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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  37التقریر 
 2021حزیران/یونیو،   17و  16تواریخ الجلسات: 

 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021حزیران/یونیو،  16 –الیوم الخامس والسبعون 

عاماً، بشھادتھ بشأن اعتقالھ في فرع الخطیب، وكذلك اعتقال شقیقھ في   34، وھو رجل سوري یبلغ من العمر P34أدلى المّدعي 
ظروف االعتقال السیئة بشكل عام في الفرع وقال إنھ سمع أشخاصاً یتعرضون للتعذیب بالصدمات    P34الفرع نفسھ. كما وصف  

كل یوم. وأوضح للمحكمة أن أختھ أخبرتھ أن شقیقھما المعتقل في فرع الخطیب، قد حقق معھ أنور رسالن وھدده باعتقال  الكھربائیة  
 للمحكمة صورة من ملفات قیصر تُظھر صھره الذي یُزعم أنھ توفي في فرع الخطیب.   P34واغتصاب أختھ إذا لم یعترف. كما أظھر  

 2021نیو، حزیران/یو 17 –الیوم السادس والسبعون 

  13، ریاضي سوري سابق، بشھادتھ عن اعتقالھ في فرع الخطیب وعن العواقب الجسدیة والنفسیة االجتماعیة العتقالھ  P35أدلى  
اإلدالء بشھادتھ في المحكمة وتذكُّر التفاصیل بسبب الصدمة النفسیة    P35مرة في سوریا. وأقّر القضاة أنھ كان من الصعب على  

وأنھ یتمتع    251على رسالن كرئیس للتحقیقات في الفرع    P35جمت عن االعتقاالت المتعددة والتعذیب. وتعّرف  واالجتماعیة التي ن
 بصالحیات ونفوذ على نطاق واسع. 

 
  

 

المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب  1
لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو   اً اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضر

 مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021 ، حزیران/یونیو 16 – الیوم الخامس والسبعون 

الصحافة. ولم یطلب أي من الصحفیین المعتمدین  اثنین من ممثلي  صباحاً بحضور ستة أشخاص، و  9:30بدأت الجلسة في تمام الساعة  
ولم یحضر محامي  ة إلى اللغة العربیة. ومثّل االّدعاء العام المّدعیان العاّمان كلینجھ وبولتس.  شفوی الحصول على خدمات الترجمة ال

 محمد. ب علي یْ َب بدالً من خُ  كالیارالمدعین المدعین د. كروكر الجلسة، وحضر محامي 

 في المحاكمة.   خبیر لغوي ك، وتم إعالمھ بواجباتھ القسم القانوني أمام المحكمةلمحكمة لدى ا الجدید شفوي المترجم ال ىأدّ 

للمحكمة، وطلب بانز    قد أرسل مؤخراً صورةً   P34  رفقة   حضرقالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن محامي المّدعین بانز الذي  
الشرطة [مكتب الشرطة    من قبل  استجوابھ عن صھره أثناء    تطّرق للحدیثبانز إن موّكلھ قد  ضح األمر لكل األطراف. وقال  وّ ی أن  

أن عائلتھ تعرفت على ھویة صھره في إحدى الصور في   P34وأخبره  بعد التحقیق،  P34وبانز   وتشاور الجنائیة االتحادیة بألمانیا]. 
قد أرسل الصورة لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P34الصورة إلى بانز الذي اعتقد بدوره أن    P34قیصر. وأرسل    صور مجموعة  

ي یتم إدراجھا في ملف القضیة،  الصورة إلى القضاة بصورة مباشرة، كبانز على ما یبدو. وبالتالي، أرسل  بألمانیا، ولكنھ لم یفعل ذلك 
 . سلّمت القاضي كیربر رئیسة المحكمة النَُّسخ الملونة من الصورة لجمیع أطراف القضیة.  الطالع جمیع األطراف علیھاوتكون متاحة 

 P34شھادة 

رعایة  مختص  عاماً، ویعمل    34أنھ یبلغ من العمر    P34رفقة محامیھ، وتم إعالمھ بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. وأوضح    P34  حضر 
 إحدى مدارس األطفال ذوي اإلعاقة. في 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

  استجوابھ أن یعید أمام المحكمة أقوالھ التي سبق لھ وأن أدلى بھا أثناء  P34أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ سیتعین على 
ذلك. وأضافت أن    حصول  أن یصف سبب اعتقالھ في سوریا، وكیفیة   P34من قبل الشرطة في نھایة العام المنصرم. وطلبت من  

عّما إذا كان ینبغي لھ أن یسرد كیفیة اعتقالھ، أو أن    P34حسب االقتضاء. سأل    ة لمزید من األسئلا  P34القاضي فیدنیر سیطرح على  
 یصف ذلك بشكل عام، فقالت القاضي كیربر إنھ ینبغي لھ أن یخبر المحكمة عن كیفیة اعتقالھ، وعّما حصل من أمور عقب اعتقالھ.  

انطلقت  ، وشارك شقیقھ وخالھ وغیرھما من األشخاص فیھا. و2011أن المظاھرات قد انطلقت في شھر آذار/مارس    P34أوضح  
إنھ تم اعتقال شقیقھ وخالھ في إحدى المظاھرات، وتسنّى للعائلة أن    P34مظاھرات في مدینة دمشق القدیمة، وفي الحمیدیة. وقال  

عند  وسوء المعاملة واضحة للعیان على جسدیھما    التعذیبوبدت آثار    . اً واحداً شھر  ، ومكثا فیھ تعرف أنھ تم اقتیادھما إلى فرع الخطیب
عّمت أنحاء البالد كافّة.    سرعان ما  التيو  مظاھرات ضد بّشار األسدال، بدأ في تنظیم  P34وبعد أن أفرج عن شقیق  اإلفراج عنھما.  

أن    وھو ما یرّجحوإن شقیقھ قد نّظم مظاھرات على نطاق واسع،    ، ]ُحِجبت المعلوماتإنھ قد شارك في المظاھرات في [   P34وقال  
إلقاء القبض  و  طلبھ،   محّط اشتباه دائم، وألّحت السلطات فيوكان شقیقھ  إحدى قوائم المطلوبین.    في السبب وراء ظھور اسم شقیقھ    یكون
تلك القوائم أیضاً. وقام    في  أسمائھمأّدى إلى إدراج    ماشقائھ اآلخرین في المظاھرات أیضاً،  أأنھ شارك رفقة    P34وأوضح    2. علیھ

قد كانوا من الجیش، وحملوا بنادق    العناصرإن أولئك    P34. وقال  2011منزل أواخر شھر تّموز/یولیو  ال  بمداھمةمن الجیش    عناصر
  ثالث شاھد أنھ   P34. وأوضح الفرع، واقتادوه رفقة شقیقیھ إلى الطابق السفلي من كالشینكوف اآللیة. وحطموا الباب، وداھموا الشقة

 .  اوخلفھ القافلة، إضافة إلى سیارات من طراز جیب أمام حافالت صغیرة

وسألت عّما إذا    دفعتھا إلى استنتاج وجود أسلحة أیًضا،  P34 بدرت من  اإلیماءة التي  قاطعت القاضي كیربر رئیسة المحكمة قائلةً إن
مركبة نصف نقل مزّودةً بسالح كبیر. وسأل كیربر عّما إذا   كان ھناكإنھ  P34، فقال أیًضا جیب أسلحة   سیاراتحمل األشخاص في  

 ینبغي لھ أن یوضح التفاصیل كافة، فأقرت كیربر ذلك. 

مَ   P34مضى   إلى  باإلضافة  أشقائھ،  تمت مصادرة ھاتفھ وھواتف  قد  أنھ  یكن  في حدیثھ واصفاً  ولم  یرتدي سوى    P34حافظھم. 
أمسكوا   العناصر  إن  P34سترة/قمیص داخلي وسروال داخلي. وكان حافي القدمین، وتم تقیید یدیھ إلى ظھره، وتعصیب عینیھ. وقال 

، وحمل  داخل الحافلة  من الجیش بانتظاره   عناصروزّجوا بھ في إحدى الحافالت. وكان    بھ من رقبتھ، واقتادوه إلى الطابق السفلي،
كونھ كان    P34  قدميّ الذي كان یرتدي حذاًء عسكریًا (بسطاراً) قد داس على    العناصرأولئك  أن أحد    P34أحدھم سالحاً. وأوضح  

إنھم وصلوا إلى وجھتھم بعد مرور    P34ه للضرب في كل مرة حاولوا أن یرفعوا رؤوسھم فیھا. وقال  ؤ. وتعرض ھو وأشقا احافًی 
  P34االنتظار في الممر، وقال    أحد طوابیر ووقف في  ولم یتمكن من مشاھدة أي شيء سوى أنھ اقتید إلى الطابق السفلي.  ساعة تقریباً،  

 

إن شقیقھ كان مطلوباً لدى المخابرات، ولكن، قام المترجم الشفوي بترجمة ذلك على أن السلطات ألّحت   P34راقب المحاكمة: قال مالحظة من م 2
 إلى تصحیح المترجم الشفوي عدداً من المرات أُثناء إدالئھ بشھادتھ.  P34في طلبھ، والبحث عنھ. وعمد 

 



International Research and 
Documentation Center   

 

3 
 

قبل أن یبادر  أرضاً،  االستلقاء  سراویلھم الداخلیة، و  على خلع  أشقائھ قد أُجبر مع    نھ إنھ ثّمة زنازین في القبو. وأخبر المحكمة أیضاً أ
أنھم ال یحملون للتأكد من  الفرج  فتحة  تفتیش  إلى  التي  إنھ تمت مصادرة    P34وقال    .داخلھا  شیئًا  الحراس  بحوزة    وجدتاألشیاء 

 المعتقلین. 

ذلك  ه  ؤوأشقا   P34اقتید   إحدى  بعد  الجماعیةإلى  إلیھاالتي    الزنازین  لدى وصولھم  جد�ا  مكتّظةً  یحمالن  كانت  دخل شخصان  ثم   ،
 بعد لكھرباء  صرخات أشخاص یتعرضون للصعق باھراوتین، وشرعا في ضرب المعتقلین الواقفین في الصفوف األمامیة. وسمعوا  

الزنزانة، تم اتھام الكثیر من األشخاص    ُزّج بھم فينھ عندما  أ  P34التحقیق معھم. وأضاف    أن یتم  وأشقاؤه   P34  وانتظر إغالق الباب.  
وقال إنھم كانوا جْوعى  "شیئًا یُذكر". لم یكن ھ بحیازة القنابل واألسلحة. ومضى واصفاً أنھم حصلوا على الطعام مرتین في الیوم، ولكن 

  125فقط. وأُلقَي بمعتقلین جدد في الزنزانة كل یومین أو ثالثة أیام، واعتُقل نحو  على الدوام، ولم یحصلوا سوى على الطماطم، والخبز  
یبلغ من العمر    ا ّن سمرجال  ، وأعوام  9أو    8بین المعتقلین طفالً یبلغ من العمر    إنھ شاھد   P34. وقال  شخصاً في نفس الزنزانة الصغیرة

. وأخبر المحكمة أنھ تم اقتیاد بعض المعتقلین للتحقیق عند إعادة آخرین  عتقالھ في تلك الزنزانةالفي الیوم األول    عاماً تقریباً، وذلك  80
ضیق  ل  إلى النوم وقوفا ن  والمعتقل  اضطر،  P34ن في الزنزانة ماء، وأجبروا على شرب الماء من دورة المیاه. وبحسب  كمنھ. ولم ی 

   المكان.

وبعد بضعة أیام، تم اقتیاده  وسمع صراخ األشخاص على الدوام طیلة تلك المدة. ، أكثرأو إنھ مكث في الزنزانة خمسة أیام،  P34قال 
حیث سمع صراخ األشخاص وھم یتعرضون للتعذیب. وبعد ذلك،  ھناك    إلى الممر، وتقیید یدیھ، وتعصیب عینیھ، ثم أُجبر على أن یقف

حولھ، ولكنھ شاھد    دار  إنھ لم یتمكن من أن یشاھد الكثیر مما  P34یحمل ھراوة. وقال    خلفھ وھو  شخصفیھا    وقف  إلى غرفة  تم اقتیاده
وُطرحت علیھ أسئلة عن مشاركتھ في المظاھرات  على أن یجثو على ركبتیھ،    P34خلف مكتب. وأُجبر  یجلس شخص    ھ كان ھناكأن 

في كل مرة أجاب فیھا  تلقى ضربةً من الخلف  ، وذلكأي شيء ضد الحكومة أم ال، فنفى كل ب   قام بالتخطیط للقیاممن عدمھا، وعّما إذا 
، فنفى ذلك، وتعرض للضرب في كل مرة أجاب فیھا  أم ال  للنظامسؤال بالنفي. كما ُسئل عّما إذا أدار موقعاً إلكترونی�ا معارضاً  العلى  
إنھ اقتید إلى إحدى الممرات عقب التحقیق معھ، وأُجبر على أن یقف ھناك وھو مطأطئ رأسھ، وتعرض    P34. وقال  مل یوجھ إلیھ  نافیًا

تتم إعادتھ   قبل أن  ألرض نحو ساعتینللضرب في كل مرة رفع رأسھ فیھا. واقتید إلى ممر آخر حیث أُجبر على أن یجلس فیھ على ا
 ن أشقائھ في غضون یومین أو ثالثة.  علنفس الزنزانة التي اقتید منھا. وقیل لھ إنھ سیتم اإلفراج عنھ و

أنھ اعتقد أنھ سیتم اإلفراج عنھم    P34وأوضح  اقتید ھو وأشقاؤه إلى إحدى الممرات، ونزلوا بضع درجات كي یصلوا إلى ذلك الممر.  
اقتید شقیقھ اآلخر إلى زنزانة مختلفة.  بینما  وأحد أشقائھ في نفس الزنزانة،    P34ومكث  جرى نقلھم إلى زنزانة أصغر حجًما.    ثمحینھا،  

إلى أنھ    P34مدة یومین. وأشار  ومكثوا فیھا  ،  معتقالً   36أو    35د المعتقلین في الزنزانة الصغیرة قد تراوح بین  أن عد  P34ووصف  
من غیر  ،  سنة  12على اعتقال اآلخر  مضى  بینما  سنوات،    9مضى على اعتقال أحدھما في تلك الزنزانة  مسّنین ھناك،    رجلین  التقى
وقد  في نفس الزنزانة،    من دوما   حالة شخص آخر   P34ووصف  یمثُال أمام قاٍض قّط.  ولم  ،  أصولیا  تصدر في حقھما لوائح اتھام أن  

م  ، لم یكن ذلك الشخص قادراً على الكالP34وبحسب    ا. وُمزرق� ا كان ُمخضر� الذي    بدت آثار التعذیب واضحة على سائر أنحاء جسده
یلقى  أنھ على وشك أن    ذلك الشخصمن الواضح بمجرد النظر إلى  ھ  إن   P34أبداً. وقال    عالجاته  أو تناول الطعام، ولم یتم إعطاؤ 

قلھما إلى الزنزانة الصغیرة  معھ قبل أن یتم ن إن ذلك الشخص قد كان في نفس الزنزانة    P34. وقال  إلى أحد المشافي   ما لم یُنقَلحتفھ  
 معاً.  

لھم إنھ بوسعھم أن یعودوا    لیُقالخارج الزنزانة،    إلى   بعدھا  واقتیدوایوماً،    11  مجموعھ  ما بلغت  في الفرع  مدة اعتقالھ    إن  P34قال  
ما یلبث أن  أنھ تم اقتیاد الشخص الذي بدت آثار التعذیب واضحة على جسده خارج الزنزانة كل یومین، و P34إلى منازلھم. وأضاف 

أن ذلك الشخص    P34وأشقائھ. وافترض    P34یعود "وقد تفاقمت معاناتھ". وبقي ذلك الشخص في المعتقل حتى بعد أن تم اإلفراج عن  
ھم أُجبروا على أن یصعدوا [من الزنزانة] إلى الطابق العلوي حیث  المحكمة أن   P34وأخبر  لعالج أبداً.  اقد تُوفي ھناك كونھ لم یتلق  

أن الشخص الذي أخبرھم أنھ بوسعھم    P34تجّمعوا ھناك [وذلك عند اقتراب موعد اإلفراج عنھم]، وتم تقیید أیدیھم بأسالك. وأوضح  
أنھ تمكن من أن    P34الت، وجرى تعصیب أعینھم. ووصف  ولكن، ُزّج بھم في حاف .  مبتسمأن یعودوا إلى المنزل قد قال ذلك وھو  

ورافقت القافلة  . وتشابھ الموقف مع نظیره السابق [الذي حصل لحظة اقتیادھم من المنزل إلى الفرع]:  یشاھد القلیل وھم في الطریق 
  تفاجأ إنھ    P34. وقال  مرتدیا زیا معینامسلًّحا،    أحدھم  العسكریة سیارات أخرى، وكان ھناك شخص بانتظارھم على باب الحافلة، وكان

 عندما اقتیدوا إلى فرع أمن الدولة. 

