 

إن الضابط الذي أفرج عنھ   P29، فقال  P29عّما إذا تعرف على أنور بوصفھ الضابط ذي الصلة باإلفراج عن    P29سألت كیربر  
 صلة بحافظ مخلوف.  على

 ذلك.  یذُكرإنھ ال  P29عّما إذا تعرف على أنور بوصفھ الضابط الذي حقق معھ، فقال  P29سأل فیدنیر 

وأن قال أثناء استجوابھ من قبل الشرطة إن بإمكانھ أن یحدد أوجھ شبھ بین الشخص صاحب   P29 قال فیدنیر إنھ یسأل كونھ قد سبق لـ 
 P29وطلب  ھ یشك في مدى مصداقیة أقوالھ.  إن ذلك صحیح، ولكن  P29الصورة، والمحقق الذي حقق معھ في فرع الخطیب، فقال  

أن    P29أخبر [المحقق]  بوسعھ أن یُنھي حیاتھ بلحظة.    أمام محقق  ویمثل  أنھ في سوریا  یتخیلمن فیدنیر أن یضع نفسھ مكانھ، وأن  
 . اأوجھ شبھ بین االثنین، ولكنھ غیر متأكد تمامً بوجود  أفاد ولذلكینزع عصابة العینین، 

  : "نعمP29في غرفة التحقیق، فقال    وجودهللتعذیب أثناء    جراء تعرضھمعّما إذا سمع أصوات صراخ أشخاص    P29سأل فیدنیر  
 " !سمعت

إن المسافة بین المكاتب والقبو لم تكن كبیرة. وأشار إلى حصول شيء أثناء   P29عن مصدر تلك األصوات، فقال  P29سأل فیدنیر 
[المحقق]   التحقیق، حیث سأل  للتعذیب؟"P29جلسة  قال  : "ھل تعرضت   .P29  األمر مضحكً   إنھ ذلك  انتھاء جلسة   اوجد  [عقب 

 صوات صراخ األشخاص وھم یتعرضون للتعذیب.ا ًالمرء یسمع أال ، فمن ضروب المستحیلالتحقیق معھ]

 إنھ لم یضحك.  P29أم ال، فقال  اعّما إذا ضحك حقً  P29سأل فیدنیر 

 إن ذلك صحیح. P29عّما إذا كان مصدر تلك األصوات ھو القبو، فقال   P29سأل فیدنیر 

 عن عدد المرات التي خضع فیھا للتحقیق، فقال إنھ خضع للتحقیق مرة واحدة.  P29سأل فیدنیر 

تعذیب ل  دون غیرھا  إنھ یتذكر واقعة  P29على أجساد المعتقلین اآلخرین أم ال، فقال    بادیةعّما إذا شاھد آثار التعذیب    P29سأل فیدنیر  
على عاتقھ مھمة منع    ووقعت  –  منصب یشغلھ أحد المعتقلین  وھو  –الزنزانة    شاویشوكان ذلك الشخص  شخص ال یذكر اسمھ.  

لھ شعر  ، وحلق  الشاویشقتاد  ا وفي إحدى اللیالي، أیقظ المعتقلون السجان، فما كان من السجان إال أن  .  المعتقلین من إیقاظ السجان لیًال 
إلى   الشاویش. وعندما أعاد السجان  الشاویشوكان بإمكان المعتقلین أن یسمعوا صوت صراخ  نھال علیھ بالضرب.  ارأسھ ولحیتھ، و

 ما قام [أحد السجانین] بالدخول إلى الزنزانة كي ینھال بالضرب على المعتقلین. االزنزانة، قال: "أرید أن أخلد إلى النوم اآلن". وكثیرً 

 "!أرید : "نعمP29عّما إذا كان یرید أن یحصل على فترة استراحة أم ال، فقال  P29 برسألت كیر

*** 

 ]دقائق 10استراحة مدة [

*** 

 إن ذلك صحیح. P29أنھ لم یتعرض للعنف أثناء التحقیق معھ أم ال، فقال  اعّما إذا كان صحیحً  P29سأل فیدیر 

