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

 لمراقبة المحاكمة 23التقریر 
 2021كانون الثاني/ینایر،  7و 6تاریخ الجلسة: 

 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 
 

  1أبرز النقاط:الملّخص/

 2021كانون الثاني/ینایر،  6 –للمحاكمة  الثالث والخمسون الیوم 

م قوات األمن ااقتح یةكیف ل، والذي اعتُِقل في الخطیب وفرع أمن الدولة، بشھادتھ حواعامً  30، البالغ من العمر P25أدلى  •
في مظاھرة. ووصف  اولم یشارك أبدً  اطالبً  P25من زعمت أنھم شاركوا في المظاھرات. وكان ل اعشوائیً   ھملاقریتھ واعتق

إذا كان قد تعّرف على أي من المّدعى  عّماغضب بأنھ رجل طویل القامة یخشاه جمیع المعتقلین. وعندما ُسئل  االشاھد أب
غضب، لكنھ واثق ا على أنور وعرفھ. وقال إن أنور لم یكن أب، لكنھ قال إنھ تعّرف اإن إیاد أ. بدا مألوفً  P25علیھما، قال 

یتراوح عمره  طفالً  P25بأنھ شاھد صور كال المّدعى علیھما على اإلنترنت. ووصف  P25من أنھ یعرف أنور. واعترف 
لى فرع إ P25في زنزانتھ في الخطیب ویعاني من رصاصة استقرت في ساقھ/قدمھ. ونُقل  كان معتقالً  اعامً  13و 10بین 

ظھر فیھا تصمیم فرع رسومات توضیحیة یَ  ثالثأمن الدولة حیث مرض وأُجبر على الوقوف تحت الماء البارد كعقاب. وقّدم 
 الخطیب وغرفة التحقیق.

 2021كانون الثاني/ینایر،  7 –الیوم الرابع والخمسون للمحاكمة  

)،  BKAفي مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في میكنھایم ( اعامً  37أجاب كریستیان كنابمان، ضابط شرطة یبلغ من العمر  •
(تقریر المحاكمة الثاني عشر الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة). وتم استجواب   P14على األسئلة المتعلقة بـ 

P14  صناعیة الكتشاف . استخدم كنابمان وزمیلھ صور األقمار ال2019من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في عام
مفقودة وكانت أقرب صور تَمّكن مكتب الشرطة  2012-2011إحداثیات مقبرة القطیفة. وكانت صور األقمار الصناعیة من 

ملیون شخص مدفونین في خنادق جماعیة  1.7أن ھناك حوالي  P14. وشھد  2014من العثور علیھا یعود تاریخھا إلى 
 ھذه المزاعم ألن عمق الخنادق غیر معروف وسیعتمد ذلك على كیفیة دفن الجثث. في المقبرة. ولم یستطع كنابمان تقییم 

  

 
المعلومات الواردة بین عالمتي اقتباس  " المحكمة الخاص بنا] وفي ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب   1

لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد    ایرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً   "ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون.
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021كانون الثاني/ینایر،  6 –للمحاكمة  الثالث والخمسون الیوم 

 من وسائل اإلعالم. بحضور شخصین وممثلین اثنین اصباحً  9:30بدأت الجلسة الساعة 

  نمحامي المدعیفورستر بالدینیوس كبدیل لشارلوت  المدعین ةمحامینائب  وحضرت. اد. باتریك كروكر حاضرً  نمحامي المدعی یكنلم 
 .خبیب علي محمد

 .برفقة محامیھ أندریاس شولتس  عند منصة الشھود P25 جلس الشاھد

 .غ بحقوقھ كشاھدوأُبلِ  P25 التعلیمات علىتمت تالوة وذلك.  P25فأّكد نزع كمامتھ. سی P25 إذا كان عّماالقاضي كیربر  تسأل

 ، [ُحِجَب االسم]P25شھادة 

  30 بأن عمره P25عن عمره. فأجاب  P25[ُحِجَب االسم]. ثم سألت القاضي كیربر  P25عن اسمھ. فقال  P25سألت القاضي كیربر 
 سنة.

 .یفضل عدم مشاركة ھذه المعلومات إنھقال شولتس . فP25سألت القاضي كیربر أین یعیش 

 .إنھ مندوب مبیعات P25 قالفعن وظیفتھ.  P25 القاضي كیربر تسأل

 بالنفي. P25  فأجابأو المصاھرة.  نسبإذا كانت تربطھ صلة قرابة بالمتھم سواء بال عّما P25سأل القاضي كیربر 

كان  في البدایة،إنھ  P25قال فمتى وكیف تم اعتقالھ.  وبیانفي سوریا وطلبت منھ شرح تجربتھ  P25ھ تم اعتقال  إن القاضي كیربر تقال
  اطالبً  P25 كانو[اعتقال] جمیع الناس.  أخذلقریة وأرادت اقتحمت قوات األمن ا، وذات یومالمعلومات].  ُحِجبَتفي المنزل في منطقة [

لتعتقلھ.  ][على سبیل المثال قوات األمن جاءت كان الناس یخبرونھ أنھ یمكنھ الھروب إذاو. التفتیشنقطة  المرور عبرمن  اولم یكن خائفً 
قاموا لسوء الحظ  عند اقتحام المنزل، ونقطة تفتیش كل یوم.  مائةأمام /عبر یمر إنھھناك شيء یستدعي الخوف ونھ لیس إلھم  P25 فقال

وقد كانت . اطلوبً كان م  إنھقال لھ الحارس ف. تھ الشخصیةبطاق أعطى الحارسَ فعن اسمھ حارس نقطة التفتیش سألھ . P25 ]اعتقالأخذ [ب
ب ُحجِ باسم، [ یسمون أطفالھمكان الجمیع و اشائعً  ھاسم كان و. فرد 3,000إلى  2,000حوالي بلغ عدد أفرادھا كبیرة حیث  P25عائلة 
یتمكن المعتقلون  حتى ال  [المعتقلین] فوق رؤوسھموقاموا بقلب قمصان في حافلة وجلس في آخر مقعد في الخلف.  P25. وضعوا االسم]

قام أحدھم  من العسكر وعتقال وبدأت في ضربھم. كان العناصر مركز االقامت قوات األمن بنقل المعتقلین إلى وأي شيء.  من رؤیة
 .وقام بإیقاظھأن ینھض ھ من) P25 (أحد جیرانشخص   طلبفبخوذة حتى فقد وعیھ.  P25ضرب ب

لكن  وكثیرة،  أمورحدثت حیث ثم انتقلوا إلى الخطیب.  أنھم [قوات األمن] اقتادوا المعتقلین إلى مكان توقفوا فیھ قلیًال  ا واصفً  P25تابع 
P25 وتعرضوا  بعد ذلك نزلوا من [الحافلة] في الخطیب ووقفوا لبعض الوقت و. أن یتذكرھایحب  الھناك الكثیر من األمور التي  قال إن

وكان   ،موجوًدا ھناك P25ر  كان جا وأیدیھم تؤلمھم. كانت أنھم ظلوا واقفین و P25 وتذّكرالقوات. في ھذه األثناء للتعذیب على ید 
  اقتادوا. ھیبعذتو باعتقالھوعلى الرغم من ذلك، قاموا  البعث]استخدام كلمة "حزب" لإلشارة إلى حزب في الحزب [من الشائع  مسؤوالً 

على  قویةصفعة أحدھم  صفعھإلى الطابق السفلي،  P25أثناء نزول و"). ساللموجود ذكر ى الداخل، إلى الطابق السفلي ("أالمعتقلین إل
أي  يیخف القرفصاء] للتحقق مما إذا كانفي وضعیة كان على المرء أن یقف ویجلس [و مالبسھم.كل  خلعكان على المعتقلین ووجھھ. 

