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

  لمراقبة المحاكمة 21التقریر 
  2020كانون األول/دیسمبر،  10و 9تاریخ الجلسة: 

  
  تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافًا للتعذیب.

 
  ملخص/ أبرز النقاط:

 2020األول/دیسمبر، كانون  1 –الیوم الخمسون  

حیث روى الیوم الذي اعتقلھ فیھ مسؤوالن بلباس مدني    في سوریا.  ا)، الذي كان طبیبً اعامً   P22) ،38استمعت المحكمة إلى شھادة  
في فرع الخطیب، ثم نُقل إلى كفر    ایومً   77وأمضى    في المستشفى الذي كان یعمل فیھ واتھموه بتنظیم أصدقائھ للمشاركة في مظاھرات.

  .األوضاع البدنیة لزمالئھ المعتقلین وعدم قدرتھ على تلبیة احتیاجاتھم الطبیة ألنھ كان ھو نفسھ معتقالً  P22ووصف  سوسة.

قیصر أثناء   وتال محامي الدفاع، شوستر، إفادة من إیاد الغریب عبّر فیھا المّدعى علیھ عن "ألمھ وحزنھ" بعد مشاھدة صور من ملفات
وأوضح أن خیاره الوحید لالنشقاق كان االنتظار حتى أعید فتح الحدود السوریة/األردنیة   .2020تشرین الثاني/نوفمبر،    4المحاكمة في  

  وتمّكن من الفرار مع أسرتھ.

 2020كانون األول/دیسمبر،  10 –الیوم الواحد والخمسون

لغسیل/تصلیح السیارات في منطقة یرتادھا المسؤولون الحكومیون   ، وكان یدیر محالً اعامً   31، البالغ من العمر  P23كان الشاھد ھو  
من الفرقة   االمعاملة الوحشیة التي تعّرض لھا طوال فترة اعتقالھ: بدءً   –الذي غلبت علیھ عاطفتھ    –وذكر الشاھد  وعائالتھم في دمشق.  

في الشارع والعُثور علیھ   P23لعسكري في حرستا. وقُبَیل قیام مسؤولین بإلقاء  العاشرة في بلدة قطنا إلى فرع الخطیب إلى المستشفى ا
   من آالم مبرحة ناجمة عن تعّرضھ للضرب بال ھوادة. ىمن قبل سائق سیارة أجرة، كان قد قُیّد بالسالسل في سریر حیث عان
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 2020كانون األول/دیسمبر،  9 –الیوم الخمسون  
  

لم یحُضر   ن من الصحافة.حا. حضر الجلسة خمسة أشخاص وممثالصبا  9:40وصل المتّھم متأخرا، وبدأت الجلسات في تمام الساعة  
  فورستر بالدینیوس بالنیابة عن محامي المدعین محمد. ة المحامی تمحامي المدعین كروكر الجلسة، وحضر

) 1بـما یلي: (  ثم أمر  P21و  P18و  P17واشتمل ما تاله على إفادات  المزعومة.    P17تال محامي الدفاع بوكر إفادة بشأن وفاة شقیق  
) واستدعاء ضابط مكتب الشرطة  3) واستدعاء محقق مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كشاھد، (2(و،  P18ترجمة رسالة من  

  ) وترجمة محتوى الدردشة عبر موقع فیسبوك.4الجنائیة االتحادیة بألمانیا الذي حلل الرسالة/ الدردشة عبر موقع فیسبوك، (

 

 P22شھادة 

   عاما، وعمل طبیبا في سوریا، وحضر برفقة محامیتھ، د. آنا أومیشین. 38من العمر  P22یبلغ 

 P22مستخدمة لقب الطبیب/ الدكتور [ُحجب االسم]، فأوضحت أومیشین أن    P22سألت القاضي كیربر ما إذا كان ینبغي لھا أن تخاطب  
  لم یحصل على إجازة مزاولة مھنة الطب في ألمانیا بعد.

  .اشاھدً بصفتھ  بحقوقھ P22جرت تالوة التعلیمات، وتم إعالم  

التعریف بنفسھ، وسرد قصة اعتقالھ، والتحدث    P22  طلبت من، و2020  ،أیار/مایو  1  للتحقیق في  خضع  P22قالت القاضي كیربر إن  
في دمشق، وتخصص بعد ذلك في   2007إلى    2001إنھ درس الطب من العام    P22في سوریا]. أوضح  االعتقال [عن تجربتھ أثناء  

  ى أن اعتُقل.ثم عمل في قسم جراحة الكلى في مشفى ابن النفیس، إل المسالك البولیة في مشفى المجتھد حتى العام [ُحجب التاریخ].

قل في تاریخ [ُحجب التاریخ]؛ حیث كان یعمل في قسم إنھ قد اعتُ   P22سألت القاضي كیربر كیف تم اعتقالھ، ومتى، وألي سبب، فقال  
.  2011نھ یشیر إلى العام  أ  P22، فأوضح  المعنيقاطعت القاضي كیربر سائلة عن العام   الطوارئ، وحدة الكلى في مشفى ابن النفیس.

شارك في عملیة   بأنھ  P22في المكتب [ُأي مكتب المدیرة] شخصان یرتدیان زیّا مدنیّا، وأخبرا    كان یوجدي من قبل مدیرة المشفى.  واستُدع
تُوفیّت، وإن عائلتھا رفعت ضده   التي كان اسمھا وقصتھا معروفین لدى جمیع شكوى بذلكجراحیة لمریضة  المریضة  بأمر تلك  . علم 

، لقد شاركت. قال بعض األطباء إنك بلى" بأنھ P22العاملین في مشفى المجتھد، ولكنھ لم یشارك في العملیة الجراحیة، فأخبر المسؤوالن  
مترا من المشفى،   50اك سیارة بانتظارھم على بعد  شاركت، ونرغب لذلك بالتحقیق معك لمدة ربع ساعة. تفضل معنا رجاء!" كانت ھن

من غیر تقیید یدیھ باألصفاد. وجلس بینھما في المقعد الخلفي، وأخبراه   P22فیھا شخصان، وكان بحوزة أحدھما كالشنكوف، وأخذوا  وكان  
ن لألمن الجنائي: أحدھما في باب  م متوجھون إلى أحد فروع األمن الجنائي. في دمشق، كان الجمیع على درایة بوجود فرعین اثنیبأنھ

ونزلوا من مشفى ابن النفیس [إنھ من غیر الواضح لمراقب  أن یسلكوا مسارا معینّا،  P22وتوقع   مصلى، واآلخر في ساحة الجمارك.
ى باتجاه نفق متوجھون إلى باب المصل  أنھم  P22المحاكمة ما إذا كانوا قد غادروا المشفى أو أنھم مضوا باتجاه آخر الشارع]، فاعتقد  

  الثورة.

"ال". وعندما وصلوا إلى شارع الثورة، سلكوا طریقا آخر [باتجاه   : P22معصوب العینین، فأجاب    P22سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان  
فقالوا إنھ   المسؤولین عن وجھتھم،  ]، فسألشعور [بأن شیئا لم یكن على ما یُرام  P22شارع یقع فیھ مسجد مشھور] على الدوار. انتاب  

. كان ھناك الكثیر من  P22ا إلى مبنى ال یعرفھ  [وصولھم إلى وجھتھم] لن یستغرق الكثیر من الوقت، ثم سلكوا شارع العدوي، ووصلو 
من السیارة [لم یكن معصوب العینین أو مقید الیدین حتى ھذه اللحظة]، وأمره المسؤوالن    P22خارج ذلك المبنى. ترّجل    السجانینالجنود و

مسؤولین [في األسفل] بالسؤال للعنصرین  . توجھ أحد الخارجھ]بنزول الدرج [لم یعرف مراقب المحاكمة ما إذا كان الدرج داخل المبنى أم  
] للتو". كانت توجد P22اقتاداه [أي    ا] مستنكرا كیف تم جلبھ وھو غیر معصوب العینین، أجاب أحدھم قائال: "إنھمP22[اللذین اعتقال  

 سروالھ الداخلي.  من ثیابھ، خال  P22، وأخذ مقتنیاتھ. تجرد  P22دخل شخص، وفتّش    غرفة صغیرة على الجانب األیمن أسفل الدرج.
من رقبتھ، وأخفض رأسھ إلى األسفل، ثم اقتادوه P22بـ صرخ علیھ المسؤول آمرا إیاه بأن ینزع [سروالھ الداخلي]، وأمسك مسؤول آخر 

انتظر  وجود بطانیة أو اثنتین من بطانیات الجیش (كما ھو متعارف علیھا في سوریا).  P22. تذكر  )زنزانة الحبس االنفراديالمنفردة (  إلى
سمع المحقق، ولكنھ لم یستطع رؤیتھ. بدأ  لساعتین أو ثالث، ثم اقتید إلى أولى جلسات التحقیق معھ بعد أن قیدوا یدیھ، وعصبوا عینیھ.
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ل المحقق: "كم یحتمل أن تدفع لقاء دراستك الطب في األردن (دولة مجاورة) المحقق بطرح أسئلة عامة (االسم، العمر، وما إلى ذلك). قا
إن ذلك قد یكلفھ نصف ملیون لیرة. فقال المحقق: "إن ھذا یعني أن السید الرئیس منحك ستة أعوام    P22فأجاب   في حال رغبت في ذلك؟"

بمناقشتھ مع [ُحجب    P22أوضح المحقق ما قام  عن الحكومة؟!"  مالیین لیرة كھدیة، وتتحدث بعد ذلك كلھ بشكل سيء    3من الدراسة بتكلفة  
كل شيء بادئ األمر؛ حیث كان خائفا جدا ألنھ كان یقف أمام [محقق] یستطیع أن یفعل أي شيء [بھ]،   P22وأنكر   االسم] و[ُحجب االسم]،

  P22باقتیاد    السجانین، ثم [أمر  ]P22[أي  لن یفعل أي شيء بھ    بأنھورط األشخاص اآلخرین. أخبره المحقق  أن یوألنھ لم یكن یرغب  
  P22[ثمة تفاصیل كثیرة ال یتذكرھا    P22في الیوم الثاني أو الثالث بحسب ما یتذكره    ثانیة إماوخضع للتحقیق مرة    إلى الزنزانة مجددا].

قال المحقق: "التقیت بـ [ُحجب االسم] و[ُحجب االسم] في   بدقھ حسب قولھ]، وكما ھو الحال دائما، كان معصوب العینین، ومقید الیدین.
 ، في درعا   آنذاك لتوھاكانت المظاھرات قد بدأت    یتعین علیھم أن یعربوا عن احتجاجھم".  بأنھالجامعة [الّسكن الطالبي]، وأخبرتھم    كافتیریا

  صدیق من درعا، وأراد أن یفعل شیئا ألسرتھ. P22لـھناك. كان حاضًرا ن الجیش وكا

المحقق    ھوضرب على األرض، ویرفع [قدمیھ] إلى األعلى،  يأمره بأن یستلقثم  تذكرھا [أثناء التحقیق].    P22ذكر المحقق تفاصیل لم یستطع  
أثناء التحقیق عن األشخاص الذین   P22المحقق ا سلك. سأل بأنھاألداة المستخدمة في ضرب قدمیھ، ولكنھ اعتقد  P22قدمیھ. لم یَر على 

ال    بأنھالمحقق    P22فأخبر  المعروفین)،  المعارضة رموزوذكر المحقق اسم برھان غلیون (وھو أحد  كان على اتصال معھم خارج البلد،  
أي شخص یُعتَقَل    یشيَ من المحتمل أن    بأنھمع أصدقائھ [قبل أن یُعتقل]، وأخبرھم    P22تحدث    یعرف برھان، ولم یكن على اتصال معھ.
صغیرة تحتوي كل منھا على عدد قلیل [من األشخاص]، بحیث ال یتسبب اعتقال أحدھم   خالیاباآلخرین [تحت التعذیب]، وإنھم أسسوا  

كیف علموا بذلك. قال المحقق إن    P22قد اختلق ھذه الفكرة. لم یعرف    بأنھ  P22تحت التعذیب، وأخبر المحقق    خرین]عن [اآل   باإلخبار
عد [تُھمة] كبیرة؛  ذلك یُ   فإن   الموساد‘’سرائیلي. وعندما یذكر أحدھم  تلك األفكار مصدرھا من الخارج [أي خارج البلد]، ومن الموساد اإل 

المظاھرات فقط."    في إحدىیقول : "ال، لم یحصل ذلك. لقد شاركت    ألحدھم كيحیث تحاول [السلطات] أن تُھّول من أمر التھمة المسندة  
ه، ولكنھ لم یعلم بذلك إال  ؤفیھا بضعة أیام. اعتُقل أصدقا P22وبقي  مجددا،المنفردة إلى  P22وبعد تعرضھ للضرب، أمر المحقق باقتیاد 