ا، ونزلوا من  انعطفوا یسارً . وبعد أن دخلوا من بوابة المدخل الرئیسة،  بمثابة مدینة قائمة بذاتھاأشبھ ما یكون  أن الفرع    P34أوضح  
بعض المعتقلین. وقال  الذي انھال بالضرب على    وتزامن ذلك مع مجيء أحد السجانینوتجمعوا في إحدى الساحات الخارجیة،  الحافلة.  

P34    باقتیادھم إلى إنھم أُجبروا على أن ینتظروا ھناك مدة تراوحت بین الساعتین واألربع ساعات، وذلك قبل أن یقوم السجانون 
متر،   1*2أن مساحة تلك الزنازین تبلغ    P34أضاف  .  يعن مستوى الطابق السفلتنخفض    زنازین مختلفة، وزّجھم في  الطابق السفلي
ً   25واعتُقل فیھا   قبل  الزنزانة على الدوام،  اعتادوا دخول  ن  ی أن السجان   P34لضیق المكان. كما أضاف    نظًرا مكثوا فیھا وقوفا  ،  شخصا

 .  بقلیل رمضانقُبیل حلول شھر یام األحد ھ تم حلق رؤوسھم في أإن  P34المعتقلین. وقال أن ینھالوا بھراواتھم على 
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كافیة. وقال إنھ فقد  وبكمیات غیر  ، وقذًرا، ردیئاكان  ھ  أنھم حصلوا على الطعام مرتین في الیوم، ولكن   P34عالوةً على ذلك، أوضح  
یوًما. وقال إن القواعد المطبّقة في الفرع صارمة جد�ا، حیث ُسمح لھم بأن یستخدموا دورة المیاه    20كغ من وزنھ في غضون    20

ل  في صّف انتظار إلى جانب سجانین یحملون الھراوات في كمرتین في الیوم فقط، أو لربّما مرة واحدة فقط ال أكثر. وقال إنھم وقفوا  
  P34العودة منھا. وأضاف  ولدى  ، وقام السجانون بضرب المعتقلین في طریقھم إلى دورة المیاه،  مرة أرادوا فیھا أن یقضوا حاجتھم

من ذلك    ن یستغرق وقتًا أطول إال فسرعان ما ینھال السجان بالضرب على مونحو خمس أو سّت ثواٍن لقضاء حاجتھم،  ُمنحوا    مأنھ
 إلى الزنزانة أیًضا. في طریق العودة من دورة المیاه نھم تعرضوا للضرب بالھراوات  إ P34. وقال لقضاء حاجتھ 

إلى    P34. وأشار  سیئامزاجھ  مع المعتقلین، وانھال علیھم بالضرب كلما كان    حشیة تصرف بو ذي  أیًضا أحد السجانین ال   P34وصف  
وعندما رأى ذلك السّجان  سب ما یْذُكر.  الدم، بح  مستخدًما قیام أحد المعتقلین في إحدى المرات بكتابة كلمة "هللا" على جدار الزنزانة  

أنھ بعد  إلى    P34المكتوب على الجدار، قام بضرب جمیع المعتقلین قائًال: "لیس ھناك إلھ سوى بشار األسد". عالوةً على ذلك، أشار  
أنھم توّجھوا إلى مبنًى آخر عبر   P34تم تعصیب عینیھ، واقتیاده إلى أحد ممرات القبو، ویعتقد ، في تلك الزنزانة مدة یومین أن مكث

  P34قال  .  البابعند  بانتظارھم  أحد السّجانین    وكان ،  غرفة مكتبنفق ما. ثم صعدوا الدرج إلى الطابق األول أو الثاني، وصوًال إلى  
وعّما إذا نّظم  مھا،  ركتھ في المظاھرات من عدوُوجھت إلیھ أسئلة حول مشا إنھم اقتیدوا إلى المكتب، وأُجبروا على أن یظلوا واقفین.  

من قائمة جھات االتصال.  بعض األشخاص  سألھ عن أسماء  وإن ھاتف شقیقھ كان بحوزة المحقق،    P34لنظام. وقال  معادیة لأنشطة  
بالنفي على كل تلك األسئلة،    P34بادئ األمر أن ذلك الھاتف ھو ھاتفھ، ولكنھ عرف فیما بعد أنھ ھاتف شقیقھ. وأجاب    P34اعتقد  

، حیث كان یشاھد التلفاز، ویغیر  مزاج المحقق كان جیًّداألن  أنھ محظوظ    P34ِعر أي شيء اھتماًما. ویعتقد  وأخبر المحكمة أنھ لم یُ 
  11أنھ اعتُقل في فرع الخطیب مدة    P34وتم اقتیاده إلى الزنزانة مجدًدا بعد التحقیق معھ. أوضح    . P34القنوات أثناء التحقیق مع  

   أیام في ھذا الفرع. 9باإلضافة إلى یوًما 

  األكبرمعتقًال رفقة شقیقھ    P34أنھ جلس في الزنزانة إلى أن قام السجانون بقراءة قائمة بأسماء بعض المعتقلین. وكان    P34وصف  
،  أیًضا  P34  اسم  شقیقھ الصغیر، وعلى  اسم  ىشقیقھم األصغر سن�ا في زنزانة مختلفة. ومع ذلك، نادوا عل  أودعما  بین في نفس الزنزانة،  

إلى    د، واقتی ه إلى ظھرهاید  تد ه، وقّی اعین   تب ِص ُع أن كّل من نودي علیھ    P34عندما عرف أنھ سیتم اإلفراج عنھ. ووصف    تفاجأو
رفقة  في الساحة الخارجیة  وكان ھناك ضابطان  أشخاص على أن ینتظروا في ساحة خارجیة.    10أو    8الطابق العلوي، وأُجبر نحو  

یسعوا جاھدین  وقع علیھم االختیار كي یتم اإلفراج عنھم، ولكن، ینبغي لھم أن    قد  قلین أنھالجیش، وأخبروا المعت ن من عناصر  ی اثن 
إن الضباط أخبروھم أیًضا بأن یكونوا    P34"فھم" یعرفون ما الذي سیحّل بھم. وقال  وإال،  للحیلولة دون أن یتم اعتقالھم مرة أخرى،  

أزالوا قیود  مقاعد، و  تكن فیھافي إحدى حافالت الركوب الصغیرة التي لم  للصعود  المعتقلین  ودفعوا  ".  الوطن األمدائًما في صف "
  500افة  إن ذلك األمر قد حصل في ساعات اللیل. وسارت بھم حافلة الركوب الصغیرة مس  P34الیدین، وعصابات العیون. وقال  

أن   P34. وأوضح للنزول من الحافلة ، وتوقفوا ھناك فجأة، وركلوا المعتقلین أحد الشوارعمتر تقریبًا، وتوجھوا بھم خارج الفرع إلى 
وكان حافي القدمین، أي الثیاب التي كان یرتدیھا عندما تم اعتقالھ.    –ذلك الموقف غریب كونھ لم یكن یرتدي سوى قمیص وسروال  

  أن یتوقف، ویقلّھ   إحدى سیارات األجرة  ، إلى أن رضي سائقاتجاھات مختلفة  حیث توزع المعتقلون فيي إیقاف أي سیارة  یُفلح فولم  
 دمشق. ب  برامكة الفي حي أنھ صبح حافلة الركوب الصغیرة، للنزول من ركلھم   أدرك بعد وأضاف أنھ إلى المنزل. 

، وانھمرت  لعندما عادوا إلى المنز  أبنائھما، فحضنوا بعضھم البعض  وجودعن مكان    یئاالمحكمة أن والدیھ لم یعرفا ش  P34أخبر  
ن) قد عاد إلى المنزل أیًضا. وقال  وه اآلخر ؤوأشقا   P34إلى أن شقیقھ (الذي لم یدخل المنزل منذ أن اعتقل    P34وأشار  دموع والدیھ.  

P34    ،فرع ثالث، ویُرّجح من أوصافھ أنھ   ھ اآلخرین إلى ی تم نقل شقیق  مابین إنھ الشخص الوحید من بین أشقائھ الذي تم اإلفراج عنھ  
ضعوا  ، حیث وُ فرعال ھ تتم معاملة المعتقلین على نحو سيء جد�ا في ذلكإن   P34أحد الفروع العسكریة القریبة من مطار دمشق. وقال 

بعد    20بعد    ھ وتم اإلفراج عن شقیقی المیاه العادمة.  ب   تم رّشھمفي حفرة، و یوًما من تاریخ اإلفراج عنھ. وأشار إلى أنھ تعافى قلیالً 
أنھ كان یخشى أن ینام في المنزل، وانتابھ شعور بالخوف    P34كان قد فقد بعض الوزن أثناء فترة اعتقالھ. وأضاف    حیث اإلفراج عنھ؛  
یورو تقریبًا في محفظتھ، ولكنھا أُعیدت إلیھ فارغة بعد أن   100 مبلغ ھ كان قد وضعإن  P34ن. وعالوةً على ذلك، قال والقلق الدائمیْ 
 أُفرج عنھ.  

إنھ قد أُفرج عنھ في منتصف شھر    P34عنھ، فقال  على ما قدمھ من أوصاف، وسألتھ عن تاریخ اإلفراج    P34شكرت القاضي كیربر  
 ، أثناء شھر رمضان. 2011آب/أغسطس 

إنھ عرف ذلك من األشخاص    P34بأن الفرع األول الذي اعتقل فیھ ھو فرع الخطیب، فقال    P34أرادت كیربر أن تعرف كیفیة معرفة  
في فرع الخطیب.  أنھم    في الزنزانةقبلھ  بعض المعتقلین الذي كانوا    ه المعتقلین معھ، حیث كانوا قادرین على تمییز الشوارع. وأخبر

 قیم فیھا.  إنھ كان معتقًال في فرع الخطیب كون ذلك الفرع ھو المسؤول عن المنطقة التي ی   بعد اإلفراج عنھ قد قیل لھ  أنھ    P34وأضاف  

أو    السجانینبعض  یعرف أسماء    كان  عّما إذا  P34أشارت كیربر إلى أن الشھود اآلخرین قد ذكروا أسماء بعض السجانین، وسألت  
المترجم موضًحا  ن كان یُنادى بلقب میماتي [أضاف  ی إنھ ال یتذكر األسماء على نحو جید، ولكنھ یذكر أن أحد السجان   P34، فقال  أحدھم

 باللغة األلمانیة].  تي" "حمیما تعنيأن ھذه الكلمة 
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ذلك، مضیفًا أنھ لیس متأكًدا   P34عّما إذا كان ذلك اللقب مشتقًا من أحد المسلسالت التي تعرض على التلفاز، فأقر    P34سألت كیربر  
 سنوات.  10من ذلك تماًما كون ذلك قد حصل قبل 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة مدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ن مشاركتھ في المظاھرات  ھل بسؤالھ ع ت س، وسی P34إن لدیھ المزید من األسئلة األكثر تفصیًال یّود أن یطرحھا على  القاضي فیدنیر  قال  
إنھ شارك في المظاھرات    P34تلك المظاھرات، فقال    مع  قوات األمن السوریة  تعاملتقبل أن یتم اعتقالھ. أراد فیدنیر أن یعرف كیف  

بنادق  م  باستخدا. وأطلقت قوات األمن النار على المحتّجین  على وجھ التحدید  ]ُحِجبت المعلومات [   في كانت  ال سیما تلك التي  جمیعھا،  
  P34قع المظاھرات أیًضا. وأضاف  ا مركبات حربیة ثقیلة إلى مو  ت الشوارع، وجلب   تالكالشینكوف اآللیة في كل مظاھرة، كما أغلق

. وحضر الكثیر من المتظاھرین جنازة كل من یلقى حتفھ في تلك المظاھرات،  ونما اعتقل آخربین حتفھ،    يأن بعض األشخاص قد لق
النار على    عناصرھا   قوات األمن أیًضا، وأطلق ا كثیفا لوجودشھدت الجنائز  ،  P34شعارات مناھضة لبشار األسد. وبحسب  ب ھتفوا  و

 أیًضا. المشیعین

ذلك، مضیفًا أنھ شارك في مظاھرات أُطلق النار فیھا على    P34عّما إذا شارك في جنازة من ذلك القبیل، فنفى    P34سأل فیدنیر  
 األشخاص. 

حّي  أن تلك المظاھرات قد حصلت في المیدان، و P34ر أن یعرف زمن اندالع تلك المظاھرات، ومكان حصولھا، فأوضح أراد فیدنی 
القدم. وأشار إلى أن األشخاص تجمعوا بالقرب من مسجد الحسن بعد صالة الجمعة في إحدى المظاھرات التي اندلعت في المیدان،  

إنھ كان    P34". وقال  بشكل جنونيالنار على المحتّجین "  أطلقتھتفوا بشعارات ضد بشار األسد، فما كان من قوات األمن إال أن  و
، استخدمت قوات األمن  P34أیًضا. وبحسب    ة الُجَمع  أیام  تلك الواقعة. كما أشار إلى مظاھرة أخرى في المیدان في أحد  أثناء خائفًا جًدا  

   ضد المحتّجین.  القنابل الدخانیة

اعتقال   قبل  الوقائع  تلك  إذا حصلت  ما  یعرف  أن  فیدنیر  فأقّر    P34أراد  بعده،  أو    P34أم  أیار/مایو  في شھر  قد حصل  ذلك  أن 
القدم. وتحولت    حيّ   إحدى المظاھرات في  أثناءأحد القناصین  برصاص  ل اعتقالھ. ولقي خالھ حتفھ  ی ]، أي قب 2011حزیران/یونیو [

 .  المشیعین، وقامت قوات األمن بضرب جنازتھ إلى مظاھرة

 ، ولكنھ ال یذكر التاریخ على وجھ التحدید. 2011إن ذلك حصل في صیف عام  P34عن زمن حصول ذلك، فقال  P34سأل فیدنیر 

لقبض علیھ، أو إلى مكان آخر بادئ األمر،  عّما إذا اقتید إلى فرع الخطیب مباشرة عقب إلقاء ا  P34  بسؤال   استجوابھ مضى فیدنیر في  
   إنھ اقتید رفقة أشقائھ في الصباح الباكر إلى حافالت توّجھت بھم إلى فرع الخطیب.  P34فقال 

أنھ كان    P34جسر األبیض بعد أن ألقي القبض علیھ، فأوضح  الللشرطة األلمانیة إنھ یعتقد أنھ كان في    P34أشار فیدنیر إلى قول  
في  اعتقل    یُرّجح بأنھجسر األبیض، ولكنھ سأل شخًصا طالما شارك في المظاھرات مع أشقائھ،  ال یفترض أن فرع الخطیب یقع في  

أن فرع الخطیب    P34ص  وأخبر ذلك الشخ   .مكان اعتقالھبحسب األوصاف التي قدمھا عن الزنازین في  وذلك  ،  فرع الخطیب أیًضا
أنھ لم یكن یعرف فرع الخطیب نظًرا لكثرة الفروع    P34جسر األبیض. وأضاف  الیقع على مقربة من مشفى الھالل األحمر، ولیس في  

قد خضع  أنھ  وعن مكان فرع الخطیب كان قد أخبره عن أنور أیًضا،    ه، إن نفس الشخص الذي أخبرP34الموجود في دمشق. وبحسب  
 .أیضا شقیقھ للتحقیق على ید أنورمع 

ذلك، مضیفًا أنھ لم یتمكن من مشاھدة أي شيء حولھ كونھ    P34أنوَر أثناء فترة اعتقالھ، فنفى    P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا التقى  
 كان معصوب العینین.

شخًصا اعتقلوا في زنزانة واحدة،    125إن نحو    P34وأشار إلى قول  في المعتقل،    األوضاع عن    P34مضى فیدنیر في حدیث سائًال  
ر تقریبًا، وبعرض متر واحد أو مترین. وظّل كل من فیھا  امت أ  7أو    6إنھا بطول    P34عن مساحة تلك الزنزانة، فقال    P34وسأل  
أن یستلقي على   ن علیھإنھا كانت مكتظة جد�ا، وتعّی  P34على الدوام، ولم یتمكن أحد من أن یستلقي على ظھره كي ینام. وقال  واقفین

   دون حراك كي یتمكن من النوم. جنبھ فقط 
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فصل الصیف،  وة  تزامنت مع ذر موضوع الحدیث    الزمنیة  الفترةسأل فیدنیر عن جودة الھواء داخل الزنزانة مع األخذ باالعتبار أن  
الحرارة    ة درجكانت  و،  جلدي. وكانت األوضاع داخل الزنزانة سیئة جد�ا  بطفحأُصیب  إنھ  ، وباختصار  إنھ لم یكن ھناك ھواء   P34فقال  

إلى أن األوضاع في المعتقل    P34وخلص  قمصان النائمین منھم، وذلك بُغیة تھویة المكان.  ب   التلویحمرتفعة جد�ا، فعمد المعتقلون إلى  
 ال تُطاق.  