 نیممدودت ساقاهكانت ثیابھ بالداخل وارتدى ن. وھ ھو واآلخر اعتقالفي أي غرفة تم  P25 یتذكرلم وإلى الطابق السفلي.  اقتیدواشيء، ثم 
كان ھناك مرحاض صغیر بال باب. و. لكنسیان ذ P25وال یمكن لـیعرف القواعد. كانوا في غرفة بھا العدید من األشخاص،  م یكنألنھ ل

أن  طلب منھویمد ساقیھ  لماذا كان P25سأل وغضب ("ال أعرف اسمھ الحقیقي").  ادعى أبن دخل شخص یُ یممدودت ساقاهكانت بینما و
ثم انتظر   "].اھذ دعوت اذما لم"ال أع [تم توجیھ ھذا االقتباس األخیر إلى المترجم، قائًال ") أعلم(" ال  P25قام بجلد یخلع قمیصھ و

". كانت طبیعة السجن مرعبة. !شان هللان یصرخون "اتركوني!" و"م االمعتقلون التحقیقات. اعتادوا أن یسمعوا أصوات تعذیب وأشخاصً 
لك في ذو[یدخلون السجن].  علینایدخلون   أشخاصسمعوا أصوات تعذیب وكان ولم یتمكن المعتقلون من التفریق بین النھار واللیل. حیث 

".  اإلصابة بطلق ناريبشكل شائع لإلشارة إلى "ستخدم تُ "متصاوب/اتصاوب"  P25 التي استخدمھا مصاب [الكلمةدخل طفل الوقت، 
، ولكن تمت  یقصد "عائلة الطفل" P25وكانوا یریدون [كان ] (أصیب على ید الجیش). تھشھاداإلدالء بنفس المصطلح طوال  استخدمو

وكانت ي العالج]. إلى طرابلس [لتلقّ  نقلھالنھایة.]  إال فيلم یتم توضیح ذلك و ،أجھزة المخابراتلإلشارة إلى بشكل خاطئ  ذلكترجمة 
  دواء حبة یأخذكان   اعامً  70كان ھناك رجل یبلغ من العمر و. قومون بتعذیبھیدخلون [الزنزانة] ویكانوا . ساق الطفل مصابھ وكان یبكي

 وجھھ [یقذفون الحبة على وجھھ]. ھا فيیضربونكانوا ولضغط الدم. 
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ذا كان قد تم قلب قمیصھ على رأسھ أم كان  ما إ P25. في البدایة لم یذكر معھللتحقیق (باستخدام الدرج) إلى الطابق العلوي  P25 اقتید
فیھا طاولة  كان دخل غرفة ون تحتھا. یتمكن من الرؤیة مكان  حیث: ا كانت عصابة عینینلكنھ تذكر بعد ذلك أنھومعصوب العینین. 

عصا بعندما یمسك أحدھم  بتقلید P25[قام  بیده  ھكذا وكان یفعل ویحمل عصا  االیمین، كان أحدھم جالسً  وعلى. محقٌق خلفھاكان یوجد و
 إنھدأ [المحقق على األرجح] بالقول بو ].ما ابطریقة تھدیدیة وكأنھم سیضربون شخصً  بشكل خفیفبید واحدة ویضرب بھا یده األخرى 

 على P25ضرب ب[ربما الشخص الذي یحمل العصا]  قام لكنھوال یتذكر ما حدث، و. اشیئً  P25 لم یفعل. فاالعتراف P25ینبغي على 
المشاركة في  یفعلھ (بشيء لم  P25بعد ذلك، اعترف و. اما زال األثر موجودً حتى یومنا ھذا ویشعر بألم فیھا  P25 ومازالساقھ/قدمھ. 

طویل القامة كان یقوم بتعذیبھ   ال ینسى رجًال  إنھقال  P25ولكن  .اقد كان طالبً ؛ فلم یشارك في المظاھراتحیث إنھ مظاھرات). ال
 الذي P25ھذا ما رواه الناس لـ كان  شخصیة في مسلسل تركي. ( ومیماتي غضب ااسمھ أبكان وإھانتھ ھو والمعتقلین بأبشع اإلھانات. 

  والمعتقلون P25ان ، كغضب يأب دور ویكون)، سّجانان وكانا یتناوبان(كان ھناك  كان السّجانون یأتون عندما ).لم یشاھد المسلسل 
بقي  ،بعد ذلك]).  ما إذا كان علیھم خلع [مالبسھم P25لم یتذكر ( كان علیھم أن یركضوا إلى الحائطو . شدید خوفب یشعرون اآلخرون

P25  ،بین  یمیزون المعتقلون ولم یكن أیام).  10أكثر من كانت إنھا  الكنھ قال سابقً و[ھناك] لمدة عشرة أیام (قال إن ذاكرتھ مشوھة
 . یأتي معتقل جدید كانوا یسألونھ عن الوقت كان النھار واللیل، وعندما

واآلخرین   P25سیتم إطالق سراحھم. وأخذ السّجانون اآلخرون أنھ  والمعتقلون P25في أحد األیام جاء السّجان ونادى أسمائھم وظن 
ن خائفین  ووالمعتقلون اآلخر   P25وكان أمن الدولة. فرع بالستیكیة وتم نقلھم إلى سجن آخر:  حافلة. وكانت أیدیھم مقیدة بأشرطةإلى 

وجعلوھم  ، عتقلین حلق رؤوس المقام السّجانون بعن ھذا الفرع. عندما دخلوا [الفرع]،  یكونوا یعرفون أي شيءألنھم لم  ومرعوبین
على   ابأنفلونزا شدیدة ولم یكن قادرً  P25نتیجة لذلك، أصیب ون االستحمام بماء شدید البرودة.  یالمعتقل وكان علىمالبسھم،  یخلعون

بطنھ وأمره بخلع  على P25 [إلى الزنزانة] وضرب السّجاندخل ف اعدة]، الباب [ربما لطلب دواء/مسقام بطرق  فتناول الطعام والشراب. 
كان  ، P25بالنسبة لـ لوقوف مرة أخرى تحت الماء البارد.كان علیھ اثم  ،استراحة قصیرة P25مالبسھ والوقوف تحت الماء البارد. أخذ 

  رَ كَ وذَ ]. P25[لم یقم المحقق بضرب  اوكان المحقق جیدً  ةتحقیق واحد خضع لجلسةھناك نفس األحداث: وقعت ذلك أیسر من الخطیب. و
P25  استدرك(في الخطیب  التوقیع على أوراق بیضاءكان علیھم  إنھأنھ نسي أن یقول  P25  ال أتذكر ما إذا كان ذلك في قائًال" ،

والمعتقلین  P25تم نقل  )، المدة التي قضاھا ھناك P25لم یتذكر ( بعد اعتقالھ في سجن أمن الدولةوالخطیب أم في أمن الدولة"). 
محكمة ثم أخذوھم المعتقلین إلى ال اقتادوا. قبل ذلك، قتل وسرقة ارتكبوا جرائم مع أشخاص سجنفي الزج بھم تم واآلخرین إلى المحكمة. 