یتذكر   انفراد لكي یجمع معلومات. ال  [المحقق] مع كل واحد منھم على  التي خضع فیھا    P22عقب اإلفراج عنھ. وحقق  المرات  عدد 
المنفردة كانت   في الیوم الخامس والعشرین.الزنزانة الجماعیة  وتم نقلھ إلى المھجع/ مرات.  10إلى    6للتحقیق، لربما خضع للتحقیق ما بین  

) یتحدثون مع بعضھم  المنفردات، مساجین آخرین (كانوا أیضا في  المنفردةسمع، في   شبیھة بالقبر؛ حیث لم یكن ھناك اتصال مع اآلخرین.
وكان یوجد شخص یصر دائما على الحدیث    ُسِمع.ما  ] إذا  السجانینعلى الحدیث خوفا من أن یُضرب [من قبل    P22البعض، ولم یجرأ  

مع   P22عندما أحس بعدم وجود أحد حولھ، تحدث  .  خائفا  P22، ولكن كان  25في [زنزانة] رقم  كان  بأن الرجل    P22معھ، واعتقد  
األخرى، اعتُقل شخص واسمھ  المنفردات    في إحدى  .فرد من عائلة [ُحجب االسم]، وأحد أقارب [رموز المعارضة]  بأنھالرجل الذي أخبره  

كان [ُحجب  وتنحدر أصول معظم معتقلي الخطیب من الزبداني، ومضایا، ودوما، وحرستا. صوتھ فقط).  P22[ُحجب] من دوما (سمع  
یُعتقَل فیھا.  ن أب  P22وأخبر    متظاھرین،االسم] معروفا لدى ال المھجع/ أنھ عادة ما ُوِجد في    P22الحظ   ھذه ھي المرة الخامسة التي 

ُمعتَقال عندما كانوا یعتلقون األشخاص في   40-35إلى  ؛ إذ وصل العدد  قلیًال   ا[ُمعتَقَال]، وھو ما یعُتبر عددً   25نحو    الزنزانة الجماعیة 
وتعّرض للضرب أثناء التحقیق.  ،المھجع/ الزنزانة الجماعیةفي  وجوده  للتحقیق مرتین أو ثالث مرات أثناء    P22المظاھرات. استُدعي  

كان یجلس على ركبتیھ [وكان ُسئل في مرة عن كلمة المرور الخاصة بحسابھ على موقع فیسبوك، ولكنھ نسي كلمة المرور في واقع األمر.  
أخمص قدمیھ. تذكر على  [المحقق]    ھأي أنھ ال یعرف كلمة المرور]، ضربذلك [  P22أخمص قدمیھ إلى األعلى] أثناء التحقیق. عندما قال  

P22   كلمة المرور، ثم أعطاھا للمحقق، واقتید بعد ذلك إلى الغرفة. قال الُمعتقلون الُجدد إنھ من المحتمل صدور قرار رئاسي برفع حالة
، استُدعي 62أو    61یوما. بحلول الیوم    60یوما، [وكانوا یأملون] بانتھاء التعذیب والتحقیقات في غضون    60الطوارئ في غضون أقل من  

P22  وعرف  ووقف بمواجھة الحائط [في غرفة التحقیق]، وكان المسؤولون یحققون مع أحدھم،   قیق،إلى التحP22   ذلك الشخص من
وفي نھایة التحقیق [مع ُحجب االسم]، قال   في المظاھرات،  االسم] بمشاركتھواعترف [ُحجب    ھ: وكان ذلك الشخص ھو [ُحجب].تصو

واآلخرین). لم یتم التحقیق   P22(وكأن المحقق یوّجھ حدیثھ إلى   م]، و[ُحجب االسم]؟""ھل سمعت [ُحجب االسم]، و[ُحجب االس  ]:[المحقق
یوما [منذ أن اعتُقل]، وأنھ یحتمل أن یحدث شيء ما؛ ولكنھ أمضى في فرع الخطیب   62-61مضى    بأنھانتابھ شعور   بعد ذلك.  P22مع  
في فرع الخطیب.    بأنھ، سأل عن مكان وجوده، فأُخبِر  المنفردةفي    P22عندما كان   یوما، ثم نُِقل إلى فرع أمن الدولة في كفرسوسة.  77

من ذكر اسم الصحفي من عدمھ، فلم یقم بذلك). حدث ذلك في منتصف متأكدا    P22قال أحد الُمعتقلین في المھجع إنھ صحفّي (لم یكن  
]. وأخبر الصحفّي الُمعتقلین اآلخرین بوجود إحصاءات حول عدد من توفوا تحت التعذیب في مختلف الفروع، وبوفاة 2011سبتمبر [أیلول/

   اھد كثیرا من الُمعتقلین.إنھ ش P22قال  شخص واحد فقط في فرع الخطیب مقارنة بالفروع األخرى، على حد زعمھ.

  : "ال".P22مرة، فقال  16بواقع  P22سألت القاضي كیربر ما إذا تم التحقیق مع 
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إنھ غیر قادر على تذكر عدد المرات بالتحدید، نظرا [لما عاشھ    P22سألت القاضي كیربر عن عدد المرات التي تم التحقیق معھ فیھا، فقال  
  مرات. 10- 7خضع للتحقیق من  بأنھمن خوف أثناء فترة اعتقالھ]، ولكنھ یعتقد 

معصوب العینین، وسألت أومیشین عن الفترة التي كانت تشیر إلیھا القاضي كیربر في سؤالھا،   P22ما إذا كان  كیربر  سألت القاضي  
  إنھ كان معصوب العینین أثناء كل جلسات التحقیق. P22لقاضي كیربر إنھا قصدت الفترة أثناء التحقیق، فقال فأوضحت ا

"ال"، فقد كان رأسھ دائما موجھا لألسفل.    :P22مشاھدة أي شيء وھو معصوب العینین، فقال    P22لـسألت القاضي كیربر ما إذا تسنّى  
  رأى قلیال [من أسفل عصابة العینین]، كالبالط أو أرضیة الغرفة على سبیل المثال.قد یكون 

 "ال". :P22المحقق، فقال  P22ما إذا شاھد  كیربر سألت القاضي 

إنھ كان المحقق ذاتھ   P22ن، فقال  و ن مختلفوفي كل مرة المحقق ذاتھ، أو محقق  P22سألت القاضي كیربر ما إذا اضطلع بالتحقیق مع  
  دائما، ولكن من المحتمل أن یكون محقق آخر قد حقق معھ بشأن حسابھ على موقع فیسبوك.

غضب" ھو لقب یُطلق على جمیع    ان "أبأب  P22، فأوضح  P22ا التحقیق مع  دائمً كان أبو غضب ھو من تولى  سألت القاضي كیربر ما إذا  
  .السّجانین

]، انینالسجّ إنھ استطاع سماع أصوات [  P22]. قال  ترجمة االسمغضب"، [فأوضح المترجم    يیعنیھ اسم "أبعّما    سألت القاضي كیربر
 وعلم بأصولھم استنادا إلى لكنتھم. 

  إن المحقق لم یكن من منطقة الساحل، وإنھ كان على األرجح من دمشق أو حمص. P22سألت القاضي كیربر عن لكنة المحقق، فقال 

إنھ [ُضرب] من قبل المحقق أحیانا،    P22بنفسھ، أو تولى شخص آخر ضربھ، قال    P22المحقق  إذا ضرب  عّما    سألت القاضي كیربر
اشترى   قد  P22  في إحدى المرات (كان ھذا مضحكا)، وكان صدیق  P22في أحیان أخرى. حقق المحقق مع صدیق    السّجانومن قبل  

منھ أن  ھاتفا محموال ال یتعرف على اللغة العربیة، وظھرت إحدى الرسائل النصیة بصیغة رموز، ولیس باللغة العربیة، فأراد المحقق  
یشیر إلى قیام المحقق أو   P22یعترف بأن ذلك قد كان شفرة باللغة اإلنجلیزیة. وضرب [من غیر الواضح لمراقب المحاكمة ما إذا كان  

ا "خشبیة". [غیر مؤلم]، وطلب منھ إحضار عص  كابلن الأب  السّجانثم أخبر صدیقھ   ، كابلباستخدام    P22بفعل الضرب] صدیق    السّجان
 اھتزت األرض.   ،االعصباستخدام    السّجانعلى األرض ھي الوضعیة التي اتُخذت دائما أثناء تعرضھم للضرب. وعندما ضربھ    إن االستلقاء

  إنھ كان معصوب العینین، ولكنھ سمع [المحادثة وتعرض الشخص للضرب].  P22بذلك، فأوضح    P22عن كیف علم  كیربر  سألت القاضي  

  ذلك. وكان یوجد شخص آخر یخضع للتحقیق ویتعرض للضرب. P22في نفس الغرفة، فأقر  P22سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

  .P22أوضحت د. أومیشین ما قالھ 

إنھ كان یجثو أحیانا على ركبتیھ، وقدماه   P22دائما یجثو على ركبتیھ أثناء التحقیق معھ، فقال    P22سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 مثنیتان إلى الخلف؛ حیث كانت قدماه إلى األعلى في بعض األحیان، ووجھھ إلى الحائط أحیانا.

  رب على قدمیھ فقط.إنھ ضُ  P22على مكان آخر من جسده غیر قدمیھ، فقال  P22سألت القاضي كیربر ما إذا ُضرب 

  إنھ ُضرب مرة واحدة فقط. P22للضرب فیھا، فقال  P22سألت القاضي كیربر عن عدد المرات التي تعّرض 

  سؤاال، ولم یجب علیھ. P22ألن المحقق قد وّجھ لـ واحدة؛ إنھ ُصفع مرة  P22للصفع، فقال  P22ما إذا تعرض كیربر سألت القاضي 

شبیھة بالقبر، ولكن یمكن النوم فیھا؛ المنفردات  إن    P22سألت القاضي كیربر عن الظروف العامة في الُمعتَقَل، وأحوال المعتقلین، فقال  
جلبوا كثیرا من المعتقلین،    بینما لم یكن الحال كذلك دائما بالنسبة للمھجع، حیث كان عدد [المعتقلین] في المھجع كبیرا. وفي إحدى اللیالي،
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، خصوصا في ظل ارتفاع عدد احیث كان الطعام ردیئً  بعضا من وزنھ؛  P22أي أحد منھم أن ینام مستلقیا على ظھره. وفقد    یتمكنولم  
 المعتقلین.

ع اثنتین أو ثالث  إنھ اعتُقل في آب/أغسطس. كان یوجد عدد من البطانیات (بواق   P22سألت القاضي كیربر عن األحوال الصحیة، فقال  
الجماعیةفي   [المھجع/الزنزانة  اعتقالھ]، أحضر  أثناء  باردا [الحقا  الجو  بالقمل، فأصیب جمیع  نوانالسجّ ). وعندما كان  ] بطانیات ملیئة 

 المعتقلین بالقمل.

إن من ُضربوا في فرع الخطیب كانوا یعودون من جلسات    P22إذا ُوجد أي آثار للتعذیب على المعتقلین، فقال  عّما    سألت القاضي كیربر
التحقیق وقد بدا االحمرار على أذرعھم/أیادیھم وسیقانھم/أرجلھم. كما شاھد تعرض الكثیرین للضرب في الخارج أمام نقاط التفتیش. ومورس  

أثار جروح، أو ضربات على  الضرب فقط في فرع الخطیب، ولم یشاھ لم یشاھد أشخاصا وعلیھم  المثال:  د أكثر من ذلك (على سبیل 
الرأس)، لربما كانوا یتعرضون للضرب في الخارج. وشاھد في إحدى المرات "مریضا نفسیا" یُضرب في المھجع، واتّسم سلوكھ بعدم  

أو   سّجانانقسطا من الراحة. فجاء    نالمعتقلین اآلخرین یأخذواالتزان؛ حیث عمد إلى الصراخ، وكان یضع قدمیھ في طعامھ، ولم یدع  
 وطرحوا المعتقل أرضا، وقیّدوا یدیھ وقدمیھ إلى الخلف، وانھالوا علیھ ضربا، وقاموا بضربھ ورأسھ على األرض. ثالثة،

إنھ تعّرض للضرب على قدمیھ/ساقیھ بأحد األسالك، وبأیدي   P22سألت القاضي كیربر عن طریقة تعرض ذلك الُمعتقل للضرب، فقال  
  .انینالسجّ 

  ال".": P22جثثا في فرع الخطیب. فقال  P22ما إذا شاھد  كیربر سألت القاضي 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

  *** 

   استجواب من قبل القاضي فیدنیر

 فتحة] علوه [تسم، ولھا باب معدني،  100-80سم، وبعرض  180-160إنھا بطول    P22، وحجمھا، فقال  المنفردةسأل القاضي فیدینر عن  
  صغیرة. یوجد في الخارج ضوء أصفر مضاء على مدار الساعة، وانعكس الضوء على قضبان الباب المعدنیة.

