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

 لمراقبة المحاكمة  19التقریر 
 تشرین الثاني/نوفمبر  26و 25تواریخ الجلسات 

 

  .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  25 –الیوم السادس واألربعون للمحاكمة 

، وھو معتقل سابق في الخطیب، بشھادتھ حول تجربتھ في العالج من إصابة وتحّدث عن الظروف التي أجبر المعتقلون P20 أدلى
من قبل ضابط   P20 المصابون بجروح على تحّملھا دون أي مساعدة طبیة حقیقیة. وأثناء اعتقالھ لمرتین في الخطیب، استُجوب

مخططین توضیحیین یبیّنان  P20 لم یستطع تذّكر لھجة المحقق. ورسم P20 مة “أنیق”، بمالمح ممیزة وشامة. غیر أنوصفھ بكل
إن  P20 إلى التباین بین المكتب الھادئ وظروف االكتظاظ في الزنزانة. وقال اخریطة مكتب المحقق وزنزانة المعتقلین، مشیرً 

ي أشبھ بعملیات االختطاف، حیث لم یتم إبالغ عائلتھ وأصدقائھ بمكان وجوده أو ما إذا كان  االعتقاالت التي تقوم بھا الدولة سریة وھ
 P20 على صورة أنور أثناء استجوابھ من قبل الشرطة الفرنسیة واأللمانیة. وكان P20 على قید الحیاة. وبعد مغادرة سوریا، تعّرف

أنور ھو الشخص   %“بأن90بنسبة   اكان” متأكدً مرفوعة وقال إنھ  قد تعّرف على أنور في جلسة تحقیق عندما كانت عصابة عینیھ
 .إلى أنور وقال إنھ واثق من أنھ نفس الرجل الذي استجوبھ وضربھ في الخطیب P20 الذي حقّق معھ. وأثناء جلسة المحكمة، أشار

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  26 –الیوم السابع واألربعون للمحاكمة 

 P20التفاصیل عندما تعرف على صورة أنور أثناء استجواب الشرطة. وكان ھناك قلق من أن  ااإلدالء بشھادتھ موّضحً  P20واصل 
من  ىاالستجواب األولجلسة شعر بالضغط خالل جلسة المحكمة، ومع ذلك، ذكر أنھ كان یشارك في المحاكمة بمحض إرادتھ. وذكر أن 

إلى التعرف على أنور. وأّدت أخطاء الترجمة  تأقصر وأدّ  تكان ة االستجواب الثانیجلسة كن ھ بسوریا، لتقبل الشرطة في فرنسا ذّكر
من قبل الشرطة وكذلك حول ما إذا كان المحقق، الذي أطلق علیھ  P20إلى سوء الفھم واالرتباك بشأن الجدول الزمني الستجواب 

P20  ًارسمیً  ااسم أنور، یرتدي زی. 

  

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

ما ھو مجّرد لجلسات المحاكمة؛ وإن اھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً 
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  25 –واألربعون للمحاكمة الیوم السادس 

 .من وسائل اإلعالم  فردینو أشخاصأربعة  بحضور. اصباحً  9:30الساعة  الجلسةبدأت 

  شارلوت فورستر بالدینیوس محامیة المدعینوحضرت حاضرین.   أومیشینباتریك كروكر والدكتورة آنا  الدكتور المدعین یكن محامیالم 
 .حمدكبدیل لمحامي المدعین خبیب علي م

 .وجلس بین ممثلي المدعین P12 حضر

  2.لم یتم التعریف بھاقاعة المحكمة برفقة محامیتھ السیدة فون دیر بیرنس وامرأة أخرى   P20دخل

ھذه التوجیھات وجلست في وامتثلت المرأة ل[كانت ترغب  المرأة الجلوس في المقدمة بجانب الشاھد إذا ھ بإمكانقالت القاضي كیربر إن
 .ھ]تالمقدمة بجانب الشاھد ومحامی

سأل محامي الدفاع مایكل بوكر عن  فمعلومات شخصیة.  تقدیمعلى عائلتھ في سوریا وال یرید  یخافبیرنس إن الشاھد  رقالت فون دی
قد یسبب   P20 ن اسمإو حساسالوضع  إن فون دیر بیرنس تقال فعن عواقب شھادتھ في سوریا.   واستفسرالمرأة التي رافقت الشاھد 

