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 أنور رسالنمحاكمة 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 39التقریر 
 2021تموز/یولیو،  1حزیران/یونیو و 30تواریخ الجلسات: 

 
  

 .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 1 :الملّخص/أبرز النقاط

 2021حزیران/یونیو،  30 –الیوم التاسع والسبعون 

، بشھادتھ بشأن توقیفھ من قبل قوات األمن السوریة واعتقالھ في فرع الخطیب. اعامً   59، فنّي طبّي یبلغ من العمر  P38 أدلى
  وحافالت وتمكن من الشرح بالتفصیل للمحكمة كیف اعتُقل بالقرب من مزرعتھ وكیف قام موكب سیارات مسلحة وسیارات جیب  

في الخامسة   اعة أخرى حیث یبدو أن صبیً . ووقع أحد االعتقاالت في مزر251صغیرة باعتقال أشخاص آخرین في طریقھم إلى الفرع  
 .عشر من عمره قد قُتل، ونٌزعت أعضاؤه من قبل عناصر األمن، الذین قاموا بعد ذلك باعتقال أشقائھ الثالثة األصغر

 2021تموز/یولیو،  1  –الیوم الثمانون 

لإلدالء بشھادتھ  االنھایة أنھ لن یكون متاحً  ، لكنھ أخبرھم فيشاھد استدعاه القضاةلّخص القضاة في البدایة الحوار الذي جرى مع 
، ضابط الشرطة الجنائیة االتحادیة  من داخل قاعة المحكمة في ھذه المحاكمة. ثم استمعت المحكمة إلى شھادة كریستیان كنابمان

الذي استجوب ھذا الشاھد في السابق. وأوضح كنابمان للمحكمة أن الشاھد أُصیب بصدمة نفسیة على ما یبدو عندما شھد وفاة  
تم  الستجواب الشاھد من قبل وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة الفرنسیة،    اشخٍص بقیت جثتھ بجانب الشاھد لعدة ساعات. ونظرً 

 .في المحكمة للمحضرتالوة الترجمة األلمانیة  اأیضً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 .ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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 2021حزیران/یونیو،  30 –الیوم التاسع والسبعون 

لى الترجمة العربیة. الحصول ع. لم یطلب أي صحفي معتمد  وصحفیَین  أشخاصصباًحا بحضور سبعة    10:35بدأت الجلسة الساعة  
 نالمّدعی  ةمحامی  تانضمكما    حاضرین.  بانزد. كروكر و  نعیالمدّ   محامیا. لم یكن  بولتسو  كلینجھ  العامان   عیانالمدّ   العام  عاء مثل االدّ 

 .أنورالدفاع عن أحد محامي  بوكر، وكذلك فعل ،في وقت متأخر أومیشین د.

 P38شھادة 

عن    أنور رسالنوجود عالقة قرابة مع  . ونفى  اشاھدً بصفتھ  حقوقھ وواجباتھ  عن    P38بلغ  أُ وسیباستیان شارمر.    محامیھ  P38رافق  
 .مصاھرةأو النسب الطریق 

 .P38 الستجواب فیدنیرلقاضي ل المجالالقاضي كیربر  رئیسة المحكمة أفسحت

 فیدنیرالقاضي  من قبل  استجواب

في عام )  BKAالجنائیة االتحادیة األلمانیة (الشرطة  من قبل    بالفعل  جوباستُ   P38أن   أنھ على الرغم من  بدایةً   فیدنیرأوضح القاضي  
 بإلقاء القبض علىبشكل خاص بالظروف المحیطة    مھتمةٌ ھو شھادتھ في المحكمة. وأضاف أن المحكمة    ما سیُعد مھًما  فإن  ،2019
P38  من    فیدنیر. طلب  واعتقالھP38    أوضح    .المعني  فرعالقل إلى  حدث بعد ذلك وكیف نُ   وما  اعتُقلأن یصف كیفP38   أنھ كان

  ، 2012  ،]ُحِجبت المعلومات صباًحا في [   7:30إلى العمل الساعة    أیًضا  ذھبحیث  .  7:30الساعة    في  یذھب إلى العمل كل صباح
إنھ كانت ھناك عملیات تفتیش في حیھ    P38]. قال  ُحِجبت المعلوماتفي حي خارج المدینة [دمشق] [  وكان یعیش].  ُحِجبت المعلومات[

  متر من منزلھ. قال للمحكمة إنھ تذكر ھذه المسافة ألنھا المسافة بین الطریق ومنزلھ.   300على بعد حوالي  وأُوقف  في ھذا الیوم.  
شاش على  الدفع بكابینة مزدوجة ومدفع ر   ةجیب رباعیسیارة  أمام سیارتھ  كانت  و  واحدة  أنھ كانت ھناك عربة مصفحة  P38وصف  

على ترك سیارتھ واقتاده عدة رجال إلى الجیب. كان علیھ أن   P38صندوق الشاحنة. كان ھناك أیضا رجل وراء ھذا الرشاش. أُجبر 
بسبب  اعتُقل    المحكمة أنھ  P38یمینھ وآخر على یساره. أخبر    علىكان ھناك شاب ملثم یجلس  و  یجلس في الخلف على المقعد األوسط.

 ].ُحِجبت المعلوماتإلى [الّرتل كان جاسوًسا معروفًا من أحد الفروع. ثم توجھ حیث الرجل على یمینھ. ھویة تعرف على و ،مذكرة

قادًرا   P38قمیصھ الداخلي فوق رأسھ. لذلك كان    وضعوالذلك    ،اعتُقلالعینین عندما    عصاباتیكن لدیھم  للمحكمة أنھ لم    P38أوضح  
توقف عند أحد ساحات الشبیحة حیث كان العدید من أفراد الجیش والعدید   الّرتلقال للمحكمة إن  ویمینھ ویساره.  عن  على رؤیة ما حدث  

إحدى ھذه   متن   الصعود على  P38  كان على. كانت ھناك أیضا أربع حافالت عسكریة خضراء.  ینتظرون  من األشخاص اآلخرین
إال أنھ تمكن من   ،على وجھھكانت  سترتھ    أنعلى الرغم من  وكان یجلس في الصف األخیر على مقعد مرتفع.  و  الحافالت الفارغة.

  الضابط  تعرض للضرب بعقب بندقیة من قبل ضابط برتبة معینة. سأل  ،الحافلة  P38. عندما دخل  الوجوه على یمینھ ویسارهرؤیة  
P38میدانیة؟" وأوضح  شافي  : "مP38    میدانیة كبیرة. قال    مشافٍ بتجھیز    اھمً متّ كان  للمحكمة أنھ استنتج من أقوال الضابط أنھP38 

 كان بمفرده مع السائق وشخصین مسلحین یحرسان الحافلة.والنتظار في الحافلة لساعة. كان علیھ اإنھ 

مع حافالت أخرى. وأوضح أن الدوریة   شبھ بدوریةما كان أ  تُجري  إنھا كانت  P38. قال  ا بعد ساعة واحدةبدأت الحافلة بالقیادة شرقً 
جیًدا ألنھ كان   یُراقب  یكن  لمأنھ    P38. وأضاف  تباًعابداخلھا    P38كان    والحافلة التي  ،تلیھا سیارة جیب  ،مصفحة  سیارةكانت بقیادة  

إن الحافلة سارت    P38قال    یقودون.  كانوا  إلى أین  وأن یرىقمیصھ    وكان بإمكانھ رفعبجانبھ.    كانوا  یجلس أعلى من األشخاص الذین
]، وھي مدینة قریبة جًدا. ثم استدارت الدوریة یساًرا لمسافة كیلومترین تقریبًا حتى  ُحِجبت المعلومات] إلى [ُحِجبت المعلوماتمن [

وتوقفوا ھناك. أضاف   Tوصلوا إلى مفترق طرق حیث قادوا لمسافة كیلومتر واحد إلى أن وصلوا إلى مفترق طرق على شكل حرف 
P38  ى الجانب األیمن من الشارع للسماح للسیارات األخرى من ھذه المنطقة. ثم توقفت الحافالت عل  كان  أنھ یعرف المواقع ألنھ

 P38  تابع  .وحسب  ھو وشخص آخر وجنود  . كانةحافلالأنھ لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من األشخاص في    P38بالمرور. وأضاف  
الحافلة.    واصفًا في  فقط  وبقي شخصان مسلحان  الحافالت  أشخاص غادروا  إلى  وذھب  أن عدة  الحافالت  الذین غادروا  األشخاص 

إنھ سمع إطالق    P38قال  و].  ُحِجبت المعلومات [   یعیش في  كان  المنطقة جیًدا ألنھ  عرفأنھ    P38]. وأضاف  ُحِجبت المعلومات[
واستمرت المواجھة قرابة العشر دقائق واستمر إطالق العیارات الناریة حوالي   افالت. بعد ثالثین دقیقة من توقف الح  عیارات ناریة

أنھ لم یسمع أي طلقات أخرى بعد ثالثین دقیقة. إال أنھ الحظ أن بعض المركبات اقتربت جًدا من الجانب   P38ثالثین دقیقة. وصف  
 .(BMPبات على أنھا روسیة الصنع من نوع بي أم بي (إحدى المرك P38األیمن للحافالت (كما كان واضًحا من موقعھ). حدد  

طفل یبلغ    ھناك  كانحیث  یومنا ھذا.    إلىعلى نسیانھ    یقدر  وأنھ لم  ،تقشعر لھ األبدان  أمًراا الموقف  في ھذ  شھد  المحكمة أنھ  P38أخبر  
لداخلیة خارج  الطفل ااألرض. كانت أعضاء    اه متكئًا على السیارة دون أن تلمس قدم  وكان  ،عاًما أمام سیارة  15من العمر حوالي  

أضاف أنھ على الرغم من أن وجھ   كل شيء."  كان باإلمكان رؤیة"  P38وكان الدم في كل مكان. قال    ،وكان جسده كلھ ممزقًا  ،جسده
إنھ بعد فترة    P38ستة عشر عاًما. قال  ال  لم یتجاوزھذا الشخص    عمر   أنیز  یتم   استطاع  P38إال أن    ،الطفل كان مغطى بالدماء

  ،P38لـ. وفقًا  تقریبًا  عشر سنوات  یبلغأكبرھم  كان  خمس سنوات والأصغرھم  ولم یتجاوز  ثالثة أطفال داخل الحافلة.    ُوضع  ،وجیزة
وضع یده على رأس الطفل البالغ  حیث    إن األطفال كانوا یجلسون بجانبھ.  P38قال  والخوف.    شدة  یرتجفون منو  یبكون  جمیعًا  كانوا

إن شقیقھم    أخبروه  ،عن سبب بكائھم  P38بجانبھ مباشرة. كانوا جمیعًا خائفین وعندما سألھم    والذي كان جالًسامن العمر خمس سنوات  
] حیث ُحِجبت المعلوماتدث فیھ كل ھذا كان في [إن الحافلة ذھبت بعد ذلك إلى دمشق. وأضاف أن المكان الذي ح  P38قُتل. قال  

 إنھ ال یمكن أن ینسى ھذا الحدث أبًدا.  P38]. قال ُحِجبت المعلومات] و[ُحِجبت المعلوماتیمكنك الذھاب إلى [
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سوریا ال ي الشوارع في  ھناك جرائم ف  إال أنھ سیبقىفي الجرائم المرتكبة في فرع الخطیب.    ستقوم بالنظرأن المحكمة    P38أضاف  
الجلدیة. وضم وشرقي دوما.    نیمشفییعرفھا أحد. قال إن ھناك   النفسیة واآلخر كان عیادة لألمراض  كان أحدھما عیادة لألمراض 

  شفى المفي ھذا    بقيإنھ    P38قال   قبل نقلھم إلى فرع أمن الدولة في دوما.  المعتقلون  كان یُؤخذحیث    ،األخیر أیًضا فرًعا ألمن الدولة
للمحكمة أنھ كان قادًرا على    P38أوضح  ویعرف المنطقة جیًدا.  كان  لمدة ساعة قبل نقلھ إلى فرع أمن الدولة في دوما. وأضاف أنھ  

یقودون فیھ.   كانوا  كان قادًرا على معرفة المكان الذي  ،على حاویات القمامة على جانب الطریق. وبناًء على ذلك  امكتوبً   كانقراءة ما  
  كان علیھم الصعود إلى مساًء. ثم   11ن البقاء في فرع أمن الدولة في دوما حتى الساعة  یآخر  معتقلین  كان علیھ وعلى  ، P38وبحسب  

 بالستیكیة. ربطةكانت أیدیھم مقیدة خلف ظھورھم بأوشخًصا.   24لـحافلة حمراء تتسع 

الكابالت [كان المترجم متردًدا في ترجمة المصطلح عندما استخدمھ   أربطةیعني    P38إذا كان  عّما    متسائًال   فیدنیر،ي  تدخل القاض
P38 .[أّكد ألول مرة وبدا غیر متأكد من المصطلحات األلمانیة الصحیحة P38  المتوفرة بألوان مختلفة   األربطةأنھ كان یتحدث عن

  ووضح نیوتن.    100  قوة  باستخدامفقط  فكھا    ومن الممكن.  ربطھابعد    ثانیةً الكابالت ھذه    أربطةال یمكن فتح    مثل األحمر واألبیض.
P38    14لمسافة    وقادوایعرف المنطقة جیًدا.    كان  . وأضاف أنھتقریبًا  دقیقة  20دمشق بعد  في  أن الحافلة وصلت إلى فرع الخطیب 

 كیلومتًرا ودخلوا الفرع من الخلف.

إن   P38قال  فكان فرع الخطیب عند وصولھم أو إذا كانت عیناه معصوبتین.    یز أنھیتم  بإمكانھكان    عّما إذا  P38  فیدنیرسأل القاضي  
التقى بھم في وأنھ  بقمیصھ فقط. وأضاف أن أربعة عشر أو خمسة عشر شخصا آخرین كانوا في نفس الحافلة.    تینمغطا  اعینیھ كانت

یعرف المدینة جیًدا ألنھ غالبًا ما كان    كان  المحكمة أنھ  P38أخبر    وھكذا تعرفوا على بعضھم البعض.  ،أنفسھم عّرفوا بفرع دوما حیث  
] التي كانت قریبة من فرع الخطیب. ُحِجبت المعلومات. كما كان علیھ أن یعمل في [اطبیّ   ابصفتھ فنّی  الھالل األحمر  مشفىیعمل في  

  لم یكن أعمى تماًما ألنھ كان قادًرا على الرؤیة من خالل قمیصھ وكان یعرف المنطقة جیًدا. ،P38لـفقًا وو

 اصطفت إن الحافلة دخلت الفرع وتوقفت في موقف للسیارات حیث    P38قال  فمعرفة ما حدث بعد وصولھم إلى الفرع.    فیدنیرأراد  
الحافلة في الصف األخیر وكان أمامھ حوالي أربعة عشر شخًصا. قال إنھ كان یدرك   أخرفي    جالًسا  P38كان  .  ھناكعدة سیارات  

أنھم عندما    P38وصف   كان آخر من غادر الحافلة.  نظًرا ألنھض لضربات أقل  رّ تعإال أنھ  جیًدا أن الجمیع سیتعرضون للضرب.  
ض للضرب على ظھره تعرّ   ،إحدى قدمیھ على األرض  P38بمجرد أن وضع  و كانت أیدیھم مقیدة خلف ظھورھم.    ،غادروا الحافلة

  وقف مواجًھا إنھ    P38. قال  أمامھ]اصطدم بصدیق [كان یمشي    ، كرة". وألنھ كان آخر من غادر الحافلةال و"تدحرج على األرض مثل  
عدد من األشخاص "بحفل   استقبلھم  ،P38لـوفقًا  وفل.  سن الجلوس على األرض ورؤوسھم إلى أیالمعتقل   كان علىإطارات الحافلة. ثم  

 عصي لضرب الناس.على جمیعًا  حصلوا حیث ترحیب".