   ذلك. P22ما إذا كان یتذكر رسمھ لمخطط عندما حققت الشرطة معھ، فأقر  P22سأل القاضي فیدنیر 
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معھم [مؤشر علیھا باستخدام إشارة * سوداء]. بدا طول الزنزانة    P22إنھ یوجد ثالث أو أربع منفردات اعتُقل فیھا سجناء تحدث    P22قال  
كان قادرا على االستلقاء فیھا، ومد ساقیھ. اعتقد أنھ یوجد تلفاز وكان یسمع صوتھ [مؤشر    بأنھ  P22مترا، ولكن اعتقد    1.8في المخطط  

أظھر   .ا، وكان ذلك المكان فارغا عندما كانوا یجلبون معتقلین جددالسّجانینعلیھ باستخدام إشارة * حمراء]. لربما كان یوجد مكان الستراحة  
P22  كان للزنزانة الخارجیة نافذة    .أسفل الدرجعلیھ بإشارة ؟] قبل أن یأمروه بالنزول إلى    المكان الذي كان فیھ لحظة اعتقالھ [مؤشر

  یرتفع جزء منھا عن مستوى الطابق األرضي.

إن الشكل یشیر إلى باب الزنزانة لكي   P22یشیر إلیھ الشكل الموجود تحت رسم الزنزانة [في المخطط]، فقال  عّما    سألت القاضي كیربر
  الفتحة.یتسنّى لھ رسم النافذة/
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إن للنافذة حافة تُستخدم للصعود إلى "علیّة" یستلقي فیھا بعض المعتقلین. وكان یتحدث مع الموجودین في الزنازین [المشار إلیھا   P22قال  
  .P22بـ؟]. یوضح الخط المتقطع مكان دورة المیاه حسب اعتقاد 
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نظرا لوجود شخص واحد  المنفردة  إن التھویة كانت أفضل في    P22سأل القاضي فیدینر عن التھویة في المنفردات، وفي المھجع، فقال  
د  بمفرده فیھا. وكانت التھویة في المھجع سیئة في البدایة نظرا إلى عدد المعتقلین الكبیر فیھ، وتعّرقھم؛ حیث یوجد فیھ مروحة واحدة عن

  تم تركیب نظام تھویة (مزّود بتوربینات) الحقا، فتحّسن الوضع (كان بوسع المعتقلین سماع أصوات ورشة التركیب). النافذة. ثم

أن   إلى  فیدنیر  القاضي  التیار   P22أشار  بانقطاع  تتعلق  واقعة  بألمانیا  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  في مكتب  التحقیق معھ  أثناء  ذكر  قد 
معتقلین كانوا یستخدمون المروحة حینھا، ولم یكن بحوزتھم أي ثیاب خال ما یرتدونھ، فعمدوا إلى غسیل ثیابھم، إن ال  P22الكھربائي، فقال  

وثمة عدد من الشبان ممن كانوا فنیي كھرباء، وكانوا لذلك قادرین على تشغیل المروحة   ونشرھا على النافذة، واستخدام المروحة لتجفیفھا.
األذان أحیانا، تمكنوا من معرفة الوقت. ففي إحدى المرات، أراد أحدھم غسل ثیابھ وتجفیفھا في ساعات    باستخدام األسالك. وبسماع صوت

الكھربائي، وتشغیل دوّي صفارة اإلنذار. وتحرك   التیار  بانقطاع  بطریقة مرّوعة، راغبین    نوالسّجانالفجر، فربط األسالك، مما تسبب 
. وتالیا شم الرائحة المنبعثة منھا، علموا بأن زنزانتھ [ھي P22ف، إلى أن وصلوا زنزانة  بمعرفة ما الذي حدث، ففتحوا أبواب كل الغر

في زنزانة   الموجودینصباحا، أمر "أبو غضب" جمیع المعتقلین [  8:00-7:00، فلم یعترف أحد بشيء. وبحلول الساعة  المشكلة]مصدر  
P22یثنوا ركبھم، في مواجھة الحائط والباب خلفھم، وأن یضعوا أیادیھم خلف رؤوسھم، وأن یرفعوا أردافھم [بحیث یتخذوا نصف   ] بأن

لكي یعترفا، وصادف ذلك وقت تبدیل    ااثنین ممن كانوا في الصف الخلفي، وضربوھم  نوانالسجّ وشكلّوا صفین. أخذ    وضعیة القرفصاء].
  العقوبة. ، فتوقف إنفاذالسجانینوردیة 

 إنھ ذلك استغرق من ساعة إلى ساعة وربع الساعة.  P22سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي استغرقتھا تلك العقوبة، فقال 

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، والتي قال فیھا إن العقوبة    P22أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
إنھ لم یكن قادرا على تخمین الوقت [حینھا]. حث بعض الرجال المعتقلین   P22الساعة الثامنة صباحا. أوضح    إلى  –  استمرت ساعتین

 قائلین: "ھیّا یا شباب! اعترفوا!". 

فیدنیر  سأ القاضي  نوم    P22ل  كیفیة  [استخدم   P22فقال    المعتقلین،عن  "التسییف"  باسم  معروفة  متخذین وضعیة  ینامون  كانوا  إنھم 
]؛ بحیث ینامون على جانبھم، بوضع إحدى الیدین تحت الرأس، ووضع األخرى على الجانب. ناموا  09المصطلح في تقریر المحاكمة رقم  

  كان اآلخر مقابلھ)، وكانت سیقانھم متشابكة.بینما حائط، في صفین (كان أحدھا قرب ال

بنوم المعتقلین الجدد جلوسا في بعض األحیان، مستندین إلى    P22ن، فأقر  وإذا كان أشخاص ینامون وھم جالسعّما    سأل القاضي فیدنیر
  ظھور بعضھم البعض نظرا لعدم توفر مساحة كافیة للنوم مستلقین.

التغذیة من وجھة نظر   للتعذیب وسوء  آثار  فیدنیر عن مدى وجود أي  القاضي  فقال    P22سأل  إن معظم جروح    P22بصفتھ طبیبا، 
عذیب خارج فرع الخطیب، ولكن كانت العنایة بتلك الجروح ردیئة داخل فرع الخطیب. ُزّج بأحدھم في  المعتقلین تعود لتعرضھم إلى الت

السجن ویده مكسورة، وبقیت دون عالج، وكان آخر من الزبداني مصابا بمرض السكري من النوع األول، ثم اقتید إلى الخارج لتلقي جرعة 
قد أصیب بمضاعفات أثناء المرة األولى التي   بأنھ  P22قَل فیھا. وقد أخبر ذلك الشخص  أنسولین، وكانت تلك ھي المرة الثانیة التي یُعتَ 

إثرھا إلى أحد المشافي، ثم خرج منھ [لم یعرف مراقب المحاكمة ما إذا كان یقصد في  اعتقل فیھا (الحماض الكیتوني السكري)، ونُقل  
] كوب ماء وملح (لتخفیف  نوانالسجّ سنة بألم أسنان حاد، وأعطاه [  20-19یب آخر في عمر  صخروجھ من المشفى أو من السجن]. وأ

 أسنانھم، ویحفون أظفارھم على الحائط بعدھا للقیام بذلك. یستخدمونن قادرین على تقلیم أظافرھم، لذا كانوا ولم یكن المعتقل األلم).

شیئا یعتقد إنھ ال یمت بصلة لموضوع الحدیث قائال:    ذكر ال یتذكر.  إنھ  P22إذا كان الدواء متوفرا، فقال  عّما    P22سأل القاضي فیدنیر  
ثمة، في إدارة أمن الدولة، من ذوي األمراض المزمنة من قبیل المصابین بارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك. واعتاد أولئك المعتقلون على 

النافذة كي یناولھم   المرات،   نوانجّ السالوقوف بجانب  البطن، وطلب زیارة طبیب عدد من  األدویة. وعانى أحد األشخاص من آالم في 
متأكدا من ذكره ذلك أثناء التحقیق معھ في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P22لم یكن   وعندما حضر الطبیب، أخذوا المریض إلیھ.

  بألمانیا.

إن ذلك قد حدث بالطبع.   P22قد فقد بعض الوزن في السجن، فقال    بأنھ   P22وأشار إلى إفادة    سأل القاضي فیدنیر عن التغذیة في الُمعتَقل،
تغیرت أحوال التغذیة في المھجع، حسب عدد األشخاص المعتقلین فیھ. لم یكن الطعام كافیا؛  بینما  ،  المنفردةكانت جودة الطعام أفضل في  

یخبئون بعض   ھم إلطعام خمسة أو ستة أشخاص فقط. لم تكن الكمیة كافیة؛ حیث كان بعض] إحضار طبق من الطعام یكفي  نوانالسجّ اعتاد [
المعتقلین قطعا من الخبز في بعض األحیان    نوانالسجّ مساًء، وأعطى    6وصباحا    6كان الطعام یُقّدم في الساعة   كان ممنوعا.  وھو ماالُخبز،  
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 السّجان مزیدا من الطعام مثل حساء العدس (حیث اعتمد ذلك على    السّجانجرأ أحدھم على طلب [المزید]، كان یعطیھ  تإن جاعوا. وفي حال  
  آنذاك).المناوب 

أقدم   P22إنھ لم یشاھد أشخاصا بقوا طویال [في السجن]. أصبح    P22لباقي المعتقلین، فقال    یة بالنسبةسأل القاضي فیدنیر عن وضع التغذ 
  یأتون ویغادرون.كانوا حین كانت مدة اعتقال باقي المعتقلین عابرة، سرعان ما   ]، فيسجین [حیث قضى في الُمعتقل أطول مدة

كغم، لكنھ لم    12من وزنھ    P22حیث فقد   ة الطعام لم تكن كافیة؛أشار القاضي فیدنیر إلى سطر من محضر الشرطة، قیل فیھ إن "كمی 
 P22ووزن    مكث ھو.بینما  إفادتھ، وكرر قولھ إن اآلخرین أتوا وغادروا،    P22یشاھد أي حاالت شدیدة الخطورة لمعتقلین آخرین"، فأقر  

  باستخدام كیس [بالستیكّي].ثبّتھ  ]، كان سروالھ فضفاضا، لذا 2011نفسھ بعد أن أُفِرج عنھ في تاریخ [ُحجبت المعلومات] [

  إلى نفسھ تحدیدا. P22ا على ُمعتقلین آخرین، فأشار  إذا كان ھذا الحال ینطبق أیضً عّما  سأل القاضي فیدنیر

: "نعم"، P22أصوات صراخ، أو أي أصوات ناجمة عن ممارسة اإلساءة بحق أصحابھا، فقال    P22إذا سمع  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  مرات. ةوإنھ قد حدث ذلك عد

التحقیق، وفي آناء اللیل في    أثناء  –  إنھ سمع تلك األصوات یومیا  P22سأل القاضي فیدنیر عن مدى تكرار سماع أصوات كتلك، فقال  
كان   عندما  األحیان  إلى    نوانالسجّ بعض  الجدد  المعتقلین  أمام   الساحة،یُحضرون  یحدث  الذي  االستقبال"  "حفل  أثناء  في  وتحدیدا 

وسمع في إحدى المرات ما  وھم یكیلون الشتائم [للمعتقلین الجدد] ویوسعونھم ضربا.    السّجانینوسمع أصوات   ،المھجع/الزنازین الجماعیة
صراخ، آتیة من غرف أخرى أثناء ال  تشملأخرى،    اوسمع أصواتً   .المھجع/الزنزانة الجماعیةبدا وكأنھ صوت [ُحجب االسم] أمام باب  

  التحقیق.

  "ال". :P22وھو في طریقھ إلى التحقیق، فقال  P22إذا ُضرب عّما  سأل القاضي فیدنیر

  "ال". :P22إذا كان الضرب یُماَرس في الغرفة، فقال  عّما  سأل القاضي فیدنیر

  المیاه، إلى دورة    الذھاب فیھ، حیث ُحّدد لھ وقت یمكنھ  المنفردةإنھ ال یوجد دورة میاه في    P22سأل القاضي فیدنیر عن دورة المیاه، فقال 
في مكان محدد، ومن ثم أن یذھب إلى دورة المیاه، وأن یشرب الماء، فلم یتوفر    (صحنھ)  األسفل. كان یتعیّن علیھ أن یضع طبقھورأسھ إلى  

  .المنفردةالماء في 

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، حیث قال: "ُسمح لنا    P22أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
] وھو في  السجانینباستخدام دورة المیاه مّرتین یومیّا، وفي حال أراد أحدھم استخدام دورة المیاه [في وقت مختلف]، كان یتعّرض إلھانة [

عادة ما أخبروھم بأن یستخدموا دورة المیاه "بسرعة!"    السجانین إن    P22عنقھ من الخلف. وقال    طریقھ إلى دورة المیاه، ویُضرب على
وبخالف تلك المّرتین خالل الیوم، تعین على أحدھم أن یستأذن للذھاب إلى دورة المیاه  ].حاجتھم[لكي یحثوھم على االستعجال في قضاء  

 أكثر من مرة. 