 إنھ تعرض لبعض المضایقات.  P29عّما إذا تعرض للعنف وھو في طریقھ إلى غرفة التحقیق، فقال  P29سأل فیدنیر 

 إنھ قد تعرض للدفع، والشتم. P29أن یصف تلك المضایقات، فقال  P29طلب فیدنیر من  
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"تعرض للشتم على طول الطریق المؤدي  وقال فیھا إنھ  التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة:    P29أشار فیدنیر إلى إفادة  
. ولكنھ لم  فتحة شرجھالجنسي على أیدي السجانین الذین وضعوا أصابعھم في    للعنفإلى غرفة التحقیق من الزنزانة، كما تعرض  

 یتعرض للتعذیب".

إلى أنھ حاول أن یتفادى    P29أشار  ور ذات الصلة بالكلمة المفتاحیة "العقوبة الجماعیة".  أن یتحدث عن األم  P29طلب فیدنیر من  
، ولكن  اإلسالمیینیُتھم بأنھ من كي ال اضُطر مكرھا على سب الذات اإللھیة ، حیث التعرض للتعذیب [في الطریق إلى فرع الخطیب]

تسب وانھالوا علیھ بالضرب قائلین: "ال یُسمح لك بأن  ،  اغضبً ردود فعل غریبة إزاء ذلك األمر، حیث ما زادھم ذلك إال    العناصرأبدى  
األرضیة المكسوة    ینبطحوا علىوذات مرة، أمر الضباط [المعتقلین] بأن ینزلوا من الحافلة، وأن  نأمرك بذلك".  الذات اإللھیة قبل أن  

 .أنھم تعرضوا للضرب على الدوام P29كما تذكر  . ى المعتقلینبالحصى، ثم داس الضباط عل

  P29فقال    واقعة تتعلق بدخول أحد السجانین إلى الزنزانة.  وعلى وجھ التحدید إلىمن قبل الشرطة،    P29أشار فیدنیر إلى استجواب  
وأدوات أخرى، ثم انھال بالضرب   ابیده سوطً   ، حیث دخل [السجان] الزنزانة حامًال إن تلك الواقعة ھي ما سرده لتوه قبل االستراحة

[نسبة    إلى سجان آخر یُدعى میماتي  P29وأشار  على المعتقلین، وكال لھم الشتائم، واستمر في ذلك إلى أن تجمعوا في زوایا الزنزانة.  
عن   P29جماجم. واعتذر  ال   اغضب أو أب  ا، وآخر یُدعى أبلما أفاد بھ أحد الشھود]  اإلى شخصیة في إحدى المسلسالت التركیة وفقً 

  داخل الفرع. حصلتعدم قدرتھ على تذكر الكثیر من التفاصیل، وقال إن المرء ینسى التفاصیل التي 

حیثما أمكن ذلك.   اتحدث عنھیأن    P29على  أنھ سیقوم اآلن بذكر كلمات مفتاحیة، و  P29قال فیدنیر إنھ ال بأس في ذلك، وأخبر  
.  ظاھرة للعیان على ظھره  آثارھاإنھ ال یتذكر التفاصیل، ولكن ال تزال    P29وذكر فیدنیر الكلمة المفتاحیة "األسالك المعراة"، فقال  

 ، ولكن لیس في ھذه اللحظة. یانبعض المشاھد تعاود الظھور أمامھ في بعض األح أن اوأردف موضحً 

سالیب األالتي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل الشرطة: "إن أكثر  P29ذكر فیدنیر الكلمة المفتاحیة "الكھرباء" وأشار إلى أحد أقوال 
 األسالك الكھربائیة   وضعثم  ،  الجسد ھي سكب الماء على    أثناء جلسات التحقیق  لتعذیب بعض المعتقلین  وحشیة التي تم استخدامھا