إن    P38وتساقط المطر على السطح. قال    مسقوفًاكان موقف السیارات الذي وصلوا إلیھ  وأنھا كانت تمطر في ذلك الیوم.    P38تذكر  
الترحیب[ واحدةحفل  استمر حوالي ساعة  أقل.    ،]  األدواتتعرّ حیث  وربما  أنواع  بجمیع  للضرب  العسكریة ب  وُركلوا  ضوا  األحذیة 

الذي كان یقع على بعد خمس أو ست    القبوإلى    ،داخل المبنىاقتیدوا إلى  ساعة    مرور  بعدو  .التالكابوربما بنوع من    وُضربوا باألیدي
إلى غرفة كبیرة مساحتھا    وأُخذإلى غرف أخرى.    الذھاب  یمكن من خاللھاكیف وصلوا إلى غرفة    P38. وصف  إلى األسفلدرجات  

أن باب الزنزانة  P38شخًصا. وصف  15أو  14 تقریبًاكانوا  ،الزنازینإلى اقتیدوا . عندما تقریبًا بجوار سلم عرضھ متر واحد 2م9
.  ا الموقفأنھ لم یكن معصوب العینین في ھذإلى    P38  أشارسم بین الباب واألرض.    15  بمقدار  كان ھناك فجوةو  كان أمامھ مباشرة.

ین خلف الباب ألنھ  معتقل  أن ھناك  وتمكن من معرفة ،مباشرة  P38كان الباب أمام  وكان على جمیع المعتقلین الجلوس أمام ھذا الباب.  
یضربونھم لنحو ثالثین وظلوا    ،ین [الذین كان علیھم االنتظار أمام الباب]معتقلكانوا یقفون خلف ال  السّجانینإن    P38قال  أقدامھم.    رأى

 دقیقة.

أقدام الناس خلف    P38یقف خلفھ. عندما رأى    وسّجان  على یمینھبجانبھ شخص  و إلى أنھ كان جالًسا بجوار الباب مباشرةً    P38أشار  
قبل أن   تقریبًا  ثالثین دقیقة لمدة  استمر الضرب    ،P38لـ  وفقًاسماعھم.  من  مكن  یتیبدأ الناس في الضحك و ل  ،یدغدغھمحاول أن    ،الباب

شعر كثیف [كان المترجم    ھكان لو  خلف المكتب.  یجلسرجل    ھناك   ین إلى الوقوف أمام مكتب على الیسار. كانمعتقلیضطر أحد ال
كان الرجل  و سم.    1طولھا    یتجاوزال    غلب علیھا البیاض  أبیض ولحیةوانظر الشرح أدناه]    ،P38  الكلمات التي استعملھامرتبًكا بشأن  

المالحظات. وصف   یدون  بجانبھ  آخر  نظارات سمیكة وكان شخص  أمام    جندي  قیامكذلك    P38یرتدي  یقف  بتفتیش   المكتبكان 
إنھم استعادوا وثائقھم التي كان علیھم تسلیمھا في دوما.   P38إلى المكتب واحًدا تلو اآلخر. قال    المجيءكان علیھم  حیث    ین.معتقلال

. وصف المكتبجاء إلى    معتقلآخر    P38. كان  ینمكتب على ما یبدو یكتبون المعلومات الشخصیة للمعتقلكان األشخاص خلف ال
P38 ثالث مرات. یتّخذ وضعیة القرفصاءوأن  بالكاملخلع مالبسھ  المكتبإلى دعي ھ كان على من استُ أن 

الماء من  على شرب بعض    تھقسط من الراحة وشجع، لذلك عرضت علیھ رئیسة المحكمة كیربر أخذ  P38كان االستمرار صعبًا على  
 . الذي كان أمامھ

*** 

 ] دقیقة 15استراحة لمدة [

*** 
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كلمات مفاجئًا في بعض األحیان.  بعض الولذلك كان اختیاره ل  الفصحى كان یتحدث باللغة العربیة    P38أوضح المترجم للمحكمة أن  
 ".اممتلئ اكثیف ا"شعرعنى   P38فإن  ،"اكثیف اوأضاف أنھ عندما ترجم "شعر

والزنازین.    القبو وكیف بدا    ،بالضبط بعد وصولھ إلى الفرع  نُقل إلیھعن المكان الذي    P38استجوابھ بسؤال    فیدنیرواصل القاضي  
تم تقسیمھم إلى زنازین مختلفة. وأوضح    ،معتقلمعلومات كل    ونتدُ االنتظار لمدة ثالثین دقیقة و  كان علیھم نھ بعد أن  إ  P38  فقال

  خلفھ و  ،وعلى یساره  ،] كانت ھناك زنزانة جماعیة على جانبھ األیمنالمكتب  عند طاولةتقدیم معلوماتھ [  كان علیھللمحكمة أنھ عندما  
خلع مالبسھ وتقدیم معلومات   كان علیھأنھ    ووصف.  كان یؤدي  لم یعرف إلى أین  P38المكتب لكن  طاولة  خلف    ممركان ھناك    .كذلك

لذلك صفعھ الشخص الذي أخذ المالحظات على  و  ،معھ  ةأمریكی  اتحمل دوالری  P38كان  .  قیمتھا  ُسّجلتوأموالھ    تدر وشخصیة وص
 أكثر من راتبھ السنوي. كان یحملھ  كان أن المبلغ النقدي الذي P38وجھھ. أخبر ھذا الشخص 

 . تقریبًا  لیرة سوریة  850دوالًرا و  3,155ھ  كان لدی  ھإن  P38قال  ف.  المالیحمل معھ الكثیر من    P38إذا كان  عّما    وسأل  فیدنیر،تدخل  

   . اضطر إلى تسلیمھ  كما كان عندما  بأكملھمضیفًا أنھ استعاده    ،ذلك  P38أّكد  ف  المال عند إطالق سراحھ.  استعادمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  

یكن نفاذة. لم    ارائحتھكانت  و  احارً   فیھا  وكان الجو  ،فیھا  على الوقوف  اكیف نُقل إلى الزنزانة خلفھ حیث لم یكن قادرً   اصفً او  P38  تابع
.  نیمرتفعت  كانتا  ورطوبتھا  الزنزانة   درجة حرارة  إن  P38شخص. قال    100داخلھا أكثر من  كان بو  2م  25  یتجاوز  الزنزانة  حجم

الماء یسیل على كان  كان ھناك مرحاض واحد فقط داخل الزنزانة وودون االستلقاء أو أي شيء.  القرفصة ولكن    وكان من الممكن فیھا
ھناك العدید من الجرحى والمرضى في    ھ كاننإ  أیًضا  P38  قال  الدوام. كان على المرء أن یقف في طابور الستخدام المرحاض.

واحد عمره یومین   مسطح رغیف خبز  أُعطيأنھ  P38أوضح  ،لطعاموبالنسبة لناك. في أول لیلة لھ ھ كابدهقال إن ھذا ما والزنزانة. 
كیلوغرامات من البرغل في وعاء واحد كبیر.    4حصلوا على حوالي    ،باإلضافة إلى الخبزلألكل.    ا صالحً   لم یكنأو ثالثة أیام وبالتالي  

إنھ إذا    P38قال    .لكل شخص  إال على ملعقة واحدة من البرغلو  لم یحصل  ،ین في الزنزانةمعتقلعندما اضطروا إلى تقسیمھا بین الو
تضمنت   ،P38لـ. وفقًا  تقریبًا  في فترة ما بعد الظھر ومرة ثانیة بعد خمس أو ست ساعات  مالطعاكان وقت  فقد    ،تذكر بشكل صحیح

ا  االزیتون كان أخضرً   أنإال  زیتون.  حبات  إلى أربع    حبةمسطح و   رغیف خبز  الثانیة من الطعام نصف  الوجبة  P38. خلص  للغایة  ومر�
كان ھناك مرضى سكري والعدید من  حیث  رعایة طبیة.  لم تكن ھناك  كل ما یمكن أن یقولھ عن الطعام. وأضاف أنھ    ھو إلى أن ھذا  

الناس بین   تم تقسیم. وسرعان ما  الزنزانةلم یكن على المرء قضاء الكثیر من الوقت في ھذه    ،P38لـ وفقًا    إال أنھالجرحى في زنزانتھ.  
 .التھمة الموّجھة إلیھمختلفة حسب المفروع ال

  ، الذي جلس بجانبھ  معتقل للمحكمة أن ال  P38وصف  ففي زنزانتھ.    P38معرفة المزید عن المرضى والجرحى الذین رآھم    فیدنیرأراد  
إن    P38قال  .  أدویة  السّجانینكان مصابًا بالسكري وطلب من  و  ،مدنیًا] الذي كان یعمل مھندًسا  ُحِجبت المعلومات] من [ُحِجب االسم[

بتنظیف   P38وقام    P38وضع السجین قدمیھ على ساقي  وقمیصھ الداخلي ومزقھ.    P38. لذلك خلع  نتتعفّ ھذا الشخص  قدمي  أصابع  
أنھ كان ھناك مریض   اوضحً م   P38  تابع   یوًما قبل نقلھ إلى مكان آخر.  18مع ھذا الشخص لمدة    اعتُقلإنھ    P38أصابع قدمیھ. قال  

أصابعھ ُكسرت    أن یعرف أنویمكن للمرء   ،إلى الزنزانة لیًال   اقتید].  ُحِجبت المعلوماتمن [وكان  عاًما    20كان یبلغ من العمر  وآخر.  
سألوا ھذا الشخص    السجناءإن    P38وأصیب في أعلى ذراعھ. قال    ،ُمزرقّةكانت أصابعھ  حیث  .  (بسطار)  بواسطة حذاء عسكري

 .وأنھ قُبض علیھ الحقًا واعتُقلالھروب.  أراد وأنھ  ،أخبرھم أنھ تم تفتیش منزلھف. اعتُقلكیف 

كان یعمل وتقریبًا.    P38في نفس عمر    ،ھناك شاب  ھ كانأنإلى    P38  فأشاریتذكر شخًصا مشلوًال.    P38إذا كان  فیدنیر عّما  سأل  
وأنھ   ،اسمھ  قائًال   ،عّرف بھوإلى الزنزانة    معتقلأحضر ھذا الوقد    ،]ُحِجب االسم[  ،اآلخر  معتقلال  P38  وتذكر].  ُحِجبت المعلومات[

 P38كان یتبول ویتغوط [كان المترجم مرتبًكا بشأن اختیار  حیث    فقد عقلھ.  معتقلأن ھذا الإلى    P38  أشار].  ُحِجبت المعلوماتمن [
كان وإن ھذا الشخص أصیب بالشلل والجنون بسبب التعذیب.    P38لم یستطع الوقوف على قدمیھ. قال  وللكلمات ھنا] في نفس المكان.  

كان ھذا الشخص    ،أنھ بمجرد حصولھم على الطعام   P38على زمالئھ المعتقلین حملھ إلى المرحاض عدة مرات وتنظیفھ. أضاف  
 .یكن یشبع أبًداولم  ،قادًرا على تناولھ بالكامل

وكان ھ لمدة ستة أیام.  ُحقق معإنھ   P38قال  ف.  التحقیقات وماذا حدث أثناء    ،ھُحقق معوكیف    ،P38  ُحقق مع  معرفة ما إذا  فیدنیرأراد  
  P38مع فترات راحة قصیرة بینھم. وأضاف    في المجموعھ عشر مرات  ُحقق معحیث  الیوم الثاني بعد وصولھ.    التحقیق األول في 

للمحكمة أنھ كان یعمل ضمن فریق    P38أوضح    .أحدھم قال شیئًا عنھ  ألن  اعتُقلأنھ  وستة أیام.  أیام ولمدة    ھ لمدة أربعةُحقق معأنھ  
وھو جراح    ،أحد األطباء  كما اعتُقلكان ھناك مھندسون وأطباء في الفریق.  وفي دمشق وجمیع أنحاء سوریا.    المشافيیقوم بتجھیز  
 أنھ لن یتمكن من القدوم إلى ألمانیا لإلدالء بشھادتھ. P38في فرع الخطیب. وأضاف  ،]ُحِجب االسمعظام یُدعى [

في فرع   اعتُقلإن صدیقھ    قائًال   ،إضافیة لیتم حدیثھ  أنھ أراد ثالثین ثانیة   P38  فأجاب.  التحقیق معھأثناء    P38لـحدث  دنیر عّما  فیسأل  
 أثناء التحقیق معھ.  ،طبیب أنھمع  ،ھذا الشخصصفع  رسالن حیث أن أنورنفسھ.  أنور رسالنالخطیب وتعرض للتعذیب على ید 

على اتصال    وأنھما كاناھذا الشخص صدیقھ  إن    P38قال  فبذلك.    P38كیف عرف    توسأل  ،القاضي كیربر  رئیسة المحكمة  تدخلت
 دائم. 

.  فحسبما سمعھ من اآلخرین سیكون لھ أھمیة ثانویة  وأن  .  شخصیَا  P38  بما كابده  تُبدي اھتماًما أكبرأن المحكمة    أوضحت كیربر
  ذلك   ألن   على كل األحوال أن یتذكر  حاولیأن    P38لكنھا طلبت من    األمر   مثل ھذا  تذكُّرأضافت كیربر أنھا تعلم أنھ من المروع  
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خائن اآلن تعرفت    یا"  أنورقال    ، P38لـھم بھذا الموقف. وفقًا  تّ إنھ ذكر ھذا فقط ألنھ أراد تذكیر المُ   P38سیكون مھًما للمحكمة. قال  
 . إلیھ لمدة دقیقة] P38محامي  فع. [تحدثبعد أن صُ  P38صدیق العصابة عن  علي" عندما سقطت

في الخطیب    أنور رسالنإنھ لم یر    P38قال  ففي فرع الخطیب.    اعتقالھأثناء    بنفسھ  أنور  P38  ىرأمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد القاضي  
صعوده عند  على رؤیة قدمیھ  إال  ولم یكن قادًرا    یھ عصب عینیتم    كان  ،للتحقیق  ھمد أحد اقتكان یأي فرع آخر. وأضاف أنھ عندما    في  أو

 إلى الطابق العلوي.