  إنھ سیذكر القصة إذا تذكرھا. P22صة عن شخص لھ أحد األقارب، فقال قد ذكر ق P22قال القاضي فیدنیر إن 

إن الضرب لم یمارس داخل الغرفة، وإنما أثناء التحقیق فقط. لربما ركل   P22إذا مورس الضرب بكثرة، فقال  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  في إحدى المرات صدر أحدھم عندما طرق الباب عدد من المرات. السّجان

  P22إذا كان  عّما    السابقة بأن صحفیّا قد ذكر واقعة وفاة داخل فرع الخطیب، فسأل القاضي فیدنیر  P22أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة  
الصحفي ھو ناشط    أن  P22اعتقد    .P22ما إذا كان المصدر رسمیّا على سبیل المثال، فلم یعرف    الصحفي،على علم بمصدر معلومات  

  ع المعلومة من مصدر ما ولكنھ ال یعرف من أین. قانوني، ولذا فقد سم

"ال"، إنھ لم یوجد [معتقلین من    P22إذا اعتقد وجود معتقلین بحاجة لتدّخل طبي فوري بصفتھ طبیبا، فقال عّما   P22سأل القاضي فیدنیر  
  .افوریً  اذوي الحاالت الخطیرة] ممن احتاجوا عالجً 
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  P22فأقر   بذلك أخمص قدمیھ،  P22إذا قصد  عّما    قد ُضرب على قدمیھ، وسأل القاضي فیدنیر  بأنھ  P22أشار القاضي فیدنیر إلى شھادة  
  السجناء بالجري في مكانھم من أجل [منع] التوّرم. نو انالسجّ ذلك. أمر 

] قد ضربھ مّرة واحدة فقط، وأمره بالجري في مكانھ سّجاناإن [  P22فقال    ،P22لـإذا كان ھذا الحال بالنسبة  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  "یبدو أنك لم تؤّد خدمتك العسكریة".  :السّجانخطوة إلى األمام أو إلى الخلف [حیث لم یجِر في المكان نفسھ]، فأخبره    P22بعدھا. وخطى  

 : "طبعا". P22إذا كان ذلك [أي الجري في المكان] یخفف من األلم عقب الضرب، فقال عّما  سأل القاضي فیدنیر

بعد اإلفراج عنھ أن عائلتھ حاولت أن تعثر علیھ، وتمكنوا من خالل   P22عتقالھ، فعرف با P22إذا أُعلم أقارب عّما  سأل القاضي فیدنیر
في شھر رمضان (ال یتذكر التاریخ بالتحدید، ولكنھ یذكر أن العید كان    P22. اعتُقل  P22بعض المعارف والمال معرفة مكان اعتقال  

ولم یِجب، ولكنّھم استطاعوا    P22بـ  عائلتھ في القریة، ووّدوا معرفة مكانھ، فاتصلّوا    بینما أقامتفي دمشق،    P22على األبواب). أقام  
 التواصل بطریقة ما.

 "ال". :P22یكن رسمیّا، فقال  ] لمP22قال القاضي فیدنیر إن [التواصل مع عائلة 

التي قضاھا   المدة  فیدنیر عن  القاضي  الخطیب، فسأل    P22سأل  فیدنیر  P22في فرع  اعتقالھ كاملة،عّما    القاضي  فقال  إذا قصد مدة 
بیوم واحد،   ىإنھ قد اعتقل في [ُحجب التاریخ]، وعقب ذلك (تم نقلھ إلى فرع كفرسوسة قبل عید األضح  P22القاضي فیدنیر: "نعم". قال  

تشرین الثّاني/   6تاریخ    2011أي في [ُحجب التاریخ] تقریبا [مالحظة من مراقب المحاكمة: صادف أّول أیام عید األضحى في العام  
  نوفمبر].

إنھ ھو وآخرون قد نُقلوا إلى فرع أمن الدولة الكائن في كفرسوسة؛ حیث جمعوھم    P22فقال    حدث بعد ذلك،عّما    سأل القاضي فیدنیر
وأیدیھم مقیدة خلف ظھورھم، ونُقلوا بواسطة حافلة صغیرة. وكانوا معصوبي األعین، ولكن أمر شخص ما في الحافلة الضابط بـ[إزالة 

الخارج "حفل االس وأقیم في  المعتقلین].  ثیابھم عصابات األعین عن  بالكامل خال  ثیابھم  المعتقلون  األول، خلع  الیوم  المعتاد. في  تقبال" 
الداخلیة، ثم جرى تعصیب أعینھم، وتُركوا واقفین ھناك. واستطاع المعتقلون رؤیة بالط األرضیة، ووجود ماء [على األرضیة] من أسفل 

مساء، وجثوا على ُركبھم وأیدیھم مقیدة خلف ظھورھم إلى حوالي   10:00-9:00وكانت الساعة   عصابة العینین. كان [الجّو] شدید البرودة،
 ظھرا من الیوم التالي.  12:00صباحا أو  11:00الساعة 

  یوما. 15إنھ قد قضى ھناك  P22في كفرسوسة، فقال   P22سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي قضاھا 

القاضي فیدنیر للتحقیق مرة في كفرسوسة، وكانت   P22وكیف تم ذلك، فقال    ،P22حدث عقب اإلفراج عن  عّما    سأل  إنھ قد خضع 
ن النوم أثناء النھار في فرع الخطیب، في حین یاألحوال في كفرسوسة أكثر صعوبة من نظیرتھا في فرع الخطیب؛ حیث كان بوسع المعتقل

الساعة   تمام  في  استیقظوا  في كفرسوسة.  ذلك علیھم  واتخذوا وضعیة   نوانالسجّ   صباحا (حیث كان  6:00استحال  األبواب)،  یقرعون 
وإذا عال   المعتقلین كل دقیقتین، ولكن لم یحدث ھذا في فرع الخطیب.  نوانالسجّ الجلوس إلى أن یُؤذن لھم بالنوم [في وقت النّوم]. وتفقّد  

ضاع في فرع الخطیب أكثر  صوت أحدھم عن مجرد الھمس في فرع كفرسوسة، فسوف یتعرض المعتقلون لعقوبة جماعیة. وكانت األو
  راحة.

یوما في   15". وبعد أن قضى  صحیح":P22]، فقال  2011[ُحجب التاریخ] من العام [  في  P22سأل القاضي فیدنیر ما إذا أُفِرج عن  
  یوما أخرى إلى أن أُفرج عنھ. 15كفرسوسة، نُقل إلى سجن عدرا، ومكث فیھ مدة 

  "ال". :P22إذا كان یعرف المتھم على یمینھ، فقال عّما  P22سأل القاضي فیدنیر 

 *** 

 دقیقة]  60[استراحة لمدة 

 *** 
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  استجواب من قبل المّدعي العام كلینجھ

إذا كان یعرف سبب إجباره عّما    P22قد ُجلب إلى فرع الخطیب، وأُجبر على نزع سروالھ الداخلي، فسأل كلینجھ    P22قال كلینجھ إن  
ون بقیام أحدھم بإخفاء أداة حادة أو أي جسم آخر یستخدم في  م یشكّ بأنھإن لیس لدیھ أدنى فكرة، ولكنھ سمع    P22على القیام بذلك، فقال  
 . الداخلي]االنتحار [في سروالھ 

  التأكد مما إذا كان یُخفي أي شيء. للسّجانینأن یخلع ثیابھ لكي یتسنّى  P22تعین علیھ فعلھ. توّجب على عّما  P22سأل كلینجھ 

  "طبعا". :P22یعتقد أن ذلك مھینا، فقال  P22إذا كان عّما  سأل كلینجھ

أن ذلك حصل كي یتم منعھ من التواصل    P22في البدایة قُبیل نقلھ إلى المھجع، فاعتقد  المنفردة  في    P22  سأل كلینجھ عن السبب وراء زجّ 
  .مثال]مع أصدقائھ، ولكیال یتسنّى لھ وألصدقائھ االتفاق على توحید أقوالھم [بشكل جماعي 

  "ال"، وإنھ تم فصلھم عن بعضھم. :P22ألصدقائھ في الزنزانة الخارجیة، فقال  P22إذا انضم عّما  سأل كلینجھ

السبب وراء   یعرف  P22إذا كان  عّما    كانوا أصدقائھ، وسأل كلینجھ  ھمقد خضع للتحقیق بحضور آخرین یُحتمل أن  P22قال كلینجھ إن  
نفى   یعترف بأي شيء؛ لربما قد  P22ذلك حصل بغرض إحراج أصدقائھ، وحملھم على االعتراف ما إذا سمعوا    أن  P22ذلك، فاعتقد  

   بھ. P22ه أمرا اعترف ؤأصدقا

إن المرة الوحیدة التي شھدت حصول إساءة أثناء التحقیق   P22إذا تم اللجوء إلى العنف أثناء التحقیق الجماعي، فقال  عّما    سأل كلینجھ
 ، وحدث ذلك أثناء التحقیق معھم في المرة الثانیة. اوالعص كابلال] [ُحجب االسم] باستخدام نوالسجانالجماعي كانت عندما ضرب [

 إنھ سمع أصوات الضرب، ولكنھ لم یستطع مشاھدة ذلك. P22على مرأى منھم، فقال  P22إذا ُضرب صدیق عّما  سأل كلینجھ

 ، P22تعرضھ لعدة ضربات، وسأل كلینجھ عن المدة الُمستَغَرقة في ضرب    دبأن الشخص یفقد اإلحساس بع  P22أشار كلینجھ إلى إفادة  
  [ضربة]. 20-15لـإن الضرب لم یتجاوز دقیقة أو اثنتین، بما یعادل تعرضھ  P22فقال 

  ".: " طبعاP22إذا كان ذلك مؤلما، فقال عّما  سأل كلینجھ

 إن قدمیھ كانتا محمرتین، ومتورمتین بعض الشيء. P22إذا تورمت قدماه، فقال عّما  P22سأل كلینجھ 

  : "نعم".P22وقوفھ عقب ذلك، فقال   عند P22إذا تألم عّما  سأل كلینجھ

وكان یدلّك قدمیھ ویضعھا  إنھ [أي األلم] لم یُكن سھال؛ فقد استمر لساعة أو اثنتین.  P22سأل كلینجھ عن مدة استمرار الشعور باأللم، فقال  
  یة الذي كان باردا قلیال عقب عودتھ إلى الزنزانة الخارجیة.على بالط األرض 

واحد، وإن    سّجانھناك محقق و  ناكإنھ    P22، وكیف تعامال مع بعضھم، فقال  السّجانإذا كان ھناك فرق بین المحقق وعّما    سأل كلینجھ
  بع أوامر المحقق.تَ ا السّجان

  "طبعا". :P22إذا تحدث معتقلون آخرون عن التعذیب، فقال عّما  سأل كلینجھ

حمل  "بـھم شخص من دوما  "إنھا نفس الشيء، الضرب على القدمین". واتُّ   P22سأل كلینجھ عن طرق التعذیب التي ذكرھا المعتقلون، فقال  
  قدمیھ فقط. على  جسده، ولیس ه على كل جزء منالسالح"، ووفقا لما أفاد بھ، ضربو

إنھ لم یسمع عنھما في فرع الخطیب. وسمع   P22سأل كلینجھ عن طرق التعذیب األخرى، من قبیل الكرسي األلماني، وبساط الریح، فقال  
وبخصوص الكرسي األلماني، فمن المعروف عموما لدى المجتمع السوري استخدام ھذا األسلوب   باستخدام طریقة الدوالب في كفرسوسة.

 في التعذیب. 
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علموا بوجود مھجع   زنزانتھإن المعتقلین في    P22فقال    ، P22إذا كان ھناك مھاجع أخرى عدا تلك التي احتُجز فیھا  عّما    سأل كلینجھ
  الباب القتیاد المعتقلین إلى التحقیق. نوالسجانوسمعوا أصواتا عندما كان یفتح  آخر. [حصلوا على المعلومات من معتقلین آخرین].