ان قد شارك في  إذا ك عّما : "أنت لست منھم" وسألھP25قال لـحیث  . اكان القاضي جیدً وسجن مع المجرمین]. الفي حافلة إلى ھذا [
تم . وP25 قاموا بختم یدف. األنھ كان خائفً  یقم بالتظاھرعن السبب فقال لھ إنھ لم  P25سأل القاضي فال.  P25قال لھ فمظاھرات. 

 سراحھ وعاد إلى منزلھ.إطالق  

  حادثة كبیرة حیث أصیب شخص (لم یكن یرید أن یقول من حدوث إنھ یتذكر P25 قالفمتى تم اعتقالھ.  P25 سألت القاضي كیربر
 .فبرایرشباط/ 4كان یوم  إنھو). كان

 .2012أنھ كان عام  P25عن العام. فأجاب  P25سألت القاضي كیربر 

إنھ لم یكن یعرف، ولكن األشخاص الذین تم [اعتقالھم] قبلھ  P25الخطیب. فقال فرع كیف عرف أنھ كان  P25سألت القاضي كیربر 
ق سراحھ (بأن الفرد طلِ بذلك عندما أُ  P25حیث یأخذونك إلى الخطیب، ثم إلى أمن الدولة. علم قالوا إنھا كانت نفس اإلجراءات: وبعده 

 ى الخطیب، ثم إلى أمن الدولة).یذھب بشكل تلقائي إل

ھناك باب  ھ كانأن وتذكر. ذھنھ مشوش/قلیًال  مشوشإنھ  P25قال فأمن الدولة.  فرع كیف عرف أنھ كان P25سألت القاضي كیربر 
عندما دخلوا و حیث یقع أمن الدولة]).  كفرسوسةدخلوه (كان یدرس الفرنسیة في جامعة المزة [التي تقع بالقرب من  /من خاللھ عبروا

 P25بعد اإلفراج عنھ سأل والداخل بالحافلة. إلى ساحات وأخذوا المعتقلین  /میادینتألف من یكان وكثیرة.  فرع أمن الدولة رأوا أشیاءً 
 في الخطیب ثم یُنقل إلى أمن الدولة]. أوالً  الفرد یعتقلالخطیب ثم أمن الدولة [كان فقال الناس إنھ  األمرعن 

. ولم تكن اأنھ ال یستطیع نسیانھ. كان أبو غضب طویل القامة ونحیفً  P25غضب. فأجاب  اأن یصف أب P25طلبت القاضي كیربر من 
 لھجتھ من دمشق (ربما كانت من دیر الزور أو من تلك المنطقة).

وینظر ألعلى، وبالتالي،  اجالسً   P25كان وقد إنھ كان بطولھ أو أطول.  P25غضب. فقال  يعن طول أب P25سألت القاضي كیربر 
 ربما شعر أنھ طویل.



International Research and 
Documentation Center  
 

 
 

4 
 

إن  P25 قالفین. إذا كان یمكنھ التعرف على أي شخص من المتھمَ  عّما تالنظر إلى یمینھ وسأل P25طلبت القاضي كیربر من 
أعرف  حیث إنني ]: أنوررأیت ھذا الرجل [": P25قال ولكن ..." ["ھممم"]. و"وجھھ مألوف،   -الشخص الذي في الخلف [إیاد أ.] 

أثناء استجواب الشرطة، فقال لھم إنھ رأى  اصورً  P25عرضوا على  وقد ".ضبغ الكنھ لیس أبو] مالمح [وجھھ]، تعرفت على[
بصراحة، عندما عاد إلى المنزل، شاھد نھ وإ. یره مل اإنھ كمسلم ال یستطیع أن یقول شیئً  P25قال و ].أنورالشخص الجالس في المقدمة [

P25  ًقامحیث على اإلنترنت.  اصور P25  اختیاره كان صحیًحا، ولكن كاسم أنھوعرف بالبحث ... 

 ھلكنولسنوات.  P25في ذھن  كان لكنھوھو،  لم یكن الصحیح ھو أنھ األمرإن  P25قاطعتھ القاضي كیربر سائلةً ما ھو الصحیح. فقال 
 في المرة األولى. P25 قام بضربلم یكن ھو الذي 

غضب أسود اللون وال یمكنھ  يإنھ یعتقد أنھ لیس ھو. حیث كان شعر أب  P25غضب. فقال  اأبھو إذا لم یكن  عّماسألت القاضي كیربر 
 . الكن ھذا الشخص [أنور] یبدو مألوفً ونسیان طولھ. 

یعرفھ  م یكنل إنھ تم اعتقالھ وأنھم وضعوا طفًال  P25قال فطرابلس.  إلى نقلھیریدون  كانوا عن الطفل الذي P25سألت القاضي كیربر 
قال إنھ  وقدمھ.  رصاصة داخل عظم ساقھ/ كان ھناك إنھ قالفما خطبھ.  P25وسألھ  اكان [الطفل] یبكي كثیرً حیث . والمعتقلین P25مع 

كان الصبي وألنھ تعاطف مع الطفل.  P25أرادوا معاقبة والذھاب إلى طرابلس وألقوا القبض علیھ وھو في الطریق.  كان یریدأصیب و
إذا لم یصمت، فسوف  إنھما إذا كانوا یضربونھ)، لكنھم كانوا یقولون لھ  P25  [الزنزانة] (ال یعرف یدخلون السّجانونیبكي وكان 

 یذبحونھ. 

 .ا عامً  13عام، ربما  12إلى  10من  P25سألت القاضي كیربر عن عمر الطفل. فقال 

  ھ رأى أي جثث في السجن، ولكن كانإنھ ال یتذكر أن P25االعتقال. فقال  فترة في اإذا كان قد رأى جثثً  عّما P25القاضي كیربر  تسأل
لھ وأحضروه إلى المعتقلین. وقاموا بتعذیبھ بشدة لدرجة   االتقطوا صورً كانوا قد ] الجیش السوري الحر. لعناصرشخص یقدم الشاي [ھناك 

 من نزع القمیص عنھ. وكان یبكي من األلم. ناھیك عن أصوات التعذیب الكثیرة. نووالمعتقل  P25أن قمیصھ علق في جسده ولم یتمكن 

 ].یرید استراحة [ال "كل شيء على ما یرام اآلن"أن : P25یرید استراحة. فأجاب  P25سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

  كان ھناك مظاھرات أنھ P25ذلك. فقال  P25قال إن الطفل أصیب في مظاھرات وسأل كیف عرف  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 .بذلك الشكلاالستنتاج عندما یدخل المرء ذلك ھو  لم یقم بسؤالھ، ولكن إنھوفي ذلك الوقت. 