معرفة المزید   أرادإنھ    لقاوض لسوء المعاملة.  وما إذا تعرّ   ،واألسئلة التي ُطرحت علیھ  ،P38  تحقیقمعرفة المزید عن    فیدنیرأراد  
  ، من زنزانتھ   حیث أُخرجالزنازین].  كانت فیھ    ذيالت في نفس الطابق [یجرأُ   إحدى التحقیقاتإن    P38قال  ف.  التحقیق  عن كیفیة إجراء

وكان علیھ الركوع على األرض عندما بدأ    فحسب  اقصیرً   كان یرتدي سرواالً و  االستدارة یمینًا والصعود بضع درجات.  وكان علیھ
عدد وحدات عن  عن عملھ و  P38. قال إنھ من الواضح أن المحقق لم یكن لدیھ أي شيء ضده باستثناء المذكرة المكتوبة. ُسئل  التحقیق

جھزھا.   التي  شيء  والطوارئ  كل  یُ أنكر  مرة  وكان  كل  في  الخلف  من  یتعرض ھ  أن  P38أضاف    .أمًرا  فیھا  أنكر ضرب  كان 
على األرض. كانت األرض مغطاة بالماء. وسئل أسئلة عن یجثو  كان علیھ أن  و.  التحقیقأثناء    على ظھره  للضرب/التعذیب باستمرار

 كان عملھ مرتبًطا فقط بالمساعدة الطبیة.. وإنھ ال عالقة لھ بذلك P38وتسلیح الثوار. قال  المشافي

 حیث  .معشرة أیاما كان مجموعھ  ھ على مدى  ُحقق معأنھ    P38أوضح  ف.  P38المحقق أوامر بضرب    أعطىإذا  فیدنیر عّما  سأل  
ت في یجرأُ   تحقیقات إنھ یعتقد أن عدة    P38ھ مرة واحدة في الیوم. قال  ُحقق معوفي أربعة أیام    ،ستة أیام  في ھ مرتین في الیوم  ُحقق مع

طلب منھ المحقق التعاون وتقدیم معلومات حول ما كان یحدث في    ،ھ في أحد الطوابق العلیاُحقق مععندما    ،مواقع مختلفة. ذات مرة
  ، رض علیھ التعاونعندما عُ و.  یقف مع أي جھة  م عالقة بھؤالء األشخاص وأنھ ل  لم یكن لھ إنھ    ما یقول  دائًما  P38  كان   مسقط رأسھ.

  وكیف من المفترض أن یتعاون".   موركیف تسیر األ  لھ"خذ ھذا الحیوان واشرح    P38رفض. ثم قال المحقق للشخص الذي یقف وراء  
لكنھ   ،یعرف من ركلھلم  أنھ    P38إنھ تعرض بعد ذلك للركل في أعضائھ التناسلیة وسقط على األرض بسبب األلم. أوضح    P38قال  
.  المصدرلكنھ لم یكن یعرف    تحقیقأنھ تعرض للضرب في كل    P38  وتذكربعد أن أعطى المحقق التعلیمات التي تذكرھا للتو.    ُركل

 یوًما إلى فرع آخر.  18بعد ونقُل 

كان    ،على سبیل المثالفأعطى أحیانًا تعلیمات مشفرة للتعذیب.    التحقیق أخبر الشرطة األلمانیة أن ضابط    P38إلى أن    فیدنیر  أشار
 بعد ذلك مباشرة. لم یكن أمًرا مباشًرا بل كان دعوة للتعذیب.  كان یُضربللشرطة أنھ    P38"یبدو أنھ ال یرید التعاون". أوضح    یقول

التي كررھا للتو في  الجملة یقول التحقیقضابط  كانكانت عندما  ،ض فیھا للتعذیبمضیفًا أن أكثر األوقات التي تعرّ  ،ذلك P38أّكد ف
 المحكمة.

أثناء   أن یجثوكان علیھ  إنھ    P38قال  فكانت مغطاة بالماء وطلب منھ شرح ما حدث.    یةاألرض  قال إن  P38إلى أن   فیدنیر  أشار
 .أن جسده كان یرتجف أحیانًا  شعروشعر أن األرض كانت مبللة و. لتحقیقا

 نھ جاء من األرض.إ P38قال فمن أین جاء ذلك.  فیدنیرسأل 

إال أنھا  كھربائیة.    صعقات  ت ربما كان  اإنھ  P38قال  فأو ما إذا كان شیئًا آخر.    للصعق بالكھرباء   P38  تعرضإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 عن طریق الماء. وكانتكانت ضعیفة نسبیًا 

مضیفًا   ،ذلك P38أّكد ف إلى جسده. بالتالي انتقلت التي أخبر الشرطة أن األرضیة كانت موصولة بالكھرباء P38إلى أن  فیدنیر أشار
 .كبیرةلم تكن  قوتھاأن 

یتعرض   ،أنھ في فرع الخطیب P38أوضح ففي الخطیب بوسائل أخرى أیًضا. سوء المعاملة ل P38تعرض  معرفة ما إذ فیدنیرأراد 
 .األسوأبأنابیب بالستیكیة. وأضاف أن الصفعات على وجھھ وعلى أذنھ كانت  للضرب على ظھره بالكابالت أو بشكل عام المرء

تعذیب. ووصفھا بأنھا كابالت كھربائیة  لل الكابالت كانت أداة إن  P38قال .  للكابالتبالنسبة  إذا كان ھناك شيء ممیزفیدنیر عّما سأل 
الكابالت    KKMمن   البالستیك. وأضاف    ثانیةبالبالستیك والمعدن وطبقة    مغلفةبقطر سنتیمتر واحد. كانت  أنھ تعرض   P38من 

 للضرب بھذه الكابالت عدة مرات.

 یعرف.  م یكنإنھ ل P38قال ف. عرى من البالستیكمُ إذا كان الجزء المعدني فیدنیر عّما سأل 

قون عادة یُعلّ   كانوا  إن المعتقلین  P38فقال  .  (الَشْبح)  التعلیقمعرفة ما إذا كانت ھناك وسائل أخرى لسوء المعاملة مثل    فیدنیرأراد  
 داخل الزنزانة.

یدخلون كانوا    السّجانینفإن    ، داخل الزنزانة على سبیل المثال  شغبھ إذا كان ھناك  إن  فیدنیر،على سؤال من القاضي    مجیبًا،  P38  قال
إنھ كان ھناك   P38عند الباب. قال    ویرفعونھمایدیھ    نربطویوأمام ھذا الشخص    السّجانونقف  یین. ثم  معتقلالزنزانة ویختارون أحد ال

  ھذا الشخص بالكاد   اوكانت قدم  الستیكي.ب  بشریط مع ربط معاصمھم    ،أیدیھم  منالناس  كان یُعلّق  فتحة معدنیة صغیرة عند الباب حیث  
لفترة أطول حتى یُفتح الباب مرة أخرى. وأضاف أن الباب   على ھذه الوضعیة  یُتركون  كانوا  ینمعتقلن الإ  P38قال  تلمس األرض.  

 بالحائط.یصطدم الشخص المعلق  یُفتح كانكان یُفتح للخارج وفي كل مرة 
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  شفويال. [تدخل مترجم المحكمة  كثیًرا  ،إنھ حدث مرات عدیدة  P38قال  ف.  P38لـعدد المرات التي حدث فیھا ھذا    عن  فیدنیرسأل  
 .]ذلك لم یفھم P38لكن یبدو أن  ،نفسھ P38إنھ ترجم السؤال بشكل صحیح على أنھ یشیر إلى  قائًال 

 مرة واحدة.ل حدثربما  P38قال ف. P38 ُعلّق فیھاعدد المرات التي  عن فیدنیرسأل 

 .یحدث بشكل یومينھ كان إ P38قال  فعن عدد المرات التي حدث فیھا ھذا لمعتقلین آخرین.  فیدنیرسأل 

تعرض وطلب منھ أن یصف المقصود بذلك وما إذا    الدوالبعن  الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  أخبر    P38إلى أن    فیدنیرأشار  
 .ال یستطیع التذكر إنھ  P38قال ف. لھ

 وطلب استراحة قصیرة. إلیھ  P38تحدث محامي 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

 *** 

 لدیھم سوى عدد قلیل من األسئلة اإلضافیة قبل استراحة الغداء. لیسكیربر إن القضاة  رئیسة المحكمة تقال

 .2012  ،]ُحِجبت المعلوماتفي [ اعتُقلإنھ  P38قال ف. P38 اعتُقلمتى  فیدنیرسأل القاضي 

ن في زنزانة واحدة. لیمعتق  كانوا  شخص  100أن أكثر من   ذكر P38أن    مشیًرا إلى  ، االعتقالحول ظروف    إن لدیھ سؤاالً   فیدنیرقال  
 .2م  30أو  25حجمھا لم یتجاوز  إن P38قال ف. الزنزانةعن حجم ھذه  P38 فیدنیرسأل 

إنھ بالكاد    P38قال  فمتًرا، وسأل عّما إذا كان ذلك ممكنًا.    5x10كانت    الزنزانة  مساحةأن  للشرطة ب  P38إلى إخبار    فیدنیر  أشار
جلس حوالي  و مقابل الباب.    ھو  وكان  ،اب كان على الجانب األوسع عشرة أمتار. أوضح أن الب  تكان  ا، لكنھ ال یعتقد أنھالتقدیر  استطاع

 یتجاوز ستة أمتار.  مإلى أن عرض الزنزانة ل P38سبعة إلى ثمانیة أشخاص على یساره. خلص وأربعة أشخاص إلى یمینھ 

 ] أنورالدفاع عن محامي أحد  ،[وصل المحامي بوكر 

لدیھم أربع أو خمس زجاجات أو علب بالستیكیة    ھ كانإن  P38قال  فداخل الزنزانة.    یشربون  الناسكان  أن یعرف كیف    فیدنیرأراد  
في المرحاض بخرطوم حیث   صنبور في المرحاض. وأضاف أنھ كان ھناك    الصنبورمن  بالماء  وكانوا یملئونھا  لتر تقریبًا.    1.5بحجم  

 .في الزنزانةكانوا یشربونھ  ھو الماء الذي وكان ذلككان الماء یجري دون توقف. 

 ھ كانوأن  ،باستخدام زجاجة كبیرة  صنبور  على الماء من  كانوا یحصلونأنھم  الشرطة الجنائیة االتحادیة    P38إلى إخبار    فیدنیر  أشار
لكن كان ھناك العدید من المعتقلین. قال   ،بالضبطالمحكمة أنھ ال یمكنھ تذكر العدد    P38ھناك زجاجة واحدة فقط في الزنزانة. أخبر  

P38 ستخدم المرحاضكان یعندما  الصنبورشرب الماء من ی كان إنھ. 

أن الجو الشرطة الجنائیة االتحادیة  أخبر    P38أن  مشیًرا إلى    ،معرفة المزید عن الحرارة والظروف األخرى في الزنزانة   فیدنیرأراد  
درجة مئویة داخل    35كانت  درجة الحرارة    داخل الزنزانة بسبب أنبوب الصرف الصحي وأنبوب الماء الساخن. ووصف أن  احارً كان  

ن: أحدھما كان أنبوب التدفئة  ان مختلفاھناك أنبوب  ھ كانللمحكمة أن  P38  أّكدف  تتساقط من السقف.  كانت  وأن میاه التكثیف  ،الزنزانة
 ال تطاق.كانت أن الرطوبة داخل الزنزانة  P38حرارة. وأضاف م یكن ینقل الفي السقف ولكنھ لفوق األرض مباشرة واآلخر كان 

لم یكن یرتدي نظارتھ في الزنزانة وفي الزنزانة.  أنھ كانت ھناك حشرات    P38أّكد  ف  واألمراض الجلدیة.  الحشراتعن    فیدنیرسأل  
 أن القمل كان في كل مكان.  P38. أضاف الزمالئھ المعتقلین لقتلھ ویعطیھاأصابعھ ب الحشراتحمل ی وكان. ألنھا صودرت

 .ذلك P38فأّكد ب. رَ یعانون من الجَ كانوا  أن العدید من المعتقلین الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P38إلى أن  فیدنیر أشار

  ، سابقًا P38في الطابق العلوي كما ذكر  التحقیقات جمیع  أُجریتإذا عّما  وسألھ ،ھ عدة مرات ُحقق معإنھ  P38أشار فیدنیر إلى قول 
. للتحقیقاتإلى الطابق العلوي   حوالي أربع مرات  الصعود  كان علیھإنھ    P38قال  فحیث توجد الزنازین.    القبوأو إذا حدث بعضھا في  
ثم   ،الطابق العلوي  إلىالدرجات    ضوصعود بع  ،مغادرة الزنزانة  حیث كان علیھفي الطابق السفلي:    تحقیقاتلكن كانت ھناك أیًضا  

استجابة إنھ یفترض أن ھذه الغرفة كانت صغیرة جًدا ألنھ كان یسمع    P38ثم االنعطاف یمینًا. قال    ،خمس أو ست درجات لألعلى
 من الجدران.  الصوت

كان بإمكانھ إنھ    P38قال  ففي الزنزانة.    اعتقالھسماع أشخاص آخرین یتعرضون للتعذیب أثناء    P38إذا كان بإمكان  فیدنیر عّما  سأل  
 . تنتھ التحقیقات أبًداولم  ،سماع ذلك یومیًا. كان شیئا عادیا. كان ھناك الكثیر من األشخاص [المعتقلین]
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  الذي وصف الشرطة الجنائیة االتحادیة    محضر. استشھد من  P38عن عواقب سوء المعاملة على  سریعًا  التحدث    إنھ أراد  فیدنیرقال  
ه  وأمسكوه من شعره وصفع  السّجانینفتح عینیھ ألن    بالكاد  وكان بإمكانھ  ،كان وجھھ منتفًخا للغایة  ، حفل الترحیبأنھ بسبب    P38  فیھ

 .ذلك P38فأّكد  على وجھھ. 

 كان قبلأن االعتقال    P38أوضح  فمن أي عواقب جسدیة أخرى من سوء المعاملة في فرع الخطیب.    P38  عانىإذا  عّما    فیدنیرسأل  
المرئیة. ربما ال یزال لدیھ ندبة في الجزء العلوي من ساقھ. أضاف أنھ بسبب تعرضھ للركل في أعضائھ  األثارواختفت   ،تسع سنوات

لعدة أیام بعد تعرضھ للركل في یتبول دًما    ظلأنھ    P38وصف    ك المنطقة.واجھ صعوبات في التبول بسبب إصابات في تل  ،التناسلیة
  لن یشعر بأي شيء   إال أنھ .  ةوالثانی   ىاألول  ةأعضائھ التناسلیة. وأضاف أنھ ال یستطیع وصف التعذیب: یمكن للمرء أن یشعر بالضرب

 إنھ شعر بالشلل بعد ذلك ولم یستطع تذكر التفاصیل. P38. قال بعد ذلك

إنھ من الطبیعي أن یفقد المرء    P38بسبب اعتقالھ. قال    االعتقالمباشرة بعد    من وزنھ  إذا فقدعّما    P38وسأل    ،ال بأس  دنیرفیقال  
أنھ إذا كان   P38وأضاف    الحالة.المرء أن یفقد وزنھ في ھذه    ببساطة، یتحتم علىوزنھ بعد تناول قطعة خبز واحدة فقط لمدة شھر.  