  "ال".:P22یعرف عن األوضاع ھناك، فقال  P22إذا كان عّما  سأل كلینجھ

"نعم"، وإنھ    :P22ممیز، وأنھ تلقى معاملة أفضل من تلك التي تلقاھا اآلخرون، فقال    بأنھاالنطباع    P22إذا كان لدى  عّما    سأل كلینجھ
  حمل السالح" كبقیّة المعتقلین."بـعدم اتھامھ إلى لربما یُعزى ذلك 

  "ال". :P22عنف جنسي، أو سمع بحدوثھا، فقال  حاالت P22إذا شاھد عّما  سأل كلینجھ

إن الحالة كانت صعبة نفسیّا؛ حیث مّر [بحالة انھیار عصبّي كامل].   P22سأل كلینجھ عن الحالة النفسیة في الُمعتَقَل (مثل الخوف)، فقال  
. ھمئباآوشغلوا بالتفكیر في عائالتھم، وبشعور أمھاتھم  كان المعتقلون یفكرون دوًما بما قالوه [أثناء التحقیق]، أو إذا ما أخبر عنھم أحدھم، وان

وفي سوریا، عادة ما یصدر الرئیس عفوا  عرف األھالي أنھ عند اعتقال أجھزة المخابرات لشخص ما، فلن یعرف أحد ما سوف یحّل بھ.
حلول عیدي الفطر واألضحى، واللذان  في شھر رمضان، األمر الذي یعني انتظار مناسبة    P22بمناسبة األعیاد والعطل الرسمیة. واعتقل  

بعواطف المعتقلین؛   ن والسّجانوالمعتقلون اآلخرون صدور عفو، واإلفراج عنھم. وتالعب    P22أیام. توقّع    10یفصل بینھما شھران و
  دائما األمل الممزوج بالخوف.إذا كان یحتمل صدور قرار بالعفو، فكان ھناك  عّما    بنعم عندما سألھم المعتقلون  نوانالسجّ حیث كان یجیب  

إنھم لم یعلموا بالمدة التي سیمضونھا في السجن، ومتى قد یُفرج عنھم. وكان ھذا ھو    P22سأل كلینجھ مما كان المعتقلون خائفین، فقال  
  الحال تحدیدا بالنسبة إلى المعتقلین السیاسیین نظرا لكون [التُّھم المسندة إلیھم] معادیة للحكومة.

  ھت لھ شتائم أخرى.جّ "نعم". فقد نُعت بـ"الخائن"، ووُ  :P22للشتم، فقال   P22إذا تعرض عّما  نجھسأل كلی

إن اختصاصھ ھو    P22إلى أن المحقق سألھ مرة عن اختصاصھ الطبي، فأجابھ    P22تھدیدات، فأشار    P22إذا تلقى  عّما    سأل كلینجھ
نظرا    P22إذا كان متزوّجا، فأجاب بكال، ثم سألھ المحقق: "أال ترید أن تنجب أطفاال؟" خاف  عّما    P22المحقق  وسأل   المسالك البولیة.

إنجاب األطفال   P22التناسلیة، بحیث یتعذر على    P22لحاق األذى بأعضاء  إلألنھ رأى في سؤال المحقق تھدیدا مباشرا الستعداد األخیر  
  بعدھا.

  ، بل إنھ كان خائفا جدا.: طبعاP22إذا كان خائفا، فقال عّما  P22 سأل كلینجھ

ینبغي لھم فعلھ  عّما    إن المعتقلین اآلخرین سألوه  P22إذا ساعد معتقلین آخرین بصفتھ طبیبا، فقال  عّما    P22بالدینویس    -  فورستر  تسأل
طمأنتھم باألدوات لمساعدتھم. وكان یساعدھم    P22إصابتھم بآالم في البطن، والتھاب في الحلق، وما إلى ذلك، ولكن، لم یملك    لةفي حا

  لعلھم یفعلون شیئا. السجانینحدث مع بقولھ إن [الحالة] غیر سیئة أو خطیرة. ونصح الشاب الذي كان یعاني من ألم في أسنانھ بأن یت

إنھ نصح أحدھم    P22إذا كان خائفا من التحدث مع المعتقلین اآلخرین، وتقدیم النصح لھم، فقال  عّما    P22بالدینیوس    -  فورستر  تسأل
وطلب منھ   ،P22إلى    سّجانقد تحدث معھ، فجاء    P22ن  أ]، وأخبرھم بالسجانینوطلب مساعدة [ مرة (بخصوص مشكلة ال یتذكرھا)،

  بلطف بأن یمتنع عن تقدیم النصح ألي شخص.

 عرضت أومیشین وثیقة.
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 [ُعرضت باللغة العربیة] 1وثیقة 

 بیان
 

أساسي [حجبت المعلومات] تحقیق أول بدمشق. موضوع االدعاء رقم [ُحجب الرقم] تاریخ  بالرجوع إلى اإلضبارة رقم 
، بجرم النیل من ھیبة الدولة وإذاعة أخبار كاذبة 1983بحق المدعى علیھ [ُحجب االسم] والدتھ [ُحجب االسم] تولد  20/11/2011

وتم إخالء سبیلھ بتاریخ [ُحجب  2011اریخ [ُحجب التاریخ] من شأنھا أن توھن من نفسیة األمة وللتظاھر، علما أنھ تم توقیفھ بت
 وال تزال الدعوى قید النظر. 2011التاریخ]

 
2011/12/21 

 
 القاضي أحمد السید                                                                                                أدیب األحمد

 

إنھ حاول العمل مجددا عقب اإلفراج عنھ، ولكن نظرا لكونھ تغیب عن   P22بأن یشرح ما في الوثیقة، فقال    P22أمرت القاضي كیربر  
المحكمة، وتقدم بطلب للحصول على إثبات   P22توضیحا [لسبب تغیبھ لفترة طویلة]. فتوجھ    P22العمل لثالثة أشھر، طلب المشفى من  

  ھ المحكمة تلك الوثیقة.كان معتقال، فمنحت بأنھ

  ترجمة الوثیقة، وتال محتواھا]. المترجم الشفوي[تولى 

  إن القاضي أحمد السید أصبح وزیرا للعدل في سوریا الحقا. P22قال 

 2وثیقة 

 وزارة العدل 
 مجلس إدارة صندوق التعاون 

 
 إلى السید المحترم قاضي التحقیق األول بدمشق

 
  1983تولد مقدمھ: [ُحجب االسم]، 

 مقیم: [ُحجبت المعلومات]
وذلك  2011تشرین الثاني/نوفمبر  20سیدي الموقر، أرجو من سیادتكم الموافقة على إعطائي بیانا بالدعوى رقم [ُحجب الرقم] تاریخ 

 لتقدیمھ إلى مدیریة صحة دمشق. 
 وذلك للحاجة الماسة.

 ولكم جزیل الشكر 
 

2011/12/21 
 دیوان

 أصوالإجابة الطلب 
 

 [تولى المترجم الشفوي ترجمة الوثیقة، وتال محتواھا].

إن الوثیقة ھي طلب مستعجل. واضطر في كل عام أن یبرز ما یثبت تأجیل الخدمة اإللزامیة، حیث كانت مدة التأجیل ستنقضي    P22قال  
  ، ولم یتبَق أمامھ من الوقت سوى ثالثة أشھر، وأراد لذلك بیانا یوضح أنھ على رأس عملھ مجددا.2012في آذار/مارس 

بشكل شخصّي،   امن األطباء، ولم یعرف بعضھم بعضً   معظمھم كان إن    P22ن معھ، فقال  سألت أومیشین موّكلھا عن وظائف المعتقلی
 وأشار إلى وجود خمسة أطباء وصحفّي واحد ضمن المعتقلین.

  [لم تكن ھناك المزید من األسئلة من األطراف المعنیة].
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مثولھ في المحكمة ھو للحصول على الحقیقة، فھو ال    إن  P22إذا كان بوسعھ أن یقول شیئا، فوافقت القاضي كیربر، فقال  عّما    P22سأل  
یكّن أي شيء شخصي تجاه أنور. وتحدث مع أصدقائھ قبیل مشاركتھ في المحاكمة لیتقصى أراءھم حیال ما إذا كان ینبغي لھ أن یشارك.  

ومع ذلك، "نحن    ما؛[من النزاع] نوعا    ، وغادر [سوریا] في مرحلة مبكرة2012وكان ذلك أمرا أخالقیّا نظرا لكونھ قد ترك عملھ في العام  
  قررنا" أن نشارك للحصول على الحقیقة.

 شكرت القاضي كیربر الشاھد. 

  عن المشار إلیھم في قولھ "نحن". P22سأل محامي الدفاع فراتسكي 

فاقترح  ء ذات الصلة بالدفاع،سألت أومیشین عن األسما لم ترغب أومیشین بقول األسماء علنا ألسباب أمنیة، ولكنھا وافقت على كتابتھا.
  فراتسكي تدوین كل األسماء، بحیث یتولى القضاة فرزھا الحقا.

  أن یطلعھم على األسماء بصفتھ شاھدا. P22قالت القاضي كیربر إنھ یتعین على 

  سوف یتحدث مع [فراتسكي] لكي یقررا أسماء األشخاص ذات الصلة بقضیة موكلھم. ھقال بوكر إن

 *** 

 دقائق] 10لمدة [استراحة 

 *** 

 ھ وسلموا ورقة]. تومحامی P22[عاد 

  قال فراتسكي إنھم أرادوا الحصول على األسماء المتعلقة بالمحاكمة.

  [ُسمح للشاھد باالنصراف]. 

فاقترح    لذلك،الذي یلزمھ  فسألت القاضي كیربر عن الوقت  تالوة إفادة من المّدعى علیھ السید إیاد الغریب،    أراد محامي الدفاع شوستر

  أراد فراتسكي أیضا قراءة إفادة تستغرق خمسة دقائق. شوستر منحھ عشر دقائق.

 : التالیة][تال شوستر اإلفادة 

كان العرض الذي   .بمعاینتھامة من ملفات قیصر أمام المحكمة وقامت  ، ُعرضت الصور المؤل2020تشرین الثاني/نوفمبر،    4في تاریخ  
روثشیلد بشأن كلمتھ عن  الدكتور    روثشیلد واضحا جدا، ووفر إیضاحات ممتازة. وأّود أن أتقدم بالشكر إلى األستاذالدكتور    األستاذقدّمھ  

  على نضالھ ضد نظام األسد.التعذیب النفسي والجسدّي. كما أعرب عن احترامي وتقدیري للبطل قیصر 

سر قلبي، وتعیّن علّي أن أفّكر باألبریاء من ضحایا ھذه األفعال الوحشیّة. یصعُب  رت بھ أثناء مشاھدة ھذه الصور؛ لقد كُ عأّود أن أشرح ما ش
الغضب  التقدیمي، كما مأل  العرض  ببعضھم. كنت أرتجف طوال  أمورا كھذه  یفعلوا  أن  الناس  بوسع  یفھم كیف  أن  البشرّي  العقل  على 

قبل. لقد شاھدت فقط الصور التي نشرتھا الجزیرة وغیرھا   % من ھذه الصور من99وجداني وقلبي. لم أشاھد    وأعوانھ  األسدوكراھیة  
العرض التقدیمي أن أفّكر بكل أقاربي الذین ال یزالون رھن االعتقال. اعتُقل سبعة من أقاربي، وعدد    علّي طیلةنباء. تعیّن  من وكاالت األ

ه مألوفة في صور قیصر، وكنت أخشى في الوقت من أصدقائي، والمئات من أبناء بلدتي، وال یزال مصیرھم مجھوال. كنت أبحث عن وجو
  ذاتھ أن أتعرف على صاحب إحداھا.

 



International Research and 
Documentation Center  

 

تلك الجلسة المؤلمة، لم أعد قادرا على أن أتمالك نفسي وأنا عائد في الحافلة الصغیرة إلى السجن وحدي، أجھشت بالبكاء. وقد   وعقب
في غمرني الحزن واأللم، وتوجب علّي التفكیر بعائلتي، وحاولت أن أفھم سبب اعتقال الناس لمجّرد مطالبتھم بالمساواة، والحریة، والعدالة  

في ارتكاب آالف الجرائم على مرأى من العالم الذي   مجرمون ماضونأدركت بكل ألم أن بشار األسد وأبناء [طائفتھ] ھم  المظاھرات.  
  في ھذا الشأن.  الدولي ساكنایكتفي بالمشاھدة فقط، ولم یحّرك المجتمع 

 
ألسد، ماثال أمام إحدى المحاكم الدولیة. كنت عاجزا أحّب بلدي، وشعبھا، ولھذا آمل أن أشاھد نظام المجرم، ال سیما المجرم والطاغیة بشار ا 

% من الثّوار، وعقب اندالع الثورة، ساد انعدام الثقة بالسنّة، وتعّرضنا إلى التھدید  90  لسُّنةنة، ویشّكل اسُّ تماما، حالي في ذلك حال جمیع ال
إلى االحتقار، وُجردنا من الثورة، وتعّرضنا  الشھر األول من  الدوام. عقب  للمراقبة   على  الثبوتیة، وأُخضعنا  أسلحتنا وھویاتنا وأوراقنا 

  ولم یكن أمامي سوى الخیارات التالیة: إشارة إلى تحیّزنا، واستخدامھا ذریعة إللقاء القبض علینا. في أدنىالدائمة، أمال 
 
  اإلعدام؛أنھ أن یؤّدي إلى اعتقالي، وبما یفضي عادة إلى ش) عصیان األوامر علنًا، مما كان من 1
كانوا سیقدمون على تعذیب أفراد عائلتي إلى أن أعود إلى    محضة، حیث) االنشقاق والفرار. وكان ذلك لیكون ضربا من الجنون وحماقة  2

   سوریا؛
  رفقة عائلتي.ب) الخیار الصحیح، وھو أن أنتظر وأُجري التحضیرات الالزمة إلى أن تُفتح الحدود، ثم أنشق وأھرب 3
 

  كانون الثاني/ینایر، كما فعل آخرون كثر. 5اخترت ھذا الخیار في تاریخ لقد 
أستحق أن أُعاقَب علیھ؟ آمل أن تعثر ھذه المحكمة على إجابة على سؤالي، بحیث   ذنب  –  وأطفالي األربعة  زوجتي  –وھل حبي لعائلتي  

  في غمار حروب أھلیة في بلدانھم.  نتصلح إجابة أیضا لجنود المستقبل الذین سوف یجدون أنفسھم عالقی
  احترامي. مع فائقأود أن أشكر جمیع األطراف في ھذه المحاكمة وجمیع المعنیین بھا، 

  
  2020تشرین الثاني/نوفمبر  10الثالثاء، الموافق  

  إیاد الغریب
  [التوقیع]

 

ذلك، فقال شوستر إن    من إیاد أن یقرّ   طلبت القاضي كیربر محامیھ.من  قال شوستر إن المّدعى علیھ كتب الرسالة بمفرده، بال مساعدة  
أمرت القاضي كیربر بأخذ استراحة لمدة دقیقتین لكي یتم إصدار ولم تكن بحوزة شوستر نسٌخ عن ھذه اإلفادة.   موكلّھ یحبّذ التزام الصمت.