سألھ ما إذا كان قد  ال یتذكروإنھ في ذلك الوقت، كان ھناك مظاھرات فقط.  P25. فقال اإذا كان ذلك افتراضً  عّماسألت القاضي كیربر 
 إنھ ال یتذكر كل التفاصیل. P25قال والوقت). مرور مع  P25أم ال (نسي 

أن الطفل كان   اإذا كانوا یعرفون أیضً  عّماوسأل  ،قبل ثماني سنوات ذلك حدثأنھ أمر یمكن تفھمھ حیث  P25القاضي فیدنیر لـفأّكد 
 إنھ لم یفھم السؤال. P25قال ف. امصاب

نعم، كانوا یعرفون. وال یتذكر ما إذا كان قد رآھا،    P25إذا كان السّجانون على علم بإصابة الطفل. فقال  عّما P25 سأل القاضي فیدنیر
  كانفي ذلك الوقت، و. اقدمھ، كان یبكي كثیرً  أنھ عندما كان یحرك ساقھ/ P25ولكن الطفل قال إن الرصاصة كانت في العظم ویتذكر 

 P25وعندما خرج . یخرجالفرع] لرؤیتھ [الطفل] ثم  مالزنزانة أیدخل  ما إذا كان P25 ویدخل [لم یوضح ااألخ األكبر للطفل یدفع نقودً 
 في الخطیب.ال یزال [الطفل]   كانمن الخطیب 

ال، حیث خرج قبلھ. ولكنھ یتذكر أنھم [عائلة الطفل] كانوا  P25یعرف ما حدث مع الطفل. فقال  P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 إنھ ال یعرف [لكنھ یتساءل] ما إذا كان الُمھّرب من الشرطة. P25ام بتسلیمھ. وقال یریدون تھریبھ إلى طرابلس، ولكن الُمھّرب ھو من ق

إنھم لم یكونوا یقدمون مساعدة، إال إذا كان لدى شخص ما ضغط دم   P25إذا كان الطفل قد تلقى مساعدة. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
أنھم كانوا  یذكرما إذا كان الطفل أو شخص مسن، ولكنھ  P25أو شيء من ھذا القبیل، ولكن لم یعرض علیھ أحد المساعدة. وال یتذكر 

 .على الشخص الحبوب تادوا إلقاء/ قذفقن وأنھم اعالحُ یذكر  P25 كانباإلبرة [إعطاء الحقنة بعنف].   ثقبھ یقومون بوخزه/

من الطلب.   اال، لم یفعل ذلك، ألنھ كان خائفً  P25نفسھ قد طلب المساعدة من أجل إصابتھ. فقال   P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 یفوق األلم.  فكان الخو
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ما  یعرف  P25لم یكن و. الناسوقام بتعذیب  امرعبً كان  غضب اأن أب P25 فأجاب .یخاف منھ P25كان  ما الذيسأل القاضي فیدنیر 
 قبل [االعتقال] في السجن یتحدثون عن الكھرباء وخلع األظافر. الناس  كان. یمكنھ أن یفعلھ

تنظیم اعتادوا إن الناس  P25قال ف. لالعتقالإذا كان ھناك سبب  ما  P25العدید من األشخاص وسأل نھ تم اعتقال إ قال القاضي فیدنیر
قوات األمن] یریدون قمع   كانت ھناك مظاھرات من أجل الحریة وكانوا [النظام/ ،ذات مرةوالعدید من المظاھرات في قریتھم. 

یذھب إلى الجامعة وكانوا یأخذون  كان حیثبدون سبب.  P25 وتم اعتقالر أحد عن آرائھ. أن یعبّ  یریدوالم حیث إنھم المظاھرات. 
 .P25ولم یكن ھناك شيء ضد  ویقومون بالتفتیش ھالھویة الخاصة ببطاقة 

 نعم، كانت عشوائیة. P25إذا كانت االعتقاالت عشوائیة أم كانت ألشخاص معینین. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 

إن منزلھم كبیر. ودخلت الشرطة وكان ألخیھ الصغیر  P25قال فذكر حادثة حصلت من قبل الشرطة.  P25قال القاضي فیدنیر إن 
إنھ ال یتذكرھا)، ولكنھ ال  P25صندوق نقود [حصالة نقود]. حیث قام أحد ضباط الشرطة بإخفائھا أو أخذھا (حدثت أشیاء كثیرة قال 

 ینسى الطریقة التي دخلوا بھا والحافلة.

بدالت عسكریة،  یرتدون كانوا ذلك. حیث  P25فأّكد . ارسمیً  ان یرتدون زیً م كانوا عسكرییإنھقال  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 مثل المعتقلین. [بلباس مدني] ولكن في الخطیب كانوا یرتدون مالبس مدنیة

إنھ أثناء جلوسھم في الحافلة، كان   P25عن الرحلة في الحافلة إلى الفرع وسأل ما الذي حدث وكم استغرقت. فقال  سأل القاضي فیدنیر
  ]نفس الكلمة المذكورة أعاله "مسؤول" P25] على ساقھ، لكنھ كان [استخدم اأو بندقیة بحربة وضرب [شخصً  اھناك عسكري یحمل سكینً 

 بالخوذة على ظھره ثم على رأسھ. P25 وُضربفي حزب [البعث] في القریة. 

تعرضھ  ھ شعر بألم شدید جّراءبإیقاظھ. ویذكر بأنقام جاره بأن نعم و P25قد فقد وعیھ. فقال  P25سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
 ضرب بالمعدن على رأسھ. لل

عن شخص كان  ضنا للتعذیب. وطُ الحافلة لمدة ساعة وتعرّ قلنا في : "نُ قائًال  P25اقتبس القاضي فیدنیر من محضر استجواب الشرطة لـ
 نعم حیث  P25قال ف. اصحیحً  ذلكإذا كان  ما  P25 بخوذة. وكانوا یقومون بلكمنا وركلنا". سأل القاضي فیدنیر تبرِ وضُ بجانبي بسكین 

ما إذا كان على األرض أو   P25یتذكر  ولمخلفھ.   كان ربما بلالسكین لم یكن بجانبھ، ب ُطعنلكن الشخص الذي وإنھ یتطابق مع ما قالھ، 
".  انتبھ لما تقولھقال لھ [العسكري]: "فقال لھ [الشخص الذي ُطعن] "أنت". ف "]؟من ضربك [طعنك": قام بسؤالھ لكنھ [العسكري]وخلفھ. 
 كان علیھ أن یقول إنھ جرح نفسھ.حیث 

أنھم كانوا یضربون  حیث یذكر ، نعم. P25قال فإذا كان قد أصیب أشخاص آخرون قبل الذھاب إلى الزنزانة.  سأل القاضي فیدنیر ما
لكنھم صفعوه  وما إذا كانوا قد ضربوه أثناء وقوفھ،  ولم یتذكرعن صنادیق الطعام).  مختلفةبدو ت كانتالناس وینقلون صنادیق أسلحة (

حزب [البعث]  مسؤول تم صفعض ھو اآلخر للضرب. كما كان من بینھم إمام مسجد، وتعرّ  نھأغیر مرة أثناء نزولھ إلى الطابق السفلي. 
 للمعتقلین.بالنسبة ] امفاجئً  اأمرً  /كبیرة قضیة[ ا كبیرً  اأمرً ذلك ألنھ كان  P25 تذكر] مرة واحدة. اسابقً  P25 الذي ذكره [نفس الشخص

 من قبل الدولة [الحكومة]. كان یعتقد بأنھ ینبغي احترامھمألنھ قد تفاجأ كان 

إنھ   P25قال فإذا كان جمیع األشخاص الذین كانوا على متن الحافلة قد تعرضوا للضرب واقتیدوا إلى الداخل.  عّماسأل القاضي فیدنیر 
نزلوا إلى الطابق السفلي   /من الحافلة أن جمیعھم نزلوا یذكرلكنھ و)، أن ینظروا حولھمكان معصوب العینین (كان یُمنع  فقد ال یتذكر،

 یعني]. P25كان   ح أیھمانفس المصطلح معنیان ولم یتضكان ل[

  الم یكن قادرً  إنھإنھ ال یتذكر و P25قال فالساحة.  في المیدان/ اشخصً  40ھناك أكثر من  إنھ كانقال  P25أن  إلى القاضي فیدنیر أشار
نسي قد ، الوقتبعد فترة من  وقد یكون . 40أكثر من  كانوا ربماو في الحافلة،  من األشخاص ھناك الكثیر غیر أنھ كانعلى الرؤیة. 