 ذلك.  P34الشمس، فنفى معرضة ألشعة الزنزانة  كانت أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا 

 مضاًء على الدوام. یظل كان ذلك، مضیفًا أنھ  P34لیًال، فنفى  مصباحعّما إذا كان یتم إطفاء ال P34سأل فیدنیر 

 . امتألت بالقاذورات  لزنزانةأن اأنھ لم یكن ھناك میاه وصابون، و  P34بحكة جلدیة، فأوضح    P34أراد فیدنیر أن یعرف سبب إصابة  

یھا تلك األصوات،  عّما إذا سمع أًصوات صراخ معتقلین یتعرضون لسوء المعاملة، وعن عدد المرات التي سمع ف  P34سأل فیدنیر  
نھ شاھد شخًصا من دوما وقد بدت  أإنھ سمع أشخاًصا یصرخون وھم یتعرضون للتعذیب بالصعق بالكھرباء كل یوم، كما    P34فقال  

أن    P34إلى حالة شخص من نفس البلدة التي حاول    P34وأشار    . والمزرقآثار التعذیب واضحةً على سائر أنحاء جسده المخضّر  
الشخص الذي   إن  P34وقال . قبل أن یتم اعتقالھكسر في قدمھ، فأُصیب ب الشرفة  ذلك الشخص من   حیث أُلقي اعتقالھ].  حین یفّر منھا [

 كان معھ في الزنزانة كثیًرا ما تعرض للتعذیب، وكان بحاجٍة للحصول على الرعایة الطبیة الالزمة.  

  P34، فأوضح  اء ذلكجرّ   ذلك الشخص، وعّما إذا تعّرض ألي إصابات أم المورست بحق  أراد فیدنیر أن یعرف أسالیب التعذیب التي  
، ولم یكن قادًرا على تناول الطعام أو الشراب.  أنھ كان بالكاد قادرا على التنفسسائر أنحاء جسد ذلك الشخص، و  غطتأن الكدمات قد  

 .  لحظةفي أي   یفارق الحیاةلى ظھره، وظّن اآلخرون أنھ قد وعمد إلى االستلقاء ع

إن أحدھم قد أخبر    P34سأل فیدنیر عّما إذا أخبر أحد السجانین عن حالة ذلك الشخص، وعّما إذا كانوا على درایة بوضعھ، فقال  
 . فعال   الصحیةحالتھ وعلى علم ب السجانین عن حالة ذلك الشخص بكل تأكید، وكانوا یعرفون ذلك الشخص، 

إن أشخاًصا من دوما قد أوضحوا ما حصل    P34مع اآلخرین عن جلسات التحقیق، فقال    P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تحدث  
كان بحوزة أحدھم ألعاب ناریة، واتُّھم بالتالي   التركیز على األشخاص من دوما، حیث  انصّب جلّ ،  P34معھم في ذلك الشأن. وبحسب  

عّما إذا شارك في المظاھرات ضد بشار األسد، أو إذا نّظمھا مثالً، كما ُسئل عّما إذا كان ھناك أي صلة    P34قنابل. وُسئل  بحیازة  
إلى أن جلسات التحقیق    P34ة. وخلص  قناال  الجزیرة، وعّما إذا سّجل مقاطع من المظاھرات، وأرسلھا إلىقناة  تربط بینھ وبین أشقائھ، و

 ض بعض المعتقلین للتعذیب أكثر من غیرھم.لھا جوانب متعددة، وتختلف طبیعتھا من معتقل آلخر، حیث تعرّ مع المعتقلین 

إنھ تذّكر شخًصا    P34ھ تم كتابة بعض المعلومات عن المعتقلین في مكان ما، فقال  إن األلمانیة  للشرطة    P34أشار فیدنیر إلى قول  
 سنة.  12سنوات، وآخر مدة  9اعتُقل مدة 

إن بعض األشخاص أخبروه    P34أخبر الشرطة أنھ تمت كتابة بعض المعلومات على أذرع بعض المعتقلین، فقال    P34قال فیدنیر إن  
 عن ذلك. 

إلى    یشیر  كان   إذا فیدنیر عّما    P34معھ عن أسالیب تعذیب بعینھا، فسأل    ون المعتقل  P34زمالء    تحدث إذا  أراد فیدنیر أن یعرف ما  
أن معظم األشخاص قد تعرضوا للتعذیب بالصعق بالكھرباء، وللضرب    P34فرع الخطیب، فأقر فیدنیر ذلك. وصف  فترة االعتقال في  

 م على الجدران.الجماعي. وسمع أیًضا بتعلیق بعض األشخاص من أقدامھ

إنھ شاھد مسنین،   P34عّما إذا كان من بین معتقلي الفرع مسّنون وأطفال أم ال، وعّما إذا شاھدھم بنفسھ، فقال    P34سأل فیدنیر  
 في أحد أیام اعتقالھ.  ال وأطفا

إلى  تم اقتیاد مجموعة أنھ  P34في الفرع، فأوضح  أمضوھا أولئك األشخاص، وعن المدة التي  P34أراد فیدنیر أن یعرف أین شاھد 
إلى  تذكر التفاصیل على وجھ التحدید، ورّجح أن الطفل قد اقتید  كان بینھم طفل، ولكنھ ال ی و،  في صباح أحد األیامالزنزانة الجماعیة  

 الزنزانة في نفس الیوم.   خارج 

أعوام، فأقر    9و  8عمر ذلك الطفل ما بین    إن   P34قول  شار إلى  عّما إذا كان ذلك الشخص مراھقًا أم طفًال، وأ   P34فیدنیر  سأل  
P34  انطبق ذلك على األھالي المقیمین في  إفادتھ الثانیة، وأوضح أن قوات األمن تعتقل أفراد المنزل بأكملھ عند تنفیذ المداھمات. و

في حال كان عدد من أفراد العائلة الواحدة مطلوبین، یتم اقتیاد العائلة  دوما على وجھ الخصوص، واختلف األمر من عائلة ألخرى:  
 . علیھم لخلق نوع من الضغطبأكملھا، وذلك 

 ذلك.  P34نفى معتقالت في فرع الخطیب، فنساء  P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا شاھد  
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إنھ خضع للتحقیق مرة واحدة في فرع الخطیب، وأخرى    P34فیھا للتحقیق، فقال    P34أراد فیدنیر أن یعرف عدد المرات التي خضع  
 في فرع أمن الدولة. 

إنھ    P34أراد فیدنیر أن یعرف مكان غرفة التحقیق في فرع الخطیب، وما إذا كانت تقع في منطقة الزنازین، أم في مكان آخر، فقال  
  ال یذكر بالتفصیل، ولكنھ یعتقد أن الغرفة كانت في منطقة الزنازین، أو لربما في الطابق العلوي. وأضاف أنھا كانت قریبة من الزنازین. 

ھ حسب ما یذكر، تقع غرف التحقیق في نفس الطابق الذي تقع فیھ الزنازین؛ إذ توجھ یساًرا من زنزانتھ للوصول إلى  أن   P34وأوضح  
 كان منخفًضا.  قد غرفة التحقیق. وأضاف أنھ تمكن من مشاھدة السقف من خالل عصابة العینین، و

ذلك،    P34في القبو حیث مكث معظم وقتھ في المعتقل، فأقر    على النحو الذي كان علیھعّما إذا كان السقف منخفًضا    P34سأل فیدنیر  
 قائًال إن ارتفاع سقف غرفة التحقیق ھو نفس ارتفاع سقف الزنزانة. 

من منطقة السجن،    كان مصدرهما إذا  وأحیانًا،    P34الصراخ الذي سمعھ    ت منھ أصواتأراد فیدنیر أیًضا أن یعرف المكان الذي انبعث 
اعتقل  أول زنزانة  في    التي ُسّدت بالطوبوكان ھناك ما یشبھ النافذة  صدر من منطقة السجن.    الصراخ  إن  P34أم من مكان آخر، فقال  

وتمكن من سماع أصوات صراخ صادرة من ذلك االتجاه، وكانت األصوات قریبة جد�ا، وصدرت من معتقلین یتعرضون للتعذیب  فیھا،  
 الصعق.   عملیة َیصدر عنالذي  صوت ال P34بالكھرباء، حیث سمع بالصعق 

كونھ كان معصوب    بناء على األصوات التي سمعھاوذلك  ،  P34التحقیق مع    حضرواعن عدد األشخاص الذین    P34سأل فیدنیر  
ھو أحد  مكتب. وأضاف أن الشخص الذي وقف خلفھ  طاولة ال  خلف ما جلس آخر  بین وقف خلفھ،    ما   إن شخًصا  P34العینین، فقال  

بیده طرح  كان ضابطا كونھ ھو الذي تولى  المكتب    طاولة  أن الشخص الذي جلس خلف  P34. وافترض  السجانین، وحمل ھراوة 
 األسئلة علیھ. 

إنھ ال یتذكر ذلك بشكل جید، ولكنھ یعتقد أن السجان والمحقق    P34، فقال  P34أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تلقى السجان أوامر بضرب  
 بصری�ا فقط.  تواصالقد 

 لى ظھره. ثم ُضرب عإنھ أُمر بأن یجثو على ركبتیھ،  P34لضرب، فقال طالھا ان أجزاء جسده التي ع P34سأل فیدنیر 

 دقائق.   10إنھا استمرت نحو  P34عن مدة جلسة التحقیق، فقال  P34سأل فیدنیر 

المحكمة عن ذلك،    بھ  مصیر صھره، وأراد أن یعرف ما بوسعھ أن یخبربھ حول  لشرطة األلمانیة  ا  P34  ما أخبرأشار فیدنیر إلى  
أقامت فیھا عائلتھ    P34فأوضح   التي  المنطقة  الثوار.  واقعة تحت  أن  الجو  ونفذ  سیطرة  تلك  سالح  الجویة على  الغارات  عدًدا من 

النار ھو منطقة عسكریة قریبةإن    P34أیًضا. وقال    وقصفھا لمنطقة،  ا یغادروا  مصدر إطالق  القریة أن  أھالي  الكثیر من  . وقرر 
 في نھایة المطاف.  بالقصف جوا المنطقة، واستھدافھا وتم تطویق الذي لم یرغب بمغادرة المنزل.  P34منازلھم، بخالف صھر 

منزلھ،    . وأوضح أن صھره كان یقیم في2012العام    مطلعإن ذلك حصل في    P34عن زمن حصول ذلك، فقال    P34سأل فیدنیر  
. وكان ال یزال یعمل في حینھا، واقتضى منھ عملھ أن یقوم بتوصیل  جزء منھ  في   ) مفاتیحالخراطة  لصناعة األقفال (و وفتح ورشة  

تأثر بالوضع السائد بكل تأكید. وعلى الرغم من أن  أن عمل صھره    P34ف  تنقل بالسیارة. وأضا كان ی بعض األشیاء، لذا كثیًرا ما  
P34    .الصغیرة    تھ وفي أحد األیام، لم یعد صھره إلى المنزل بحافلكان ال یزال في منزلھ في حینھا، إال أنھ لم یتواصل كثیًرا مع صھره

صھره اختفى مدة تراوحت   إن  P34. وقال  الصغیرتین  التي یستخدمھا لتسییر أعمالھ، وتُركت شقیقتھ بمفردھا في المنزل مع طفلتیھا
ھر، وعرف الجمیع حینھا أنھ تم اعتقالھ نظًرا لوجود نقطة تفتیش خارج المنطقة التي یقیم فیھا. وتم اعتقال  شبین شھر واحد وأربعة أِ 

أن صھره لم یشارك في المظاھرات،    P34نقطة. وعلیھ، افترضت العائلة أنھ اعتقل ھناك أیًضا. وأوضح  تلك ال  حاول عبور كل من ی 
یتم اعتقال كل من یرید أن یعبر إحدى نقاط    المحكمة أنھ  P34وأخبر    اسم العائلة.  نفس  یحملونأقاربھ ممن  ولكن شارك فیھا بعض  

 التفتیش في حال كان اسم عائلتھ مطابقًا السم عائلة أحد المطلوبین.

یقیمان في مكان   P34أعوام). وكان والدا  األخرة ستة عامین، وإحداھما  تبلغأمور مغادرة شقیقتھ وبناتھا االثنتین ( P34رتّبت عائلة 
مع  وانتقلت شقیقتھ للعیش في داریّا عندما اقتحمت الفرقة الرابعة المكان.    P34أفراد العائلة. وقُتل والد آخر حینھا، حالھما كحال بقیة 

بفترة قصیرة. وبعد مرور عامین أو ثالثة أعوام، تم نشر صور قیصر، وعثرت    الوالد أفراد عائلتھا الذین انتقلوا إلى حلب عقب وفاة  
 بین الصور المنشورة.  P34العائلة على صورة لصھر 

 السید بانز إلى المحكمة.  P34قالت القاضي كیربر إن المحكمة ستقوم اآلن باالطالع على الصورة التي أرسلھا محامي 

على شاكلة صور قیصر التي سبق عرضھا في المحكمة.  خص من المرجح أنھ متوفى، [ُعرضت في المحكمة صورة تُظِھر رأس ش 
 )] واألربعونالیوم الواحد   -  17وتقریر المحاكمة رقم ، الیوم األربعون -  36تقریر المحاكمة رقم (انظر 

 إن صاحب الصورة ھو صھره.  P34قال 

about:blank
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إن بعض أقاربھ قد عثروا علیھا على إحدى    P34على تلك الصورة، فقال    P34أراد القاضي فیدنیر أن یعرف أین عثرت عائلة  
صورا  في المظاھرات في سوریا، وینشر ذلك الموقع  لألشخاص الذین شاركوا    اإلكترونی   اصفحات االنترنت. وأوضح أن ھناك موقع

 ذلك الموقع.   التي نشرھامن بین مجموعة صور قیصر   P34صورة صھر على  أقاربھ  وتعرفعلى شاكلة صور قیصر.   ومواد

عن    یستفسرذلك، مضیفًا أنھ لم یُسَمح ألحد أن    P34عّما إذا أخبر أحد أقاربھ عن اعتقالھ، وعن مكان اعتقالھ، فنفى    P34سأل فیدنیر  
  عن ذویھم أو معارفھم   " یعني أن األشخاص خافوا من أن یسألوایستفسرواأن "عدم السماح لألشخاص بأن    P34ذلك أبًدا. وأوضح  

الشھر أو نحو ذلك، وقررت والدتھ أن تتوجھ إلى فرع  مدة تقارب    إلى اعتقال أحد أشقائھ  P34وأشار  .  أیضا  خشیة أن یتم اعتقالھم
  فلسطین، وأن تسأل عن ابنھا، واعتقدت أنھ لن یلحق بھا أذى كونھا امرأة مسّنة. ولكنھا أُمرت عند المدخل أن تعود أدراجھا إلى المنزل، 

 ذویھ.  وجودیمكن ألحد أن یسأل عن مكان  أنھ ال  P34وإال سیتم اقتیادھا إلى الداخل. وخلص 

بساطة.  مجرد احتجاز الشخص ھناك ھو أسوأ شيء بكل    إن  P34، فقال  ھفترة اعتقالبھ أثناء    P34  مرأراد فیدنیر أن یعرف أسوأ ما  
ت  اعتقالھ في فرع أمن الدولة كان تجربة  إن    P34وكانت الزنزانة صغیرة جد�ا، ولم یكن ھناك طعام، أو ھواء، أو أشعة شمس. وقال  

بالقبر؛ إذ كانت صغیرة جد�ا، ولم یتمكن أحد من أن یستلقي فیھا على ظھره، بخالف    أشبھ ما تكون الزنزانة كانت    ألن تلك   جد�ا صعبة  
 ما ھو علیھ األمر في فرع الخطیب. 

عّما إذا كان یحتاج الستراحة، أو ما إذا كان بإمكان المّدعین العامین أن یطرحوا أسئلتھم   P34سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 أن یواصل الجلسة.  إن بإمكانھ P34علیھ، فقال 

 استجواب من قبل المدعین العامین 

قد نُقل إلى زنزانة أخرى أثناء فترة اعتقالھ في فرع الخطیب. وأراد أن یعرف المزید عن    P34أشار المدعي العام كلینجھ إلى أن  
الجو العام    إن  P34مساحة تلك الزنزانة، وعدد المعتقلین فیھا، وعن وجود النوافذ فیھا من عدمھ، وعن درجات الحرارة فیھا، فقال  

ا جد�ا، إلى درجة ال تطاق. وقال   وكان ھناك دورة میاه داخل  شخًصا.    36نة صغیرة جد�ا، واعتقل فیھا نحو  إن الزنزا  P34كان حار�
إنھ لیس متأكًدا تماًما، ولكن لربما كان ھناك صنبور أو   P34ولم یكن ھناك أي میاه. وقال  ،الزنزانة، وكانت مجرد حفرة في األرض

ا. ولم تكن ھناك أي نوافذ، وإنما فتحة تھویة صغیرة فوق  جدً   في حالة قذرة الزنزانة ودورة المیاه  ت  وكان .  معدنیة  میاه وعلبة   ماسورة 
أن ذلك الفرع یقع    P34  ي كبیرة. وعلیھ، افترض  دورة المیاه، وفي حال نظر شخص عبر تلك الفتحة، فسیكون بإمكانھ أن یشاھد مبان 

 في قلب مدینة دمشق. 