 السجون السوریة.بھ فستفوز  ،ھناك رقم قیاسي عالمي في موسوعة غینیس لفقدان الوزن 

مزق سروالھ القصیر واستخدمھ وأنھ    ،یوًما  18أنھ فقد الكثیر من وزنھ بعد    الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P38أشار فیدنیر إلى أن  
من    أجزاءین. ثم أخذ  معتقلأحد زمالئھ القدمي  أنھ أخبر المحكمة أنھ مزق قمیصھ الداخلي لتنظیف أصابع  إلى    P38  فأشار.  كحزام

 أنھ استخدم قمیصھ الداخلي ولیس سروالھ القصیر.  P38القمیص الداخلي الستخدامھا كحزام. أضاف 

مضیفًا    ،یتعرضون لسوء المعاملةوھم  ى الناس  أإذا رعّما    P38سأل  و.  المشافيفي    من رؤیتھ  P38تمكن  عّما    متسائًال   فیدنیر  تابع
بصفتھ حیث عمل    2012كان في عام  ذلك    إن  P38قال  فمتى.  ف  ،حدث ذلك وإذا    ،نفسھ  P38  ض لھتعرّ أنھ یرید أن یعرف ما الذي  

  جنوبي   مشافٍ كان في  و.  تجھیزهقام بو  حكومیة  شافٍ مفي  قام بإصالح أشیاء  حیث  مختلفة.    مشافٍ في    معارفكان لدیھ  و.  اطبیّ   ایفنّ 
 دمشق. 

 P38وصف  وعدة مرات.    المشفى إلى    استُدعي  وأنھ  ].ُحِجبت المعلومات[اسمھ كان    نإ  P38قال  ف.  المشفىمعرفة اسم    فیدنیرأراد  
ھناك عدة مرات   استُدعي إلىإنھ    P38منفصل. قال    مدخلكان لھذا القسم  وما بعد الوفاة.  تشریح    یُجرى فیھكان بھ قسم    المشفىأن  

لم یكن یعرف من  و.  تُشّرحرأى جثة    ،عندما جاءو في غرفة الطوارئ.    اإلضاءةقیل لھ أن یصلح    ،ذات مرة  إلصالح بعض األجھزة.
 ھناك. تمكن من رؤیتھكل ما  كانمضیفًا أن ھذا  ،التصلیحاتإنھ انتھى بسرعة من  P38كان ھذا أو سبب وجوده ھناك. قال 

سمع الحقًا أن  ومفقودة.  كانت  إنھ افترض أن األعضاء الداخلیة    P38قال  فأي تفاصیل حول الجثة.    P38  الحظإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 مفقودة بالتأكید.  كانت ن األعضاءبأ بالموضوع لیجزم لیس خبیًرا جًدا. وأضاف أنھ  اشائعً   اأمرً  كان االتجار باألعضاء

  . لالعتقال  تعرضربما    الشخص  افترض أن  ولھذا  ،امصابً   كان  أن وجھ الجثة  الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P38أشار فیدنیر إلى أن  
 .ذلك P38أّكد ف

ال   ،P38لـووفقًا  في دمشق.    مشفىین إلى  معتقلإنھ شھد نقل ال  P38قال  ف.  مشافٍ المعتقلین إلى  أخذ    P38  شھدإذا  فیدنیر عّما  سأل  
كان عدد المسلحین أكبر من المدنیین. قال حیث  وحدة طوارئ.  عبارة عن  للمدنیین بل كان    امخصصً   كان  المشفىإن ھذا    القولیمكن  
P38  قال  دون الكالم   ، یُسمح للمرء إال بالنظر  م یكن إنھ ل .P38    إنھ كان یعلم ھو وآخرون أن الجرحى نُقلوا إلى ھناك بعد المظاھرات

 ثم اختفوا.

أنھ یعرف شخًصا واحًدا اصطحبھ ھناك. في البدایة أخذ    P38أوضح  فذلك أو سمع من اآلخرین.    P38  رأىمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
  كان یعرف أنھ    P38الشخص في عداد المفقودین منذ ذلك الحین. أضاف    ھذا  وصارالمجتھد.    مشفى  الشخص إلى طبیب خاص ثم إلى

 ھذا الشخص ووالدیھ. 

فرع  لى ما كان أشبھ بإ  تحولت  المشافيأن    P38أوضح  ف.  بشكل شخصي  المشافيلة في  معامالإساءة    P38  شھدإذا  فیدنیر عّما  سأل  
 یتعرض للضرب.  ،وإذا حدث شيء ھناك ،معصوب العینین یكون فإنھ ،إذا غادر أحد فرع المخابراتفالمخابرات. 

یتعرضون للضرب على أیدي قوات األمن    أناًسا  اإنھ رأى شخصیً   P38قال  فشیئًا من ھذا القبیل.    P38  رأىمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
  .المشافيفي 

إذا كان لدى األطراف األخرى    ، شارمر  ،المّدعيإن القضاة لیس لدیھم أسئلة أخرى. سأل محامي الشاھد/  قالت رئیسة المحكمة كیربر 
قال محامي الدفاع بوكر إنھ یجب علیھ وحوالي عشر دقائق.  ل  ، إن لدیھم بضعة أسئلة فقط  بولتس  المّدعي العام  تقالفأسئلة لموكلھ.  

 .فحسبلكنھ یفترض أن لدیھم أیًضا بعض األسئلة  ،التحدث إلى زمیلھ أوالً 

 *** 

 دقیقة]  75[استراحة لمدة 

 *** 
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 عي العام استجواب من قبل المدّ 

 .ذلك  P38نفى  .  اعتقالھإذا كان ضحیة للعنف الجنسي أثناء  عّما    ھتعلى حضوره إلى المحكمة وسأل  P38  بولتسالعام    المّدعي  تشكر

 .ذلك P38نفى سمع عن وقوع آخرین ضحایا للعنف الجنسي.  اإذعّما  سألت بولتس

أصیبوا بجروح خطیرة بحیث یمكن للمرء أن یفترض أنھم   اأو أشخاص  اعتقالھقتلى أثناء    P38  رأىإذا  عّما    متسائلة  بولتس  تابعت
 إنھ رأى مصابین لكنھ ال یعرف ماذا حدث لھم بعد ذلك. P38قال فبسبب نقص الرعایة الطبیة.  سیتوفون

 .ذلك P38نفى رأى قتلى.  إذاعّما  سألت بولتس

وصف    P38أزمة للحكومة السوریة بعد بدایة الثورة وطلب من  اجتماع  /اطارئ  ااجتماعذكر    P38أن  إلى    كلینجھعي العام  أشار المدّ 
  ، عن اجتماع طارئ/أزمة  الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P38أن    كلینجھأوضح  فالسؤال.    P38ذلك بمزید من التفصیل. لم یفھم  

أن االسم    P38أوضح  ف  احدة.لمرة و  اما إذا كانت مؤسسة دائمة أو باألحرى اجتماعً أي  وطلب منھ وصف ذلك بمزید من التفصیل:  
شكلوا ھذا المجلس للتعامل مع قضایا البالد في    ممنكانت مجموعة من كبار المسؤولین في وزارة الدفاع  و".  األزمة"خلیة    ھوالفعلي  

تل فیھ عدد من  قُ وا وقع في أحد اجتماعاتھم  . وقال إن انفجارً المظاھراتأنھ ال یقصد قضایا البالد بشكل عام بل    P38 أّكدذلك الوقت.  
موضًحا أن    ،ھم تّ للمُ   الترجمة الشفویةكل ما یعرفھ. [تدخل مترجم المحكمة المسؤول عن    كانأن ھذا    P38أضاف    .األعضاء  الضباط

 ).]CCM(  األزمةالمركزیة إلدارة  بالخلیةاالختصار الشائع لما یسمى  ھوزمة" األ مصطلح "خلیة 

وزیر الداخلیة ووزیر الدفاع. قال    كان من بینھمن.  یمعروف  كانوا  إن األعضاء  P38قال  فاألعضاء.    كانأن یعرف من    كلینجھأراد  
P38  في وسائل اإلعالم. وتوفرت المعلوماتاالنفجار.  الحكومیةغطت وسائل اإلعالم حیث عن ھذا.  أعلنتإن الحكومة 

 ذلك.ب كان على علمأن كل سوري   P38 أّكدفعلى جمیع المعلومات من وسائل اإلعالم.  P38 حصلإذا عّما  كلینجھسأل 

. على االحتجاجات  عن ردود فعل الحكومة السوریة  P38وسأل    ، في مرحلة مبكرة  تظاھر  أخبر الشرطة أنھ  P38أشار كلینجھ إلى أن  
تلك    بنفسھ  رأى وشھد  حیث أنھ مضیفًا أن الترجمة عند الشرطة قد تكون خاطئة.    ،أنھ لم یشارك في ھذه المظاھرات  P38أوضح  ف

 .فیھا لم یشارك إال أنھ. والناس وھم یُقتلونالمظاھرات 

ن "كل ذلك" لم یبدأ على شكل مظاھرات بل  إ   P38  فقالوكیف وأین قُتل الناس.    ،أن یعرف أین وقعت ھذه المظاھرات  كلینجھأراد  
إن أظافر األطفال   P38بعد أن تعرض تاجر للضرب من قبل الشرطة. ثم حدثت مشكلة األطفال في درعا. قال    ھریرةكان إضرابًا في  

 شعارات على الحائط.  كتبواألنھم  قُلعت

معظم   وكانت.  2011في بدایة المظاھرات في ربیع    وقعت  ھاإن  P38قال  فمع األطفال في درعا.    ةالحادث  توقعمتى    كلینجھسأل  
ووفقًا  ].  ُحِجبت المعلومات[  مشفىفي    اطبی  افنّی  ھذه المظاھرات عندما كان یعمل  شاھدإنھ    P38دمشق. قال  في  ظاھرات في المیدان  مال
 رؤیة المظاھرات.لذا كان بإمكانھ  ،العلیا الطوابقوكان یعمل في أحد  ،منطقة مرتفعة في المشفىكان  ،P38لـ

لكنھا كانت   ، لم یستطع تذكر التاریخ بالضبطو].  ُحِجبت المعلوماتفي [  تمقتل أشخاص وقعفیھا  شھد    تيال  ةأن الحادث  P38أوضح  
عندما وصل إلى نقطة تفتیش   ،في طریقھ إلى عائلتھ  یقود سیارتھ  P38كان    حیث  مناسبة خاصة للمسیحیین.في الجمعة العظیمة وھي  

مغادرة    P38  كان علىبل في میدان.    ،مظاھرة لم تكن تحدث في مدینة  مقابلكان ھذا    في منتصف الشارع المؤدي إلى المزرعة.
طلقت من سیارة كانت تستھدف أُ   لناریةالعیارات اإن    P38على المتظاھرین. قال    یةالنارالعیارات  سیارتھ عندما رأى أشخاًصا یطلقون  

 كان علیھنھ  إ  P38  قال.  تقریبًا  متر من مكان وجوده  400أو    300رأى كیف سقط الناس على األرض على بعد  و المتظاھرین.  
رأى شخًصا آخر ملقى بجانبھ. كان ھذا الشخص یرتدي مالبس بیضاء. كان   ،عندما استدارو  االستلقاء على بطنھ عندما غادر سیارتھ.

من الذھاب إلى الجانب اآلخر   اممنوعً   كان  أنھ   P38أخبر  أنھ  و  ، إنھ تحدث إلیھ  P38]. قال  ُحِجبت المعلوماتكان [و ].  ُحِجب االسم[
إلى   بالوصولولكن لم یُسمح لسیارة اإلسعاف    لعیارات ناریة  تعّرضواالناس  إلى أن    P38حیث كانت سیارة إسعاف تنتظر. خلص  

میدانیة تم    مشافٍ إلى    حكومي بل  مشفىإلى  الناس لم یُنقلوا    وعلم الحقًا أن ثمانیة أشخاص قتلوا وأصیب العدید ألن  ھناك ومساعدتھم. 
تلقوا العالج الطبي لفترة ومعھم أسلحة.    ولم یكنمن ھذه البلدة    كانوا  جمیع الجرحىإن    P38قال  ].  ُحِجبت المعلوماتإنشاؤھا في [

وكان ذلك  لخضوع لعملیة جراحیة.  ابعض المصابین    وكان علىإنھ أشرف على الرعایة الطبیة وأرسل األطباء.    P38قال    طویلة.
رات این لإلصابة بعیالمتظاھر  ضتعرّ   إن ھذا حدث عندما رأى بنفسھ  P38] الذي یعیش اآلن في العراق. قال  ُحِجب االسم[  بواسطة

 لم یصب أحد ھناك. ، إال أنھدمشق المیدان في شھد مظاھرات فيأنھ . كما ناریة
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 .2011 نیسان/أبریل، 22إن الجمعة العظیمة كانت في  قالت رئیسة المحكمة كیربر

 .2012إنھ كان في عام  P38قال ففي أي عام حدث ھذا.  P38 كلینجھ العام  عيسأل المدّ 

في    عیارات ناریةموضًحا أنھ لم یكن ھناك إطالق    ،2012إنھ كان عام    P38قال  ف.  2011أم    2012إذا كان عام  عّما    كلینجھسأل  
یوم الجمعة   ال بّد أنھ كان فية العظیمة في فصل الربیع. لذلك  بدأت المظاھرات في الربیع وكان یوم الجمعحیث  .  2011البدایة في عام  

 .2012العظیمة في عام  

إنھ سمع عنھ عندما كان في سوریا    P38قال  ف.  أنورعلم بوجود    متىوسأل    ،في فرع الخطیب  أنورلم یر    P38إلى أن    كلینجھأشار  
  السّجانالمحقق و  وكانیسمع المحقق یتحدث.  أن    بإمكانھ  كان  ،العلوي ھ في الطابق  ُحقق معأنھ عندما  إلى    P38  أشارلكنھ لم یره.  

". [قال مترجم سوداءلكلمات "اجعل لیلتھ  إضافة لما سمعھ    كان  إنھ یعتقد أن ھذا  P38قال    الحیوان".  ربّواعندما قال المحقق "  یتحدثان
اللغة العربیة الفصحى في   یتعلمونأن األطفال في سوریا    P38"]. أوضح اجحیمً   حیاتھ"اجعل  لـالمحكمة إن ھذا سیُترجم إلى األلمانیة  

" أن الشخص كان من وسط  سوداء من اللھجة المستخدمة لكلمة "یمیز  المدرسة ولكن ھناك العدید من اللھجات المختلفة. استطاع أن  
 فقط في المحكمة. أنورأنھ رأى  P38سوریا. وأضاف  

إنھ   P38قال  ف.  2012  ،]ُحِجبت المعلوماتھ في [بعد اعتقال  مقبل أ   أي  : أنورألول مرة عن    P38أن یعرف متى سمع    كلینجھأراد  
قبل   أنورإنھ كان یعرف اسم    P38. قال  معروفًا  عمل كل ضابط كان  كانم  كان یعمل في ھذا الفرع ألن  أنورمن المعروف أن  كان  

 اعتقالھ.