 لكنھ نسي اآلن.ومدة اعتقالھ، حیث إنھ كان یتذكر كم كانت بعض التفاصیل. 

 ن المدة التي بقي معتقًال ع P25 . وسأل القاضي فیدنیر2012فبرایر  شباط/ 4نُقل إلى الخطیب في  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 ال یستطیع التذكر.  ولكنھ، 15أیام. ربما  10إنھ یتذكر أن األمر استغرق أكثر من  P25فیھا. فقال 

في المرة نھ إ P25قال فالسفلي. أو الطابق الطابق العلوي  إلىإلیھ، على سبیل المثال،  أخذوهن المكان الذي ع P25 سأل القاضي فیدنیر
 ، أخذوه إلى الطابق العلوي.P25 قاموا بالتحقیق مععندما و إلى الفرع] أخذوه إلى الطابق السفلي.  P25األولى [عندما وصل 
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تم إحضاره  اواحدً   اكان علیھم خلع مالبسھم. وتذكر أن شخصً ذلك. حیث  P25فأّكد . P25سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان قد تم تفتیش 
 آخر. ةمعھم كان معھ حشیش. وأخبروه بأنھ رجل محترم وال یشارك في المظاھرات ونقلوه إلى مركز شرطة جنائی

 إنھم لم یكونوا یریدون أن یقوم الناس بالتفكیر/ P25. حیث قال P25ما قالھ  ااقتبس القاضي فیدنیر من محضر استجواب الشرطة مكررً 
أرادوا أن یظل الناس جاھلین وأال یسألوا عن  م إنھوفقراء. كانوا الناس وبأن كان یعمل لدفع تكالیف دراستھ الجامعیة.  إنھالتأمل. و
 السیاسة.

 أنھ نزل بعض الدرجات. P25فأجاب إذا كان تحت األرض.  عّماوسأل  اقال إنھ كان قبوً  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 

یقم  (لم متر 3x4أو  3x3مساحتھا  عندما دخل الزنزانة، ربما كانتنھ إ P25قال فوصف الزنزانة.  P25طلب القاضي فیدنیر من 
 لم تكن ھناك وسائل/وجلس بالقرب من المرحاض. و  P25لـمتسع ھناك لم یكن ولھ باب.  ولم یكنكان المرحاض في الزاویة و). بقیاسھا

ألن أحد  ذلك كان یعلمحیث أنھ مطبخ السجن. یعتقد  P25  كانلف الزنزانة ضوء أبیض، وخوكان . مرحاض أدوات للتنظیف وال ورق 
یأكل لیعیش   وكان الفردبعض الوجبات.  كانوا یقدمون للمعتقلالمعتقلین كان یذھب معھم للمساعدة [على سبیل المثال في تقدیم الطعام]. 

 [فقط لیبقى على قید الحیاة]. 

كان ھناك قرنبیط مع   اوأحیانً  مر (من األشجار)،ال زیتون الأنھ كان ھناك الكثیر من المربى و P25سأل القاضي فیدنیر عن الطعام. فقال 
  البروكلي،] أنھ مثل بالتوضیح P25 قامبذكره ألنھ كان باللھجة السوریة. لذلك،  P25برغل [لم یكن المترجم یعرف االسم الذي قام 

 . بائتحصل كل شخص على بیضة وخبز عربي  كماولكنھ لیس بروكلي. 

 لم یستطع التمییز. إنھ  P25على التمییز بین النھار واللیل. فقال   اإذا كان قادرً  عّما P25فیدنیر سأل القاضي 

كان ینام على جنبھ، ثم على ساق أو بطن   اللنوم. فأحیانً  متسعأنھ لم یكن ھناك  P25كیف كان ینام. فأجاب  P25فیدنیر سأل القاضي 
 شخص ما. وبعض الناس ظلوا جالسین. 

 إنھ لم یكن ھناك ھواء على اإلطالق.  P25ء. فقال سأل القاضي فیدنیر عن الھوا

یتذكر ما  ولم یكن ، بالطبع،  P25قال فعن حالة المعتقلین بعد التحقیقات. وإذا كان قد الحظ أي إصابات  عّما P25سأل القاضي فیدنیر 
حیث كانوا . التحقیقكان ذلك بعد  بطبیعة الحال /عادةً و. قد تعرضوا للتعذیب الكنھ رأى أشخاصً وأم بعده،  التحقیقإذا كان ذلك قبل 

 یُجب یقومون بتعذیبھ.وإذا لم یقومون بسؤال الشخص 

عن أمور عامة مثل،   كانوا یتحدثونإنھم  P25قال فالتعذیب.  بشأنآخرین  معتقلینإذا كان یتحدث مع  عّما P25سأل القاضي فیدنیر 
النار علیھم [األغنام] بإطالق الجیش  وقام. كان یرعى أغنامھ اكان راعیً  ابدویً شخًصا  P25وتذكر . وما شابھ ذلك"من أین أنت؟" 

ھ بكى وقال، "ماذا  لكنوومعتقلون آخرون] لھ أن یشرب [بعض الماء]،  P25" وقلنا [ت األغنامكان یصرخ "ذھبو. إلى ھنا وأحضروه
 لي؟" حدث

لكنھ ال یعرف ما  و، اأصواتً  إنھ كان یسمع P25قال فقد سمع أصوات تعذیب من الطابق السفلي.  P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 من أماكن أخرى، ألنھ كان ھناك فتحة تحت الباب.  م أ التحقیقمن غرف  ت تأتيإذا كان

إنھ ال یتذكر ما إذا كان   P25األصوات، على سبیل المثال، طوال الیوم. فقال یسمع فیھا  P25سأل القاضي فیدنیر عدد المرات التي كان 
 طوال الیوم.

إنھم بعد أن أخرجوه من المكان الذي كان   P25قال فالتحقیق لم یكن في القبو.  قال إن P25أن  اإذا كان صحیحً  عّماسأل القاضي فیدنیر 
لكنھ صعد و. ، سواء الطابق األول أو طابق آخرأي طابق  إلى یعرف ولم یكنم). ل السال/الدرجفیھ [الزنزانة]، أخذوه إلى طابق علوي (

 القبو. إلى طابق علوي، ولم ینزل إلى

  إنھ یتذكر طفًال  P25ب عندما كان في الطابق العلوي. فقال قد سمع أصوات صراخ من التعذی P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
[غرفة   P25وكان یبكي كثیرا وكان خائفا. حیث دخل  الیھ. وكان اسمھ [ُحجب االسم]. كما أنھ كان صغیرً ع P25كان معھ وتعرف  

 التحقیق] وسمع صوتھ.