إنھ لم یكن ھناك أي ھواء أصًال، واقتصر األمر على فتحة تھویة    P34عن جودة الھواء داخل الزنزانة، فقال    P34سأل كلینجھ  
 . المتكدسین في الداخل  صغیرة، والكثیر من األشخاص 

ثمة أشخاص    إنھ یعتقد أنھ   P34الجلدي، أو الجرب، أو القمل، فقال  أو الطفح  ة  أراد كلینجھ أن یعرف عّما أذا أصیب المعتقلون بالحكّ 
 . في مثل تلك الظروفأصیبوا بالقمل والجرب. وأضاف أن الكثیرین قد عانوا من مشكالت جلدیة نظًرا العتقالھم في زنزانة 

 ذلك. P34عّما إذا شاھد جثثًا في فرع الخطیب، فنفى  P34سأل كلینجھ 

  P34، فقال  ھ بھذا الخصوصعّما یعرف  P34شقیقھ وأحد معارفھ، وسأل    ھ قد تم التحقیق معللمحكمة إن   P34أشار كلینجھ إلى قول  
یعرف ذلك الشخص، وتعرف علیھ فقط بعد أن اعتُقل   P34إن الشخص الذي تحدث معھ عن ذلك األمر یقیم اآلن في تركیا. ولم یكن 

وقال ذلك الشخص إنھ شاھد  ًضا.  أی   ھ ، وخال P34]. واعتقل ذلك الشخص أیًضا رفقة شقیق  2011في آذار/مارس [   P34رفقة شقیق  
أن وصف غرفة التحقیق التي قدمھا    P34وذلك الشخص في أمر التحقیق، الحظ    P34وعندما تداول  أنور، وخضع للتحقیق على یده.  

.  أیضا   قد خضع للتحقیق على ید أنور  ھ ذلك الشخص أن شقیق  قال لھ. كما  فیھا  نفسھ للتحقیق   P34ذلك الشخص تتشابھ وتلك التي خضع  
 أیًضا.  ھ كلینجھ عّما یرید أن یعرف P34وسأل 

كلینجھ عّما إذا كان یشیر    P34عّما حصل في جلسة التحقیق، وعّما حصل في األثناء، وعن كیفیة معاملتھ، فسأل    P34سأل كلینجھ  
إنھ   P34ر. قال اآلخ والشخص  P34أنور مع كل من شقیق  بقیادة، فقال كلینجھ إنھ یتحدث عن جلسة التحقیق ھإلى جلسة التحقیق مع

، حیث أخبرت  P34الشخص، وھو ما أقرتھ شقیقة  إنما علم ذلك من ھذا  ولم یكن یعرف أن شقیقھ كان في فرع الخطیب بادئ األمر،  
ا.  العائلة أن المحقق كان صارًما جًدا، وأن شقیقھا وخالھا قد تعرضا للتعذیب، وأُجبرا على التوقیع على ورقة قبل أن یتم اإلفراج عنھم

أنھ    P34محامیھ. وواصل اإلدالء بشھادتھ باللغة األلمانیة، ولكنھ عاود استخدام اللغة العربیة على الفور]. وأوضح    P34[استشار  
حصل على تلك المعلومات من شقیقاتھ، ولیس من أقاربھ. وأخبرتھ شقیقتھ، بعد التحقیق معھ من قبل الشرطة األلمانیة في بون، أن  

لى التوقیع على ورقة ما. ورفض أن یفعل ذلك بادئ األمر، ولكن ھدده أنور بأنھ سیقوم باعتقال شقیقتھ، واغتصابھا،  شقیقھم قد أُجبر ع
 في آذار/مارس.  P34فما كان من شقیقھ إال أن وقع على الورقة، وتم اإلفراج عنھ رفقةَ [ُحجب االسم] الذي اعتُقل مع شقیق 

إن شقیقھ قد وقّع على ورقة بمثابة اعتراف،   P34، فقال P34قاطع محامي الدفاع فراتسكي قائًال إنھ لم یفھم الجزء األخیر من إجابة  
عن الشخص الثالث،    P34وتم اإلفراج عنھ عقب قیامھ بذلك. قاطع محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ لم یفھم الجزئیة التي تحدث فیھا  
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عین بانز قائًال إنھ ینبغي لبوكر أن یستخدم سماعاتھ، حالھ كحال اآلخرین، وأنھ یطلب توضیًحا على الدوام كونھ ال  وقاطع محامي المد
یستخدم سماعاتھ أبًدا، فرّد بوكر قائًال إنھ لیس بإمكان أي شخص أن یُجبره على استخدام السماعات، وإنھ یرید توضیًحا بخصوص ما  

  P34فأومأ  لتّوه،    P34م الھدوء، وكررت ما قالھ  التزاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھ ینبغي للجمیع  للتّو فقط. قالت القا  P34قالھ  
 . موافقا برأسھ

إن شقیقھ قد أخبر شقیقتھ، وأقاربھم عن    P34عن أمر التھدیدات آنفة الذكر، فقال    P34أراد كلینجھ أن یعرف كیف عرفت شقیقة  
   في المنزل.   دارینھمك في العمل كثیًرا في حینھا، ولم یعُد إلى المنزل إال في ساعات اللیل، لذا، لم یعرف كل ما  P34وكان األمر.  

 . 2011 إن شقیقھ اعتُقل في آذار/مارس  P34عن وقت حصول جلسة التحقیق التي أجراھا أنور، فقال  P34سأل كلینجھ 

إنھ قد تم اإلفراج عن شقیقھ بعد شھر واحد تقریبًا. وأضاف أن    P34، فقال  P34عن وقت اإلفراج عن شقیق    P34سأل كلینجھ  
 ج عن شقیقھ في منتصف شھر نیسان/أبریل تقریبًا. االمظاھرة التي اعتقل شقیقھ فیھا قد حصلت في منتصف شھر آذار/مارس، وتم اإلفر

للعنف الجنسي في    آخرین تعرضوا   ضحیة للعنف الجنسي، أو ما إذا شاھد ضحایایعتبر نفسھ    P34ما إذا كان  أراد فیدنیر أن یعرف  
 ذلك.  P34فرع الخطیب، فنفى 

 ع الدفا  استجواب من قبل محامي 

إنھ قد تواصل مع شقیقتھ بعد استجوابھ من قبل الشرطة األلمانیة في بون. وسأل بوكر    P34أشار محامي الدفاع السید بوكر إلى قول  
P34  عّما إذا تم استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، فأقرP34  .ذلك 

 إن ذلك قد حصل في بون.   P34، فقال ماكنھایمعّما إذا حصل ذلك في بون أو  P34سأل بوكر 

إنھ یعتقد أن ذلك حصل في ماكنھایم،   P34، فقال  2020في فصل الشتاء في العام    P34أن یعرف ما إذا تم استجواب    أراد بوكر 
 ولكنھ وصل إلى المحطة الرئیسة في بون. 

إنھ یعتقد ذلك، مضیفًا أن الجو كان بارًدا    P34، فقال  2020عّما إذا تم استجوابھ في شھر كانون األول/دیسمبر    P34سأل بوكر  
 حتى ساعات المساء. تمرت جلسة االستجواب منذ الصباح حینھا، واس

المّدعین عّما إذا كانت لدیھم أي أسئلة، فأومأ محامي المّدعین شارمر برأسھ، قائًال إنھ    لقاضي كیربر رئیسة المحكمة محاميسألت ا
 . P34ل أن یطرح ما لدیھ من أسئلة على قب یفّضل أن یحصل على فترة استراحة  

*** 

 دقیقة]   15[استراحة مدة 

*** 

 استجواب من قبل محامي المّدعین 

  حیث جرى تفتیش فتحة الفرج أرًضا،    واالستلقاء ثیابھ،  أُجبر على نزع  للمحكمة إنھ    P34أشار محامي المّدعین السید شارمر إلى قول  
  مّس أحد (فرجھ) عّما إذا    P34عن السؤال، ولكّنھ نّوه إلى أھمیتھ، وسأل    شارمر عقب اعتقالھ لدى فرع الخطیب مباشرةً. واعتذر  

اتخاذ  على    اُجبروا كما    . إنھ یتذّكر ذلك الموقف بصورة جیدة: بعد أن أُجبر على التجرد من ثیابھ، استلقى أرًضا  P34، فقال  حینھا
یبعث ذلك  أنھ لم یتعرض ألفعال ذات طابع جنسي أبًدا، ولكن    P34. وأضاف  في األثناءوضعیة القرفصاء، وقام السجانون بشتمھم  

 . على الشعور باإلھانةالموقف 

أثناء فترة اعتقالھ، فأوضح    P34المزید من المعلومات عن األوضاع الجسدیة والنفسیة لألطفال الذي شاھدھم  أراد شارمر أن یعرف  
P34    أنھ لم یكن بإمكانھ أن یتحدث معھم، حیث صادف ذلك یومھ األول في المعتقل، وكانوا جمیعھم في حالة صدمة وخوف. وكان

 معھم جمیعًا.  P34ھناك الكثیر من المعتقلین في الزنزانة، ولم یتحدث 

عن مكان نقطة التفتیش تلك،   P34د إحدى نقاط التفتیش. وسأل شارمر إنھ یرجح أن صھره قد اعتُقل عن  P34أشار شارمر إلى قول 
وثمة طریقان  ].  فیھا  أقامت شقیقتھ وزوجھا  التي[إنھ ال یستطیع تحدید النقطة نظًرا لوجود نقاط تفتیش في كل أنحاء المنطقة    P34فقال  

، ویُعرف أحد تلك الشوارع  سبینةمن  ن للقادم  ان آخراوطریقیتعین على القادم من المدینة أن یسلكھما وصوًال إلى منزل صھره من القدم،  
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وأضاف أنھ ال یعرف مكان وجود صھره، وما   باسم "شارع مصنع عدرا"، أو "شارع المصنع" ولكنھ ال یذكر االسم الرسمي للشارع. 
 أن یحدد نقطة التفتیش التي اعتقل عندھا.  بإمكانھاعتقالھ، وبالتالي، لیس عند الذي كان یقوم بھ 

إنھ ال یعرف، ولكن قال لھ آخرون إن فرع الخطیب مسؤول عن   P34المسؤول عن نقاط التفتیش، فقال  ھویة  عن P34سأل شارمر 
كان للمخابرات  ،  P34وبحسب  المنطقة التي یقیم فیھا ھو وعائلتھ، وال ینفي ذلك مسؤولیة بعض أجھزة المخابرات األخرى أیًضا.  

 نظًرا لقیامھا باعتقال األشخاص أیًضا.  الجویة نقاط تفتیش خاصة بھا

إنھ ھو وعائلتھ ال یعرفون المكان بالتأكید،   P34الحقًا عن مكان اعتقال صھره أو وفاتھ، فقال    P34أراد شارمر أن یعرف ما إذا سمع  
 حیث شاھدوا الصورة فقط. 

 . ذلك، مضیفًا أن كل من یتم اعتقالھ یختفي  P34صھره أو وفاتھ، فنفى    وجود مكان  ب ھو وعائلتھ  عّما إذا تم إعالمھ    P34سأل شارمر  

 .ااالنصراف بصفتھ شاھد P34 ُسمح لـ

وتم استدعاء الشاھد كي  قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن المدعین العامین وجدوا شاھًدا آخر، ورتبوا أمور االستجواب معھ.  
أن  . وتم توزیع نسخ من محضر استجواب ذلك الشاھد على األطراف. وأوضحت كیربر حزیران/یونیو 23یمثل أمام المحكمة بتاریخ 

من شأنھ أن یعطي األطراف الوقت الكافي للتحضیر. وأضافت أن المحكمة واجھت صعوبة    حزیران/یونیو  23أمر استدعاء الشاھد في  
في ترتیب أمور مثول الشاھد الذي كان من المفترض أن یمثل أمامھا في الیوم التالي، ولكنھم تمكنوا من التوصل إلى حلول، وسیدلي  

  1یخ  تارب ذلك، أوضحت كیربر أن المحكمة قامت باستدعاء شاھد من خارج البالد  عالوةً على  .  أمام المحكمةالمقررة  الشاھد بشھادتھ  
على محاوالت القاضي كیربر للتواصل معھ بعد. وعلیھ، قامت المحكمة باستدعاء ضابط مكتب الشرطة    یُِجب تّموز/یولیو، ولكنھ لم    2و

وأضافت كیربر أنھ ثمة الكثیر من الشھود الذین ال یریدون أن یدلوا  .  الشاھد  تحّسبًا لعدم حضور   الجنائیة االتحادیة بألمانیا ذي الصلة 
 ا كي ترتب أمور إدالئھم بشھاداتھم في المحكمة. ھبشھاداتھم في المحكمة، ولكن، ستبذل المحكمة قصارى جھد

، وأراد أن یعرف السبب  قال محامي الدفاع السید بوكر إنھ اّطلع على المحضر الذي ُوّزع علیھم، والحظ حجب الكثیر من المعلومات
المكتب االتحادي للھجرة والالجئین كان قد حّول ذلك الشاھد إلى  وراء ذلك لتسھیل مھمة التحضیر، فأوضح المدعي العام كلینجھ أن  

ا  أشخاص یُرّجح بأن یكونو  بشأن، كما تم استجوابھ  االدعاء العام. وذكر الشاھد أسماء أشخاص من شأنھم أن یكونوا معرضین للخطر
متھمین أیًضا. وعلیھ، اقتضت الحاجة أن یتم حجب أجزاء من شھادة ذلك الشاھد لغرض ھذه المحاكمة. وقال كلینجھ إن األسباب وراء  

 المحضر أیًضا.  االطالع على عند ذلك ستتضح 

 ُظھًرا.  12:05ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

 

 2021 ، حزیران/یونیو 17 –  الیوم السادس والسبعون

ْین من الصحافة. وُسمح لفریق تصویر مكّون من ثالثة  ْین اثنَ صباًحا بحضور سبعة أشخاص، وممثلَ   9:40بدأت الجلسة في تمام الساعة  
أشخاص بتسجیل بعض المقاطع في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة. وسّجل الفریق أیًضا بعض المقاطع خارج القاعة، وتحدیًدا لحظة  

ولم یطلب أي من الصحفیین المعتمدین الحصول  بعد االستراحة.  المحكمة وقت االستراحة، وعودتھم إلیھاخروج األشخاص من قاعة 
ة إلى اللغة العربیة. ومثّل االّدعاء العام المدعیان العامان كلینجھ وبولتس. ولم یحضر محامي المّدعین  شفوی على خدمات الترجمة ال

 ُخبْیب علي محمد الجلسة.  