قال ففي الیوم السابق بخصوص طلب عدم مشاركة ھذه المعلومات.  عبر الفاكس. قالت القاضي كیربر إنھا تلقت رسالة لعائلتھمشاكل 
 .من الوثیقة] انسخً  القاضي كیربروّزعت [ تلك الرسالةبوكر إنھ یود إلقاء نظرة على 

 .]ةسماعحصلت على ال[للترجمة  ة رأسإذا كان بإمكان المرأة التي ترافقھم الحصول على سماع عّماسألت فون دیر بیرنس 

 .قاعة المحكمة حتى تتخذ المحكمة قرارھاطلبت القاضي كیربر من األشخاص الحاضرین واإلعالمیین مغادرة 

 .دقائق] ُسمح لألشخاص الحاضرین بالعودة إلى قاعة المحكمة 10 - 5[بعد حوالي  10:55في الساعة 

 .تقدیم معلومات شخصیة وعدمبتغطیة وجھھ  P12ح لـ أعلنت القاضي كیربر أنھ سیسم

 .وتم إبالغھ بحقوقھ كشاھد P20 تمت تالوة التعلیمات على

 P20شھادة 

، P20 أجابفأو المصاھرة.  نسببالمتھم سواء بال قرابة صلةربطھ ت تیرید توضیح ما إذا كان P20القاضي كیربر ما إذا كان  تسأل
 .صلة قرابةلیس ھناك ال، 

وترید معرفة سبب وكیفیة   إخبار المحكمة عن سیرتھ الذاتیة. وأوضحت أن المحكمة تعلم أنھ كان معتقًال  P20طلبت القاضي كیربر من 
یقم  إلى أنھ لم  P20مرتین. أشار  اعتُِقلإنھ سیتحدث بشكل عام عن اعتقالھ في الخطیب حیث  P20قال فمع النظام. نزاع دخولھ في 

 25كان االعتقال األول من حیث [كان یعني أن األرقام/التواریخ قد ال تكون دقیقة للغایة].  واألرقامأي شيء فیما یتعلق بذاكرتھ  بتحضیر
. 2012 ،یولیو/تموز 10حتى  2012 ،أبریل/نیسان 5الثاني من كان االعتقال ، و2011 ،أبریل/نیسان 1حتى  2011 ،مارس/آذار

"قوات حفظ  و بدأت قوات األمن بالھجوم مع المیلیشیاتحیث مشق. وكان سبب االعتقال األول ھو المشاركة في مظاھرة في دوما بریف د 
عند وقلوا في حافالت صغیرة إلى الخطیب. على األرجح یشیر إلى "قوات مكافحة الشغب"]. تعرضوا للضرب المبرح ونُ كان النظام" [
في الفروع األخرى، حیث یتعرض المعتقلون للضرب المبرح دون توجیھ تھم إلیھم.  جرت العادة ، كما استقبال ، كان ھناك حفلوصولھم
  سرتكُ أصیب بجروح خطیرة ووعصا /بھراوةمرات على عینھ  عشر –وفي الحافلة الصغیرة  الساحة/المیدانفي للضرب  P20 تعّرض
. سقط على األرض ولم یستطع التنفس.  ن أضالعھم ضلعین ور فيمما تسبب في كس عنصرمن قبل  ل كِ فقد رُ  ،داخل الخطیبأما . أسنانھ

 الزنزانةكانت   .معتقًال  70مع  امربعً  امترً  70بسقف حدیدي تبلغ مساحتھا حوالي  زنزانة إلى اقتیدو ،أربع درجات لألعلى  P20ل مِ حُ و
خلف  یوجد حیث كان باللون األبیض ( احدیثً كما لو كانت مطلیة تبدو الزنزانة الكبیرة ت كانغرف التحقیق والمكاتب اإلداریة.  تطل على

دون  الذي تماألمر الجرحى وخیاطة الجروح،  لمساعدةاللون األبیض دم أحمر). بعد ساعات قلیلة، دخل مسعفون من الھالل األحمر 
) مع  مشفىھناك (إلى ال إلى P20 لقِ . نُ مشفىوطلب نقلھ إلى ال P20بعد ذلك، قام أحد المسعفین بتسجیل اسم وصحیة. ال مراعاة للشروط

المجتھد حیث كان ھناك أشخاص وزوار   قسم الطوارئ في مشفىإلى  وأُدخلوامتحركة.  بكراسيّ  تقییدھمتم حیث خمسة أشخاص آخرین. 
 