 .ذلك P38نفى .  أنوریعرف أیًضا موقف  P38إذا كان  كلینجھسأل 

كان یعمل في   أنورأن    تحقیقھأنھ كان یعلم قبل    P38  أّكدف.  یعمل  أنور  كانیعرف في أي فرع    P38معرفة ما إذا كان    كلینجھأراد  
 فرع الخطیب.

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

الشرطة أیًضا عن أشخاص    P38  أخبرإذا  عّما    وسأل  تحقیقھقبل    أنوركان على علم ب  P38أن    إلى  محامي الدفاع فراتسكي  أشار
في الفروع المختلفة. لكن الناس في سوریا كانوا یعرفون في    امعین  اھرمی  ھناك تسلسالإنھ    ، قائًال ذلك  P38أّكد  ف  آخرین في الفرع.

 معینین.  اكثیر من األحیان ضباط

كان یقود  ھو من  حافظ مخلوف    یعتقد أنلكنھ    ، رئیس فرع الخطیب  كان   توفیق یونس أخبر الشرطة أن    P38أشار فراتسكي إلى أن  
ن حافظ مخلوف لعب دوًرا مھًما جًدا  ذلك، قائًال إ   P38  أّكدفبشار األسد.    خالجسر األبیض وألنھ ابن  البسبب فرعھ في    فعلیًاالفرع  

 . ھو المسؤول معروف في سوریا وكان ، فھوP38ووفقًا لـ  الرئیس. خالباعتباره ابن 

ألنھ ال یستطیع ال علم لھ  إنھ    P38قال  فسلطة حافظ مخلوف في فرع الخطیب.    حول  محددةقّدم معلومات  أن ی  P38طلب فراتسكي من  
 أن یعرف ألنھ لم یكن موظفًا في الفرع.

 نالمّدعیاستجواب من قبل محامي 

عندما سئل عن   ،تیھوحلم  تي أذنیھشحم  بالكھرباء علىللصعق  ض  أخبر الشرطة أنھ تعرّ   P38أن  إلى    P38شارمر محامي    أشار
 المخابرات الجویة. إدارة أكثر من مرة في فرع الخطیب و اعتُقلأنھ  P38 أّكد. كابدھا شخصیًا طرق التعذیب التي 

إنھ ال یتذكر بالضبط لكنھ  P38قال فإذا كان ذلك صحیًحا. عّما  متسائًال  ،أبلغ الشرطة أن ھذا حدث في الخطیب P38قال شارمر إن 
  ُوضعكھربائیة في الجزء األمامي من الجھاز. ثم    صعقاتیصدر منھ  كان ھناك جھاز صغیر بھ  حیث  .  بھذا بالشكلتعرض للتعذیب  

 . خاللھاالكھربائیة تمرُّ من  عقاتصالوكانت  في فرع الخطیب میاه على األرض كان  أنھ P38الجھاز على أذنھ أو حلمتیھ. وأضاف 

  بإمكان   . وأضافت أنیھكھربائیة على أذنھ وحلمتال  صعقاتال  P38عن المكان الذي تلقى فیھ  ر  القاضي كیرب   رئیسة المحكمة  سألت
P38  قال ر. فیتذك یكن إذا لمإخبار المحكمةP38   المخابرات الجویة.إدارة في   مذلك في فرع الخطیب أ حدثإنھ ال یتذكر ما إذا 

 لھ إن لھ الحریة في الذھاب أو البقاء في قاعة المحكمة. توقال إدالئھ بشھادتھعلى   P38القاضي كیربر  تشكر
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 . )StPOاأللماني ( الجنائیة من قانون اإلجراءات II 257دة لماابموجب إنھ سیحتفظ بالتعلیق  P38قال محامي 

الحرب السوریین العقوبة العادلة.    يمضیفًا أنھ یأمل في أن ینال كل مجرم  ،. وشكر المحكمة على اھتمامھااشاھدً بصفتھ    P38  ُصرف
 . الجمھوروجلس مع 

 مسائل إداریة

اآلن من قبل    المثول بصفتھ مدعیًا استُجوبشرح القضایا اإلداریة. وقالت إن الشخص الذي طلب في السابق    القاضي كیربر  تابعت
الستجواب دون مالحق. وقالت لألطراف إن بإمكانھم اإلدالء  ا  محضرالشرطة الجنائیة االتحادیة    توأرسل  الشرطة الجنائیة االتحادیة

 عند االقتضاء. یان بشأن قبول محاٍم  بب أیًضاو ،یولیوتموز/ 6ذات صلة حتى ببیانات 

قال ھذا الشاھد للقضاة    حیث  . الذي یلیھأن المحكمة استدعت في البدایة شاھًدا مختلفًا لھذا الیوم والیوم    موضحةً القاضي كیربر    تابعت
مؤخًرا طالبًا إجراء مكالمة ھاتفیة. تحدث    القضاة  إال أن الشاھد تواصل معإنھ لن یحضر لإلدالء بشھادتھ في المحكمة.    أیار/مایوفي  

قالت  لإلدالء بشھادتھ. امستعدً كان  إلى الشاھد عبر الھاتف. ثم قال الشاھد إنھ الشفویین بمساعدة أحد مترجمي المحكمة  فیدنیرالقاضي 
كنابمان   شرطة الجنائیة االتحادیةالأن ضابط    واصفةً كیربر    تابعت.  أیلول/سبتمبر  3و  2في    استدعاءً   اإن الشاھد سیتلقى قریبً   كیربر
ھذا  سیكون في    ھوبما أنفي البدایة لإلدالء بشھادتھ بشأن استجوابھ للشاھد المذكور أعاله.    استُدعيفي الیوم التالي قد    استُدعيالذي  
أیًضا   استُجوب] الذي  FR18/ُحِجب االسممن ذلك بشأن استجوابھ للشاھد [  فإن كنابمان سیدلي بشھادتھ بدالً   ،تكرار ال داعي لھ  اآلن

أن المحكمة    أضافت كیربر الضابط المعني لن یكون على استعداد لإلدالء بشھادتھ في المحكمة. وغیر أن    من قبل الشرطة الفرنسیة.
 استجواب الشرطة الفرنسیة. لمحضریة وتعتزم تالوة الترجمة األلمان ،ستقدم ملخًصا للبالغات واإلجراءات ذات الصلة

محامي الدفاع بوكر الذي أبلغ المحكمة مؤخًرا بتعدیل طلبھ. أوضح بوكر أنھ بعد تقدیم طلبھ لفحص ملفات  المجال لكیربر    أفسحت
عي الملفات من المدّ ل طلبھ لیشمل إحالة  المحكمة. ولذلك عدّ لدى  الحظ وھو في طریقھ إلى المنزل أن ھذه الملفات لن تكون    ،معینة

 العام االتحادي.

أنھ ال یمكن ألحد أن   كلینجھ  العام   عيأوضح المدّ فأي من األطراف اإلدالء ببیان حول ھذا التعدیل.    أرادإذا  عّما    سألت القاضي كیربر
تحدید طلبھ في ھذا الصدد. وطلب من بوكر    ، ما یبرر ھذا االھتمام بالقضیة الحالیة إال إذا كان ھناك    ال صلة لھایفحص الملفات التي  

المدّ   كلینجھ  ووصف السوري منذ عام  أن مكتب  النزاع  العام االتحادي كان یجري تحقیقًا ھیكلیًا بشأن  أن  ل  أّكدو  .2011عي  بوكر 
 كلینجھخلص    فعلیھ تحدید طلبھ.  ،لبوكر   الم یكن ھذا كافیً   وإنالبراءة من ھذه الملفات.  وسیحیلون جمیع أدلة اإلدانة    العامین   عینالمدّ 

فحص    أنومتبادلة.  القانونیة  المساعدة  الطلبات    توصدر  ،معلومات مفتوحة المصدر  وُجمعت  ،شاھد  100إلى أكثر من    استُمعإلى أنھ  
 .ملف التحقیق الھیكلي بأكملھ سیكون ببساطة مستحیًال 

شھادة الشھود التي إال أن  یحیلون جمیع المعلومات ذات الصلة.  أنھم سو  ن ذلكوالعامین سیفعلعین  أن المدّ لدیھ بشك  ال  قال بوكر إن  
ربما ال تزال بعض الشھادات   ،وفقًا لبوكروفي شھادات معینة.  بأنھ لن یُنظر  أن ھناك احتماًال  أظھرت  بھا األسبوع الماضي    يدلأٌ 

ون في إجازة لمدة أربعة أسابیع. وأعرب عن  حیث سیك   ،موجودة في مكان ما في ھذا الملف. وأضاف أنھ سیترك طلبھ كما ھو اآلن
 وإال فإنھ سیجري التعدیالت ذات الصلة.  ،أملھ في أن توافق المحكمة على طلبھ

ملف القضیة الخاص بالتحقیق    كامل  بالنسبة لھ لفحصمصلحة قائمة  إلى تقدیم ادعاء كاٍف بأن ھناك    بحاجةأن بوكر  ب  كلینجھأجاب  ف
صلة بالقضیة    يولم یحدث أي شيء ذ  العامین  عیني اھتمام بملف ھذه القضیة من وجھة نظر المدّ أحیث أنھ لیس ھناك  الھیكلي.  
 شھود إضافیون. إن كان ھناك  في كل شيء للتحقق مرة أخرى ومعرفة ما  بالبحثعرض السماح لشخص كما الحالیة. 

على سبیل المثال الشھادات   ،التي لم تكن ذات صلة مباشرة بالقضیة  األمورأضاف بوكر أن المحكمة استمعت بالفعل إلى العدید من  
 یفضل مراجعة ملف القضیة بنفسھ.قال إنھ . و2007المتعلقة بأحداث عام 

 أنھ سیكون من المستحیل ببساطة على بوكر الخوض في التحقیق الھیكلي بأكملھ. كلینجھأضاف 

المدّ لیس    إن بوكر  كلینجھ قال  فالملف.  م  حجلبالنسبة    توقعھكان علیھ  عّما    سأل بوكر المھتم بملف قضیة  الوحید  العام الشخص  عي 
 اآلخرین أیًضا. ھناك اھتمام كبیر من سیكون حیث  ،التحقیق الھیكلي حول االتحادي

 

 . بعد الظھر 2:55فعت الجلسة الساعة رُ 

 .2021 ،یولیو/تموز 1المحاكمة في  ستُستأنف
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 2021تموز/یولیو،  1  –الیوم الثمانون 

 

الساعة    الجلسةبدأت   المعتمدین  صحفیَینو  أشخاصصباًحا بحضور خمسة    9:50في  الصحفیین  لم یطلب أي من  لى الحصول ع. 
 كروكر حاضرین.  د.و بانز نالمّدعیا محامی. لم یكن بولتسو كلینجھ العامان عیانالمدّ  العام عاءالعربیة. ومثل االدّ الترجمة 

من قبل الشرطة األلمانیة والفرنسیة. وأضافت   استُجوب]  FR18] [ُحِجب االسمالشاھد [  باإلشارة إلى أنالقاضي كیربر الجلسة    تافتتح
أبلغ  ،  وفي نھایة المطاف مایو].  /أیار  19[  مة سابقیوم محاكفي    FR18أن القضاة لخصوا بالفعل محادثتھم عبر البرید اإللكتروني مع  

FR18  أنھ لن یحضر لإلدالء بشھادتھ في المحكمة. لذلك استدعى القضاة الضابط الذي قاد   2021 أیار/مایو، 11كتابیًا في   المحكمة
 .الشرطة الجنائیة االتحادیةاالستجواب نیابة عن مكتب 

 ة كریستیان كنابمان شھاد

 معلوماتھ الشخصیة مرة أخرى. جرى تأكیدو ،اشاھدً بصفتھ بحقوقھ وواجباتھ كنابمان  أُبلغ

في    FR18  ھ وزمیلتھ استجوباأوضح كنابمان أنف.  FR18لـاستجوابھ  عن  أن یخبر المحكمة    أوالً كنابمان    من  طلبت القاضي كیربر
ثالث مرات   اعتُقل في ذلك الوقت إنھ  حیث قال  .  2017في عام    FR18سبق أن استجوبت الشرطة الفرنسیة  و].  ُحِجبت المعلومات[

عي العام االتحادي األلماني  لذلك كلف المدّ   .لبضعة أیام  40القسم  فرع الخطیب و  في  أثناء اعتقالھ الثالثأنھ بقي  ألنھ كان ناشًطا. و
في استجوابھ األول    وذكرعاًما    33اآلن  یبلغ    FR18  فإن  ،نابمانلك. وفقًا  مجدًدا  FR18باستجواب    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة

 ، الشخصیة  FR18  من معلومات  مرة أخرى   بالتحقق سریعًا  ھ قاما  تأنھ درس القانون في سوریا وفرنسا. أوضح كنابمان أنھ وزمیل
 طرحھا جمیع األسئلة التي  تكرار    داییرلم    اقال كنابمان إنھمو  ].المعلوماتُحِجبت  وأضاف إلى استجوابھما أنھ كان یعمل لصالح منظمة [

. لذلك بعد الظھر  2:30أنھ سیكون متاًحا فقط حتى    ،صباًحا  10الساعة  عند    ،في بدایة المقابلة  ا أخبرھم  FR18وأن  الفرنسي.    ازمیلھم
مجموعة مختارة من    عرضبدأ االستجواب من خالل  حیث    البدایة.ھ جمیع األسئلة كما كان مخطًطا لھ في  تلم یطرح كنابمان وزمیل

. وقال كنابمان إن  أنور رسالنعلى  األشخاص  عرف  یتبانتظام ل  ھاناستخدمی  كانا  التيو  FR18على    الشرطة الجنائیة االتحادیةصور  
FR18    لم یعرف  وفي أي من الصور.    أنور رسالنلم یتعرف على أي شخص في الصور ولم یتعرف علىFR18    من   إال  أنوراسم
 وسائل اإلعالم.خالل 

نابمان لكقال  وفي ھذه القضیة بمبادرة منھ.  الشرطة الجنائیة االتحادیة  وجھة نظره بشأن تحقیقات    FR18وصف كنابمان كیف قدم  
عزیمة   وأحبطوا  ،إشارة خاطئة للمعارضة السوریة  اأرسلوبذلك  ألنھم    إیاد الغریبو  أنور رسالنعن اعتقال    یكن راضیًالم  إنھ    زمیلتھو