شھادة الشاھد الیوم أمام المحكمة، فأوضح  مالبسات  ر رئیسة المحكمة من محامي المدعین السید كروكر أن یوّضح  طلبت القاضي كیرب 
  سیترافع المحامي . وبالتالي،  فجأة   ولكنھا أصیبت بوعكة صحیة فون دیر بیرینس مبدئی�ا،    ت كان   المعتمدةالشاھد    ة د. كروكر أن محامی 

 ذلك الشاھد. ا لمحامی  تھبصفأمام المحكمة بالنیابة عنھا كروكر 

أن ملف القضیة یحتوي على الكثیر من أسماء المحامین ذوي الصلة لھذا الشاھد، أال وھم: كالیك، وفون  ذكر محامي المدعین بوكر  
الشاھد، فأوضحت القاضي كیربر  استفسر عن األساس الذي من شأنھ أن یُخّول كروكر للترافع بصفة محامي  دیر بیرینس، وھاكماك. و

 عدلیة.   بموجب وكالة   عنھا  كروكر نوب  سَی لذا،  ولكنھا أصیبت بوعكة صحیة،    بادئ األمر   للشاھدمحامیة  فون دیر بیرینس    ھ تم اعتمادأن 

 [تم استدعاء الشاھد كي یمثُل أمام المحكمة، ودخل من أحد األبواب الجانبیة للقاعة]. 
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 P35شھادة 

عن معلوماتھ الشخصیة، وإعالمھ بحقوقھ وواجباتھ كشاھد، سرعان    P35قبل أن تستھل القاضي كیربر رئیسة المحكمة الجلسة بسؤال  
استراحة في أي وقت، وأن یستشیر محامیھ السید كروكر إذا كانت لدیھ   فترة ما بدأ بالنحیب. وقالت كیربر إنھ بإمكان الشاھد أن یطلب  

]، وتم إعالمھ بحقوقھ  ُحِجبت المعلومات] حالی�ا، ویعمل [ُحِجبت المعلوماتاألربعیني ذو الجنسیة السوریة في [   P35أي أسئلة. یقیم  
المحكمة بحاجة لالستماع إلى    وواجباتھ كشاھد، ونفى ارتباطھ بالمتھم عن طریق المصاھرة أو النسب. وأوضحت القاضي كیربر أن 

وغلب  ، ثم سلّمت مجریات األمور إلى القاضي فیدنیر.  األلمانیة  اء استجوابھ من قبل الشرطةأثن التي سبق لھ وأن أدلى بھا    P35أقوال  
 على الشاھد االنفعال العاطفي طوال فترة إدالئھ بشھادتھ، وواجھ صعوبة في تمالك نفسھ، والتحكم بأعصابھ. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

  مرات لنظام، وعدد معارضتھ لمعلومات عامة عن خلفّیتھ، وعن أسباب یدلي ب أن  P35من االستجواب بالطلب  استھّل القاضي فیدنیر
أحد أفراد المنتخب الوطني السوري. وینحدر   ]، وكانُحِجبت المعلوماتإنھ كان یعمل [ P35، واألماكن التي اعتقل فیھا، فقال اعتقالھ
P35    عن  وأوضح أنھ قام ھو وأفراد عائلتھ بالتعبیر  أیًضا.    شخصیة معروفة، وكان ھو  التجارةتعمل في  في سوریا  من عائلة معروفة

وعلیھ، تم إقصاؤه من  من األب البنھ.  في سوریا  وا جد�ا بتوریث الرئاسة  تفاجأ. و2001آرائھم السیاسیة جھًرا، وذلك ابتداًء من العام  
وأوضح أنھ كان صغیًرا في حینھا، وبدأ النظام  من أنھ كان بطًال للعرب.  الوطني بسبب رأیھ السیاسي المستقل على الرغم    المنتخب

أول أیام  ، والتقى أنور في مكتبھ، وذلك في  2007في العام    251بمالحقتھ قضائی�ا على خلفیة آرائھ السیاسیة. وتم اعتقالھ في الفرع  
 الفرع.   لدى اعتقالھ 

 استراحة لمدة دقیقة واحدة]  P35[طلب 

أیًضا،    2007قبل العام    P35، وأراد أن یعرف ما إذا اعتُقل  P35قال فیدنیر إنھ یرید أن ینتھز الفرصة كي یطرح سؤاًال بسیًطا على  
 .  2007األمن العسكري قبل العام إنھ اعتُقل لدى  P35فقال 

  P35ال یزال فرًدا من أفراد المنتخب الوطني السوري في حینھا، فأوضح    P35أراد فیدنیر أن یعرف وقت حصول ذلك، وما إذا كان  
في   بضبابیةإصابتھ ، مما أفضى إلى 2012و 2011، وتعرض لتعذیب مھول في عامي 2011أنھ تم إقصاؤه من المنتخب في العام 

 . ذلك ء جراالرعایة الطبیة الالزمة  واستدعى حصولھ على ، ویتعذر علیھ أن یتذكر كل شيء الذاكرة

إن شخصین قد    P35، فقال  2007أن یواصل سرد األحداث التي حصلت في العام    P35قال فیدنیر إنھ ال بأس في ذلك، وطلب من  
إنھ تعرض    P35وقال  ]، وكان أنور رئیس قسم التحقیق في الفرع في حینھا.  251قاما باإلشراف على جلسات التعذیب [في الفرع  

كما    جسده، حیث عرضھا على الشرطة األلمانیة.سائر أنحاء  على    للعیان  واضحةب الناجمة عن ذلك  دَ للصعق بالكھرباء، والتزال النُ 
تلك  على خلفیة    وعالجات   أدویة یتناول    أضحى  أنھ تم تقییده، وتعلیقھ. وأضاف أنھ  P35ح. ووصف  بْ لشّ أسلوب اض للتعذیب ب تعرّ 

 . مر بھاالتجارب التي 

ذلك، قائًال إن ذلك حصل في فرع الخطیب، والذي یُعَرف أیًضا    P35، فأقر  251أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا حصل ذلك في الفرع  
 . 251باسم الفرع 

 ، بحسب ما یْذُكر.2007إن ذلك حصل في العام  P35عن السنة التي حصل فیھا ذلك، فقال  P35سأل فیدنیر 

 بالتجسس لصالح بلدان أجنبیة.  وأنھ اتُّھم بأنھ ُمعاِرض،  P35، فأوضح P35أراد فیدنیر أن یعرف سبب اعتقال  

عناصر من  إن    P35، أي إذا ما استُدعَي للتوّجھ إلى مكان ما، أم إذا تم اقتیاده مثًال، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف كیفیة اعتقال  
مّرة،    13أنھ اعتُقل    P35سیارتھم، واقتادوه معھم. وأضاف  وا منزلھ، وعصبوا عینیھ، وزّجوا بھ في  دوریات قوات األمن قد داھم

 یصیبھ ببعض االرتباك. نوھو ما من شأنھ أ

  P35بأنھ معتَقَل لدى فرع الخطیب، فقال    P35أن یحاول تذّكر بعض التفاصیل، وأراد أن یعرف كیفیة علم    P35طلب فیدنیر من  
 . 251إنھ عرف ذلك وھو في إحدى نقاط التجمع في الفرع، حیث أخبره المعتقلون اآلخرون أنھم في الفرع 

 . الشتائموالصراخ، والتعذیب،  أصوات    في ظلّ جد�ا،    ة سیئ   تكان   األوضاعأن    P35أراد فیدنیر أن یعرف كیف بدا ذلك المكان، فوصف  
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إنھ تم اقتیاده إلى المكان الذي    P35عن المكان الذي اقتید إلیھ عقب اعتقالھ، وعّما إذا اقتید إلى أحد السجون، فقال    P35سأل فیدنیر  
  فتحة تھویةب   ومزّودباب الزنزانة معدنّي،    أن  P35ذلك المبنى، والزنازین فیھ، فأوضح  أن یصف    P35وصفھ لتّوه. طلب فیدنیر من  

لقد  عاًما، و 14إن ذلك حصل قبل  P35فیدنیر عّما إذا ینبغي لھ أن یصف السجن أیًضا، فأقر فیدنیر ذلك، فقال   P35صغیرة. وسأل 
 نسي الكثیر من التفاصیل.  

 یقعما  بین في الطابق السفلي،    إن السجن والزنازین  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان السجن في الطابق العلوي أم السفلي، فقال  
 مكتب [أنور] في الطابق العلوي.  

اعتقل بادئ األمر في إحدى الزنازین الجماعیة الكبیرة، ثم نُِقل إلى إحدى    ھأن   P35سأل فیدنیر عن مساحة تلك الزنازین، فأوضح  
 الُمنفردات. 

 ذلك، مضیفًا أنھ كان ھناك الكثیر من المعتقلین معھ. P35آخرون معھ أیًضا، فأقر أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان ھناك معتقلون 

إنھ یتذكر أنھ التقى [أنور] في الفرع، وأنھ    P35فقال  ،  أن یتذكرھا  P35التحقیق معھ التي بإمكان  جلسة  أراد فیدنیر أن یعرف تفاصیل  
وبخالف  ،  اتھإنھ أُمر بأن یدلي باعتراف  P35، فقال  یتخابر معھاُسئل عن سبب محاوالتھ الرامیة إلى تخریب البلد، وعن الجھة التي  

 ذیبھ. بتع وقامواإنھ نفى كل شيء، فاقتاده السّجانون،  P35وقال  . سیلقاھانوع المعاملة التي  تمام المعرفة یعرف ذلك فھو 

أنھ كان معصوب العینین، واقتید إلى   P35عن مكان المكتب، والمكان الذي اقتید إلیھ عقب جلسة التحقیق، فأوضح  P35سأل فیدنیر 
 إلى أن مكتبھ [أي أنور] یقع في الطابق العلوي.  P35الطابق العلوي ویداه مقیدتان إلى الخلف. وخلص 

إنھ یقع فوق السجن في الطابق العلوي، وكان كبیًرا، ولكنھ ال    P35أراد فیدنیر أن یعرف الطابق الذي یقع فیھ ذلك المكتب، فقال  
 . یعرف رقم الطابق على وجھ التحدید

عصابة العینین تحركت من    أن  P35في ذلك المكتب من خالل عصابة العینین، فأوضح    هعّما كان بإمكانھ أن یشاھد  P35سأل فیدنیر  
 السلكّي على طاولة المكتب.  اتصال  وجھازھاتفًا، مكانھا، وُطلب منھ الحقًا أن یزیلھا. وشاھد 

إن المكتب كبیر، وواسع، وطویل،    P35المكتب، فقال    غرفة  أراد فیدنیر أن یعرف المزید عن قطع األثاث، واألدوات الموجود في 
 ویوجد فیھ بعض قطع األثاث، ولكنھ ال یتذكرھا على وجھ التحدید. 

 إنھ قد نسي التفاصیل.  P35عّما إذا شاھد كراسي أو أریكة في المكتب، فقال  P35سأل فیدنیر 

ن تی مقید  اكانت   ھی یدإنھ كان واقفًا، مضیفًا أن    P35واقفًا، أو جالًسا، أو جاثیًا على ركبتیھ، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان  
 . الحقایدیھ  من القیود  نُزعت بادئ األمر، ولكن 

، ولكنھ ال یعرف ما إذا  المكتبإن شخًصا واحًدا اقتاده إلى    P35عن عدد األشخاص الذي كانوا في الغرفة، فقال    P35  سأل فیدنیر
 . أم ال المكتبداخل غرفة  ظّل ذلك الشخص 

عن كیفیة قیامھ بتحدید ھویة أنور، والجزم بأن ذلك الشخص ھو    P35إن أنور كان في المكتب، وسأل    P35أشار فیدنیر إلى قول  
تاجًرا.    P35ال یعرف أنور بشكل شخصي، ولكنھ عرف أن أنور كان رئیس مكتب التحقیق، وذلك أثناء عمل    ھأن   P35أنور، فأوضح  

 ساعده، وأخبره أن المحقق ھو أنور. أنھ ثمة سّجان  P35وأضاف 

 ذلك.  P35فأقر عّما إذا كان بإمكانھ أن یتعرف على ذلك المحقق بین الحضور،  P35سأل فیدنیر 

بعض  إنھ تعّرف على أنور من وحمتھ، مضیفًا أن أنور بدا مختلفًا   P35بتحدیده، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف الشخص الذي قام  
 حینھا.  الشيء

قد انفعل،  أنور    إن  P35ه بأنور، أي كیف سار ذلك اللقاء، وعّما ُسِئل، وكیف تصّرف أنور، فقال  ءأن یصف لقا   P35طلب فیدنیر من  
 معھم.   P35 یعرضوا علیھ اقتیادمّما حدا بالسّجانین أن 
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إن المحقق سألھ عن سبب انضمامھ للمعارضة، والطرف    P35عن المعلومات التي أراد المحقق أن یعرفھا، فقال    P35فیدنیر  سأل  
 معھا في بعض البلدان األجنبیة.  یتخابرالذي یؤیده، وعن الجھات التي 

 . ومسقط رأسھ لم یكن لدیھ سبب كي یدّمر وطنھ األم  المحكمة أنھ  P35على تلك األسئلة، فأخبر  P35أراد فیدنیر أن یعرف إجابات 

 .ھمباعترافات  أن یدلواإنھم یجبرون األشخاص على  P35، فقال اتعّما إذا أدلى بأي اعتراف P35سأل فیدنیر 

إنھ لم یقترف أي ُجرم، لذا لم یَر سببًا قد یدفع بھ ألن   P35أثناء التحقیق معھ، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا حصل ذلك مع 
، وجاء  الجرس، قرع أنور  P35. وبحسب  P35طریقة التي سیتعاملون بھا مع  یدلي باعتراف. وقال [أنور] إن السّجانین یعرفون ال

 بالطریقة المناسبة، ثم اقتادوه كي یقوموا بتعذیبھ. P35السّجانون، فأخبرھم أنور أن یعاملوا 

أن النظام    P35، فأوضح  فظا أم    ودوًدا أنور    كانالحوار، وأراد أن یعرف ما إذا    أثناء ذلك عن الجّو الذي ساد    P35سأل فیدنیر  
 في نھایة ذلك الحوار ھو العصا فقط.   وجده العصا والجزرة"، وأن ما  "  لسیاسةیتصّرف طبقًا 

 أنھ أمره بأن یقف.   P35إن أنور ابتسم ابتسامة صفراء، وأضاف   P35فقال أراد فیدنیر أن یعرف ما قد یكون بمثابة الجزرة إذًا،  

الواردة في محضر    P35وصف للشرطة األلمانیة كیفیة سیر مجریات التحقیق. واستشھد فیدنیر بأحد أقوال    P35أشار فیدنیر إلى أن  
  استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال: "تم اقتیادي إلى الطابق العلوي عند الساعة السابعة مساًء تقریبًا، وكنُت معصوب العینین، والتقیت 

،  ، ثم تداولنا في األمر"رني بأنھ یرید أن یساعدني، ولكن یتوّجب علّي أن أُخبره بكل األمور التي قمُت بھا لقاء ذلكأنور ھناك، أخب 
 فقط.   اتھإذا أدلى باعتراف ةذلك، مضیفًا أن االبتسامة التي وصفھا لتّوه تعني أنھ سیحصل على المساعد P35فأقّر 

األمر،    P35أمریكیة أو أوروبیة. ووفقًا لفیدنیر، نفى    جھات مع أي    ّما إذا كان یتخابرع  أثناء التحقیق   قد ُسئِل  P35أشار فیدنیر إلى أن  
  السفر"   "منع  أمر   عّما إذا كان یتذكر تفاصیل الموقف، وتحدیًدا تلك المتعلقة بسیاق   P35حقوقھ فقط. وسأل فیدنیر  یناضل لنْیل  وقال إنھ  

 ، ولم یُسمح لھ بمغادرة البالد إال بموافقة الفرع.  فعال  أمر منع سفر بحقّھقد صدر إنھ  P35، فقال الصادر بحقھ

ن  مإنھ أخبر أنور عن اإلجحاف الذي ینطوي علیھ أمر منع السفر الصادر بحقھ  لشرطة األلمانیة  ل  P35  قولأشار فیدنیر أیًضا إلى  
عّما    P35سأل أنور  ف  ،في كل مرة یرید مغادرة البالد فیھا لدى السلطات  لتقدم بطلب اضطراره ل  أجھزة المخابرات، وعن استیائھ من 

. فأقّر  إلى القبو P35قرع الجرس، وجاء أبو محمد، واقتاد  فما كان من أنور إال أنذلك.   P35، فنفى اتإذا أراد أن یدلي بأي اعتراف
P35  ،واقتید إلى القبو على إثر ذلك.ذلك، قائًال إن أنور قد قرع الجرس 

الواردة في محضر استجوابھ من قبل الشرطة، حیث قال: "سألني [أي أنور] عن الجھة التي    P35ھد فیدنیر مجدًدا بأحد أقوال  شاست 
السیاسي. سألني أنور عّمن أكون ألطالب بأمور كتلك. ولم تكن یداي  إلصالح  واحقوقي،  أناضل لنیل  أرید أن أبیعھا البلد، فقلُت إنني  

، فأوضح  وجًھا لوجھ"ن أثناء مناقشة األمر مع أنور، ولكن كنُت معصوب العینین. وقام أنور بنزع عصابة العینین، وأكملنا النقاش  ی مقیدت 
P35 د.  أن عصابة العینین تحركت من مكانھا بادئ األمر، وجرى إزالتھا فیما بع 

طالب الكثیر من األشخاص بعملیات اإلصالح في عامي  الواردة في محضر الشرطة، قائًال: "   P35واصل فیدنیر االستشھاد بأقوال  
بأي  2007و  2006 أدلي  بأن  إذا كنت أرغب  ثم سألني عّما  أیًضا، وبدأنا بمناقشة األمر،  بذلك  أنني أطالب  أنور]  [أي  . وأخبرتھ 

تصرف بما یراه مناسبًا، فانصاع لألمر  على أبي محمد، آمًرا إیاه أن ی ونادى  ان منھ إال أن قرع الجرس،  اعتراف، فنفیت ذلك. فما ك
  م تلك طریقة إلصدار أمر باستخدام التعذیب. ولللمحكمة أن    P35مؤدی�ا التحیة، مضیفًا أنھ یعرف ما الذي ینبغي لھ أن یفعلھ"، فأوضح  

 األوامر.    یُعطي عروف أنھ  یكن بإمكان أحد أن یفعل أي شيء قبل أن یحصل على موافقة أنور بصفتھ رئیًسا لقسم التحقیق. وكان من الم 

 إنھ ال یعرف.  P35في فرع الخطیب قبل أن یتم التحقیق معھ، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف المدة التي مكثھا 

إنھ یعتقد أن ذلك حصل بعد اعتقالھ في الفرع    P35بعد برھة من الزمن، فقال  عّما إذا حصل ذلك على الفور، أم    P35سأل فیدنیر  
 مدة یومین.  