أحد المعتقلین معھ   P29وشاھد    .على ظھورھم  اكما ترك ذلك آثارً   الجلسة،  انتھاء  بعد  حتى  ترتجف  أجساد المعتقلین  تظل، حیث  علیھ
 سائال:   P29  فردفي الزنزانة یتعرض للتعذیب بذلك األسلوب، كما سمع عقب اإلفراج عنھ بتعرض آخرین للتعذیب بذلك األسلوب"  

 "متى قلُت ذلك؟" 

إنھ قال ذلك في واقع األمر، ولكن في سیاق مختلف    P29أخبر الشرطة األلمانیة بذلك، فقال    P29إن    رد فیدنیر على السؤال قائًال 
إحدى صدیقاتھ  بعض الشيء. وسبق لھ وأن سمع بتعرض أشخاص للتعذیب باستخدام الكھرباء في السجن، ولكنھ لم یشاھد ذلك. والتقى  

آثار   P29كھرباء. وشاھد  وأخبرتھ عن أسلوب التعذیب بالماء وال  بعد أن أُفرج عنھ،  المقربات التي تعمل في القصر الرئاسي وذلك
 إصابات األشخاص الذین تعرضوا للتعذیب بالكھرباء، ولكنھم لم یُخبروه عن ذلك.  

 : "نعم!"P29في فرع الخطیب، فقال موجودین أولئك األشخاص  كانعّما إذا  P29سأل فیدنیر 

إن أرضیة [الزنزانة] كانت [نظیفة] كون المعتقلین یتناولون الطعام،    P29طعام والماء في السجن، فقال  ال عن    P29سأل فیدنیر  
وقُدمت لھم أطباق تحتوي بعض الطعام المطبوخ إلى جانب أكیاس من الخبز. وعمد المعتقلون إلى استخدام ویؤدون الصالة علیھا.  

الطعام المقدم كافیة، وحصلوا على ثالث وجبات في وبحسب ما یتذكره، كانت كمیة    .علیھا  كمفرش لوضع الطعاماألكیاس البالستیكیة  
 ).امن اللبنة، والبیض أحیانً  ا الیوم. وتكونت وجبة الفطور من الحواضر (وتحدیدً 

 . ایومً  13كغم من وزنھ في غضون  8إنھ فقد  P29في المعتقل، فقال ا من وزنھ عما إذا فقد بعض P29سألت كیربر 

 ذلك. P29نجوم" بالمقارنة مع غیره من الفروع، فأقر  ٥عّما إذا كان یعد فرع الخطیب "فرع  P29سأل فیدنیر 

إن الكثیر من أصدقائھ قد تم اعتقالھم في  P29عّما إذا كان یعرف عن األوضاع السائدة في الفروع األخرى، فقال   P29سأل فیدنیر 
 لدیھم سبل تساعد   أُتیحتفرع الخطیب على الماء داخل الزنازین، كما  وحصل المعتقلون في    المخابرات الجویة.فرع فلسطین، وفرع  

ر ب الزنازین في فرع الخطیب أك  فرع فلسطین، فإن  فيوبحسب ما قالھ لھ صدیقھ الذي تم اعتقالھ  في المحافظة على النظافة الشخصیة.  
ما تعرض    اھ. كثیرً "سمعنا" عن األوضاع السائدة فیلطالما  ، فالمخابرات الجویةأما عن فرع  و  .من تلك الموجودة في فرع فلسطین 

المخابرات بمعتقلي  ر إیقاع العقوبة الجماعیة  تكرّ ولكن،    أسباب تافھة،  جراءوللضرب    المعتقلون في فرع الخطیب للعقوبة الجماعیة،
  ض [المعتقلون في الفروع األخرى] للضرب بسبب أو بغیر سبب.تعرّ كما ت، كل بضع ساعاالجویة 

إنھ لم یتعرض للعنف بسبب   P29فقال  بحسب اعتقاده،    أثناء التحقیق  للعنفالسبب الذي حال دون تعرضھ  عن    P29سأل فیدنیر  
 تدخل أصدقائھ. 