أوضح ثالث   FR18ین مع النظام السوري. قال كنابمان إن  تمتواطئ  بذلك  ستكون ألمانیا وفرنسا  ،FR18لـالمنشقین المحتملین. وفقًا  
  ،الذین یجب اعتقالھم  البدیلین  المشتبھ بھمب  أشار إلى قائمةو  لكنھ اعتقد أن اعتقالھ كان خطأ.  ،بارتكاب جرائم معینة  أنورھم  مرات أنھ اتّ 

تاج إلى حتسالشرطة الجنائیة االتحادیة  أن    FR18لـإلى جانب النظام السوري. أخبر كنابمان المحكمة أنھ أوضح    كانوا ال یزالون  ألنھم
اعتقاالت أي  كافیة إلجراء  األدلة  ،أدلة  مثل ھذه  بحوزتھ  كان  القانوني   فبإمكانھ  ،وإذا  الوضع  إنھ شرح  كنابمان  قال  إلیھم.  إرسالھا 

 بشأن أي دلیل.  لم یتواصل معھم FR18إال أن  ،FR18لـ

  FR18لم یتعرف  و.  یاد الغریبإل مجموعة مختارة من صور الشرطة الجنائیة االتحادیة  قدم بعد ذلك    FR18  أن  إلى  كنابمان  أشار
أنھ كان   FR18. وأوضح  فحسب  ألول مرة بعد اعتقالھ في ألمانیا  إیادإنھ سمع اسم    لشرطة الجنائیة االتحادیة ل  وقال  ،على أي شخص

 أصدقائھمن    FR18  یب. تم الكشف عن ھذا التعاون وسمعبعضھم في فرع الخطوكان    ،في المخابرات السوریة  مع جھات اتصالیعمل  
 .االعتقالوتوفي في  اعتُقل] ُحِجب االسمأن [

معرفة ما إذا  أراد    فقد  ،FR18  إنھ بالنسبة ألقوال  فیدنیرلدیھم سؤال إضافي. قال القاضي    كان  إن القضاة  ةً قائل  تدخلت القاضي كیربر
تقدیم    FR18  قال األلمانیة.  للمعلومات    أنورأي شيء عن  إن  فسلطات  أن    FR18قال كنابمان  إلى   أنورأخبره  المعلومات  أرسل 

 في المقابل على حق اللجوء في ألمانیا.وأنھ حصل السلطات األلمانیة والفرنسیة واألمریكیة. 

 .نفى كنابمان ذلككیف عرف ذلك.  FR18 قالإذا فیدنیر عّما سأل 

حول سبب عدم رضاه    أقوالھأوضح كنابمان أنھ في سیاق  فأي شيء عن عائلتھ في سوریا.    FR18  قالكذلك معرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
اعتقال   االتحادیةل  FR18قال    ، أنور عن  الجنائیة  وأنشطة   اقلقً   كان  إنھ  لشرطة  في سوریا  تزال  كانت ال  التي  بشأن سالمة عائلتھ 
 المعارضة. 

للمرة    اعتُقلأخبر الشرطة الفرنسیة أنھ    FR18أن    إلى  كنابمان  أشار .  FR18  اعتُقلأن یصف كیف  كنابمان    من  القاضي كیربرطلبت  
الشرطة حیث تعرض للتعذیب المستمر لمدة یومین. وأوضح كنابمان أن    40إلى القسم    ونُقل  ،2012]  ُحِجبت المعلوماتالثالثة في [

اإلقامة لمدة أربعة أیام قبل    كان علیھ أنھ نُقل إلى الخطیب حیث    FR18أخبرھم  ف  یث عن فرع الخطیب.الحد  تأراد الجنائیة االتحادیة
صورة   FR18على    قبل ذلك  زمیلتھھو و  عرضفي كفر سوسة. وقال كنابمان إنھ    السوریة  العامة  إدارة المخابراتنقلھ إلى مقر  

أنھ فرع  على  المبنى    FR18حدد  والمخابرات العامة.    إلدارةعلى أنھ المقر الرئیسي  تھ الشرطة الجنائیة االتحادیة  للمبنى الذي حدد 
 المخابرات العامة. إدارة مقروالذي ھو المیدان 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/07/01/inside-the-raslan-trial-a-facebook-chat-opens-a-window-to-the-disappeared/
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یبعد لم  ف  ،40أنھ بالنسبة للقسم    FR18أوضح  فوالخطیب.    40في القسم  كان  كیف عرف أنھ  بعد ذلك    FR18  زمیلتھسأل كنابمان و 
حدث    ذلك  نإ  FR18  قال  ،لخطیب ل  وبالنسبةكان قادًرا على تتبع الطریق إلى ھناك وعرف الموقع.  و المظاھرة.    عنثالث دقائق    سوى

أحدھم    یُنقلمن الطبیعي أن  كان  أنھ    FR18أضاف    . كان علیھ أن ینزل رأسھ إلى أسفل وُضرب بعقب البندقیة.وكان ظالًمافي اللیل  
  یعتقلون سالقبض على األشخاص وسیُلقى  من المعروف أنھ    كان  . وأوضح كذلك أنھ كان اعتیادیًاوقال إن ذلك    ،إلى الخطیب  40القسم  من  

انة ھناك  عندما وصل إلى الزنز  تحقق ذلكبالفعل عند اعتقالھ أنھ سینتھي بھ المطاف في فرع الخطیب. ثم    وقد توقععلى ھذا النحو.  
 فرع الخطیب. كانوا ه أنھم فياحیث التقى بصدیقین أخبر

  معھ   فیھا  ُحققلم یكن یعرف عدد المرات التي    FR18ن  إ  وقالذلك،  كنابمان    نفىأي أسماء.    FR18  ما إذا ذكر  سألت القاضي كیربر
  اقتید نھ إ FR18 قال ،التحقیقاتحدث في عّما   عند سؤالھوحدث عدة مرات.  ذلكأن ر الشرطة الجنائیة االتحادیة عندما ُسئل لكنھ أخب

بینما كان  سفل  ألفي ھذه الغرفة أن یقف ورأسھ    FR18كان على    غرفة.ُوضع في  و  ،ناویداه مقیدت  ،معصوب العینین  ،من الزنزانة
من تحدید   FR18  مكنیتلم    ،آخران   م شخصاناوقیطرح األسئلة.    ھناك وكان  شخص أمامھ   ووقف.  تانه مقیداوید  معصوب العینین

واللكمات   باألیديض للضرب  إنھ تعرّ   FR18قال    ،سالیب التعذیبأما بالنسبة ألكل إجابة یقدمھا.    عنددائًما    بضربھ  ،مكانھما في الغرفة 
 ،عالوة على ذلكو  ال سیما على أعضائھ التناسلیة وعنقھ.  ،عق بالكھرباءصُ و  التحقیقض للضرب من قبل ضابط  والعصي. كما تعرّ 

شرطة الجنائیة لل  قال  FR18ح. وقال كنابمان إن  بْ على ھذه الطریقة اسم الشَّ   FR18من معصمیھ. أطلق    قوُعلّ فوق رأسھ    قُیدت یداه
إنھ رفض ذات مرة شرب الماء. لذلك أُجبر على شرب الكثیر من الماء وربط    FR18قال  كما  لعدة ساعات.  ظل ُمعلّقًا  إنھ  االتحادیة  

 .أنھ سیموتوكان یخشى  ،بالنسبة لھ  امروع   اأمرً كان الشرطة الفرنسیة أن ھذا  FR18أخبر  ،نابمانكقضیبھ برباط مطاطي. وفقًا ل

متوحًشا  كان  أنھ  و  ،یُدعى "میماتي"  كان  السّجانینأخبر الشرطة أن أحد    FR18قال كنابمان إن  ف.  السّجانینكیربر عن ألقاب    تسأل
 .األلقابعن  FR18كل ما قالھ  وفقًا لكنابمان ھذا . كانللغایة

أشخاًصا  قال إنھ رأى    FR18كنابمان أن  أّكد  ف.  المتوفینبخصوص    للشرطة الجنائیة االتحادیة  FR18معرفة ما قالھ    أرادت كیربر 
  . قال كنابمانتوفيومن ثم    لتعذیب والضربوا  تعرض شخص للشَّْبح  شھدالشرطة الفرنسیة أنھ    FR18أخبر  وفي الخطیب.    متوفین

لم وأنھ  أنھ تلقى عالًجا نفسیًا اجتماعیًا لمدة عامین.    FR18ثم أوضح   .وبدا متوتًرا  حدث بالضبطعّما    ھعندما سأل  انھار   FR18ن  إ
 أن یتحدث االثنان   علیھلكنھ عرض    ،السؤال. أخبره كنابمان أنھ ال یمكنھ بالطبع إجباره  فادى اإلجابة عنیرد الحدیث عن ھذا الحدث وت

حتى في   ،مرة أخرى  ةالحدث  هنھ من الممكن أن یُسأل عن ھذإ  FR18لـقال كنابمان  و.  المترجمدون حضور زمیلة كنابمان وبدون  
تقیأ بناًء على عالمات جسدیة مثل    FR18أن    كنابمانبدا لولى المرحاض.  استراحة وذھب مباشرة إبعد ذلك    FR18طلب    المحكمة.
 أخبر   أنھبعد خمس دقائق تأكید  إنھ استطاع    FR18  وقال.  ةالحادث  ه. لذلك قرر عدم طرح أي أسئلة أخرى حول ھذFR18  ارتجاف

الشخص مات تحت التعذیب وكان میتًا بالتأكید. قال كنابمان إنھ بعد ذلك لم یطرح أي أسئلة  أن : ةبشأن الحادثبالفعل لشرطة الفرنسیة  ا
 إنھاء االستجواب بسبب نفاد الوقت.وكان علیھم أخرى حول ھذا الموضوع. 

 قال كنابمان بالطبع. ف. اشاھدً بصفتھ بحقوقھ وواجباتھ  FR18 أُبلغ إذاعّما  سألت القاضي كیربر

المترجم.    سألت كیربر  الشاھد أراد  فإذا كان ھناك أي مشاكل مع  یُدلي بشھادتھ  أوضح كنابمان أن  مترجم    كانالفرنسیة.  اللغة  بأن 
كنابمان أنھ لم یعد یرغب في التحدث باللغة    FR18وفقًا لذلك. أخبر    واستطاع مساعدتھ  یتحدث الفرنسیة  الشرطة الجنائیة االتحادیة

 .خلفھ ه التجاربھذن یترك أتمنى أنھ العربیة و

 االستجواب.   إنھاءإذا كان ھذا ھو سبب  عّما  كنابمان    ذكر قبل االستجواب أن لدیھ موعًدا مھًما وسأل  FR18إلى أن    أشارت كیربر
  أصّر على  FR18  إال أنمساًء.    2:30مضیفًا أنھم بدأوا إعادة الترجمة لكنھم لم یتمكنوا من االنتھاء حتى الساعة    ، أّكد كنابمان ذلكف

 على استكمال إعادة الترجمة في صباح الیوم التالي. واالذھاب. لذلك اتفق

 .أّكد كنابمان ذلكف .FR18لـكل شيء ترجمة  أُعیدتإلى أنھ  خلصت كیربر

  FR18إال أن  .  توفیاشخصین ربما  أن  ذكر    FR18أن    أّكد كنابمانف  أبلغ الشرطة الفرنسیة بوفاة شخصین.  FR18إن    قالت كیربر
مقر    أي  ،الشخص الثاني في "فرع المیدان"  FR18رأى  حیث  :  الشرطة الجنائیة االتحادیة في استجواب    دقةمعلومات أكثر    قام بتقدیم

 FR18. أخبر  285على سبیل المثال الفرع    ،ھناك العدید من الفروع في ھذا المبنى كان  المخابرات العامة. وأضاف كنابمان أنھ    إدارة
بعقب ُضرب  تعرض للتعذیب وسقط على األرض عندما  أنھ  أكبر سنًا. وكان  ھناك  الذي كان  أن الشخص  الشرطة الجنائیة االتحادیة  

 . لى األرجحتوفي عإنھ  FR18قال وبندقیة. 

 . 2012  [ُحجبت المعلومات] فيقال كنابمان إنھ كان فللمرة الثالثة.  FR18أن یعرف متى حدث اعتقال  فیدنیرأراد 

  فیدنیر. أراد  المتوفینسؤال حول  الصیًرا نسبیًا بعد  كان المحضر ق  االتحادیة حیثالشرطة الجنائیة  إلى نھایة استجواب    فیدنیرأشار  
أوضح كنابمان ف  الوقت.  ذلك بسبب نفاذ  إذا كان  أملن یجیب على أي أسئلة أخرى في ذلك الیوم    FR18بأن    ظن كنابمانمعرفة ما إذا  

. وأضاف أن ھذا كان كل ما سمعھ  ببساطة  كان ینفدالوقت    لھ، إال أنبالنسبة    كان أكثر أھمیة  مواصلة االستجواب في ھذه المرحلة  أن
في   المتوفيكان ھذا [الشخص  حیث  لشھادتھ.    الكبیرة على األھمیة  أّكد كنابمان    اإلجابة حتى بعد أن  FR18  فقد رفض.  FR18من  

 في الحدیث عنھ.  FR18فرع الخطیب] ھو الشيء الوحید الذي لم یرغب 
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كان    FR18أن  بشعر    أنھ  لو  كان سیواصل االستجواب  إنھ  قائًال   ،ذلك  كنابمان  أّكدفاالستجواب كان لسببین.    إنھاءإلى أن    فیدنیرخلص  
 بدأ في إعادة الترجمة.فقد  ،نظًرا ألن األمر لم یكن كذلكولكن مستعًدا لتقدیم المزید من المعلومات. 

قال كنابمان ف.  FR18أجاب  عّما    كنابمانالشخص في الخطیب وسأل    توفيأن یصف كیف    FR18من    ر إلى طلب كنابمانفیدنی  أشار
 تحت التعذیب.  توفيأخبره أن الشخص  FR18إن 

كان متأكًدا تماًما.   FR18قال كنابمان إن  فإذا كان متأكًدا من وفاة الشخص.  عّما    عندما سئل  FR18أیًضا معرفة رد    فیدنیرأراد  
ن میتًا. قال كنابمان إنھ لذلك لم یطرح معلقًا بجانبھ عندما كا ظلأبلغ الشرطة الفرنسیة سابقًا أن الشخص  FR18وأضاف كنابمان أن 

 أي أسئلة أخرى حول ذلك.

 اتفقواحدث ھذا. قال كنابمان إنھم    متى  كنابمانسأل  ولھ،    لیتم إعادة ترجمة محضر المقابلةأراد العودة    FR18أن    إلى  فیدنیر  أشار
بحلول   أُنھیت  ترجمةالإعادة    أنإال  في الوقت المحدد.    FR18  حضرلكنھ لم یتذكر ما إذا    ،9:30في الساعة    FR18على أن یأتي  

 صباًحا. 10:37الساعة 

نفى كنابمان  .  لیتم إعادة ترجمة محضر المقابلة لھعندما عاد    FR18طرح المزید من األسئلة على   كنابمان  حاولإذا  فیدنیر عّما  سأل  
  نقلھ في البدایة موعًدا الستجواب آخر في ذلك الوقت وكان علیھما    زمیلتھحدد وأوضح كنابمان أنھ  فمعرفة السبب.    فیدنیرأراد  و.  ذلك

 االستجواب بسھولة. لذلك أكمل إعادة الترجمة وبدأ في االستجواب اآلخر. یطول فقدإلى وقت الحق. 