ذلك، قائًال إنھ تعرض للضرب عدًدا من    P35للضرب أو التعذیب قبل التحقیق معھ، فأقر    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تعرض  
 .  من قبل المرات 
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إنھ تعرض للضرب قبل التحقیق، ولكنھ تعرض للتعذیب    P35قبل أن یتم التحقیق معھ، فقال  عّما إذا تعرض للضرب    P35سأل فیدنیر  
 الفعلي بعد التحقیق معھ.  

 إنھ تعرض لتعذیب مھول، وتكرر ذلك على نحو یومي.  P35، فقال P35أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي حصل بعد التحقیق مع 

عق  ح، والصّ بْ عذیب المعروفة، من قبیل الشّ إنھ تعرض لكل أسالیب الت   P35عّما حّل بھ على وجھ التحدید، فقال    P35سأل فیدنیر  
 آثار التعذیب الواضحة على رسغیھ]   P35بالكھرباء على قدمیھ، والكرسي. [عرض 

 ذلك.  P35عّما إذا تم تعلیقھ، فأقر  P35سأل فیدنیر 

 إن ذلك حصل في القبو.  P35أن یعرف مكان حصول ذلك، فقال أراد فیدنیر 

ذلك، مضیفًا أنھ تعرض للضرب على الدوام. وقال    P35عّما إذا تعرض للضرب أثناء تعلیقھ من السقف، فأقّر    P35سأل فیدنیر  
 ]". ُحِجبت المعلوماتالسجانون: "خذ أیھا [

على بطنھ، وظھره، وسائر أنحاء    للضرب  إنھ تعرض  P35للضرب علیھا، فقال    P35التي تعرض    عضاء األأراد فیدنیر أن یعرف  
 جسده. 

] على  ُحِجبت المعلوماتعملیة جراحیة في [ اضُطر للخضوع لإنھ    P35عّما إذا تعرض للضرب على قدمیھ، فقال    P35سأل فیدنیر  
 ذلك.   إثباتاوال تزال اآلثار واضحة للعیان، ولدیھ وثائق طبیة خلفیة ذلك.  

أیام، وإن قدمیھ نزفتا لثمانیة أیام، وإنھ احتاج بالتالي قال للشرطة األلمانیة إنھ مكث في المنفردة مدة تسعة    P35أشار فیدنیر إلى أن  
 ولكنھ یتذكر وجود الدم. إنھ ال یتذكر التفاصیل،  P35لبطانیة جدیدة كل یوم، فقال 

إنھ تعرض للتعذیب    P35باستخدام أسالیب أخرى أیًضا، فقال    251للتعذیب في الفرع    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تعرض  
 بالدوالب، وتعرض للضرب، من بین جملة أمور أخرى.  

عن كیفیة    P35سأل فیدنیر  ".  العََجل/اإلطار "  تعني"الدوالب"  كلمة  أن    P35أن یصف الدوالب، فأوضح    P35طلب فیدنیر من  
 ض للضرب.  تعرّ ثم ھم ضغطوا جسمھ عنوةً داخل الدوالب، إن  P35تعرضھ للتعذیب باستخدام ذلك األسلوب، فقال 

أنھ یوجد    P35ض للتعذیب بالكرسي، وطلب منھ أن یصف ذلك األسلوب، فأوضح  قد أخبر الشرطة أنھ تعرّ   P35أشار فیدنیر إلى أن  
  معروفوأضاف أن ذلك األسلوب    في تلك المنطقة المفرغة،نوة  جسم الضحیة ع یتم إدخال  وأنھ  ،الكرسي منطقة مفرغة تتوسط مقعد  

 باسم الكرسي األلماني. 

إنھ مكث في الفرع مدة   P35في الفرع، وعدد المرات التي تعرض فیھا لسوء المعاملة، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف مدة اعتقال 
 ثمانیة أشھر، وتعرض في األثناء للتعذیب كثیًرا، ولكنھ ال یذكر عدد المرات على وجھ التحدید. 

 ذلك.  P35عّما إذا تعرض للتعذیب فوًرا عقب التحقیق معھ من قبل أنور، فأقر  P35سأل فیدنیر 

نھ من المستحیل  إ  P35، فقال  كیف كانت أحوالھم وأوضاعھمللتعذیب أیًضا، وما إذا تعرض المعتقلون اآلخرون  أراد فیدنیر أن یعرف  
وتعرض المعتقلون اآلخرون للتعذیب على نحو أكثر تكراًرا  .  یتعرض للتعذیبأن یتم اعتقال أحد األشخاص لدى ذلك الفرع من غیر أن  

 التعذیب.  أن أحد المعتقلین قد قضى نحبھ تحت  P35وأضاف  ، ال بل قد تم تحطیمھم.وشدة

، وتوفّي  يدماغ  بنزیفإنھ أُصیب  ي  إن ذلك الشخص تعرض للتعذیب، ثم قیل لـ  P35عّما حّل بذلك الشخص، فقال    P35سأل فیدنیر  
 بسكتة دماغیة.  على إثر إصابتھ 

 على األرض.  ممدداإنھ شاھده  P35عّما إذا شاھد ذلك الشخص، فقال  P35سأل فیدنیر 

 .  حملوه خارجا ذلك، قائًال إن السّجانین  P35، فأقر حینھا  عّما إذا كان ذلك الشخص جثّة ھامدة P35سأل فیدنیر 
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  إن   P35المزید عن األحوال العامة في المعتقل، وتحدیًدا عن تلك المتعلقة بالطعام والنظافة الشخصیة، فقال  أراد فیدنیر أن یعرف  
بالقمل، وكانوا دائمي التعرق بسبب اكتظاظ الزنزانة بأعداد كبیرة من المعتقلین    میعجب  وأصی یكن نظیفًا أو جید�ا.    مالطعام المقدم ل

 المعتقلین. وكانت الزنزانة قذرة. 

  كانت ما بین ، صنف آخروحبات زیتون،   سبعكانت عبارة عن  وجبة الفطور ن  إ P35مشیًرا إلى قول استشھد فیدنیر بمحضر الشرطة 
ومع ذلك، لم  من الخبز والبیض، باإلضافة إلى األرز في بعض األحیان.  فكانت  وجبة العشاء    وأماوجبة الغداء من البرغل والحساء،  

 ذلك.  P35فأقر   من أوزانھم بشكل ملحوظ.الكثیر من المعتقلین  وفقد تكن كمیة الطعام كافیة،  

إنھ نسي. وكانت المنفردة صغیرة جد�ا، ولكنھ ال یعرف مساحة    P35عن مساحة الزنزانة التي اعتُقل فیھا، فقال    P35سأل فیدنیر  
 الزنزانة الجماعیة الكبیرة تماًما. 

الكثیر  ما اعتقل رفقةَ  بین إنھ اعتقل بمفرده فیھا،    P35فیھا بمفرده، فقال  كان  أراد فیدنیر أن یعرف مساحة المنفردة الصغیرة، وما إذا  
 من المعتقلین في الزنزانة الجماعیة. 

متر تقریبًا، وإنھا    1.5*1إن مساحة المنفردة تبلغ    خاللھوالذي قال  من قبل الشرطة مجدًدا،    P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
متر. ولم یكن بإمكانھ أن یستلقي على األرض فیھا. وكانت معتمة على الدوام، واستخدمت فتحة التھویة الصغیرة بغرض    2بارتفاع  

 إفادتھ، قائًال إن الزنزانة كانت صغیرة على ذلك النحو.  P35استدعائھ من قبل السجانین فقط، فأقر 

 بلّفھ داخل بطانیة.  حینھا م قاموا ذلك، قائًال إنھ P35وعیھ جراء التعرض للتعذیب، فأقر  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا فقد 

إنھ كان یتعرض للصعق بالكھرباء، وأوسع ضربًا    P35عن أسلوب التعذیب الذي أفضى إلى فقدانھ للوعي، فقال    P35سأل فیدنیر  
 أیًضا. 

من قبل الشرطة مجدًدا، وإلى إفادتھ بأنھ تعرض للركل والتعذیب على أیدي أربعة أو خمسة    P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
، وفقد  أن فقد إحساسھ بساقیھأشخاص في غرفة التعذیب، حیث ضربھ أبو محمد وعلي، وقاموا بتعذیبھ باستخدام الصعق بالكھرباء إلى  

P35    وعیھ بعد ذلك، فقاموا بلّفھ ببطانیة، وأعادوه إلى الزنزانة، وتعرض للتعذیب في الیوم التالي. فأقرP35    ذلك، مضیفًا أنھ تعرض
 . للتعذیب على نحو یوميّ 

لضرب، حیث أرادوا منھ أن یدلي  تعرضھ لقبل  للشرطة، وتحدیًدا أنھ أُجبر على أن یجلس على كرسي،    P35استشھد فیدنیر بأقوال  
سیخ   منعلى ساقیھ، وقدمیھ، وظھره. وسكبوا الماء علیھ عندما فقد وعیھ، وقاموا بتعلیقھ    المجدولة  ، وضربوه باألسالكاتھباعتراف

التیار الكھربائي،   بزیادة قوة  لسبعة أو ثمانیة أیام، وقام عليّ معدني مدة خمس أو سّت ساعات. وتعرض للتعذیب بالصعق بالكھرباء  
معظم  تولى تنفیذ  ھو الشخص الذي    اذلك، مضیفًا أن علّی   P35. فأقر یتسبب بمقتلھولكن أخبره أبو محمد بأن یھّدئ من روعھ كي ال  

 جلسات التعذیب. 

أنھ عادة ما كان معصوب العینین،   P35معصوب العینین أثناء تعرضھ لسوء المعاملة، فأوضح    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان  
ولكن تحركت عصابة العینین من مكانھا في بعض األحیان جراء التعرض للضرب، وكان بإمكانھ أن یشاھد األشخاص من حولھ.  

 . للمحكمة كیف تحركت عصابة العینین من مكانھا] P35وأبا محمد. [شرح  اوكانت تلك ھي المناسبة التي شاھد فیھا علّی 

 إنھ التقى أنور قبل أن یتم اإلفراج عنھ.  P35عّما إذا التقى أنور في الفرع مرة أخرى، فقال  P35ر سأل فیدنی 

وأُجبر  إنھ نسي، ولكنھ أُجبر على ارتداء عصابة العینین، والتوقیع على ورقة،  P35أراد فیدنیر أن یعرف كیف سار ذلك اللقاء، فقال 
 . على أن یبصم علیھا

ذلك، قائًال إن آثار التعذیب كانت واضحة    P35عّما إذا كانت حالتھ أثناء ذلك اللقاء تنّم عن أنھ تعرض للتعذیب، فأقر    P35سأل فیدنیر  
 للعیان على سائر أنحاء جسده. 

ھ  القمیص الذي كان یرتدی   نفس  كان یرتديمن الممكن أنھ  إنھ ال یعرف، ولكن    P35یرتدي، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ماذا كان  
 اعتقالھ.عند 
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 دفع الرشوة.  بعدإنھ قد تم اإلفراج عنھ  P35، فقال P35أراد فیدنیر أن یعرف سبب اإلفراج عن 

 مور. إنھ ال یعرف نظًرا ألن أقاربھ رتّبوا كّل تلك األ P35عن كیفیة دفع تلك الرشوة بالتفصیل، فقال  P35سأل فیدنیر 

  ویحاولون الحصول عنھ،    یبحثونتناھى إلى علمھ أن الجمیع كانوا  إنھ    P35عّما إذا أخبره أحد عن ذلك األمر، فقال    P35سأل فیدنیر  
 عاًما.   14أنھ ال یعرف أي تفاصیل في ذلك الشأن كونھا قد حدثت قبل  P35على معلومات عنھ. وأضاف 

ا لـ[إن شقیقھ قد عم   P35، وسألھ عن عملھ، فقال  P35ذكر فیدنیر شقیق   لقصر  اذلك المكان    زود]، وقد  ُحِجبت المعلومات ل مدیًرا عام�
 أیًضا.  ببعض الخدمات الرئاسي

أنھ علم بأمر دفع مبلغ من المال، ولقي على إثره معاملة    P35عّما إذا أخبره أحد عن الرشوة المدفوعة، فأوضح    P35سأل فیدنیر  
 ستحم. أفضل، ال بل ُسمح لھ بأن ی 

خمسة أو    طوال إن عائلتھ لم تكن تعرف مكان وجوده، وبحثوا عنھ  والذي قال فیھ  من قبل الشرطة،    P35باستجواب  استشھد فیدنیر  
  P35ودفع شقیق  أنور.  مع    بـعائلة [ُحجب االسم] التي كانت بدورھا على تواصل. وكان شقیقھ تاجًرا، وعلى تواصل  تقریبا  ستة أشھر

وأخبر  على ذلك األساس.    P35وخفّت حدة التعذیب التي تعرض لھا  ،  P35لیرة سوریة لقاء اإلفراج عن    15,000مبلغًا قوامھ  
ة تنظر في وثائقھ، وإنھ سیتم اإلفراج عنھ في  أنھ محظوظ جد�ا، ثم أجبر على أن یوقع على ورقة، وقیل لھ إن المحكم  P35المحقق  

 األمور فقط.   تلك ذلك، مضیفًا أن بوسعھ أن یتذكر بعض P35القریب العاجل. فأقر 

أن شقیقھ قد تدّخل، وأنھ لقي معاملة أفضل    یعرف إنھ    P35، فقال  أن یتذكرھا  P35تفاصیل ذات صلة بإمكان  أراد فیدنیر أن یعرف  
 من تفاصیل.  وقال إن ذلك ھو كل ما بإمكانھ أن یتذكرع على ورقة ما. وقّ إنھ  على إثر ذلك، و

 إنھ ال یعرف.  P35، فقال بعد أن اعتُقلللمرة الثانیة لقائھ بأنور  زمنعن  P35سأل فیدنیر 

 إنھ ال یعرف.  P35عّما إذا بلغت تلك المدة خمسة أشھر، فقال  P35سأل فیدنیر 

أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا انطوى اللقاء الثاني على أي اختالف، أو إذا كان أشبھ ما یكون بجلسة تحقیق، وعن الجّو السائد حینھا، 
 إن ذلك اللقاء قد كان أفضل من اللقاء السابق.  P35فقال 

مما كانت علیھ    أن الظروف كانت أفضل  وأن كل ما یعرفھ ھوإنھ ال یعرف،    P35ا جرى التحقیق معھ، فقال  عّما إذ  P35سأل فیدنیر  
 ولى. في المرة األ

قدمیھ، فقال   إصابات الرعایة الطبیة التي حصل علیھا لعالجأن یتذكر أي تفاصیل عن  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان بإمكان 
P35  .إنھ كان بحاجة لرعایة طبیة لقدمیھ، وإنھ قد حصل علیھا في أحد المشافي 

ى قولھ إنھ التقى أنور مجدًدا في مكتبھ بعد مرور خمسة أشھر تقریبًا من قبل الشرطة، مشیًرا إل  P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
وقال إن أنور قد قدم لھ الشاي حینھا، وإن اللقاء  جدًدا في الفرع.  ذلك عندما ُسئل عّما إذا التقى أنور معندما تدخل التّجار في األمر، و

وقال أنور إنھ سیتلقى  .  أن قدمیھ مصابتان  بدوره   الذي أخبر أنور   P35أن یساعد    یدكان یختلف عن اللقاء السابق. وقال أنور إنھ یر
للمحكمة أن العالج    P35العالج الالزم في الیوم التالي. وقبل أن یتلقى العالج، قیل لھ إنھ جرى إرسال وثائقھ إلى المحكمة. وأوضح  

واقتصر  العالج الفعلي الالزم في حینھا.    فقط ال غیر، ولم یتلقَ   والمسكنات الذي حصل علیھ لم یكن كافیًا، حیث حصل على األسبرین 
 العالج الذي حصل علیھ حینئذ على مسكنّات األلم فقط كونھ لم یستطع النوم. 

إنھ مثُل أمام المحكمة، حیث صدر قرار اإلفراج    P35، فقال  P35أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي حصل بعد ذلك، وكیفیة اإلفراج عن  
 اك.عنھ ھن 

 . اآلن  إنھ یعرف ولكنھ ال یتذكر P35عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر الثیاب التي كان أنور یرتدیھا، فقال  P35سأل فیدنیر 

 عاًما.  14حصل قبل قد إنھ ال یتذكر، مضیفًا أن ذلك  P35عّما إذا كان یرتدي زی�ا معینًا، فقال  P35سأل فیدنیر 
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للشرطة األلمانیة إن أنور شغل منصبًا رفیعًا في الفرع، وھو ما بإمكاننا أن نعرفھ من الزي الذي یرتدیھ.    P35أشار فیدنیر إلى قول  
، فأقر  2019ان بإمكانھ أن یتذكر األمور على نحو أفضل عندما تم استجوابھ من قبل الشرطة في العام  كعّما إذا    P35وسأل فیدنیر  

P35    وأن التعذیب الذي تعرض لھ ال یزال یلقي  2012وأضاف أنھ اعتقل في العام  .  حالیاج  لعالال یزال یخضع لذلك، مضیفًا أنھ ،
 . ونسي الكثیر من التفاصیل في غضون سنتین فقط، وأضاف أنھ یقول الحقیقة بظاللھ علیھ إلى الیوم. 