إن بعض األطباء النفسیین أخبروه بأنھ غیر   P29ال یزال یعاني من إصابات جراء اعتقالھ، فقال  كان  عّما إذا    P29سأل فیدنیر  
إن جسر أسنانھ قد سقط أثناء فترة اعتقالھ، ولكن لم یحصل ذلك جراء    P29قال  و].  ناجمة عن اعتقالھسریریة [  بأمراض مصاب  

ألشخاص ال یعرفونھ أن  كیف  إذ  ؛  ، ال نفسیةفلسفیةولكن من ناحیة  في أول حفل االستقبال تعرض لھ،    P29ما یفكر    اوكثیرً االعتقال.  
   !ینھالوا علیھ بالضرب؟
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 صحة ذلك األمر.  P29أشار فیدنیر إلى قیام السجان بإدخال إصبعھ في شرجھ، وطلب منھ أن یؤكد مدى صحة ذلك، فأقر 

إن مقدمة البندقیة ھي التي دخلت في شرجھ،    ذلك، قائًال   P29، فنفى  في شرجھبأكملھ  عّما إذا دخل إصبع السجان    P29سأل فیدنیر  
  وإن ذلك قد حصل أثناء حفل االستقبال، ولكن كان یرتدي سروالھ الداخلي.

مما إذا إنھ غیر متأكد    P29عّما إذا حصل ذلك في الجسر األبیض قبل أن یتم اعتقالھ لدى فرع الخطیب، فقال    P29سأل فیدنیر  
ذلك األمر في أول مكان توقفوا فیھ قبل أن یصلوا إلى فرع الخطیب. وأضاف أنھ أحس    حصل ذلك في الجسر األبیض، ولكن حصل

 . غیر منطقيوأن كل ذلك وصدره،  شعرهباإلھانة جراء قیام الحراس بمداعبة 

" قد حصل ةصوفعل "البعأن    اذلك، مضیفً   P29قبل وصولھ إلى فرع الخطیب، فأقر    اعّما إذا حصل ذلك األمر أیضً   P29سأل فیدنیر  
 السوقیة).  الكلمة تلفظھ بتلك عن P29(واعتذر  االحقً 

بالخوف [في كل مرة غادر فیھا منزلھ]،    شعور  انتابھإنھ    P29، فقال  أم ال  عّما إذا شعر بالخوف عقب اإلفراج عنھ  P29سأل كلینجھ  
وكان یخشى    مؤیدة للمعارضة.ال   إحدى المناطق، وكون أصولھ تنحدر من  اوذلك ألن الخطأ المصنعي في بطاقة ھویتھ ال یزال ظاھرً 

من المرات بعد اإلفراج   اه عددً ءفي فرع الخطیب في كل مرة توجھ فیھا إلى الفرع [حیث تم استدعا  أن یمكث  الضباط  منھ  یطلبأن  
 عنھ، وذلك قبل أن یغادر سوریا]. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع بوكر

إنھ خضع للتحقیق مرة    P29عن عدد المرات التي خضع فیھا للتحقیق في فرع الخطیب، فقال   P29سأل محامي الدفاع السید بوكر  
أُخرى في فرع وفي الجسر األبیض (على ید الضابط ذو الرتبة المتدنیة الذي طلب منھ كلمات السر الخاصة بحساباتھ اإللكترونیة)،  

 الخطیب.

فسھ، فقال  إلى قولھ إنھ قد خضع للتحقیق مرتین على األقل على ید المحقق ن  امن قبل الشرطة، وتحدیدً   P29أشار بوكر إلى استجواب  
P29 إنھ ال یتذكر ما إذا خضع للتحقیق مرتین . 

إنھ یعتقد أن تلك اإلفادة صحیحة، ولكنھ ال یتذكر أي    P29بمحضر استجوابھ من قبل الشرطة، فقال    ا مستشھدً   P29كرر بوكر أقوال  
 شيء بخالف طلب المحقق منھ أن ینزع عصابة العینین. 