قال  ف.  وبصدقبشكل عفوي    أجابمتوتًرا وما إذا    FR18وما إذا كان    ،أثناء االستجواب  الجو العاممعرفة المزید عن    فیدنیرأراد  
إنھ ال   أي    صادقًا   یكنلم    FR18  أن  ذكریكنابمان  األلمانیة    FR18كان  حیث  .  مرحلةفي  السلطات  وانتقد  رأیھ  في  جًدا  واضًحا 

 .FR18  التي أدلى بھاإدانة األقوال التي تحمل  لتحقیقاتھا. لذلك لم یكن لدى كنابمان شكوك حول

قدم بعد ذلك ی  أصبح  لكنھ  ،واالعتقاالت في البدایة  الشخصي  تحدث بشكل مكثف عن رأیھ  FR18أن    المحضر إنھ الحظ من    فیدنیرقال  
ذلك.    كنابمان فیدنیراالستجواب. سأل    نھایةقبل    مختصرة إجابات   أن وفاةفعن شعوره حیال  كنابمان   FR18  زمالء  أحد  أوضح 

وصف    FR18قال كنابمان إنھ فوجئ جًدا بأن    .الشرطة الجنائیة االتحادیةكان في البدایة أھم جانب من جوانب استجواب    ینمعتقلال
عالمات جسدیة. قال كنابمان إنھ فوجئ ظھرت علیھ    تى أنھعندما أرادوا التحدث عن شخص آخر وح  ھو ولكنھ رفض الحدیث  تعذیبھ

 لن یجیب على أي أسئلة أخرى. FR18كان من الواضح أن  ھولكن

 .ذلك كنابمانأّكد فرفضھ ورد فعلھ الجسدي]. أي صّدق [  FR18ق صدّ  كنابمانمعرفة ما إذا كان  فیدنیرأراد 

محاكمة في المحكمة. وأشار كنابمان  لل  صلة  اذأي رد فعل عندما أوضح لھ كنابمان أن ھذا سیكون    FR18  أظھرإذا  فیدنیر عّما  سأل  
  لھ كنابمان  عندما أوضحأي رد فعل  FR18لم یُظھر  ،التحدث عن األمر بدون زمیلتھ والمترجم FR18إلى أنھ بعد أن عرض على 

ولم یكن    ،نھ ال یرید الحضور واإلدالء بشھادتھ في المحكمةإ  FR18لم یقل    ،لكنابمانوفقًا  ومحاكمة في المحكمة.  لل  أھمیة شھادتھ
 لم یرغب في الحضور.  FR18واضًحا أن 

قال كنابمان إنھ لیس على علم بأي جھود  فمرة أخرى.    FR18استجواب    الشرطة الجنائیة االتحادیة  حاولتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
في  كان سیشارك  إال أنھ كان على یقین من أنھ   ، في ھذا الصدد. وأضاف أنھ على الرغم من عدم تمكنھ من الوصول إلى جمیع الملفات

 مرة أخرى. FR18استجواب   الشرطة الجنائیة االتحادیةحاولت  ذلك لو

 نالمّدعیاستجواب من قبل محامي 

القاضي    تسمح ولف.  على م" بخصوص إحدى مالحظات كنابمان  نعم أو ال"تحتمل إجابتھ  إن لدیھ سؤال    شولتس  نالمّدعیقال محامي  
ل   ھ ستتاحإن  ةً قائل   ،تدخلت القاضي كیربر .  أیًضا  ]ُحِجب االسم[  استجوبإلى أن كنابمان    شولتسبطرح سؤالھ. أشار    شولتسكیربر 

وما    ،صلة  يذ ملف صوتي    أن یعرف عنإنھ یرید فقط    شولتسقال  فلمحكمة على األرجح فرصة االستماع إلى ھذا الشاھد شخصیًا.  ل
] ُحِجب االسمیتضمن [   الواتسابعلى    اصوتی  اإن ھناك ملف  شولتسبطرح سؤالھ. قال    شولتسل  كیربرسمحت القاضي    متاًحا.  إذا كان

النسخة العربیة   تفظبینما حُ متاحة كتابیًا  الترجمة األلمانیة    وأنأوضح كنابمان أنھ حفظ الملف على قرص مضغوط.  ف.  أنور رسالنو
 في ملف القضیة. موجودان[األصل] على القرص المضغوط. وقال كنابمان إن القرص المضغوط والترجمة المكتوبة 

 .ُصرف كنابمان بصفتھ شاھًدا

 مسائل إداریة

  المعني أراد القضاة استدعاء الضابط الفرنسي    ،اإلدالء بشھادتھ في المحكمة  FR18أنھ بسبب رفض    موضحةً القاضي كیربر    تابعت
ا. وقالت كیربر إنھا ستلخص اآلن جھود القضاة الستدعاء الضابط الفرنسي. أضاف القاضي  نً لم یكن ممكإال أن ھذا    بھ.ااستجوقام بالذي  
 صال بالضابط الفرنسي. لالتصال بزمالئھ الفرنسیین والترتیب لالت الشرطة الجنائیة االتحادیةأنھ اتصل بمفتش من  فیدنیر
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  فیدنیر في رسالة برید إلكتروني إلى القاضي    2020  ،یونیو/حزیران  7في    ضابط الشرطة الجنائیة االتحادیة أوضح  إن  قالت كیربر
الزمیل المعني الذي قاد  وقال إن  .  FR18وتحدث عن استجواب  وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة الفرنسیة  أنھ اتصل بزمالئھ من  

 دوا أنھم سیحاولون االتصال بھ. لكنھم أكّ  ،یعمل لدى الشرطة الفرنسیةلم یعد االستجواب 

 ، 2020  ،حزیران/یونیو  9في    الشرطة الجنائیة االتحادیة تلقى بریًدا إلكترونیًا آخر من ضابط    فیدنیركذلك إن القاضي    قالت كیربر
في   لإلدالء بشھادتھإذا كان على استعداد  عّما    اتصلت بھ لتسألھوأنھا  أوضح فیھ أن زمیلھ الفرنسي أخبره أن الضابط المعني تقاعد.  

رفض.    ،المحكمة الفرنسي  وأّكدلكنھ  االتحادیة ضابط    على   الزمیل  الجنائیة  ی  الشرطة  في  أن  حاضرا  كان  آخر  ضابط  عن  بحث 
 االستجواب.

قائًال إن الزمیل الفرنسي فحص   ،في نفس الیوم  الشرطة الجنائیة االتحادیةتلقى بریًدا إلكترونیًا من ضابط    فیدنیر  أن  أوضحت كیربر
. أخبر ضابط  فإن ذلك كان سیدّون في المحضر  ،إذا كان ھناك ضابط ثانوأنھ  محضر االستجواب وعلم بوجود ضابط واحد فقط.  

 أن الزمالء الفرنسیین لن یتمكنوا من حل ھذه المشكلة. فیدنیر الشرطة الجنائیة االتحادیة

عي العام االستجواب الفرنسي. وافق المدّ   لمحضرلتالوة الترجمة األلمانیة  كانوا مستعدین  أن القضاة  لذلك    أوضحت القاضي كیربر
 .ومحامي الدفاع بوكر على ذلك كلینجھ

 الفرنسي لمحضر ا األدلة منقرار المحكمة بشأن 

 القاضي كیربر قرار المحكمة التالي: تلت

 ]. القرارالقسم التالي على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة وال یمثل نسخة كاملة أو دقیقة من استند [

 ، 2017]  المعلوماتُحِجبت  الشرطة الفرنسیة بشأن [  ] معFR18[  الفرنسي الستجواب  للمحضرقرر القضاة تالوة الترجمة األلمانیة  
 لألسباب التالیة: 

). )StPOاأللماني (  الجنائیة   من قانون اإلجراءات)  3(رقم    I  251بموجب المادة  استجواب الشاھد في المحكمة (  رتعذّ  )1
 . 2021 ،أیار/مایو 20و 19و 2021 ،ینایر/كانون الثاني 7و 6مرتین في ال في كال یمثلمرتین ولم   استُدعي حیث أنھ

 
أن یشھد  من الناحیة النفسیة  أوضح الشاھد أنھ سیكون من المستحیل    ،ینایر/كانون الثاني  یتعلق بقراره بعدم الحضور في فیما  

الشاھد عبر مع    وتم التواصل  .أیار/مایوطلب المزید من الوقت. لذلك اتفق القضاة والشاھد على موعد في  وأمام المحكمة.  
وقدم عدة   ،بالتأكید  إنھ لن یدلي بشھادتھ في المحكمة  قائًال   ،أیار/مایوفي    النھایةأجاب في  والبرید اإللكتروني عدة مرات.  

 ولم یمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد. للتواصل معھاإلضافیة  المحاوالتعلى یجب  أسباب لقراره. ولم
 

 شھادة الضابط الفرنسي الذي استجوب الشاھد. تعذرت )2

 في المحكمة. أن یُدلي بشھادتھھذا الشخص اآلن ولم یوافق على وقد تقاعد كان ھناك ضابط واحد فقط حاضر في االستجواب. 

كیربر القاضي  المحكمة  أوضحت  أحد مترجمي  مأیًضا    كان محلفًا  الشفویین  أن  الفرنسیة.    اترجمً بصفتھ  نسخة من  وللغة  لدیھ  كان 
 الفرنسي باإلضافة إلى الترجمة األلمانیة المكتوبة أمامھ للتحقق من صحة الترجمة األلمانیة.  المحضر

 فرنسیة ال التحقیقمقابلة  تالوة

 ]ة.المحكمبناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في    ،الفرنسي  للمحضرللترجمة األلمانیة    عاد صیاغتھانسخة مُ   القسم التالي ھو[

قدم الشاھد معلوماتھ الشخصیة و].  ُحِجبت المعلوماتبشأن [التابعة للشرطة الفرنسیة    جرائم الحرب وحدة  من قبل  ]  FR18[  استُجوب
 ]). ُحِجبت المعلوماتلد في [(وُ 

 الیمین الدستوریة. الشفوي أدى المترجم

بسبب التحقیقات التي أجرتھا السلطات الفرنسیة التي بدأت بعد أن تلقى وزیر الخارجیة الفرنسي ما یسمى   استُجوبأنھ    FR18لـ  ّضحوُ 
 .2015 ،]ُحِجبت المعلومات[ فيبملفات قیصر 

 .2012] ُحِجبت المعلوماتأنھ دخل فرنسا كالجئ عبر األردن في [ FR18أوضح  ،عندما ُسئل عن موعد قدومھ إلى فرنسا

 ].ُحِجبت المعلوماتإنھ یدرس [ FR18قال 

 .ذلك FR18نفى في سوریا.  ةدثاالحھذه أدلى بشھادتھ من قبل حول إذا عّما  ُسئل

 .2012 ،]ُحِجبت المعلومات[ نیسان/أبریلإنھ غادر في  FR18قال فسوریا.  FR18أرادت الشرطة الفرنسیة أن تعرف متى غادر 
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شمال وسط المدینة في   تقریبًا،  دقیقة  15على بعد    ،أنھ كان یعیش في دمشق  FR18أوضح  فسئل كذلك عن مكان إقامتھ في سوریا.  
 وحده.ل عاش ھناك وشقة مملوكة لوالدیھ. 

انتقل من أن والده  و  كردیان مسلمانالدیھ  أن وإنھ ملحد. و  FR18قال    ،والدیھ  ووظیفتيوالدیھ  عرق  /عن دینو  ھعندما سئل عن دین
 ، ] وقت االستجوابُحِجبت المعلوماتفي [  وكانإن والده كان یعمل محامیًا لوزیر الصحة    FR18قال  و] إلى دمشق.  ُحِجبت المعلومات[

 وشقیقتھ. FR18 يتماًما مثل شقیق

] في سوریا لكنھ اضطر  ُحِجبت المعلوماتأنھ درس [ FR18أّكد ف .تعلیًما جامعیًا FR18 تلقىأرادت الشرطة الفرنسیة معرفة ما إذا 
 دراستھ في فرنسا. یواصل اآلن  وأنھإلى التوقف مؤقتًا عن الدراسة بسبب الثورة 

ُحِجبت  عملت المنظمة على [و].  ُحِجبت المعلوماتإنھ عمل في منظمة [  FR18قال  فشرح مسار حیاتھ المھنیة.    FR18ُطلب من  
 عندما "بدأت األحداث". 2011إلى   2010درس القانون من وبعض ورش العمل لھذه المنظمة.  FR18]. قاد المعلومات

ا أنھ كان إلزامیا على كل موضحً   ،ذلك  FR18  نفى  عضًوا في حزب سیاسي في سوریا.  FR18إذا كان  عّما    الشرطة الفرنسیة  سألت
بتقدیم    لناس على سبیل المثالھ لم یُسمح لأوضح أنشخص في سوریا ابتداء من الصف الثامن أن یكون عضوا في حزب البعث. و

شبیبة أید إعالن  فقد  .  كان معارًضا لھ فعلیًاعضًوا في الحزب ولكنھ    FR18لذلك كان    متحانات إذا لم یكونوا أعضاء في الحزب.اال
] أحد الموقعین على  ُحِجبت المعلومات[وكان  الدیمقراطیة.    حولإنھ تعاطف مع ذلك وشارك في اجتماعات سریة    FR18قال  ودمشق.  

 .2006إعالن دمشق عام 

 .ذلك FR18نفى  ،بأعضاء في الحكومة [السوریة] صالتئل عن عالقات أو عندما سُ 

 مرة أخرى.  ذلك نفىوعن قوات األمن والمیلیشیات؛  السؤال نفسھ FR18ُسئل 

مرة أخرى.  خشي أن یُعتقل  ثالث مرات و  اعتُقلأنھ    FR18أوضح  فسوریا.    FR18كما أرادت الشرطة الفرنسیة معرفة سبب مغادرة  
  ، المّدعيتدخل محامي  المسلحة [  معارضة ا في العضوً   كان  في المرة القادمة التي یُعتقل فیھا ألنھ  بالتصفیةقال إنھ تعرض للتھدید  و

 .].ذلك مترجم المحكمةأّكد ف . عضو في المعارضة المسلحةإن المصطلح الفرنسي یجب أن یُترجم على أنھ ناشط ولیس  قائًال  ،شارمر

 تونسبدأت في  كانت قد  أن االحتجاجات    FR18أوضح  ف.  2011حدث لھ عندما بدأت االحتجاجات في عام  عّما    كذلك  FR18ُسئل  
قاموا بتجمع آخر أمام السفارة و .  أبعدھم عن المكانالمخابرات  جھاز  لكن    ،صدیقًا أمام السفارة التونسیة  15مع حوالي    تجّمع . لذلك  فعلیًا

أغاني    ونحن عم نغني  ھحیفلّت علینا الھمج/المتوحشین تبعأنھ  أخبرھم    یًدامعأن  إلى    FR18  أشار  متظاھر.   100المصریة مع حوالي  
نشر أشیاء على الفیسبوك حول   األمریكیة   أن شخًصا في الوالیات المتحدة  FR18. أوضح  المكان. لذلك اضطروا إلى مغادرة  ثورةال

 االعتقاالت في لیبیا. قال إن ھذا كان قبل الثورة وإنھ كان ھناك المزید من المظاھرات بمجرد اندالع الثورة.