 سیقول إذا تذكر أي شيء. إنھإنھ ال یتذكر. و P25آخر. فقال  اإذا كان قد سمع شیئً  عّماسأل القاضي فیدنیر 
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كان  واالسم]  ُحجب [ كان حیث إن اسمھ. یتذكره P25وبأن . اعامً   15إنھ كان أقل من  P25سأل القاضي فیدنیر عن عمر الطفل. فقال 
[اآلخر؟].  شقیقھتم اعتقال شقیقھ وبُترت ساق و. وشقیقتھاالسم] ووالدتھ  ُحجب[ توفي ھو. واآلن خالل األحداث [الثورة]، امتوفی والده

 سقطت قنبلة علیھم.حیث 

 ذلك. P25فأّكد ذلك لم یحدث في السجن.  أن اسأل القاضي فیدنیر ما إذا كان صحیحً 

ید من ولكنھ لم یتحدث معھ، ألنھ كان ھناك العد یبكي،إنھ رآه  P25تحدث معھ [الطفل]. فقال قد  P25سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
 والدتھ تقلق علیھ.وكانت لكنھ ال یرید ذكر اسمھ. و، P25آخر یعرفھ  فرد  ا. وكان ھناك أیضً عائلتھمأفراد 

 اربما اثنین أو ثالثة، لكنھ [كان متأكدً  P25قال فعن عدد األشخاص الذین كانوا حاضرین أثناء التحقیق معھ.  P25فیدنیر سأل القاضي 
 على األریكة. وشخصالمكتب طاولة خلف   شخص] كان ھناك ھمن أن

لم یخدم [في  حیث إنھ . أنھ كان یرىإنھ ال یستطیع أن یعرف، حتى لو  P25قال فرتبة عالیة.  اسأل القاضي فیدنیر ما إذا كان أحدھم ذ
من  مثل التي استخدمھانفس الكلمة العربیة مرة أخرى،  P25فقط بأن الشخص الموجود خلف الطاولة كان [استخدم  یخمن فھوالجیش]. 

 ]. "كبیر لى أنھ "یحظى بتقدیر كبیر"/ "مسؤولع ا . ھنا، یمكن ترجمتھ"مسؤوالً "قبل 

[الشخص اآلخر] أن   طلب منإنھ ال یتذكر أن [المحقق]  P25تعلیمات بالضرب. فقال  إذا كانت ھناك أوامر/ عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .P25] ونسیھ ا. وربما قال [شیئً P25یقوم بضرب 

تؤلمھ وتحولت إلى اللون األزرق. وال یتذكر كیف   اإن قدمھ كانت دائمً  P25سأل القاضي فیدنیر عن آثار الضرب على القدمین. فقال 
 . لیًال قكانت عندما أُطلق سراحھ، ولكنھا كانت تؤلمھ 

إنھ لم یفھم. كرر القاضي فیدنیر  P25قال ف یعاني من أعراض طویلة األمد بسبب إصابة.  P25إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
عندما و. بألم  كان یشعر، الكن عندما یكون الجو باردً و[اإلصابة/الضرب]،  ذلك إنھ ال یعرف ما إذا كان ھذا بسبب P25قال فالسؤال. 

 شيء آخر.  م بسببقدمھ أ قال إنھ ال یعرف ما إذا كان ذلك بسبب ساقھ/ P25 ولكن؟". بھذا الشكلیمشي یسألھ الناس "لماذا تعرج 

أنھ بعد إطالق سراحھ من السجن،   P25بكسر. فأجاب  اقال أثناء استجواب الشرطة إنھ كان مصابً  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
في  و[كسر غیر مكتمل].  اشعریً  ا أم كسرً  ابت المعلومات]، ولكنھ ال یتذكر ما إذا كان أحدھم قد أخبره ما إذا كان كسرً من [ُحج اطبیبراجع  

 . في حالة فرار مداھمات وكانوا یفرون/ عملیات اقتحام/ ا، ألنھ كانت ھناك دائمً ایشعر كثیرً یكن ذلك الوقت، لم 

أنھ تعرض للجلد لحظة دخولھ السجن. وكانت المرة  P25قال إنھ تعرض للجلد مرة أخرى. فأجاب  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 اھناك أیضً و واآلخرین مثل قطیع من األغنام.  P25الثانیة عندما دخل أبو غضب ولم یخلع المعتقلون مالبسھم بسرعة وقام بضرب 

 نسیانھا. P25تفاصیل یحاول 

كان أسلوب الجلد.  اغالبً إنھ ال یتذكر، ولكن  P25المعتقلون اآلخرون عن أسالیب تعذیب أخرى. فقال  تحدثإذا  عّماسأل القاضي فیدنیر 
من عائلة [ُحجب االسم] من [ُحجبت  (الشخص الذي كان یقدم الشاي) وشخص مسن اولم یر سوى شخص واحد تعرض للتعذیب كثیرً 

 اسم الشخص الذي كان في البرلمان [ُحجب االسم].  كانالمعلومات] والذي كان أحد أقاربھ في البرلمان ولم یقم بمساعدتھ. 

  لم یرَ  P25قال أثناء استجواب الشرطة إن بعض المعتقلین تحدثوا عن الكھرباء والماء الساخن، ولكن  P25أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
 ] لكنھ لم یره. عنھ  P25 الماء [سمعأسلوب یشبھ وكان الجلد.  سلوبأكان  اغالبً لكن و، ا ن ھذا كان صحیحً إ P25قال ف. یتعرض لذلك ولم 

نھ اآلن یعاني من رھاب نفسي مما حدث. ففي إ P25إذا كان یعاني من آثار نفسیة حتى یومنا ھذا. فقال  عّما P25 سأل القاضي فیدنیر
یتشاجرون. وربما یكون بسبب الخوف أو القلق. ولكن قبل السجن، لم یكن لدیھ  اترتعش یداه عندما یرى أشخاصً  بعض األحیان، ترتجف/
 [شكوى] من أي شيء.

 P25ارتعش عندما طلبت منھ الشرطة بطاقة ھویتھ. فقال  في استجواب الشرطة أنھ ارتجف/ أعطى مثاالً  P25قال القاضي فیدنیر إن 
ھذه دولة ملتزمة بالقانون ولیست مثل  فربما كان األمر كذلك من قبل، ولكنھ اآلن أفضل. حیث إنھم لیسوا مثل الشرطة السوریة.  أنھ

 . القوي الضعیف یأكل سوریا حیث
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 *** دقائق  10استراحة لمدة ***

 

إن المعاملة التي تلقاھا  P25عن المعاملة في فرع أمن الدولة، وعن السّجانین، والطعام، وما إلى ذلك. فقال  P25سأل القاضي فیدنیر 
أو رغیفین من الخبز.   اأنھم في أمن الدولة كانوا یقدمون لكل معتقل رغیفً  P25من السّجانین والطعام كانا أفضل من الخطیب. وتذكر 

 . رأكث كان ھناك راحة نفسیة/راحةأنھ و

نھ كان ھناك عقاب جماعي في أمن الدولة. إ P25تحدث عن العقاب الجماعي أثناء استجواب الشرطة. فقال  P25قال القاضي فیدنیر إن 
 حیث لم یكن من المفترض أن یتحدث المعتقلون مع بعضھم البعض، وإذا فعلوا ذلك، فسیكون ھناك عقاب جماعي. 