باإلضافة إلى  )،1(الفقرة  أثناء استجوابھم بأن یرافقھم محامٍ  الجرائم، یُسمح لضحایا )StPO( من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني   406fللمادة  اوفقً  2
 الدعم النفسي. من أجل) 2الشاھد (الفقرة /بھ الضحیة ثقیشخص آخر 
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[من قبل  والبصق علیھ ةھانلإل تعّرض. اكان قناصً  P20كانوا یخبرون الناس أن و، P20  مع . كان ھناك خمسة عناصر مسلحیننآخرو
أنھ في حالة  ب للعامة اوطلب تسجیل رقم ثالثي (كان معروفً  فتدخل عنصرعن اسمھ.  P20بعد ذلك، سأل الطبیب و. مشفى] في الالناس

  كانإلى النھوض،  P20إذا احتاج وبعنف من قبل الطبیب وفي قسم الطوارئ.  P20 ت معاملةتمواسم).  أي یتوفر لنف ، ما وفاة شخص
  اقیل لھ إنھ لن یكون قادرً . حیث P20ن فحص عیتم سینیة على الصدر والشعة فحص باألتم إجراء وبسحبھ بعنف.  یقوم رجل األمن

وھو  الطبیة الوصفة الخطیب عناصرأحد  مّزق. في الحافلة، ةوتم إعطاؤه حقن سریرإلى ال P20أُعید وعلى الرؤیة بتلك العین بعد اآلن. 
 أن یموتوا. ینبغيوالمعتقلین اآلخرین  ھو إنھلھ  قائًال  P20لـالشتائم  یكیل

 P20قال فاألشعة السینیة. إجراء فحص إذا كان یعاني من مشكلة في الصدر بعد  عّما P20إذا كان قد تم إخبار  ماالقاضي كیربر  تسأل
 .تم تمزیقھا أعطي دواء ووصفة طبیة  حیثإنھ ال یعلم، 

 كسور في ضلعین.ل تعّرضأنھ  P20إذا كان قد أصیب بكسور في الضلوع. فأجاب  عّماسألت القاضي كیربر 

نھم لسبب ما لم یتمكنوا من إ P20وقالوا لـحمدان   مشفىإلى  في وقت الحقإنھ ذھب  P20قال فذلك.  عِلمالقاضي كیربر كیف   تسأل
 ].P20 تمت مقاطعةالمجتھد ... [ مشفىفي  طبیبالفحص عینھ، ألن  

بعد ستة أشھر من  حیث إنھ تمكن من الرؤیة مرة أخرى إنھا كانت معلومة خاطئة.  P20فقال قاطعتھ القاضي كیربر قائلةً "واآلن؟". 
 .العالج بالدواء

تم استدعاء وبأعقاب البنادق رغم حالتھ الصحیة.  ض للضربوتعرّ )  مشفىعاد [نُِقل] إلى الخطیب (بعد خروجھ من ال إنھ قائًال  P20تابع 
P20  ولم یكن. للتحقیقفي الیوم التالي P20  دخلوما إذا كان في الطابق الثاني أو الثالث ألنھ كان معصوب العینین. یعرف P20 

كان یتم إلى "زي رسمي" و بدلة كلمة م ترجمةكان ھناك ضابط یرتدي بدلة [في بعض األحیان تحیث غرفة مختلفة عن الغرف العادیة. 
 اوحذاًء رسمیً ] اتسبب ھذا في بعض سوء الفھم الحقً حیث ". ةعسكری بدلة" ككلمة"، وھي لیست دقیقة بدلة عسكریة" فھمھا على أنھا

جماعة  ل تابع] العائلة[بشكل غیر مباشر] إنھ [أحد أفراد  قائًال  P20بأحد أقارب  عالقاتھعن  P20سأل [الضابط/المحقق] و. االمعً 
شعر أنھا   P20بانتمائھ إلى جماعة إسالمیة مقاتلة. وقد كانت صدمة إلى حد ما، لكن  P20اتھم الضابط/المحقق و اإلخوان المسلمین.