  ، في ھذه المظاھرة  أشخاص  واعتُقل.  فیھا وردد الناس شعارات  تقریبًا  دقیقة  25  تواستمر  2011  ،مارس /آذار  15في    ت األولىكان
تال في مظاھرة في درعا ووقعت المزید من المظاھرات في إن شخصین قُ   FR18  في الیوم التالي. وقال  ىخرأ  ةولكن كان ھناك واحد

أن الجنازات    FR18أوضح    في دوما مع وفاة شخصین.  وحدث األمر ذاتھدمشق. قمعت القوات األمنیة مظاھرة أمام الجامع األموي.  
مظاھرات  الوقال إن  .  وع التاليالمزید من األشخاص في األسب  ، اعتُقلFR18ووفقًا لـفي األیام التالیة تحولت إلى مظاھرات منظمة.  

 أبریل /قل في نھایة نیساناعتُ   وأنھ  بتصویر االحتجاجات في المیدان.  إنھ ُكلّف  FR18قال   دمشق وأمام المساجد.في  حدثت في كل ساحة  
المیدان  في  فرع    واقتادوھم إلىوسّجلوا بیاناتھم الشخصیة    ،قاموا بضرب الناسوآخر.    اشخصً   40المخابرات    جھاز  . كما اعتقل2011
 المجتھد. مشفىمن  بالقرب

قال إنھ لم  وبشكل یومي.    ءالكھرباب  بالصعق  ،ضروب التعذیب األخرىمن بین    ،نھ ُوضع في زنزانة وتعرض للتعذیبإ  FR18  قال
سقط  ولكنھ نفى مشاركتھ في المظاھرة. تعرض المعتقلون للضرب ببنادق الكالشینكوف وھم في طریقھم إلى المرحاض.  یُحقق معھ  

فقد تعرض  ،FR18وفقًا لـ [للتوضیح انظر المحادثة في النھایة].  توفيعلى األرض من الضرب وربما  FR18ین بجوار معتقلأحد ال
طلق سراحھ بعد ثالثة أیام. قال  أُ وبالتالي    فحسببالمظاھرة    إنھ مرّ   FR18قال    أحدھم للضرب دون سبب ولم یحصل على الطعام. 

FR18  ذھب ولھ.  اقوات األمن صدیقً  اعتقلتإنھ واصل المشاركة في المظاھرات عندماFR18 بذلك.  لیبلغھمعائلتھ ل 

لتنظیم وتصویر المظاھرات    جماعةأسس  وأنھ  في نفس المكان ألكثر من یومین.    أبًدا   للشرطة الفرنسیة أنھ لم یمكث  FR18أوضح  
 . نزاعنشوب    إنھم كانوا خائفین من  FR18وشارك في اجتماعات سریة مع قیادات الجماعة في حلب ودمشق والرقة ودیر الزور. قال  

  اقتیدوا إنھم    FR18. قال  بسبب جاسوسدمشق مع أحد عشر صدیقًا  في  في مقھى    ،2011]  ُحِجبت المعلوماتللمرة الثانیة في [  اعتُقل
قاوم ظل ییومین وأول    تعرض للتعذیب بالفلقة والصعق بالكھرباء فيولمدة شھرین.    ُحقق معھإلى فرع قریب من البنك المركزي حیث  

أبلغتا امرأتین    إطالق سراحا من ترتیب  ین تمكنومعتقلإلى أن ال  FR18لمدة ثمانیة أیام قبل أن یبدأ في إضراب عن الطعام. وأشار  
من قبل شخص اسمھ   وتعرض للتحقیقنزع العصابة عن عینیھ.    كان بإمكانھ كذلك أنھ    FR18أوضح    الجمیع بكل ما حدث.  بدورھما

من زنزانتھ على ید وسام في الیوم التاسع    FR18  حیث اقتید .  اسمندرطارق ألول إحدى عشرة مرة. وكان المسؤول ھو العقید وسام  
إن التعذیب   FR18. قال  ناشطتین مسلحتینكانتا   المرأتینألنھم اكتشفوا أن    ،ءالكھرباب  بالصعق  وُعذّبرب بالكابالت  وضُ  ،والعشرین 

  ،عندما رفض ومع أصدقائھ وأنھ تعرض للتعذیب لمدة ساعة لتقدیم معلومات عن أصدقائھ.    اعتُقلأشار إلى أنھ  و  یستخدم كعقوبة.كان  
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كان عدد   إلى زنزانة جماعیة.یُنقل  ل  ،یوًما قبل أن یتظاھر بالجنون   40لمدة  منفردة  في زنزانة    اعتُقلإنھ    FR18تعرض للتعذیب. قال  
قل األشخاص  نعند  فارغة  كانت في بعض األحیان  حیث  حسب ما إذا كانت ھناك اعتقاالت كبیرة.    یختلف  الزنزانة الجماعیةین في  معتقلال

أن الوضع   FR18كافیة. وأضاف  كانت كمیة الطعامإال أن   ،وفي بعض األحیان تكون مكتظة بعد االعتقاالت الكبیرة  ،إلى مكان آخر
 أسوأ. االعتقالالطعام أقل وظروف  فیھ كان الذي 2012بعد عام  اختلف

نجوم.    5السجن بأنھ سجن    FR18]. وصف  ُحِجبت المعلوماتإلى ھناك مع [  نُقلو قال إنھ نُقل إلى سجن عدرا بعد أن مثل أمام قاض.  
أصدقائھ لنفس السبب.  أُطلق سراح  على األرجح بعد عفو رئاسي. وقال للشرطة الفرنسیة إنھ یفترض أنھ    أُطلق سراحھ،وأضاف أنھ  

التقى بالجیش السوري الحر   الجیش السوري الحر في ذلك الوقت قصف المدن. إن قالوإلى دمشق بعد إطالق سراحھ.  FR18ذھب 
  ومراسل حرب في حمص  اأجنبیً   اصحفیً بصفتھ  یفعلونھ ورافقھم    كانوا  ماحیث أُعجب بعنھم.    یقوم بتغطیة صحفیةوكان  في الزبداني  
قال   ھناك  FR18وإدلب.  كان  كثیف  إنھ  دمشق لل  وجود  في  في   ،جیش  المدینة  الحكومة  استعادت  شھر.  لمدة  الزبداني  في  وبقي 

الحر و.  2012فبرایر  /شباط السوري  الجیش  بمناسبة   FR18لكن    ،بقي  القتال. ونظم في دمشق مظاھرات  أثناء  إلى دمشق  ذھب 
 الذكرى األولى للثورة.

التابع   40القسم  من قبل    اعتُقلحیث  .  2012  ،]ُحِجبت المعلومات مارس [ /آذارللشرطة الفرنسیة إنھ اعتقل للمرة الثالثة في    FR18قال  
صف  وو  لمدة یومین.  بشكل مستمرتعرض للتعذیب ھناك  والفرنسي أو اإلیطالي.    المشفىجسر األبیض بالقرب من  اللحافظ مخلوف في  

FR18    أي  لم یكن ھناك  إنھ ببساطة  قال    بالماء.  قظوأُ وُعصبت عیناه وُضرب وفقد الوعي. ثم    ،ءالكھرباب  بالصعقأنھ تعرض للتعذیب
القسم  استراحة في  األشخاص  بوقت. حاول  ذلك  قبل  أخذ ھویة جندي میت  أنھ  الفرنسیة  للشرطة  كذلك  إجباره على    40. وأوضح 

للشرطة الفرنسیة أن   FR18. ثم نُقل إلى الخطیب. أوضح  ینفي ذلكظل    FR18لكن    ،]االسم  ُحِجبفي الواقع [  كان  االعتراف بأنھ
في    وكان معتقًال للتعذیب.  فیھ أیضا  أیام وتعرض    4في الخطیب    بقيو  إلى الخطیب].  40القسم  من    النقلاإلجراء المعتاد [كان  ھذا  

قال إنھ أُجبر أیًضا على شرب  وح لمدة یوم تقریبًا.  بْ شَّ ال  عن طریق  بذّ أنھ عُ   إلى  FR18  أشارآخر.    معتقًال   150زنزانة جماعیة مع  
إلى فرع    نُقلفي الیوم الرابع  ولكنھ لم یقل أي شيء.    ،سیموت في ھذه اللحظة  كان  أنھ  اعتقدإنھ    FR18الماء قبل ربط قضیبھ. قال  

فقد    ھلكنھ ظل ینكر كل شيء. ثم قرر أن  قُلعتإن أظافره    FR18قال    المجتھد حیث تعرض للتعذیب لمدة ستة أیام.  مشفىالمیدان و
لكنھ كان یبتسم دائًما. لذلك تعرض للضرب. قال   ،ھناك التقاط صورة لھ  الناس. أراد  للصعق بالكھرباء  تعرضھظل یبتسم أثناء  وعقلھ:  

FR18  األردن. . ثم ذھب إلى2012مارس، /في نھایة آذارأُطلق سراحھ منفردة في زنزانة  بقيإنھ 

المخابرات   جھازمضیفًا أن فروع    ،یعرف لم یكن    إنھ  FR18قال  فاعتقالھ.  عند  ر  اقرمن كان صاحب ال  FR18سألت الشرطة الفرنسیة  
مع أحد عشر صدیقًا في مقھى. وقال إن   اعتُقلأنھ    FR18  أشار.  واسعة النطاقنفذوا اعتقاالت  وأنھم  تعمل ضد المظاھرات.  كانت  

عادًال   یاقاضأنھ لم یقابل    FR18استجواب الشرطة الفرنسیة. كما أوضح  حدوث  توفي وقت  كان قد  ویُزعم أنھ    ،العقید وسام استجوبھم
 إال عندما نُقل إلى سجن عدرا.  أي قاٍض في الفروع األمنیة. لم یقابل  معتقًال عندما كان 

المعتقلون    ولم یعرف   .بھذا األمرأي شخص    لم یُبلّغ مضیفًا أنھ    ،ذلك  FR18نفى  أقاربھ بمكان وجوده.    أُبلغإذا  عّما    FR18ُسئل  
 . كانواأنفسھم أین 

یعرف   لم. وأضاف أنھ  وسامو  طارقإنھ ال یعرف سوى أسماء    FR18قال  فأرادت الشرطة الفرنسیة معرفة أسماء ضباط أو جنود.  
 أي أسماء أخرى ألنھ كان معصوب العینین. 

إلى   ةً معلقت جثتھ  الخطیب. وظلح في فرع  بْ الشَّ   جّراءأن مسنا توفي    FR18د  أكّ ف.  اعتقالھعملیات قتل أثناء    شھدإذا  عّما    FR18ُسئل  
المطاففي    أُزیلتأن   أن شخصً و.  نھایة  المرجح  إلى   ھتعرض  بسبب  توفيآخر    امن  ببندقیة كالشینكوف وھو في طریقھ  للضرب 

 مروعة بسبب سوء المعاملة. وأضاف أن ھناك وسائل تعذیب  یموتون  الناس    كانبل    ،إنھ لم یشھد أي إعدام  FR18قال    المرحاض.
 كتحذیر. الُمعذبین المعتقلین لیرىكانت تُنزع في بعض األحیان  العصابةإن  FR18. قال بالمثقاب مثل حفر أقدام الناس

 معرفة أي منھم. FR18نفى  ،على سؤال حول المعتقلین الفرنسیین في الفرع  إجابةً 

إذا كان یعرف أي شيء عنھم. عّما    FR18وسألت    ،الفرنسیة أسماء العدید من المواطنین الفرنسیین ثنائیي الجنسیةذكرت الشرطة  
 .ذلك FR18نفى 

نفى  إذا كان یعرف أشخاًصا موجودین في فرنسا أو في االتحاد األوروبي مسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب.  عّما    أیًضا  FR18ُسئل  
FR18 ذلك. 

إذا كانوا  عّما    إنھ سیتصل بھم ویسألھم  قائًال ذلك،    FR18أّكد  ف  ذا كان یعرف أشخاًصا في فرنسا شھدوا مثل ھذه الجرائم. إعّما    ثم ُسئل
 على استعداد لإلدالء بشھادتھم. 

 إنھ یأمل أن تكون شھادتھ مفیدة لمحاسبة المجرمین.  FR18قال  ،إذا كان یرید إضافة أي شيءعّما  عندما ُسئل

 بعد إعادة الترجمة في نفس الیوم. المحضرصحة  FR18 أّكد
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بدًال من ذلك " یجب أن یُترجم  مسلحإذا كان المصطلح الفرنسي المترجم إلى األلمانیة على أنھ "ناشط  عّما    كلینجھ  العام  عيتساءل المدّ 
 .كلینجھمترجم المحكمة اقتراح أّكد فناشط.  إلى

 أمن الدولة. ھيقال المترجم إن الترجمة الصحیحة ف. جھاز المخابرات إلىكذلك عن المصطلح المترجم  كلینجھسأل 

بالتأكید. أوضح المترجم أیًضا أن    توفي" ولكن الترجمة الصحیحة ھي أنھ  توفيما "ربما   اشخصً أن  الترجمة كانت    أضاف المترجم أن
 أیًضا. بالتالي مكتوب بشكل خاطئ FR18بشكل غیر صحیح وأن اسم والد  ُكتب ’Tarak‘اسم 

إنھ من الواضح    إنھ مستعد لإلدالء بأقوالھ كما ذكر أمس [انظر سیاق یوم المحاكمة السابق]. قال شارمر  ،شارمر   ،نالمّدعیقال محامي  
  األمس. الذي حضر  شاھد  الھذا ما أظھره  واألشیاء.    تذكرلدیھم قدرة محدودة على    كان  أن الشھود والناجین المصابین بصدمات نفسیة

على حاویات القمامة لكنھ لم یستطع تذكر تفاصیل معینة حول تعذیبھ.    ما كان مكتوبًاكان قادًرا على تذكر العدید من التفاصیل مثل  حیث  
  سیُشكل ذكریات معینة. خلص شارمر إلى أن ھذا    یعمل على دفننتیجة واضحة للصدمة ألن العقل البشري    كانقال شارمر إن ھذا  

 ذلك في االعتبار. واضعی أن جانبًا مھًما عند تقییم األدلة وطلب من القضاة

 صباًحا 11:05لسة الساعة الجُرفعت 
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