 إنھ ال یتذكر السبب الذي دفعھ ألن یقول ذلك. P29إنھ یخلط بین موّكلھ، وإیاد الغریب، فقال  P29أشار بوكر إلى قول 

مفاده أن أنور من دیر    اأن الناس تداولوا خبرً   P29عّما إذا قال إن أصول موّكلھ تنحدر من دیر الزور، فأوضح    P29سأل بوكر  
 حلب.  ریف الباب، وھي إحدى مناطق الزور، ولكنھ أشار إلى أن أصول الضابط المنشق تنحدر من 

)"، وإلى أنھ قد أدلى بقول وكفى إلى قولھ إن "أنور من دیر الزور(   امن قبل الشرطة األلمانیة، وتحدیدً   P29أشار بوكر إلى استجواب  
إن ذلك قد   P29، فقال  الیوم. وسألھ بوكر عّما إذا كان یعتقد أن ذلك یؤثر على [النص الذي قام بتالوتھ من] المحضر  ا مختلف تمامً 

 لھا.، بحسب فھمھ لألمور یؤثر على تقییمھ 

  P29قد ُسئل عّما إذا كانت أصول المحقق تنحدر من دیر الزور، واعتذر عن اإلجابة كونھ ال یعرفھا، فقال    P29أن  أشار بوكر إلى  
 إن ذلك صحیح، ولكنھ ال یعرف السبب الذي یجعل دیر الزور عالقة في ذاكرتھ.

 إن الشاھد لم یقُل ذلك الیوم، وطلب من بوكر أن یّكف عن إرباك الشاھد.  قاطع شارمر قائًال 

كونھ   إنھ متأكد من ذلك  P29عن كیفیة تثبتھ من تعرض األشخاص للتعذیب أثناء جلسات التحقیق من عدمھ، فقال    P29بوكر    سأل
  ا عامً   17أو    16یبلغ    فتىوكان ھناك  قارن مظھره عقب عودتھ من التحقیق مع مظھر األشخاص اآلخرین عقب عودتھم من التحقیق.  

. وفي یوم من األیام عندما أُفرج  صلب وقويتظاھر بأنھ    ما  ا، ودائمً بیومین  P29  وصول  من العمر، ووصل إلى فرع الخطیب قبل
الفتى.  P29عن   التعذیب الذي    P29وقال  .  اأن یتذكر اسمھ كونھ كان بریئً   P29وحاول  ، انھمرت دموع  إنھ لو تعرض لنصف 

 ال محالة.  . وأضاف أن ھناك شيء یحصل على نحو منھجيتعرض لھ ذلك الفتى لقام بتفجیر نفسھ ال محالة

إنھ شاھد كیف انھمرت دموع المعتقلین في نجھا، وكیف    P29عّما إذا كان في جعبتھ أي تفسیر آخر لألمر، فقال    P29سأل بوكر  
حصل یكل شيء  أن    للتوصل إلى[  اعاد المعتقلون من التحقیق وھم غیر قادرین على الوقوف على أقدامھم، وخلص إلى أن ذلك كافیً 

 على نحو منھجي]. 

أزال عندما  [مرة أخرى]  في الجسر األبیض، و  مرةً   إنھ خضع للتحقیق  P29عن مدى تكرار خضوعھ للتحقیق، فقال    P29سأل بوكر  
 عصابة العینین. 

 .یتذكرإنھ ال  P29، فقال ر من مرة واحدة في فرع الخطیبعّما إذا خضع للتحقیق أكث  P29سأل بوكر 
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 استجواب من قبل محامّي المّدعین

فیھ    حضرتعرض للعنف بعد ذلك في مكان ما    ھإنھ قد اعتُقل في الجسر األبیض، وإن  P29محامي المّدعین شارمر إلى قول    رأشا
من    P29یعملون لدى فرع الخطیب، فطلب    العناصر عن كیفیة توصلھ إلى أن أولئك    P29من فرع الخطیب. وسأل شارمر   عناصر

 شارمر أن یُعید طرح السؤال من غیر المقدمة. 