وقام مرتین  P20صفع المحقق ف. انھائیً  متدینةغیر  ةملحد تكان ألن عائلتھ  ةمنطقی یطرح اسئلةأن  منھ P20 فطلبكانت مزحة. 
 ُرفعت العصابة ، ولكنتمایلیَ بخیر وكان  لم تكن P20عین   مع أنمن التعرف علیھ/تمییزه.  P20 وتمكن. بضربھ على بطنھ بركبتھ

إنھ   P20قال و. حدد ھویتھوتعرف علیھ/ P20، ولكن عندما رفع رأسھ، رآه P20كان المحقق یقف على مسافة من و. لألعلى قلیًال 
٪] أنھ [المحقق] ھو نفس الشخص في الصورة التي نُشرت في وسائل اإلعالم 90٪ [وھو متأكد بنسبة 90یستطیع أن یؤكد بنسبة 

   .أنور رسالن بخصوص

 أعاله]. P20أراد بوكر التأكد من فھمھ وسأل ما إذا كان الشاھد قد قال إنھ تعرف على المتھم. [قام المترجم بتكرار إجابة 

إلى الطابق السفلي إلى نفس الزنزانة الكبیرة ذات السقف   قاموا بنقلھ إن عناصر P20قال فحدث بعد ذلك.  عّماسألت القاضي كیربر 
جاء من منطقة أخرى)   مع األخذ في االعتبار أنھبشأن مشاركتھ في مظاھرة في دوما ( التحقیق معھفي الیوم التالي، تم والحدیدي. 

م  دقیقة، أ 30عني أنھ تعرض للتعذیب لمدة ی P20في غضون نصف ساعة [لم یكن من الواضح ما إذا كان  و  3الفلقة.بوتعرض للتعذیب 
ب  تعرض للضروفي مظاھرة.  بمشاركتھ إلى الزنزانة. ولم یعترف  P20]، عاد لتلك المدة ادام بأكملھ باإلضافة إلى التعذیب أن التحقیق

تم اإلفراج عنھم بعد إجبارھم على التوقیع على ورقة بیضاء وفي مظاھرة.  بمشاركتھ P20، اعترف  وبعد ذلكمرتین أو ثالث مرات. 
عنھم]. كان ھذا كل شيء یتعلق   وتم اإلفراجبلدیة دوما [ ساحةتعھد بعدم التظاھر مرة أخرى. تم نقلھم بالحافلة إلى وھي   –وورقة أخرى 

 قل مع...واعتُ  بریلأ/نیسان 5مكتب في  تم اقتحامالثاني فقد لالعتقال  بالنسبة ماأ باالعتقال األول. 

تم نقل خمسة أشخاص إلى حیث  . 2012عام أنھ كان في  P20 فأجابعن العام الذي حدث فیھ ذلك.  وسألتقاطعتھ القاضي كیربر 
وجود صور ضد الرئیس بشار األسد على جھاز  المبرح ھو  ضرب  التحقیق وال سببكان والمبرح.  وتعرضوا للضرب 40القسم 

  الزنزانةواألربعة اآلخرین إلى الخطیب إلى نفس المكان (نفس  P20في الیوم التالي، تم نقل و. اعنیفً   تحقیقكان الوالمحمول.  حاسوبال
بعد أسبوع [من الجلوس/البقاء ھناك]، سمح لھم مدیر السجن  و) لمدة أسبوع. الزنزانةفي الممر (المؤدي إلى  واظلقبل ذلك، والكبیرة). 

 الزنزانة الكبیرةفي كان یوجد و. الزنزانةالشخص بالضبط) بدخول  ذلك  كانیعرف من یكن لم  P20، ولكن امعروفً  اھذا مصطلحً كان (
ببساطة، حیث إنھ   – يشللملم یكن ھناك مكان  ھذا العدد من األشخاص. اولكنھ أحصى تقریبً  ،امتأكدً  P20لم یكن و. معتقًال  350حوالي 

للضرب عدة مرات من   P20تعرض حیث ( تلك الزنزانةبعد أسبوعین في و. فوقھمكان على المرء أن یدوس على اآلخرین أو یسقط 

 
 الفلقة ھي ممارسة تعذیب حیث یتم ضرب المعتقلین على أخمص القدمین.  3
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ھناك لمدة خمسة أیام، قبل  وبقيآخر.  معتقًال  50مظلمة حیث كان ھناك  زنزانةبنقلھ إلى  P20معاقبة  تغضب ومیماتي)، تم يقبل أب
. للتحقیقواألربعة اآلخرین الذین تم القبض علیھ معھم]  P20بعد أربعة أیام، تم أخذھم [والكبیرة.  الزنزانةمرة أخرى إلى  یتم نقلھأن 