إدالئھ بشھادتھ، وأن بإمكان القضاة  ساعة من  بعد    P35قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھم سیفرغون من الجزء األول من شھادة  
 أن یواصلوا طرح األسئلة بعد استراحة قصیرة. 

*** 

 ] دقیقة   15استراحة مدة [

*** 

 أثناء فترة االستراحة.  عافیتھمن  ابعضً قد استعاد   P35 یكون قالت القاضي كیربر إنھا تأمل أن

  في مناسبة   251  بشأن تعرضھ لالعتقال في الفرع لشرطة األلمانیة  أقوالھ لدى امشیًرا إلى    P35مضى القاضي فیدنیر في استجواب  
مرة، وأنھ قد یواجھ مشكلة في معرض إجابتھ على    13أنھ اعتقل    P35عن وقت حصول ذلك، فأوضح    P35أخرى. وسأل فیدنیر  

إنھ یبذل قصارى جھده كي یتذكر،    P35وقال  .  والتشویشتكرار تعرضھ لالعتقال غیر مرة قد یخلق بعض الخلط  ألن  ذلك السؤال  
تعرض للتعذیب،  إنھ  و  . المحضر  في   بإفاداتھ الواردة وقال إنھ تذكر أمور دون غیرھا عندما استشھد فیدنیر  ولكن ذلك لیس باألمر السھل.  

أن "یفقد صوابھ" جراء التعذیب  باإلمكان  ] أنھ كان  ُحِجبت المعلومات، أخبره األطباء في [ P35مرة. وبحسب    13والضرب، واالعتقال  
  منذ ستة تلقى الرعایة الطبیة الالزمة  ی إنھ    P35وقال  .  وحسب  فقدان جزء من الذاكرةوأن األمر ما كان لیقتصر على  الذي تعرض لھ،  
إنھ یحاول القیام بأي شيء    P35وقال  كي یتمكن من أن یعیش حیاة طبیعیة.    ھإعادة تأھیل  تھدف إلى تلك الرعایة    وإنأعوام ونصف،  

أنور كونھ قام بمھام اإلشراف أثناء فترة    قد ألقت القبض علىالمثول أمام المحكمة عندما شاھد أن ألمانیا  ، وإنھ أراد  لتجاوز األمر
 . بضعة أمورفي قولھ إنھ نسي  صادق . وأضاف أنھ  P35اعتقال 

أن یبذل قصارى    P35بغي لـن وقال فیدنیر إنھ ی أبًدا.    ھ على ذلك ن ینتقدو  ال فیدنیر إنھ ال بأس في ذلك األمر، وأن القضاة  قال القاضي  
للمرة الثانیة، وعّما إذا حصل ذلك    251عن زمن اعتقالھ في الفرع    P35ومضى في حدیثھ سائًال  ال أكثر.    ،جھده كي یتذكر التفاصیل

إحدى الصحف التابعة للمعارضة  في  ملكیة  حیث كان یملك حّصة  ،  إنھ اعتقل قبلھا  P35فقال  النزاع السوري الداخلي أم ال،    اندالع   قبل
 [لم یذكر المترجم االسم العربي للصحیفة، ولكنھ ترجم اسمھا إلى اللغة األلمانیة]. 

فیدنیر   إذا    P35سأل  العّما  تحریر  فأوضح  تولى  أیًضا،  الصحیفة  لتلك  مقالة    P35مقاالت  كتب  ألنھ  اعتقل  ُحِجبت  "[  بعنوانأنھ 
 أمر علي مملوك أن یتم اعتقالھ في كفرسوسة. وبناًء على ذلك، ]"، المعلومات

 ذلك.  P35عّما إذا كان ذلك صحیًحا، فأقر  P35، وسأل  2010للشرطة إنھ اعتقل في العام  P35أشار فیدنیر إلى قول 

 ذلك.  P35كر، فأقر لذا ةالصحیفة آنفوكان ھناك صلة بین اعتقالھ المرة الثانیة عّما إذا  P35سأل فیدنیر 

ھ للحضور  ئ إنھ یذكر أنھ تم استدعا  P35للحضور إلى الفرع فقط، فقال    تم استدعاؤه أو إذا    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا اعتقل  
 إلى الفرع. 

 . 251إنھ الفرع  P35، فقال ھأو اسمالفرع أراد فیدنیر أن یعرف رقم 

إنھ توّجھ إلى ھناك كونھ لم یقترف أي شيء، ولم یَر أي    P35، فقال  ةعی اى ھناك من تلقاء نفسھ طولعّما إذا توّجھ إ  P35سأل فیدنیر  
 . الفرعیحول دون توجھھ إلى قد سبب  

 أیام.  لبضعة إنھ اعتقل  P35عن مدة اعتقالھ، فقال  P35سأل فیدنیر 

 ذلك، قائًال إنھ اعتقل ثمانیة أو تسعة أیام.  P35للشرطة إنھ اعتقل ثمانیة أیام، فأقر  P35أشار فیدنیر إلى قول 

إنھ ال مجال    P35، فقال  2007أن یعقد مقارنة بین اعتقالھ ھذه المرة، واعتقالھ في العام  عّما إذا كان بإمكانھ    P35سأل فیدنیر  
 . 2007، إْذ كان التعذیب مھوًال في العام للمقارنة

 .   مجال للمقارنة قائًال إنھ ال  P35، فكّرر 2010عّما كانت األمور علیھ في العام  P35سأل فیدنیر 

اعتقالھ في  تجربة  إن    P35، فقال  2007لعام  اأفضل أم أسوأ من    2010اعتقالھ في العام    تجربة أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كانت  
 أسوأ بكثیر.  تكان  2007
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 إنھ نسي.   P35، فقال 2010أم في زنزانة جماعیة في العام  إحدى المنفردات عّما إذا اعتُقل في  P35سأل فیدنیر 

من قبل الشرطة، وتحدیًدا بقولھ إنھ اعتُقل في إحدى الزنازین الجماعیة مجدًدا، ولكنھا كانت    P35بمحضر استجواب  استشھد فیدنیر  
شخًصا فقط، وكان ھناك دورة میاه عند إحدى زوایا الزنزانة،    20، واعتقل فیھا  امربعً   امترً   40أفضل بكثیر: حیث بلغت مساحتھا  

  P35وأخبر  .  2007لعام  ابنفس السوء التي كانت علیھ في    2010ائدة في العام  ما كان الطعام المقدم، وأحوال النظافة الشخصیة السبین 
 المحكمة أنھ ال یتذكر الكثیر من التفاصیل، ولكن كانت المرة الثانیة أفضل من األولى. 

 ذلك.  P35للشرطة أن السجانین كانوا أفضل في المرة الثانیة أیًضا، فأقر  P35إلى قول أشار فیدنیر 

إنھ لیس بإمكانھ أن یتذكر. وسألھ فیدنیر    P35، فقال  251أنور أثناء اعتقالھ الثاني في الفرع    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا التقى  
 ذلك.   في  لم ینجحأي تفاصیل، ولكنھ  قصار جھده كي یتذكر بذل إنھ  P35شيء، فقال   ي عّما إذا كان یتذكر أ

للشرطة إنھ التقى أنور مجدًدا، وأخبره أن    P35وأشار إلى قول  ، P35لـ  یوفر السیاق بُغیة توضیح المسألةقال فیدنیر إن بإمكانھ أن  
قد أصبحت  ، وأخبره أن البلد  2007یتذكر لقاءھما في العام  كان  أنھ سأل أنور عّما إذا    P35، فأقر  األوضاع في البلد انزلقت إلى األسوأ 

 أن یتذكر اآلن.  ھأن بإمكان  P35وأضاف ] أسوأ حاًال.  2010اآلن [أي في العام 

وط كبیرة أمریكی�ا ودولی�ا،  یرزح تحت ضغ  البلد  أنھ أخبر أنور أن   P35عّما إذا حقق معھ أنور أو استجوبھ، فاستذكر    P35سأل فیدنیر  
 إن ذلك ھو كل ما بوسعھ أن یتذكر.  P35إصالح البلد ومؤسساتھ. وقال یھم أن یحاولوا القیام ب وأن عل

أن یخبر المحكمة إذا كان غیر قادر على    P35عندما التقى أنور، مضیفًا أن بإمكان    العینینعّما إذا كان معصوب    P35سأل فیدنیر  
 إنھ یتذكر أنھ كان معصوب العینین، ولكنھ غیر متأكد من ذلك تماًما.  P35تذكر األمر، فقال 

إنھ غیر متأكد، ولكنھ یعتقد أنھ سمعھ وھو یتحدث مع شخص عبر الھاتف    P35عّما إذا سمع صوت أنور أم ال، فقال    P35سأل فیدنیر  
 . أو جھاز الالسلكي 

أنور، وأوضح أنھ  بحضور  للشرطة إنھ تعرض للتعذیب    P35من قبل الشرطة، حیث أقر    P35استشھد فیدنیر بمحضر استجواب  
كرر أنور  ، و2010، كان معصوب العینین، وتعرض للضرب بأسالك في العام  P35سمع صوتھ أثناء تعرضھ للتعذیب. وبحسب  

دقیقة. وسألھ أنور مّرة واحدة عّما    20أو    15صوت أنور مرتین في غضون    P35وسمع    األمر بضربھ مرتین، صارًخا: "كمان!" 
اقتیاده إلى الزنزانة.   عندإنھ لم یسمع صوت أنور بعد ساعة واحدة من تعرضھ للتعذیب و P35، فقال اتإذا یرید أن یدلي بأي اعتراف

 المحكمة أن ذلك لم یحصل في مكتب أنور، وإنما في الطابق السفلي.  P35فأخبر 

إن بإمكانھ أن یتذكر بعض األمور فقط. وكان معصوب العینین،   P35أن یتذكر األمر اآلن، فقال   P35خلص فیدنیر إلى أنھ بإمكان  
 ة أخرى. تعذیبھ مرتولى وسمع بعض األصوات. وكان بإمكانھ أن یتذكر أن علی�ا ھو الشخص الذي 

إنھ سمع صوتھ، ولكن لیس بإمكانھ أن    P35أن یشاھد أنور بطریقة أو بأخرى، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان بإمكان  
 من أنور.   بأمرٍ ن بتعذیب أحد المعتقلین ویتذكر ما إذا شاھده أم ال، ولكن عادة ما یقوم السّجان 

 ذلك.  P35عّما إذا سمع إصدار األوامر، فنفى  P35سأل فیدنیر 

بمفرده مع أولئك األشخاص، وعندما سمع األصوات    P35كان  عّما إذا تعرض معتقلون آخرون للتعذیب أیًضا، وإذا    P35سأل فیدنیر  
 إن أشخاًصا كانوا یتعرضون للتعذیب بجانبھ، وسمع صراخھم.  P35التي وصفھا، فقال 

على مقربة  إنھم لم یكونوا بعیدین جد�ا عنھم، وإنما كانوا    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كانوا في نفس الغرفة أم في مكان آخر، فقال  
 . منھ

  أصوات  إنھ ال یعرف األسلوب الذي استخدم في ضرب اآلخرین، ولكنھ سمع P35خرین، فقال  صل لھ ولآلحعّما    P35فیدنیر  سأل
 م. صراخھ

 إنھم تعرضوا للضرب باألسالك.  P35عن األسلوب الذي تعرضوا للضرب بھ، فقال  P35سأل فیدنیر 

 .  اآلن  أن یتذكر ھإنھ نسي، ولیس بإمكان  P35، فقال P35راج عن فاإل  تم أراد فیدنیر أن یعرف كیف 

 إنھ ال یعرف.  P35األمر مجدًدا، فقال  يساھم دفع الرشوة فعّما إذا  P35سأل فیدنیر 

أحد    أخبرھم أن عن كیفیة اإلفراج عنھ،    P35ت الشرطة  . عندما سأل من قبل الشرطة   P35استشھد فیدنیر مجدًدا بمحضر استجواب  
عن    صادربموجب أمر    P35  ، وتقاضى ذلك الشخص رشوة، فأُفرج عن251  زمالئھ في الصحیفة یعرف موظف�ا سابقًا في الفرع 

فراج عنھم.  ، حیث یُصدر أنور أوامر باعتقال األشخاص، واإل أنور بذلك  یوعز ، ما كان شیئ لیحصل دون أن  P35وبحسب  أنور.  
المحكمة أنھ یعرف أن شخًصا قد    P35أخبر  ، وتم اإلفراج عنھ، وعاد إلى منزلھ بواسطة سیارة أجرة.  أنور مجدًدا  P35ولم یلتِق  

 تدخل في األمر، وأنھ اعتقل مدة قصیرة فقط.  
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فأوضح  تعرض للتعذیب وسوء المعاملة أم ال،    كان قد  أثناء مدة اعتقالھ، وإذا  P35  عن التبعات التي لحقت بجسدأراد فیدنیر أن یعرف  
P35    عملیة    11، وأُجریت لھ  في أغلب األحوال  تعرض للتعذیبأنھ  ]. وُحِجبت المعلومات عملیة جراحیة في [   21أُجریت لھ  أنھ

منذ  االجتماعیة  و  النفسیة االستشارات  یتلقى الرعایة الطبیة، و   ال یزال أنھ    P35وأضاف  جراحیة على إثر التعذیب الذي تعرض لھ.  
تتم ترقیة الضباط كلما ارتكبوا مزیًدا  ،  P35ض للتعذیب بأسالیب ُمرّوعة في كل فرع اعتقل فیھ. وبحسب  وتعرّ .  أعوام ونصف   ستة

]، قبل أن یتولى ابن أخیھ بشار سلیمان قیادة  251األسد قد أسس ھذا الفرع [أي الفرع    حافظأن    P35وأوضح  من جرائم التعذیب.  
، وكان یبتسم وھو یُعطي األوامر بتعذیب  إن أنور كان "یتفنن" في تعذیب األشخاص  P35وقال    ، وینقل أنور إلى الفرع. الفرع الحقًا
وتابع قائًال إن  صل شيء دون موافقة القاضي الذي یرأس المحكمة؟!  إنھ ال مجال للمقارنة، ولكن أیُعقل أن یح   P35وقال  األشخاص. 

 ھو المسؤول. ھذه مقارنة في غیر محلھا، ولكن كان أنور رئیًسا للفرع، وكان 

أن أحد أصدقائھ كان یعمل تحت إمرة علي    P35بأن أنور كان یتفنن بتعذیب األشخاص، فأوضح    P35سأل فیدنیر عن كیفیة علم  
  دون أنھ ال یمكن أن یتخذ أحد القرار    P35كما أخبر ذلك الشخص  موافقة أنور.  دون  ، وأخبره أنھ ال یمكن ألحد أن یلمسھ  مملوك

 موافقة أنور. 

 دارة المخابرات العامة. إل  اإنھ كان رئیسً  P35فقال منصب علي مملوك،  عن P35 سأل فیدنیر

الفرع  الذین تعرضوا لسوء المعاملة في  یتذكر ردود أفعالھ، وردود أفعال المعتقلین اآلخرین    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان  
 رثى لھا، وسمع بوفاة بعضھم.  إن الكثیر من المعتقلین كانوا في حالة یُ  P35، فقال 251

   معلوماتھ تقتصر على ما سمعھ من اآلخرین.ذلك، مضیفًا أن  P35عّما إذا شاھد جثثًا، فنفى  P35سأل فیدنیر 

شاھد شخًصا    إنھ  P35، فقال  2010في العام    251عن وجود جثث أثناء اعتقالھ في الفرع  قد أخبر الشرطة    P35أن  أشار فیدنیر إلى  
 . 2010او  2007شاھده في العام على األرض، ولكنھ غیر متأكد مما إذا كان قد ممددا 

 ذلك.  P35حصول أي محاولة إلنعاش أحدھم، فنفى عّما إذا یتذكر  P35سأل فیدنیر 

، ولكن توفي ثالثة أشخاص في الزنزانة  2007قد أخبر الشرطة األلمانیة أنھ لم یشاھد أي جثث في العام    P35أشار فیدنیر إلى أن  
أن یجري التنفس   P35وحاول إلى الزنزانة، ومات فیھا.  واُعید، حیث تعرض أحدھم للضرب على رأسھ، 2010الجماعیة في العام 

ما أفضى إلى  مولكن تعرض ذلك الشخص للضرب على رأسھ،  القیام بذلك،    للمحكمة أنھ حاول  P35فأقر  االصطناعي لذلك الشخص.  
خارج  إلى ذلك الشخص    نُقل،  P35وبحسب  ، وفشلت محاولة التنفس االصطناعي، وقضى ذلك الشخص نحبھ.  إصابتھ بنزیف داخلي

 أنھ ال یعرف المزید من التفاصیل.  P35الزنزانة. وأضاف 

إن اسمھ ھو [ُحجب االسم]، ولكنھ غیر متأكد، وال یرغب في أن یدلي بأي أقوال   P35ذلك الشخص، فقال عن اسم  P35سأل فیدنیر 
 غیر صحیحة. 