  إلفادة، وأمرت األطراف بالبقاء في قاعة المحكمة.نُسخ عن ا

 *** 

 [استراحة لمدة دقیقتین]

 *** 

  خبیر خطوط بغرض المقارنة، ولكن الخبیر غیر متاح حالیا. لوجودقال كلینجھ إنھ ثمة حاجة 

، ولكنھ لم یعد على استعداد  2021  ،كانون الثاني/ینایر  7و  6قالت القاضي كیربر إن شاھدا قد استُدعي من فرنسا لإلدالء بشھادتھ في تاریخ  
 للقیام بذلك. 

وقال إنھ ال تتوفر أدلة كافیة تثبت الطبیعة المنھجیة  المدعین بخصوص العنف الجنسّي،  يتال فراتسكي إفادة أشار فیھا إلى إفادة محامیَ 
 للعنف الجنسي (على النقیض من اّدعاء المّدعین [ُحجبت األسماء]). 

 بعد الظھر.  2:35ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

  صباحا. 9:30الساعة في تمام  2020كانون األول/دیسمبر   10ستعقد المحاكمة التالیة بتاریخ 
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 2020دیسمبر، كانون األول/ 10 – الیوم الواحد والخمسون
  

لم یكن محامي   ن من الصحافة. ان اثنصباًحا. حضر سبعة أشخاص وممثال  9:40وصل المتّھم متأخرا، وبدأت الجلسات في تمام الساعة  
فورستر بالدینیوس بالنیابة عن محامي    ةالمحامی  توحضر .  حاضًرابانز    في الجلسة، ولكن كان محامي المدعینحاضًرا  المدعین كروكر  

 المدعین محمد. 

 P23شھادة 

  .اشاھدً بصفتھ  بحقوقھ P23تُلیَت التعلیمات، وتم إعالم 

 استجواب من قبل القاضي كیربر

إذا كان  عّما    . سألت القاضي كیربر1989  ،كانون الثاني/ینایر  1إن تاریخ میالده یوافق    P23عن سنّھ، فقال    P23كیربر  سألت القاضي  
تشرین    2عاما. وأردف معتذرا، حیث یصادف تاریخ میالده الموافق    31إن سنّھ یقارب    P23عاما، فقال    31ذلك یعني أنھ یبلغ من العُمر  

كانون الثاني/ینایر في سوریا، بصرف    1شائع تسجیل تواریخ المیالد في  . [مالحظة من مراقب المحاكمة: من ال1989  ،األول/أكتوبر
  النظر عن تاریخ المیالد الفعلّي].

  إنھ یعمل في أحد محال البقالة. P23الحالیة، فقال  P23عن مھنة  سألت القاضي كیربر

إذا كانت تربطھ بالمتّھم صلة عّما    P23وسألت   قد خضع للتحقیق من قبل الشرطة الجنائیة في أوسلو،  P23إلى أن    نّوھت القاضي كیربر
 "ال". :P23قرابة عن طریق مصاھرة أو نسب، فقال 

 ذلك.  P23للتحقیق مرتین [من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا]، فأقر  P23إذا خضع عّما  سألت القاضي كیربر

للتحقیق من قبل الشرطة الجنائیة في أوسلو ومكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، فقال   P23إذا خضع  عّما    سألت القاضي كیربر
P23: ."نعم" 

  إنھ یعتقد ذلك. P23من قبل الشرطة في أوسلو، فقال  P23ما إذا تمت إعادة ترجمة محضر التحقیق مع   سألت القاضي كیربر

  ال یتذكر. إنھ P23لم تعاد ترجمتھ، فقال  بأنھ، لذا اعتقدت إلى أنھ لم تتم تالوة المحضر نّوھت القاضي كیربر

عن تجربة اعتقالھ، وما مّر    P23سألت القاضي كیربر  ، ثم نُقل إلى أحد المشافي.  251اعتُقل في الفرع    P23إن  قالت القاضي كیربر  
  .بھ، وكیف تمت معاملتھ

 2:00-1:00] السیارات. ال یتذكر التاریخ، ولكن كانت الساعة حوالي  وتصلیحوھو محل [لغسیل    أال  –إنھ كان في مكان عملھ    P23فقال  
 المحل،بعد الُظھر. وكان ھو المدیر، وكان یوجد عّمال، وكان جالسا داخل مكتبھ. وصلت الكثیر من سیارات األمن والجیش، ثم دخلوا  

بقمیصھ] ووضعوه في السیارة، واقتادوه إلى الفرقة العاشرة في   P23أس  وصرخوا علیھ وضربوه، وقلبوا قمیصھ فوق رأسھ [أي غطوا ر
رحت علیھ أسئلة لم یعرف إجابتھا من قبیل ما یلي: "ماذا كنت تفعل في  وتعرض للضرب وخضع للتحقیق على مدار أربعة أیام. وطُ  قطنا.

ثیرا، لذا لم یغادر دمشق، ولم یقم بأي من ھذه التّھم.  عمل ككان ی  بأنھ  P23"ما اسم المكان الذي قمت بتفجیره؟" فأجاب  و  حلب وحمص؟"
ن مكان عملھ یوجد في موقع حساس؛ حیث یقع في مفترق طریق أمني [من قوات ومواقع]. وأخبر  أولم یغادر سوریا في حیاتھ قّط، موضحا  

.  تصلیحھاھ من  ئیعیدھا إلى منازلھم بمجرد انتھا ھم كانوا یتركون سیاراتھم في محلھ، وكان ھو  ءن ضباط األمن وزوجاتھم وأبناأ المحقق  
إذا سبق وأن تسبب لھم بأي مشكالت؛ حیث كانوا جمیعھم زبائنھ، وعرف أیضا أحد العمداء  عّما    المحقق بأن یسأل الضباط  P23وأخبر  

عماال لمساعدتھ.   P23ما إذا كان بوسعھ أن یرسل أحد عمالھ للقیام بذلك، فأرسل    ىلیر  P23بـ  ، واتصل  لتصلیحالذي كانت سیارتھ بحاجة  
لم یتسبب بمشكالت، وأنھ خدم في الجیش، وال یزال على اتصال بالعقید    بأنھللمحقق    P23في الیوم التالي. أوضح    P23  وشكر العمید
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ب منھ أن یتصل بھا، وثمة أیضا أرقام ھواتف ضباط مخزنة على  د المحقق بأرقام ھواتف، وطلوّ وز  خدمتھ.الذي كان مسؤوال عنھ أثناء  
  P23إذا ذھب إلى حلب وحمص. وبعد تعرضھ للضرب في كل یوم، قال عّما  ھاتفھ. وأخبر المحققین بأن یتحدث مع جیرانھ، وأن یسألھم

عن بُعد وھو یُضرب،   P23عسكري  فشاھد ال  ،P23د على مكان عمل  دفي السجن عسكري یتروكان  لم یفعل شیئا [مما اتھم بھ].    إنھ
أو   P23، وأمرھم بعدم ضرب  انینالسجّ مع  عسكري  إنھ ال یعرف. تحدث ال  P23، فقال  P23وسأل عن سبب [اعتقال]  عسكري فتفاجئ ال

  P23عسكري  كي یزیل الدم عنھا، واقتاده خارجا [لم یحدد الشاھد المكان] وأحضر لھ الطعام. أمر ال  P23االقتراب منھ، ثم غسل ثیاب  
ضھ للضرب.  ویحول دون تعرّ   الطعام،باالختباء [في ذلك المكان]، وبأن لیس بوسعھ أن یقدم لھ شیئا سوى أن یغسل ثیابھ، وأن یحضر لھ  

 .P23الجنود بأال یقتربوا من  حامال بطانیّة، وأمرعسكري وبعد ساعتین، عاد ال

  "ال"، وإنھ أعید إلى السجن. P23[في ذلك المكان]، فقال  P23ا إذا بقي إذا [كان لكالم المسؤول أثر]، وعمّ عّما  سألت القاضي كیربر

  ضھ للضرب استمر في اللیل.إن تعرّ  P23للضرب مرة أخرى، فقال  P23ض ما إذا تعرّ كیربر سألت القاضي 

] بحذاء، وضربوه على نالسّجانوإن فمھ (أي أسنانھ) قد ُكسرت، حیث ضربھ [  P23فقال    ،P23  برض  یةكیفعن  كیربر  سألت القاضي  
سیُنقل إلى    P23لم یعد بوسعھ أن یساعده، ولكنھ عرف بأن    بأنھالذي كان یعرفھ]    عسكريسائر أنحاء جسده. وفي الیوم التالي، أخبره [ال

أن یخبر عائلتھ، أو من ھم في مكان عملھ، أو جیرانھ بذلك، العسكري  إذا كان بوسع  عّما    P23أین. سأل    یعرف إلىمكان آخر، ولكنھ ال  
في أفواھھم، وكانت    افي الیوم التالي [المعتقلین] على متن حافالت، ووضعوا باذنجانً   نوانالسجّ إنھ سیحاول بإذن هللا. اقتاد  العسكري  فقال  

 على متن الحافلة.وجودھم رؤوسھم إلى األسفل أثناء 

إنھم كانوا جالسین ورؤوسھم إلى األسفل؛ حیث كان رفع    P23سألت القاضي كیربر ما إذا كانوا [أي المعتقلین] واقفین أم جالسین، فقال  
أحد الفروع،   بأنھعلى علم    P23ربوا في الحافلة إلى أن وصلوا إلى مكان لم یكن  رؤوسھم أمرا ممنوًعا. وكانوا معصوبي األعین، وضُ 

  وقد عرف ذلك الحقا.

ا، وداس  رحوا أرضً یب. أُنزل المعتقلون [من الحافلة]، وطُ إنھ فرع الخط  P23سألت القاضي كیربر عن الفرع الذي وصلوا إلیھ، فقال  
ا الضباط علیھم بأقدامھم قرابة الساعة أو الساعتین، وسمعوا أشخاصا یأتون ویغادرون بسیاراتھم. أنزل المعتقلون بعد ذلك إلى الفرع واحد

ونتیجة لذلك، تحركت عصابة العینین قلیال من مكانھا، فشاھد أربعة أشخاص   ُضرب وسقط عن الدرج،  ،P23وعندما دخل   تلو اآلخر.
[عصابة العینین]، وأمره بخلع ثیابھ. وكان   وعّدلون الطعام. ولم یستطع تعدیل عصابة العینین عندما سقط، فجاء شخص وضربھ،  یتناول

في السجن مع األشخاص اآلخرین، ونُزعت عنھ   P23وُزّج   " انزع القطعة التالیة".قائال: عقب خلعھ كل قطعة،    P23یضرب    السّجان
خارجا/إلى األعلى [مالحظة   P23 نوالسجان. لم یحدث أي شيء في الیوم األول، وأما في الیوم الثاني، اقتاد  قیود الیدین، وعصابة العینین

سیخضع للتحقیق، فقیدوا    بأنھمن مراقب المحاكمة: قد تعني الكلمة العربیة التي استخدمھا الشاھد إما "خارجا" أو "إلى األعلى"]، وأخبروه  
نھ لم یزر حمص قط من قبل. أخبر المحقق  أالمحقق  P23حقق: "كیف فّجرت الموكب في حمص؟" فأخبر یدیھ، وعّصبوا عینیھ. سألھ الم

P23  نھ قال ذلك، فأخبر  أنھ قد وقّع إفادة جاء فیھا  أP23    نھ ُضرب كل یوم، وأُمر وھو معصوب العینین بالتوقیع على الورقة. أالمحقق
  بأنھ   P23یتحدث المحقق. اتّھم المحقق  عّما    أنھ ال یعرف  أي   –اإلجابة نفسھا    P23سأل المحقق: "ماذا كنت تفعل في حلب؟" فأجاب  