[الخاصة بأجھزة المخابرات،    سلسلة القیادةالمزید من المعلومات عن    اإنھ عرف الحقً   P29، فقال  P29كرر شارمر طرح السؤال على  
وأن یقوموا بنقلھ إلى فرع  المخابرات العسكریة أن یلقوا القبض على أحد األشخاص،    عناصروكیفیة عملھا]. وقال إنھ لیس بإمكان  

 أن المخابرات العامة تُدیر نقطة التفتیش اآلنفة الذكر.  P29وتناھى إلى علم آخر بعد ذلك. 

إنھ ال یحفظ أرقام الفروع عن ظھر قلب، ولكنھ أخبر    P29أم ال، فقال    40عّما إذا سبق لھ وأن اعتُقل لدى الفرع    P29سأل شارمر 
 ، كما أخبرھم برقم الفرع. "فرع الخطیب" لدى  الشرطة أثناء جلسة االستجواب أنھ كان معتقًال 

مقیدتین    P29، وذلك عن طریق االستشھاد بمحضر استجوابھ من قبل الشرطة، وقال: "كانت یدا  P29حاول شارمر أن یُنعش ذاكرة  
] الخلف، وقام  [المعتقلین]العناصرإلى  السجائر على  المعتقلین، والتصقت  ] برمي أعقاب  السجائر بجلود  لھم   اأحیانً   أعقاب  وتسبب 

"، وشرع أحدھم بمداعبة  النساءبعد أن رموا عقب السیجارة الثاني علیھ، فأخبروه أنھ یصرخ مثل "  P29وصرخ  بعض الحروق.  ب
 إن ذلك صحیح.  P29"، فقال ھالبندقیة في شرج مقدمة قام آخر بإدخال بینما ، صدره

كان ینام بجانب المرحاض العربي، وسأل عّما إذا استخدم المعتقلون اآلخرون المرحاض في األثناء، فقال  P29أشار شارمر إلى أن 
P29  تُوفي في فرع الذي  ص  اشخأحد األان مع  إنھ من المستحیل أن یتسع ذلك المكان ألكثر من شخص واحد، ومع ذلك، تشارك المك

 .  اآخر الحقً 

 إنھ سمع بحاالت من ذلك القبیل.  P29عّما إذا سمع من معتقلین آخرین عن حصول حاالت عنف جنسي، فقال  P29سأل شارمر 

قلوا في فرع الخطیب (قبل أن یتم اعتقالھ فیھ)، وتعرضوا  بدینین اعتُ   اإن أشخاصً   P29أن یصف ما سمعھ، فقال    P29طلب شارمر من  
 . الفرعفي   أثناء مدة اعتقالھمللتحرش الجنسي 

 إنھ یقصد بشكل عام أفعاالً   P29عّما إذا كان بإمكانھ أن یصف المقصود بالتحرش الجنسي، فقال    P29سأل المّدعي العام كلینجھ  
[في إشارة إلى اقتراب أنھم "كانوا یلتصقون بأجساد المعتقلین من الخلف"    واألذنین. وأضافمداعبة الصدر، والحلمات،  على شاكلة  

 ]. بما ینم عن فعل جنسيالفرع من المعتقلین من الخلف  عناصر

 إن ذلك حصل في الجسر األبیض. P29عن مكان حصول ذلك، فقال  P29سأل كلینجھ 

 إنھ ال یذُكر العدد. P29عن عدد األشخاص الذین تعرضوا للتحرش الجنسي، فقال  P29سأل كلینجھ 

 للتحرش الجنسي. آخرین قد تعرض [ما ال یقل عن] شخصیننھ إ P29عن أقل عدد بوسعھ أن یتذكره، فقال  P29سأل كلینجھ 

إنھ شاھد ذلك عندما   P29عّما إذا شاھد حصول تلك الحاالت أم إذا أخبره أحد عن حصولھا، فقال    P29سأل محامي الدفاع بوكر  
بالقرب منھ. وأضاف    ا، حیث قام السجان بمداعبة صدر أحد األشخاص الذي كان واقفً وقف في طابور االنتظار بالقرب من باب الفرع

P29  بأكملھأنھ ال یتذكر جمیع األشخاص، أو المشھد . 