، كان علیھم البقاء واقفین اإنھ یتذكر أنھ تعرض للضرب، ولكن غالبً  P25حدث أثناء العقاب الجماعي. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
تم تعذیبھ   ،وطلب حبة دواء اكان مریضً  P25). وفي مرة أخرى ألن  ا(نطق شخص ما بكلمتین أو ثالث كلمات وقاموا بضربھ كثیرً 

 باستخدام الماء البارد.

، لم یستطع تناول الطعام لمدة ثالثة أیام. ویتذكر أنھ كان ھناك  اإنھ عندما كان مریضً  P25حدث بعد ذلك. فقال  اعمّ سأل القاضي فیدنیر 
على  P25بالخارج وكان ھناك قطة اعتاد الثلج یتساقط/الجو شدید البرودة  . وكانمن خالل الفتحة ھ على المعتقلینمكیف ھواء موجّ 

 حیوان. یتمكن من رؤیة، ألنھ كان ھناك من الخطیب أكثر تفاؤالً  P25 كانحیث رؤیتھا [على األرجح كان یقصد "عبر النافذة"]. 

 أثناء استجواب الشرطة. P25عرضت القاضي كیربر الرسومات التخطیطیة التي رسمھا  

 

 یظھر الخطیب. التخطیطي أن الرسم  P25قال 
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 ھناك شبك یضع المعتقلون أحذیتھم علیھ. وكان فوقھ ضوء.نھ كان إ P25قال 

إن ھذا كان باب الزنزانة والنافذة [الفتحة]    P25قال  ف.  التخطیطي  على الجانب األیسر من الرسم  P25رسمھ    عّماالقاضي كیربر    تسأل
 لى طعام. ع كان یحصل المعتقلونحیث 
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إنھ ال   P25إنھ كان ھناك شخص یحمل عصا جالس على األریكة. وقال  P25إن تلك كانت غرفة التحقیق في الخطیب. وقال  P25قال 
غضب، قام بتعذیبھ. وھناك [تم تحدیده على الرسم بعالمة نجمة (*)] كان   ایتذكر ما إذا كان قد ذكر ذلك بالفعل، ولكن ذلك الشخص، أب

 على الرسم التخطیطي].  ا[كان االسم مكتوبً  ابذكره سابقً  P25[ُحجب االسم]، الذي قام 

أنھ ال یتذكر سوى أریكة واحدة، ولكنھ لم یر أي واحدة [ربما كان   P25 إذا كان ھناك أریكة أخرى. فأجاب عّماسألت القاضي كیربر 
P25  ًبسبب عصابة العینین]. ایعني أنھ لم ینظر حولھ أو أنھ لم یتمكن من الرؤیة جید 

إلى أنھ ربما ذكر   P25 إنھ ال یتذكر التفاصیل. وأشار P25 إذا كانت ھناك طاولة صغیرة أمام األریكة. فقال عّماألت القاضي كیربر س
 .لكنھ ال یتذكره اآلنوذلك في المرة األخیرة [في االستجواب األخیر] 

 العام األقدم، كلینجھ ياستجواب من قبل المدع

مطار دمشق  حیث إن المعلومات]. ُحجبت قع في الغوطة الشرقیة على حدود [ت اإنھ P25قع [ُحجبت المعلومات]. فقال تسأل كلینجھ أین 
 رؤیة الطائرات تھبط من منزلھ. P25. اعتاد اعنھ  الیس بعیدً الدولي 

. ربما 40إلى  30إنھ لم یقم بعدھم، ولكنھم كانوا أكثر من  P25عن عدد األشخاص الذین كانوا موجودین في الزنزانة. فقال  سأل كلینجھ
، ولكن كان ھناك الكثیر من األشخاص. حیث لم یتمكن المعتقلون من النوم، ألنھ كان ھناك ثالثة أشخاص بعضھم  60إلى  50كانوا من 

 ینسى عید میالد زوجتھ. امشكلة مع األرقام. فأحیانً  أن لدیھ P25بعض. وقال  فوق 

 .. حیث كان الجو باردا جدا الرؤیةإنھ لم یتمكن من  P25 إذا كانت ھناك حشرات وقمل في الزنزانة. فقال عّماسأل كلینجھ 

إنھ تحدث عن الطفل الذي أصیب في ساقھ، وكذلك عن رجل تعرض  P25 وصف بعض إصابات المعتقلین. فقال P25 طلب كلینجھ من
 .ھاناتلإلالمعتقلون  تعّرضعلى ظھره. كما  امستلقیً للتعذیب أحضره [الموظفون] 

لكنھم  وإنھ ال یتذكر،  P25قال فالمعتقلین إلى خارج الزنزانة وإعادتھم إلى الداخل.  أخذیتم فیھا  كان سأل كلینجھ عن عدد المرات التي
  اللتعذیب. وأضاف أنھم أخذوا المعتقلین إلى الخارج [نقلوھم] ألن المكان كان مزدحمً   یتعرض بعضھم وكان  ایومیً  اون أشخاصً أخذكانوا ی

م یتم إخراجھم  بالطبع، لو] وأدخلوا المعتقلین الجدد. إلى الخارجالمعتقلین [  فقاموا بإخراجمن الزبداني.   اأشخاصً  أحضرواللغایة حیث 
 .اشخصً  15 الـ ربا یقما ما وإن]، إلى الخارج[ اجمیعً 

م من الزبداني وقاموا بنقلھم [إلى الخارج] في نفس  إنھإنھ ال یعرف. حیث قام بسؤالھم وقالوا  P25 حدث بعد ذلك. فقال عّماسأل كلینجھ 
 .یعرفون أن ذلك بسبب المظاھرات [سبب اعتقالھم] كانوا والمعتقلون بسؤالھم، ألنھم P25ولم یقم  الیوم.

أنھم  المعتقلینقائمة أسماء وأخبروا  واؤقر إنھم في وقت ما بعد الظھر P25. فقال P25أوضح كلینجھ أنھ كان یقصد ما حدث بعد ذلك لـ
بربط المعتقلین [أیدیھم] بأسالك بالستیكیة ووضعھم في الحافلة  السّجان قاموالمعتقلون باالطمئنان. و P25 شعر. فسیعودون إلى منازلھم

 ض المعتقلون للضرب والتعذیب. في الحافلة، تعرّ وإلى أمن الدولة. المتجھة 

 .ن ربما سمع عنھإنھ لم یره، ولك P25 قد شاھد أو سمع عن اعتداء جنسي في الخطیب. فقال P25 إذا كان عّماسأل كلینجھ 

ن  و ن اآلخرووالمعتقل ھو إنھو السجانینالضغط النفسي من  كانإن أسوأ شيء  P25قال فأسوأ شيء في الخطیب.  ذا كانسأل كلینجھ ما
 عرفون مصیرھم. م یكونوا یل

إنھا أصبحت حالة نفسیة. فكلما كان ھناك   P25 قد أثرت علیھ. فقال P25 إذا كانت صرخات التعذیب التي سمعھا عّماسأل كلینجھ 
 ."، ولكن وجھة نظره تغیرتا، ألنني لم أفعل شیئً ایقول "لست خائفً  P25 . في البدایة، كانكان یشعر بخوف شدیداقتحام لقریتھ، 

ل  إذا كانت ھناك بطانیات أو نظام تدفئة. فقا عّما P25 في شباط/فبرایر وسألت اقال إن الجو كان باردً  P25 أشارت بولتس إلى أن
P25  ًاإنھ ال یتذكر قیام السجانین بإعطاء المعتقلین بطانیات وفي أمن الدولة كان ھناك [نظام] تجمید [مكیفات الھواء التي ذكرھا سابق  [