   ضربا إلى أن فقد وعیھ [أو كاد؟]، وأعادوه إلى السجن مرة أخرى. P23 نوانالسجّ وأوسع  باقتیاده خارجا. انینالسجّ یكذب، وأمر 

سأل   [قّصة] حیاتھ كاملة بالتفصیل.  P23إلى األعلى/خارجا، وُوّجھت لھ األسئلة نفسھا، فأوضح    P23  نوانالسجّ وفي الیوم التالي، اقتاد  
ن تعرضھ للضرب قد حصل في الفرقة العاشرة؛  أح  عن الشخص الذي ضربھ، فقال إنھ كانت تغطیھ الدماء بكثرة، وأوض  P23المحقق  

إلى األعلى/خارجا لكي یستنشق بعض    P23، وأمرھم أیضا باقتیاد  )P23بمسح األرضیة (وتنظیفھا من دم    انینالسجّ حیث أمر المحقق  
في ھذه األثناء، ووصل مزید من المعتقلین    P23رائحة كریھة. وبعد ساعة أو اثنتین (داس أشخاص على    P23الھواء. وقد انبعثت من  

وجودھم عن سبب    P23من المعتقلین الجدد، وسألھم  وصل كثیرالسجن مجددا. في الیوم التالي،  إلى  P23 ن وانالسجّ في سیارات)، اقتاد 
حافلة رجال أمن،    جاء، فوصلتكانوا [یتجولون في الشوارع] لكون العید قد    أنھمم كانوا یرتدون ثیابا نظیفة، فأوضحوا  بأنھھناك، علما  

لیال كریھة.   P23عن مكان [توقیفھم]، فقالوا إن المكان ھو فرع الخطیب. وكانت رائحة    P23[واعتقلوھم]، واقتادوھم [إلى الفرع]، فسألھم  
بجانب الحائط، لكیال یلمسھ أحد.   زاویةوجلس لذلك في   ، وبعثت حتى أصغر اللمسات فیھ شعورا فوریّا باأللم،واكتظ السجن بالكثیرین

"أخرجوا ھذا الشخص من ھنا، فإن رائحتھ ال تُحتمل". ولم یكن بوسع المعتقلین الجلوس دوما   قائلین:وطرق [المعتقلون] باب [الزنزانة]،  
إلى التحقیق في الیوم التالي. ووجھ المحقق   P23  نوانالسجّ ، وبدأ تسیل منھ دماء سوداء. اقتاد  P23نظرا لوجود الكثیرین. وتقیح جسد  



International Research and 
Documentation Center  

 

باقتیاده خارجا، فأخذوه إلى مكان   انینالسجّ ، وأمر  P23اإلجابات نفسھا. لم یطق المحقق رائحة    P23األسئلة نفسھا، فأعطى    P23إلى  
  آخر (ال یذكر الوقت)، على فرض أنھ سیتلقى العالج فیھ ألنھ مریض، ولكنّھم استّمروا في ضربھ یومیا.

ولكنھ ال یذكر اسمھ.  إن اسم المكان حرستا، وھو مشفى في دوما،  P23عن اسم المكان الذي أُخذ إلیھ، فقال    P23سألت القاضي كیربر  
وأجاب النداء، سیعّرض نفسھ للضرب. [ُحجب االسم]    في حال نودي باسم  بأنھ"، و17إلى مكان آخر، وأخبروه بأن اسمھ ھو "  واقتادوه

سوطا ویضربون المعتقلین    نانوالسجّ ومورس الضرب على الدوام؛ حیث كان یقیّد المعتقلون في األسّرة باستخدام جنازیر حدیدیة، ثم یحضر  
 بسّكین.  P23، وطعن ظھر )انینالسجّ جاء شخص في اللیل (أثناء تبدیل وردیة  ن.ووھم مقید

أم   السكین عادیة  إذا كانت  القاضي كیربر ما  فاعتقد    مبضعاسألت  أو شفرة. وُضرب    أنھا  P23(سكین جراحیة)،    P23سكین عادیة 
 بالخراطیم/األنابیب المعدنیة بعد ذلك لثالثة أیام. 

الستراحة،   P23ما إذا احتاج    الصمت]. سألت القاضي كیربر  P23من المشفى، [فالتزم    ھجوخر  یةعن كیف  P23سألت القاضي كیربر  
  دقائق. 10-5استراحة لمدة  P23فطلب 

 *** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

 *** 

إن المعتقلین فقدوا وعیھم في بعض األحیان جّراء تعّرضھم للضرب والتعذیب   P23  غادر المشفى، فقالكیف    P23سألت القاضي كیربر  
مات الكثیرون، واعتقد   ، وقطعوا ذراعھ، وأعادوا زجھ في الزنزانة.نوانالسجّ بشكل دائم. [فعندما] قال شخص إن ذراعھ تؤلمھ، أخذه  

P23  ھذا المكان ھو الذي یحضرون إلیھ المعتقلین كي یلقوا حتفھم. كان ھناك كثیر من الجرحى، وانعدمت الرعایة الطبیّة؛ حیث كان    أن
التعذیب فقط. وسأل أحدُ  المشفى ألغراض    السّجان "، فاستمر  17بإن اسمھ "  P23، فأخبره  "ما اسمك؟" كل یوم  P23  انینالسجّ   ذلك 

 السّجانالحقیقي أم رقمھ، فقال    P23إذا كان یرید أن یعرف اسم  عّما    في نھایة األمر  السّجان  P23وسؤالھ عن اسمھ، فسأل    P23بضرب  
قائال: "ألم أُخبرك بأن تقول الرقم فقط،   السّجانباسمھ، فرّد    السّجان  P23وشتمھ: "االسم الحقیقي"، فأخبر    P23مستمر بضرب    وھو

منذ للتعذیب باستخدام وسائل كثیرة    P23. وكان التعذیب شدیدا، [وال توجد كلمات] تكفي لوصفھ. وتعّرض  P23ولیس اسمك؟"، وضرب  
  اعتقالھ وحتى لحظة وصولھ إلى المشفى. لحظة

ووصل إلى مرحلة لم یعد قادرا معھا على تحمل الضرب، وضربوه على رأسھ    سمع صراخا وأصوات ضرب بمجرد دخولھ فرع الخطیب.
قد استخدم   P23ولم یكن قادرا على تذكر أي شيء بعدھا [مالحظة من مراقب المحاكمة: لم تتم ترجمة ھذه الجملة نظرا ألن    وعیھ،وفقد  

حصل أیضا لمن كان بجانبھ   P23لـ الماء على الجمیع وضربوھم، فما حصل    نوانالسجّ رّش   ].الفوريكلمات عامیّة لم یفھمھا المترجم  
إْذ یتذّكر قول أحدھم: "لقد   حرجة؛فیما یخّص رأسھ وظھره و[فقدان] دمھ    P23ض لنفس الشيء]. وكانت حالة  [بمعنى أن الجمیع قد تعرّ 

مكان ما (ال یتذكّره)،   في  P23بـوألقوا   أمر ھذا الرجل. تخلّصوا منھ [مستخدًما نفس المصطلح الذي یشیر إلى التخلص من القمامة]".انتھى  
وھو طریح األرض، ولم یستطع أن یزیلھ عنھ. وتمنّى لو أن األرض [ابتلعتھ] لكیال یراه أحد، وأراد أن یختفي. وتوقفت ذباب  ال  اهوغطّ 

الحدیث، ولكنّھ لم یستطع. أحضر السائق    P23حدث، وعن ھویّتھ، وعن مكان منزلھ، فأراد  عّما    أجرة، فرفعھ سائقھا برفق، وسألھسیارة  
، P23إنھ یعرف رقم ھاتف والدتھ، فاتّصل السائق بوالدة/عائلة    P23زجاجة ماء، وغسل وجھھ، ووضعھ في سیارة األجرة. وقال    P23لـ

وأنھم على استعداد بأن یدفعوا للسائق ما یرید من المال.    ، P23وأخبرت عائلتھ السائق بأن یحضر    .P23ى  قد عثر عل  بأنھوأخبرھم  
وعّمھ، وباقي أشقائھ وشقیقاتھ حاضرین. فحملوه من السیارة إلى المنزل، وحمدوا   ،P23إلى منزلھ، وكان شقیق  P23فاصطحب السائق 

لیس بوسعھ فعل أي شيء   بأنھعاجزا عن الكالم، فأخذوه إلى الطبیب فورا الذي أخبرھم    P23وكان   هللا على أنھ ال یزال على قید الحیاة. 
برفقة    P23وسافر ُحقنةً، ومسكنات ألم، وأدویة أخرى.  P23مغادرة البالد [طلبا للعالج]، وأعطى الطبیب    P23لھ، وأنھ یتعیّن على  

فیھ لثالثة أشھر. وعانى من   P23عائلتھ إلى األردن بالسیارة في الیوم التالي، وتوجھوا مباشرة إلى أحد المشافي التخصصیة، حیث مكث 
   ، وصور.مقطع فیدیووكان بحوزتھ  كثیر من اإلصابات في ظھره،

قدرا كبیرا من التفاصیل، ولكن كان لدیھ   P23فلم یتذّكر    سألت القاضي كیربر ما إذا التقطت الشرطة النرویجیة صوًرا فوتوغرافیة لھ،
 وقد بدت علیھ ندب وآثار إصابات]. P23التقطھ العائلة لھ قبل العملیة وبعدھا. [عرضت القاضي كیربر صورة لظھر  مقطع فیدیو
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 ذلك. P23ر ، فأق2017ما إذا كان قادرا على أن یقر بأن الصورة ھي صورتھ في العام  P23سألت القاضي كیربر 

 تقریبا. 2011إنھ اعتقل في العام  P23فقال  ،P23سألت القاضي كیربر متى اعتقل  

  یتذكر متى تلقت والدتھ اتصاال [من قبل سائق سیارة األجرة]، فلم یفھم السؤال. P23سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

، وأرادت معرفة ما إذا كان  2019قد ذكر تاریخ نقلھ أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة في العام    P23أشارت القاضي كیربر إلى أن  
P23    یتذكر ذلك التاریخ، فقالP23    نظرا  كان  في وقت العید، ولكنھ ال یتذكر التاریخ، وإن علمھ بذلك  ،  2011إن ذلك قد وقع في العام

  لكونھ قد سأل المعتقلین الجدد عندما وصلوا إلى السجن؛ حیث أخبروه بأن العید قد حّل، وأنھم كانوا في السوق [عندما اعتُقلوا].

التاریخ قد یكون صحیحا نظرا ألنھ   أن  P23في المحضر، فاعتقد    2011  ،آب/ أغسطس  26قالت القاضي كیربر إنھ ورد ذكر التاریخ  
العام   في  المحاكمة:  مراقب  من  [مالحظة  بعد رمضان.  یحّل  العید  وأن  في رمضان،  بتاریخ  2011اعتقل  انتھى شھر رمضان   ،29 

  آب/أغسطس]. 30بتاریخ آب/أغسطس، وحّل أول أیام عید الفطر 

 "صحیح".:P23لتاریخ أول أیام العید، فقال  موفقسألت القاضي كیربر ما إذا كان [التاریخ المذكور] 

یرید أن    P23[  إذا كانعّما    إذا كان بوسعھ أن یستمر ألنھا الحظت أنھ بدا غیر مرتاح، فسألت القاضي كیربرعّما    سألت القاضي كیربر
 یرید استراحة].ال [إنھ  P23یحصل على استراحة]، فقال 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

  قلوا معھ.إن كثیرین قد اعتُ   P23برفقة آخرین، فقال  مرة P23قل سأل القاضي فیدنیر ما إذا اعتُ 

 أو خمسة أیام تقریبا. أربعة P23في فرع الخطیب، فقال  P23سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي قضاھا 

 "حسنا"، وشكرھا.  :P23بأن یعلمھا عندما یرید أن یحصل على استراحة، فقال  P23أخبرت القاضي كیربر 

إنھ لم یصب بجمیع تلك   P23إذا كانت اإلصابات الظاھرة في الصورة قد لحقت بھ في فرع الخطیب، فقال  عّما    P23سأل القاضي فیدنیر  
 اإلصابات في فرع الخطیب.

ضربھ على ظھره، وتلك    عن]إلى أن [اإلصابات الناجمة    P23اإلصابات التي لحقت بھ في فرع الخطیب، فأشار  سأل القاضي فیدنیر عن  
  الناجمة [عند تعرضھ] للضرب على جنبھ عندما نزل الدرج.

] السجانین[أحد    إن  P23للضرب (مثال: على الدرج، وأثناء جلسات التحقیق، وما إلى ذلك)، فقال    P23سأل القاضي فیدنیر متى تعرض  
إلى الخارج ویؤدبھ ومن    P23] أن یقتاد  السّجانالجواب الذي أراده] أخبر [المحقق] [وقف خلفھ أثناء التحقیق وضربھ، وعندما لم یسمع [

  ثم أن یعیده.