 إنھ قد شاھدھا.   P29عّما إذا شاھد حصول واقعة المداعبة أم إذا سمع بحصولھا فقط، فقال   P29ل بوكر سأ

عّما إذا سمع من معتقلین آخرین في فرع الخطیب عن حصول حاالت العنف الجنسي،    P29سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
بالخوض   [للعنف الجنسي]  سبق لھم وأن تعرضوا  الذینشخاص  األ   یقوممن النادر في ثقافتھ أن    أنھ  اإنھ ال یتذكر، مضیفً   P29فقال  
 . األمرفي 

أن یوضح كیفیة معرفتھ بمكان الجسر األبیض، وفرع الخطیب، وأن یخبر المحكمة عن مدى    P29طلب محامي الدفاع فراتسكي من 
منھا   ا، وأضاف أنھ كان متأكدً طویًال   اوقتً استغرق منھ  عقب اإلفراج عنھ    رسم [خریطة ذھنیة]  إن  P29  الفرعین، فقالتأكده من مكان  

فقط بعد أن عاود زیارة الفرع. وخلص إلى أنھ اعتُقل في الجسر األبیض بادئ   اال أكثر، ولكنھ تأكد منھا تمامً   %80  - %  70بنسبة  
 . نقلتھ إلى ھناكالسیارة التي  تحركاتاألمر، وذلك بعد أن حلل 

من أنھ كان   اإن متأكد تمامً   P29على األقل، فقال    %80  -%  70من استنتاجھ السابق بنسبة    اعّما إذا كان متأكدً   P29تسكي  اسأل فر
 في الجسر األبیض. وجودهال تزال لدیھ بعض التساؤالت بشأن بینما في فرع الخطب،  

إنھ یعتقد أنھ طلب من الشرطة    P29أثناء استجوابھ من قبل الشرطة األلمانیة، فقال    P6ذكر اسم    P29قال محامي الدفاع بوكر إن  
 الكامل. P6األلمانیة أال تُدرج اسم 
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أن األمر    P29إیاد الغریب، فأوضح    ولیس من أقاربھو أحد أقارب أنور    P6التبس علیھ األمر بالظن أن  عّما إذا   P29سأل بوكر  
  قد اختلط علیھ جراء األخبار التي انتشرت بین الناس، وأن ذلك االسم قد ذُكر في سیاق قراءة أحد المنشورات فقط.

العالقة   استجوابھ، وتلكعلیھ أثناء    األلمانیة  عرضتھا الشرطةالتي    أصحاب الصورذكر أوجھ الشبھ بین    P29قال القاضي فیدنیر إن  
 أنھ قال ذلك في حینھا، ولكن لیس بإمكانھ أن یتذكر األمر على نحو جید اآلن. P29، فاستذكر تھفي ذاكر

أن   P29: "لم یكن بإمكان  وقرأ ما یليعن طریق استشھاده بمحضر استجوابھ من قبل الشرطة،    P29عاود فیدنیر إنعاش ذاكرة  
شبھ الشخص صاحب الصورة الثانیة المحقق الذي حقق معھ في فرع الخطیب. یتعرف على الشخص صاحب الصورة األولى، ولكن ی

 ذلك. P29"، فأقر أحدھما اآلخر ذلك، ولكنھ اعتقد في حینھا أن الشخصین یشبھ نغیر متأكد م P29وبدا 

إلى فرع الخطیب ثالث   P29على أصحاب الصور األخرى. وتوّجھ    P29: "لم یتعرف  واصل فیدنیر االستشھاد بالمحضر قائًال 
وقیل لھ في إحدى تلك المرات أن الضابط المسؤول عنھ الذي تنحدر أصولھ من الباب قد انشّق ، وذلك عقب اإلفراج عنھ.  امرات تقریبً 

 ذلك. P29عن النظام"، فأقر 

 ذلك. P29عّما إذا أخبره أحد أنھ سیتم سؤالھ عن المعنى الذي یحملھ اسم "أنور رسالن" بالنسبة لھ، فأقر  P29سأل فیدنیر 