 .لیس نظام تدفئة/جھاز تدفئة/مدفأةو

كانوا   /یشعرون بخوف شدیدوالمعتقلین اآلخرین  P25إنھ ال یتذكر. حیث كان  P25 إذا كانوا قد طلبوا بطانیات. فقال عّما سألت بولتس 
 .خائفین للغایة
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إنھ ال یتذكر، ولكن عادة في سوریا لیس لدیھم  P25 إذا كانت األرضیة مصنوعة من البالط أم من الخشب. فقال عّما سألت بولتس 
 .أرضیات خشبیة، وإنما بالط

مدینة  عن یتحدث P25 إذا كان عّماتحدث عن الطفل الذي أراد الحصول على المساعدة في طرابلس وسألت  P25 قالت أومیشین إن
سبب رغبتھ في  یعرف  P25لم یقم بمساعدتھ [الطفل]. ولم یكن  إنھوإنھ ال عالقة لھ بھذا األمر.   P25 فقال الموجودة في لبنان. طرابلس

 .الذھاب إلى طرابلس

لبنان. [أوضح المترجم للمحكمة أنھ باللغة العربیة في  P25أومیشین أنھا كانت تعني أن ھناك مدینتین باسم طرابلس. فأجاب  أوضحت
 .المدینة اللیبیة تسمى " طرابلس الغرب"] و. بشكل افتراضيفي لبنان الموجودة تشیر طرابلس إلى المدینة 

 ُصرف الشاھد 

 عن محاكمة أنور. دعاء العام طلب فصل محاكمة إیاد أن االمفاده قام كلینجھ بتالوة بیان 

 .اطلب لینكھ ذلك البیان مكتوبً 

 .لیست ھناك حاجة لخبیر خطوط إنھعلى بیان شوستر السابق،  اقال كلینجھ ردً 

 الدفاع.  (م)طلبھ (ن)قالت بولتس إنھ ال توجد حاجة الستدعاء الشاھد (الشھود) الذي

 

 ***دقیقة 20مدة لاستراحة ***

 

 ."لم نر مثل ھذا الرعب من قبلجزء من تقریر ھیومن رایتس ووتش " تالوةتمت 

 بعد الظھر.   1:30ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .اصباحً  9:30الساعة  2021 ،كانون الثاني/ینایر 7ستكون المحاكمة القادمة في 

 

 2021كانون الثاني/ینایر،  7 –الیوم الرابع والخمسون للمحاكمة  

 .. بحضور شخصین وفردین من وسائل اإلعالم9:30بدأت الجلسة الساعة 

 .قالت القاضي كیربر إنھ لن یكون ھناك أي تالوة للتقاریر الیوم، ألنھ ال یزال ھناك بعض الوقت حتى نھایة شباط/فبرایر

في  (BKA) في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة اعامً  37كریستیان كنابمان، وھو ضابط شرطة یبلغ من العمر كان الشاھد ھو 
 .میكنھایم

 سیبقي كمامتھ على وجھھقال كنابمان إنھ فبشكل أفضل.  یسمعونھحتى  یرغب في خلع كمامتھإذا كان  عّماالقاضي كیربر الشاھد  تسأل
 .]كمامة على وجھھكنابمان ال أبقىن صوتھ غیر واضح. [وطلب من المحكمة إخباره إذا كا

محاكمة الخاص بالمركز السوري للعدالة ال، تقریر للمحاكمة 31و 30 الیوممن  Z30/07/19 ]P14كانت الجلسة تتعلق بشھادة 
 ].12والمساءلة رقم 

  معینةولم یحدد صور أقمار صناعیة  2019آب/ أغسطس  ،یولیو حول المقابر الجماعیة في تموز/ P14 قال كنابمان إنھ تم استجواب
 . (DLR) باإلضافة إلى مساعدة إضافیة من مركز الفضاء األلماني أبلو جوجل من  اصورً  واستخدموا في التحقیق من خرائط جوجل.

 .. فقال كنابمان إن زمیلھ ألكسندر فراي ساعده في التحقیقاإلحداثیاتالقاضي كیربر كیف حصلوا على  تسأل

https://www.hrw.org/report/2011/06/01/weve-never-seen-such-horror/crimes-against-humanity-syrian-security-forces
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 .من خرائط جوجل ا كانتقال كنابمان أنھفعرضت القاضي كیربر صورة أقمار صناعیة لما بدا وكأنھا مقبرة. 

 .القطیفة خطوطین تم تكبیرھما على یعرضت القاضي كیربر صورتي أقمار صناعیة أخر 

 .افترضوا أنھ حفارة اعرضت القاضي كیربر الصورة األخیرة. فقال كنابمان إن الصورة تظھر شیئً 

 مستقیمة ومتوازیة] خطوًطا[أظھرت الصور  

متر على األقل. وأوضح أنھ یمكنھم تتبع التغییرات في الصور  100ا كانت قال كنابمان إنھف . الخطوطسألت القاضي كیربر عن طول 
یمكن للمرء أن یالحظ وجود خنادق في وأنھ . 2019إلى  2014 عام  أصبحت مساحة السطح أكبر منحیث . حسب التسلسل الزمني

 .أمتار 4أو  3×120وكان قیاس أحد الحدود المناطق التي أصبحت محاطة بجدران. 

. فقال كنابمان إنھ ال توجد صور معروفة من تلك الفترة. حیث كانت  2012و 2011إذا كانت ھناك صور من عامي  عّماسأل بوكر 
 .. وقال كنابمان أن ھناك فجوة زمنیة ال یوجد فیھا صور2014عام الصورة األولى من 

 .ملیون 1.7عدد قد یكون من واحد إلى القال إن  P14 سأل شوستر عن عدد الجثث التي یزعم أنھا دفنت ھناك. فقال كنابمان إن

إذا كان ھذا العدد من الجثث یتناسب مع الخنادق التي تم العثور علیھا في التحقیق. فأجاب كنابمان أنھم ال یستطیعون    عّماسأل شوستر  
تحدید منطقة الدفن ألنھا تعتمد على طریقة الدفن [إذا كانت الجثث قد تم صفھا أو ألقیت بشكل عشوائي]. ویمكن قیاس الطول والعرض،  

 .ولكن العمق غیر معروف

أم ال أن العدد  اصحیحً قال كنابمان إنھ ال یستطیع تأكید ما إذا كان . فP14 الذي قدمھ العددإذا كان الشاھد یمكنھ تأكید   عّماشوستر   سأل
 .ملیون 1.7واحد إلى  كان من

قال كنابمان إنھم ف. ااإلحداثیات أیضً إذا كان مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قد نظر حول المنطقة بالقرب من ھذه   عّماسأل شارمر 
لم یعثروا على أي شيء والمقابر الجماعیة أثناء التحقیق الھیكلي.  عنلكن لدیھم تحقیق كامل ولإلحداثیات الدقیقة،  امھنیً  اأجروا فقط تقییمً 

 في المنطقة المجاورة مباشرة لإلحداثیات. 

 ُصرف الشاھد 

  اصباحً  10:00ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 .اصباحً  9:30الساعة  2021كانون الثاني/ینایر،  13ستكون المحاكمة القادمة في 

 

 

 

 