حقیق] مجددا في الیوم ] اقتاده خارجا، وضربھ، ثم أعاده إلى التحقیق، وخضع [للتالسّجانإن [  P23حدث، فقال  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  التالي.

، وكانت بالدماء  ثیابھ   امتألتإنھ لم یكن یرتدي [ثیابا]؛ حیث    P23في فرع الخطیب، فقال    P23كان یرتدیھ  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  تنبعث منھا رائحة كریھة، فقام بنزعھا.

 ذلك.  P23عاریًا عندما تعرض للضرب، فأقر  P23إذا كان عّما  سأل القاضي فیدنیر

ضوا  ذلك، وقال إن [المعتقلین] تعرّ  P23قد تعرض للضرب على جروحھ في فرع الخطیب، فأقر  P23إذا كان عّما  سأل القاضي فیدنیر
 للضرب واالقتیاد خارجا، وداس الناس علیھم. 
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إنھ یوجد كثیر من األشخاص داخل غرفة صغیرة، فلم    P23زانة، فقال  سأل القاضي فیدنیر ما إذا حدث ذلك أثناء التحقیق أو داخل الزن
الجلوس إال في حال ثنى ساقیھ، وكانت ساق أحدھم فوق ساقیھ. لقد كانت الزنزانة مكتظة، ولم یستطع أحد أن یدخل إلیھا،    P23یستطع  

  نادوا على اسمھ واقتادوه خارجا.] األشخاص داخلھا، وإذا أرادوا استدعاء أحدھم، نوانالسجّ لذا لم یضرب [

إنھم اقتادوه إلى    P23وتعاملوا مع إصاباتھ عندما اقتادوه إلى األعلى/خارًجا، فقال    P23]  نوانالسجّ سأل القاضي فیدنیر كیف عامل [
معتقل،    بأنھاألعلى/خارًجا نظرا لرائحتھ الكریھة، وكان كل من یدخل ویخرج یضربھ وھو في األعلى/في الخارج، حیث كانوا على علم  

  ینتظر أن یعود [إلى الداخل]. بأنھو

 ذلك.  P23حدث ذلك في الخارج، فأقر  إذاعّما  سأل القاضي فیدنیر

إنھ كان ملقًى أرضا، وكان بوسعھ مشاھدة   P23معتقلین في الخارج، وعن كیفیة معاملتھم، فقال    P23إذا شاھد  عّما    سأل القاضي فیدنیر
أُخرِ  العینین.  أبوابھا، وینھال  القلیل من أسفل عصابة  على   نوانالسجّ ج األشخاص من حافالت صغیرة، حیث كانت تُركن بعیدا، وتُفتَح 

 المعتقلین بالركل والشتائم.

 .اثالثً إنھ خضع للتحقیق مرتین أو  P23، فقال فیھا P23عن عدد المرات التي تم التحقیق مع   ل القاضي فیدنیرسأ

ن: أي في كل مرة خضع فیھا للتحقیق؛ یب مرترِ للضرب أثناء التحقیق، فقال إنھ ضُ   P23ض  سأل القاضي فیدنیر عن مدى تكرار تعرّ 
 للمحقق، ثم اقتادوه إلى الخارج وضربوه. P23إلى األعلى/خارجا، ولم تَُرق أجوبة  نوالسجان حیث اقتاده 

إنھ كان یوجد شخص یقف خلفھ   P23فقال   في حضرة المحقق،  P23إذا ُضِرب  عّما    أو  P23إذا ضرب المحقق  عّما    سأل القاضي فیدنیر
واقفا،    P23من الخلف على ظھره، وجّره خارًجا. لم یكن    P23، أو أنك لن تعترف"، ثم ضرب  ال تفھمّرة: "على ما یبدو أنك  والذي قال م

  حیث كان دائما على األرض.

إنھ تم اقتیاده إلى    P23عن المكان الذي أجري فیھ التحقیق (مثال: الطابق الذي یعلو زنزانتھ، أو الكائن أسفلھا)، فقال    سأل القاضي فیدنیر
 إلى المطبخ. P23وفي إحدى المرات، قاموا بجر  إلى الیسار. یقع خطوتین ي كانذالطابق العلوّي، وإنھ یذكر أحد المكاتب ال

  إنھ استُجوب ھناك قبل أن تتم إعادتھ إلى مكان التحقیق. P23في المطبخ، فقال  P23التحقیق مع إذا تم عّما  سأل القاضي فیدنیر

لم یستطع رؤیة أي شيء بسبب عصابة    إنھ  P23ا إذا كان فیھ نافذة، فقال  ◌ّ سأل القاضي فیدنیر عن الطابق الذي یقع فیھ المطبخ، وعم
  أن العصابة لم تكن في مكانھا. ن وانالسجّ العینین؛ وقد تحدث مشكلة كبیرة إذا رأى 

ذلك، وأشار إلى أنھ لم یكن بوسع المعتقلین تمییز اللیل من   P23إذا كانت الزنزانة تحت مستوى األرض، فأقر  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  النھار.

إنھ   P23شخصا؟]، فقال    15أو    10[على سبیل المثال:    P23في زنزانة  كانوا موجودین  سأل القاضي فیدنیر عن عدد األشخاص الذین  
شخص؛ حیث لم یكن بوسع أحدھم أن یجلس، فقد كان الناس فوق بعضھم. وفي حال أراد أحدھم استخدام دورة   400فیھا ما یقرب من    كان

  المیاه، توجب علیھ أن یدوس على اآلخرین في طریقھ.

لى دورة المیاه  إنھ لم یتذكر وجود أي نوافذ، ولكن ذھب الكثیرین إ  P23فقال   إذا كان ھناك نافذة أو نظام تھویة،عّما    سأل القاضي فیدنیر
   فقد كانت كل النوافذ داخلیة، ولكنھ ال یتذكر. لكي یتنفسوا،

التي أدلى بھا أثناء التحقیق معھ من قبل الشرطة والتي قال فیھا إنھ "ُوجدت في الزنزانة نافذة، ولكن،  P23أشار القاضي فیدنیر إلى إفادة 
"نعم"، ُوجدت نافذة في   P23لم یستطع أحد رؤیة الضوء منھا. ولم یكن ھناك متّسع للجلوس، وكنت أتألم في حال لمسني أحدھم"، فقال  

كان ھناك ساعة معلقة على    بأنھلھا لكي یعرف الوقت [مالحظة من مراقب المحاكمة: یبدو  الزنزانة، وتذكر محاولتھ بأن ینظر من خال
 الحائط الكائن خلف النافذة، وكانت الرؤیة مشوشة بسبب النافذة نفسھا].
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"ال، لربما كان ذلك  ، ثم قال  ا%، ولكنھ یذكر أنھ تناول حساء وتفاحً 100ال یتذكر ذلك    إنھ  P23سأل القاضي فیدنیر عن الطعام، فقال  
  بطاطس مسلوقة في واقع األمر".

إنھ لم یتعرضوا جمیعا لإلصابات، ولكن    P23سأل القاضي فیدنیر عن أحوال المعتقلین اآلخرین (ما إذا لحقت بھم إصابات أیضا)، فقال  
  م یكن [جمیع المعتقلین] متشابھین.وكان ھناك أناس جدد ممن أتوا بھم من الشارع وألقوا بھم في الزنزانة، فل تعرض بعضھم للضرب.

إنھ جرى استدعاء بعض من المصابین للتحقیق. وفي    P23فقال    المصابین، ] المعتقلین  نوانالسجّ إذا استدعى [عّما    سأل القاضي فیدنیر
   شخصا، وأعطوه قرصین من الدواء من خالل فتحة الباب.  نوانالسجّ إحدى المرات، استدعى 

ال یذكر ذلك، ولكنھم تحدثوا عن عدد    إنھ  P23مع المعتقلین اآلخرین عن التحقیق معھم، فقال    P23إذا تحدث  عّما    سأل القاضي فیدنیر
التي مضت على اعتقالھم، وعما حّل بھم. وعندما ُزج   [أثناء   P23األیام  بدایة األمر، نصحھ معتقل آخر بأن یعترف  الزنزانة في  في 

  وتكلم قبل أن یقدموا على ضربك وقتلك"].  [: اعترفویقتلونھ  P23] ن وانالسجّ التحقیق] لكیال یضرب [

أثناء   اأنھ سمع أصوات ضرب وصراخً   P23إذا سمع أصوات أشخاص وھم یتعرضون للتعذیب، فأوضح  عّما    P23ي فیدنیر  سأل القاض
 توجھھ إلى الطابق السفلي، وسمع أیضا [حدیثا من بعض المعتقلین] بأن فالنا كان یتم تعذیبھ. 

ال یتذكر سماع تلك األصوات في الغرفة، ولكنھ    إنھ  P23تلك األصوات داخل غرفة التحقیق، فقال    P23إذا سمع  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  الطابق السفلي. في وجوده یذكر سماع صرخات أثناء 

 ذلك.  P23إذا اعتقل في الفرقة العاشرة، وفرع الخطیب، ومشفى حرستا العسكري، فأقر عّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

  في المشفى.وجوده إنھ قد شاھد جثثا یومیا أثناء  P23إذا شاھد جثثا، ومكانھا، فقال عّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

  إنھ شاھد الكثیر من الجثث في المشفى. P23، فقال P23سأل القاضي فیدنیر عن عدد الجثث التي شاھدھا 

  "ال"، وإنھ شاھد الجثث في المشفى في حرستا.:P23إذا شاھد جثثا في الفرقة العاشرة، فقال عّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

شاھد التعذیب    وإنماإنھ لم یشاھد أي جثة في فرع الخطیب،    P23جثثا في فرع الخطیب، فقال    P23إذا شاھد  عّما    سأل القاضي فیدنیر
 فقط. 

"ال". وكان ھناك ضابط یعرف والده، فتوجھ والده إلى الضابط الذي :P23باعتقالھ، فقال  P23ت عائلة مَ إذا أٌعلِ عّما  سأل القاضي فیدنیر
  P23[في الفرع الذي یعمل فیھ الضابط]، ولم یكن بخیر. وعندما وصل  موجوًدا    P23ولكن لم یكن   أخبره بأن "ابنك معنا، وھو بخیر"،

المال للضابط الذي   P23مال كي یعتنوا بك". [دفع والد  المنزل، أخبرتھ والدتھ بأن "والدك قد دأب على زیارة أحد الضباط، وإعطائھ الإلى  
  وحالتھ]. P23  وجودكان یكذب بشأن مكان 

أنھ فقد وعیھ مرة عندما طرق [المعتقلون] اآلخرون الباب   P23وعیھ في فرع الخطیب، فتذكر    P23إذا فقد  عّما    سأل القاضي فیدنیر
 ".]P23["بالمجيء وتفقّد  ]السجانین[وأخبروا 

 : "نعم".P23أن یحصل على استراحة، فقال  دإذا كان یریعّما  P23سأل القاضي فیدنیر 

دقائق، ثم شرع بالبكاء، فاعتذر، وقال إنھ تذكر والده الذي توفي العام    10فقال    الوقت،من    P23فسألت القاضي كیربر عن كم یحتاج  
 الماضي، والذي لم یره لمدة طویلة.

 *** 

 دقیقة]  30[استراحة لمدة 
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 *** 

من   ، واعتذر على ما تسبب بھP23  االستراحة، فشكرھا  أثناء  واسترجع نشاطھقد ھدأ من روعھ،    P23قالت القاضي كیربر إنھا تأمل أن  
 إزعاج. 

 أیام تقریبا. ثالثة P23في الفرقة العاشرة، فقال  P23سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي قضاھا 

  إنھ لم یكن ھناك أي عالج. P23أو المعتقلون اآلخرون العالج في مشفى حرستا، فقال  P23 إذا تلقىعّما  سأل القاضي فیدنیر

ن بالسالسل  ا[مقید  ان یوجد شخصكان إنھ    P23فقال    ،P23في المشفى مع    كانوا موجودینسأل القاضي فیدنیر عن عدد األشخاص الذین  
 شخصا. 40سریرا، وما یقارب  20بأن ھناك  سریر، واعتقدالحدیدیة] على كل 

، فیجیبون أحدھم شیئا"نعم". إذا طلب    :P23لھا، فقال    P23إذا تعرض اآلخرون لإلساءة كتلك التي تعرض  عّما    سأل القاضي فیدنیر
  [طلبھ] بإلحاق األلم بھ [أي إذا طلب أحد دواًء، فسوف یوسعونھ ضربًا عوضا عن ذلك].

وقال شارمر   وقال بوكر إن للدفاع الرأي ذاتھ، إنھ لیس لدى االدعاء العام أي أسئلة.  تعلى مثولھ أمام المحكمة، وقال  P23بولتس    تشكر
  نفس الشيء أیضا.

  ُسمح للشاھد باالنصراف.

 صباحا. 11:00ُرفعت الجلسة في تمام الساعة 

  صباحا. 9:30في تمام الساعة  2020 ،كانون األول/دیسمبر 6ستعقد جلسة المحاكمة التالیة بتاریخ 

 