إن صور [أنور] منتشرة على جمیع المواقع اإللكترونیة، ولكنھ بدا غیر متأكد مما إذا كان أنور ھو الشخص    قائًال   P29قال فیدنیر: "رّد  
على مواقع االنترنت أو وسائل اإلعالم، فقال   2عّما إذا سبق لھ وأن شاھد الصورة رقم    P29ل  الذي حقق معھ في فرع الخطیب. وُسئ

P29   إنھ لم یشاھدھا من قبل، وإن [إجاباتھ] غیر مرتبطة بما شاھده على اإلنترنت، وإنما تستند فقط إلى الذكریات ذات الصلة بفرع
 ذلك.  P29ر األسد"، فأقر وجود صورة لبشاأن یتذكر  P29الخطیب. كما كان بإمكان 

وأن ُسئل عن فرع الخطیب، وذلك أثناء استجوابھ للمرة الثانیة في فرنسا. ولم یكن بإمكانھ    P29قال محامي الدفاع بوكر إنھ سبق لـ  
إنھ لوال   P29، فقال  جلسة االستماعبالنسبة لھ قبل    اعّما إذا كان اسم "أنور" مألوفً   P29في حینھا أن یتذكر وجھ المحقق. فسأل بوكر  

 . اأبدً الجلسة، لما كان سیتذكر أي معلومات ذات صلة بأنور 

 عّما إذا كان یتذكر عدد الحاضرین في جلسة االستماع أم ال، فقال إنھ ال یذُكر ذلك.  P29سأل بوكر 

عّما إذا كان ھناك مترجم شفوي أم ال،   P29ثالثة أشخاص أثناء الجلسة، وسأل    وجودقال بوكر إن محضر االستجواب یُشیر إلى  
 P29عن الحدیث لبرھة، واستشار محامیتھ]. ثم سأل    P29في أن یُجیب على السؤال. [توقف  إنھ یتذكر، ولكن ال یرغب    P29فقال  

 بوكر عّما إذا كان یقصد السؤال عن جلسة االستماع األولى أو الثانیة. 

 تذكر.إنھ ال ی  P29فقال  قال بوكر إنھ یقصد جلسة االستماع الثانیة،

إن ذلك   P29فقال  ن من المحققین، ومترجم شفوي واحد.  ا، واثنP29وھم:  أشخاص قد حضروا تلك الجلسة،    ةقال بوكر إن أربع
 صحیح: سیدة، وشاب، ومترجم شفوي. 

بوكر عّما إذا كان یُشیر إلى الضابط   P29مدنیة، فسأل    اعّما إذا وصف المحقق على أنھ شخص نحیل، ویرتدي ثیابً   P29سأل بوكر  
 السوري الذي حقق معھ. 

من ذلك القبیل، وأنھ یتمنى لو أن بوسعھ أن یحدد ھویة ذلك   اأنھ قد یكون قال شیئً   P29قال بوكر إنھ یقصد ذلك الشخص، فأوضح  
 الشخص، ولكن لم یكن بإمكانھ أن یفعل ذلك.

: "سیدي، ال أتذكر التفاصیل ذات الصلة بجلسة التحقیق األولى،  P29عّما إذا تحدث المحقق بلھجة علویّة أم ال، فقال    P29سأل بوكر  
 ، وكنت قد شارفت على الجنون!"من الوقوف المتواصل أیامنحو خمسة ، كنت قد أتممت حینھافي ف

 . باالنصرافُسمح للشاھد 

كروكر    د.مع  من شأنھ أن یعزز الطلب الذي تقدم بھ  ] باإلدالء بشھاداتھم  P29أشار محامي المّدعین شارمر إلى أن قیام شھود [مثل  
 ضد الشعب السوري. موجھ والذي یتعلق بالعنف الجنسي المنھجي ال، إلى عنایة المحكمة

 

 . اُظھرً 12:15ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 
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