جثة [ُحجب اسم  حملوا حضر بدوره بعد ساعتین، ثم   ، والذيطبیبالللشرطة إن المعتقلین طلبوا استدعاء    P35أشار فیدنیر إلى قول  
 إنھ ال یستطیع أن یتذكر ذلك.  P35، فقال  الشخص] إلى خارج الزنزانة

إنھ قد شاھد ذلك الشخص فقط، ولكنھ سمع عن    P35عّما إذا قضى أشخاص آخرون نحبھم جراء التعذیب، فقال    P35سأل فیدنیر  
 وفاة أشخاص آخرین. 

السجن كانت    إنھ سمع أن أشخاًصا قد توفوا ألن أرضیة  P35على وجھ التحدید، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي سمعھ  
 الذي أُصیب بھ المعتقلون جراء التعذیب.   النزیفحمراء اللون، وامتألت ببقع الدم الناجمة عن 

ح  بْ یتحدث عن الممر بشكل رئیسي، إذ تعرض األشخاص للشّ   ھ إن   P35بعینھا، فقال    غرفة عّما إذا كان یتحدث عن    P35سأل فیدنیر  
 . أرضیة الممر  بقع الدمغطت ھناك. وعلیھ، 

أنھ ثمة سیخ معدني    P35عّما حصل ھناك على وجھ التحدید، فوصف    P35خلص فیدنیر إلى أنھ تم تعلیق األشخاص ھناك، وسأل  
 سم من األرضیة ألربع أو خمس ساعات.  20معلق على الجدار یتم تعلیق األشخاص علیھ بواسطة األصفاد. وتم تعلیقھم على ارتفاع 

ذلك، موضًحا أنھم تعرضوا للضرب باألسالك على سائر أنحاء   P35ضوا للضرب وھم معلقون، فأقر عّما إذا تعرّ  P35سأل فیدنیر 
 . الجسد

إنھ ھو نفسھ قد تعرض لذلك، كما إنھ شاھد آخرین یمرون بالشيء    P35عّما إذا شاھد آخرین یتعرضون لذلك، فقال    P35ل فیدنیر  سأ
 نفسھ عندما تحركت عصابة العینین من مكانھا، وسمع أصوات صراخ أیًضا. 

یُبلغ رئیس الفرع كي یحضر نظًرا  ھ سمع علی�ا یطلب من أبي محمد أن  للشرطة إن   P35وفیما یتعلق بالجثث، أشار فیدنیر إلى قول  
 إنھ ال یتذكر ذلك، ولكنھ سمع باألمر.  P35فقال لك عندما أحضروا الطعام للمعتقلین. لوفاة شخصین، وذ
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، وتحدیًدا فیما یتعلق بقدمیھ،  2007في العام  251ال یزال یعاني من تبعات اعتقالھ للمرة األولى في الفرع   P35أشار فیدنیر إلى أن 
 إن الندب ال تزال واضحة للعیان، وإن بإمكانھ أن یریھا للمحكمة.  P35فقال 

كما تعرض للضرب علیھما   عق بالكھرباء على قدمیھ، صإنھ تعرض لل  P35أن یصفھا بدًال من ذلك، فقال    P35طلب فیدنیر من  
 في قدمیھ حینھا.  احتقنأن الدم  P35]. وأضاف ُحِجبت المعلومات وعلیھ، خضع لثالث عملیات جراحیة في [أیًضا. 

اء إصابات  ، وذلك جرّ 2007للشرطة إنھ كان بحاجة ماسة للرعایة الطبیة عقب اإلفراج عنھ في العام    P35أشار فیدنیر إلى قول  
لعالج على الدوام، وأن اآلثار ال  بحاجة لذلك، موضًحا أنھ  P35، فأقر 2010ى العالج حتى العام وتلقّ قدمیھ. وخضع لزراعة الجلد،  

 تزال واضحة على قدمیھ. 

ما الذي كان یشیر    P35فلم یعرف  ،  2011في سوریا في العام    النزاع الداخلي  اندالععند  عّما مر بھ من تجارب    P35سأل فیدنیر  
أنھ شارك في    P35أن یصف كیفیة تعاملھ مع النزاع، ومع حوادث اعتقالھ، فأوضح    P35إلیھ فیدنیر في حدیثھ. طلب فیدنیر من  

،  فرع فلسطین مدة شھر واحدفي . واعتُقل رفقةَ آخرین  2012و   2011قل في عامي  المظاھرات، وتمتع ببعض النفوذ والتأثیر، واعت 
وفد األمم المتحدة، ورتب أمور    أعضاءأحد    كوفي عنان  إنھ اعتقل ثالث مرات، وتدخل  P35وأُفرج عنھ ذات مرة مدة یومین. وقال  

 زیارتھ إلى سوریا، وأخبروه بأن یغادر البالد، وإال سیتم اعتقالھ مجدًدا.  أثناءإنھ التقى وفد األمم المتحدة  P35وقال اإلفراج عنھ. 

إنھ تعرض ألفظع ضروب التعذیب في فرع    P35للتعذیب في فرع فلسطین أیًضا، فقال    P35أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا تعرض  
 فلسطین.

 .إن معظم تلك األحداث وقعت في ذلك العام P35، فقال 2012في العام  أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا وقع ذلك

وأنھ انھار بدنیا تعرض للصعق بالكھرباء على نحو یومي،  إنھ    P35عّما تعرض لھ على وجھ التحدید، فوصف    P35سأل فیدنیر  
 .ونفسیا

إن الجمیع تعرض للتعذیب، ولكن كان   P35في فرع [فلسطین]، فقال تلك المعاملة ل جمیع المعتقلین  تعرض عّما إذا  P35سأل فیدنیر 
 ھو وبعض المعتقلین اآلخرین قادة الثورة. 

 ذلك.  P35تعرض ھو دون غیره لمعاملة سیئة، فأقر   P35فیدنیر إلى أن   خلص

إنھ كان    P35قد ذكر أنھ أحد قادة الثورة، وسألھ عّما إذا أوكلت لھ أي مھام ضمن نطاق المعارضة، فقال    P35أشار فیدنیر إلى أن  
اھرات، و"كانوا" بالتالي غاضبین جًدا منھ.  ، ونّسق أمور المظمحتواھا  ناشًطا، وقاد عدًدا من المظاھرات، وطبع المنشورات وكتب

 ارسات قوات األمن تجاه الناشطین. والناشطون اآلخرون للتكیف مع مم P35واضُطر 

 . 2012وحتى العام  2011إنھا امتدت من العام  P35عن الفترة الزمنیة التي حصلت فیھا تلك المظاھرات، فقال  P35سأل فیدنیر 

 ]. 2011[  ،آذار/مارس 15إنھا اندلعت بتاریخ  P35عن الوقت الذي اندلعت فیھ تلك المظاھرات، فقال  P35سأل فیدنیر 

لم  ھ  ھستیری�ا كون   فعلھ رد  النظام كان دكتاتوری�ا، وكان  أن    P35عن رد فعل النظام تجاه تلك المظاھرات، فأوضح    P35سأل فیدنیر  
 إن تلك المظاھرات كانت بمثابة صدمة للنظام.  P35. وقال هیتوقع من األشخاص أن یتظاھروا ضد

 إنھم أطلقوا النار على المتظاھرین.  P35عّما إذا لدیة أدلة ملموسة، فقال  P35سأل فیدنیر 

 ] فصاعًدا. 2011[  ،آذار/مارس 18إن ذلك بدأ بتاریخ  P35فقال  أراد فیدنیر أن یعرف متى حصل إطالق النار على وجھ التحدید، 

دمشق.    ریف و ریا، ودمشق،  ا إنھا حصلت في المیدان، ود  P35حوادث إطالق النار تلك، فقال    حصولعن مكان    P35سأل فیدنیر  
 تلك المظاھرات أیضاً.  أثناء إنھ حضر  P35وقال 

  فأقر   –   أحد الناشطین  بصفتھ  – للتعامل مع المظاھرات  تنسیق  مسألة تشكیل مجموعة  عّما إذا كان یعرف شیئًا عن    P35سأل فیدنیر  
P35    وقال  مجلسا ذلك، قائًال إن علي مملوك والوزیرین تركماني وآصف شوكت قد شّكلوا .P35    من  إنھ ال یعرف ما الذي حصل

 األوامر.   أعطوا ا ھناك، ولكنھم وجودوراء الستار ألنھ لم یكن م 

إنھ قد ُشّكل بعد انطالق المظاھرات األولى على الفور، وأعطى المجلس   P35عن زمن تشكیل ذلك المجلس، فقال  P35سأل فیدنیر 
 أوامر بخصوص تنفیذ االعتقاالت، وعملیات إطالق النار. 

عّما إذا كان   P35". سأل فیدنیر  الخلیة"  أُطلق علیھا اسم  إنھ  P35، فقال  مجموعة التنسیقأن یعرف اسم ذلك المجلس/  أراد فیدنیر  
ین قائًال إن االختصار "خلیة األزمات"  شفوی إنھا خلیة األزمات. [قاطع أحد مترجمي المحكمة ال  P35األزمات، فقال  یقصد خلیة إدارة
 ھو اختصار شائع لخلیة إدارة األزمات].  لتّوه  P35الذي استخدمھ 

إن جسده قد تغیر كثیًرا، حیث    P35، وسألھ عن التبعات البدنیة العتقالھ، فقال  امحترفً   اریاضًی   اكان العًب   P35أشار فیدنیر إلى أن  
 . الحقا الكثیر من وزنھ فقد كغ بادئ األمر، ولكنھ  140بلغ وزنھ 
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كغ بسبب    140إن وزنھ بلغ    P35كغ بعد اعتقالھ المرة األخیرة، فقال    66أخبر الشرطة أن وزنھ بلغ    P35أشار فیدنیر إلى أن  
 لمعدة.  ل عملیة تكمیموأنھ أجرى لعملیات الجراحیة. الالزمة لجرعات الكورتیزون 

 . P35 المزید من األسئلة لـ المّدعین العاّمینلم یكن لدى 

 استجواب من قبل الدفاع 

أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا   P35واستھّل باإلشارة إلى أن  قال محامي الدفاع بوكر إن لدى الدفاع بضعة أسئلة فقط.  
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن   P35. وأراد بوكر أن یعرف ما إذا أخبر  2010أنھ اعتقل في فرع الخطیب في العام  

 إنھ ال یتذكر.   P35باإلفراج عنھ، فقال  ذي أمرال الشخص 

الواردة في محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، ولكن قاطعتھ القاضي كیربر    P35أراد بوكر أن یستشھد بأحد أقوال  
غادر قاعة المحكمة   بعد أنذلك  قد فاتھ ھ ال بد وأنھ  رئیسة المحكمة قائلةً إن القاضي فیدنیر قد استشھد بتلك الجزئیة سابقًا. قال بوكر إن 

. وسأل  عن كیفیة علمھ بھویة الشخص الذي أمر باإلفراج عنھ   P35لبعض الوقت أثناء الجلسة. وأضاف أنھ ال یزال یرید أن یسأل  
  P35. وسأل بوكر  ن الموافقة كنایة ع  عّما إذا كان یتذكر استجوابھ من قبل الشرطة أصًال، فأومأت القاضي كیربر برأسھا  P35بوكر  

 إنھ ال یتذكر.  P35عن كیفیة علمھ بأن أنور أمر باإلفراج عنھ، فقال 

  أنھ لم یكن یعرف اسم أنور،   ھ بأنور موضًحا ئ سؤالھ عن لقا  عندأجاب  من قبل الشرطة، حیث    P35محضر استجواب  ب استشھد بوكر  
إنھ لم یفھم. أوضح بوكر أنھ استشھد بمحضر التحقیق    P35. فقال  على الرغم من كونھ رئیًسا للفرع، ویتمتع بالكثیر من النفوذ في البالد

قد قال ذلك حقًا أم ال یتذكر. كرر بوكر    P35من قبل مكتب الشرطة الجنائیة بألمانیا، وأراد أن یعرف ما إذا كان صحیًحا أن    P35مع  
 إنھ ال یتذكر.  P35یتذكر قولھ ذلك، فقال  P35أنھ یرید أن یعرف ما إذا كان  P35، مخبًرا االقتباس

لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ حتى الوزراء ما كان بوسعھم أن یتحدوا أوامر أنور، فأوضح    P35أشار بوكر إلى قول  
P35   .أن قوات األمن ھي التي تبسط سیطرتھا على سوریا 

رتھا على  بسطت قوات األمن سیط إنھ ال یتذكر، ولكن    P35عّما إذا كان ھو الذي قال تلك الجملة الصادمة، فقال    P35سأل بوكر  
 سوریا. 

عّما إذا كان بإمكانھ أن یعلّق على فحوى تلك الجملة أم ال، وعّما إذا كان یعرف عن ذلك األمر [أي    P35كرر بوكر الجملة، وسأل  
سوریا. وتمتع   كامل   إنھ یعرف أن قوات األمن بسطت سیطرتھا على   P35الوزراء لیس بإمكانھم أن یتحدوا أنور]، فقال    أن  حقیقة 

 یس الوزراء ألن أجھزة المخابرات العامة ھي الجھة المسؤولة عن إدارة البلد.  ئ أنور بسلطة تفوق تلك التي یتمتع بھا ر

على وجھ الخصوص على  یرید أن یطلع  سابقًا، قائًال إنھ یّود أن یلقي نظرة علیھا، و  P35الطبیة التي ذكرھا    التقاریرأشار بوكر إلى  
قام بوكر بسؤال محامي الشاھد السید كروكر عّما إذا كان بإمكان المحكمة أن  . و P35تعلق بفجوات الذاكرة التي یعاني منھا  تلك التي ت 

 إن بإمكانھ أن یسلّمھا للمحكمة.  P35، فقال التقاریرتتطلع على 

ذكر أن علي مملوك ھو رئیس إدارة المخابرات العامة، وأن أحد أصدقائھ یعمل تحت إمرة    P35أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن  
 ذلك.  P35علي مملوك، فأقر 

من احتمال اعتقالھ بعد أن أصدر أنور    P35إن صدیقھ قُتل ألنھ حذّر    P35، فقال  P35أراد فراتسكي أن یعرف المزید عن صدیق  
 . P35أنور] وحافظ مخلوف أوامر تقضي بتصفیة  باتجاه مؤشرا بیده[

إن صدیقًا لھ قد اتصل بھ، وأخبره أن صدیقھ [ُحجب االسم] قد اعتقل على أیدي    P35بذلك، فقال    P35أراد بوكر أن یعرف كیف علم  
 أنور وحافظ مخلوف. 

 . 2012إنھ یعرف ذلك منذ العام  P35عن الفترة التي عرف فیھا ذلك، فقال  P35سأل فراتسكي 

 أیًضا.  اعتقالھ ومقتلھإن صدیقھ اتّصل بھ، وحذّره. وأخبره شقیق صدیقھ عن  P35عن مصدر معلوماتھ، فقال  P35سأل فراتسكي 

إنھ أخبر مكتب الشرطة    P35عّما إذا نسي كونھ لم یخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن ذلك، فقال    P35سأل فراتسكي  
 : ال بد أن یكون ذلك مذكوًرا في المحضر. قائال الجنائیة االتحادیة بألمانیا

التي عرف   الفترة  یعرف  أن  فراتسكي  فقال    P35أراد  بتصفیتھ،  أمر  [   P35فیھا عن صدور  في شھر حزیران/یونیو  ُحِجبت  إنھ 
بر الشرطة  خأنھ أ  P35. وتم اإلفراج عنھ من فرع فلسطین، ولكن تمت مداھمة منزلھ بعد ساعتین فقط. وأضاف  2012]  المعلومات
 عن ذلك. 
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،  التقاریرمي الدفاع بوكر عن اللغة التي كتبت بھا تلك  ، وسأل محاالطبیة  P35  تقاریرقالت القاضي كیربر إنھا ستقوم اآلن بتالوة  
وقال إنھ سیلقي علیھا نظرة رفقة موّكلھ في البدایة، وذلك  مكتوبة باللغة الفرنسیة وبخّط الید.    التقاریرفأوضح محامي الشاھد كروكر أن  

 التي یودون تسلیمھا للمحكمة.  التقاریربُغیة انتقاء 

ستنتھي بذلك. قاطع محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ ال بأس في انتقاء التقاریر    P35جلسة طرح األسئلة على    قالت القاضي كیربر إن 
 لحظة ھدوء، كما أنھ یرغب في الحصول على ترجمة لتلك الوثائق.  أوًال، ولكنھ یحبذ أن یحصل ذلك في 

 كشاھد. االنصراف ب  P35ُسمح لـ

تعرف   المحكمة  إن  كیربر  القاضي  في    P35ن  أقالت  ب واجھ صعوبة  أمام  اإلدالء  لحضوره  امتنانھا  وأعربت عن  أمامھا.  شھادتھ 
 المحكمة، وأعربت عن شكرھا للشاھد باللغة العربیة. 
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