المحمولة).  حاسوب، أخذوا أجھزة ال40في القسم  اعتقالھم(عندما تم  مة واضحةالتھ تالمحمول وكان حاسوبال بحوزتھم جھاز لم یكنو
إنھ من المعارضة   P20والمحقق عن االعتقال األول وقال  P20فتحدث  سبب اعتقالھ.عن عن سبب مجیئھ و P20سأل المحقق  و
 لشریفةالمعارضة اموقف و P20موقف  ب[المحقق]  اعترفوأنھ یدعم الحوار الدیمقراطي مع الرئیس. بناًء على ذلك،  شریفة (الوطنیة) ال

" مصطلح سوري یشیر إلى األشخاص الذین یدعمون بشار األسد لكنھم یقولون  الشریفةبشار األسد ["المعارضة الذي یقبل ب (الوطنیة)
م لیسوا من الموالین لألسد ولكنھ لح دقیق یشیر إلى أن الشخص ال یدعم "المعارضة"، مصط وھوعالنیة إنھم یعارضون الحكومة.  

، نُقل مع أربعة آخرین إلى التحقیق. وبعد أربعة أیام من ھذا ایومً  21 لما مجموعھھناك  حیث بقيإلى الزنزانة.  P20]. ثم أُعید اظاھریً 
 المخابرات العامة في كفرسوسة، وھي قصة مختلفة. إدارة

لمدة ستة  انھ بخصوص عینھ، فقد تلقى عالجً إ P20قال فبعد تلك التجربة. وكیف حال عینھ الیوم  كیف حالھ P20القاضي كیربر  تسأل
قال إنھ لیس لدیھ الشجاعة للذھاب إلى طبیب وروایة ولكنھ یعاني من مشاكل نفسیة. و ویستطیع التنفس،أسنانھ  وقام بإصالحأشھر. 
  لوحات]./اسكتشاترسوم [  وم بالرسمویقلكنھ تحسن وقصتھ، 

 ما تراوده كوابیس.  اذلك، حیث إنھ دائمً  P20أم تراوده كوابیس. فنفى  اینام جیدً  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

أنھ درس وتخرج، ولكنھ ال یزال یعاني من مشاكل نفسیة وتوتر ونوبات  P20إذا كان قد أكمل دراستھ. فأجاب  عّماسألت القاضي كیربر 
 ھلع. 

 أنھ یعمل من المنزل. P20إذا كان یعمل. فأجاب  عّماسألت القاضي كیربر 

 من المنزل. حاسوبإنھ یعمل على أجھزة ال P20قال ف. عن كیفیة عملھسألت القاضي كیربر 

آذار/مارس. حیث كانوا   25أنھ كان یوم الجمعة الذي سبق  P20في المظاھرة في دوما. فأجاب  P20سألت القاضي كیربر متى شارك  
 آذار/مارس)، حیث كانت أول مظاھرة في دوما. 20ـ 19في دوما (ربما في 

إن السؤال غیر واضح. فكررت القاضي كیربر  P20سألت القاضي كیربر عن الفترة الفاصلة بین أول مظاھرة لھ واعتقالھ األول. فقال 
 .اواحدً  اا كانت أسبوعً أنھ P20السؤال. أجاب 

ل  قِ آذار/مارس واعتُ  25نت في كا  P20شارك فیھا قالت القاضي كیربر إن لدیھا معلومات مختلفة. ففي المحضر، یُذكر أن أول مظاھرة 
 .لیةأنھوا مظاھرة واستعدوا للمظاھرة التاحیث .  متعاقبانن االختالف ھو أنھ كان ھناك یوما جمعة إ P20 قالفنیسان/أبریل.  1في 

 .مارسآذار/ 25 أنھ كان في P20فأجاب نیسان/أبریل.  1آذار/مارس أم في  25في قد اُعِقل  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كان

إن السوریین والناشطین بشكل عام یعرفون أسماء الفروع  P20أنھ كان فرع الخطیب. فقال  P20 سألت القاضي كیربر كیف عرف
 .منطقة سكنیة في فرع الخطیب لوقوعھوخاصة 

على التقدیر/التخمین ألنھ عاش في المنطقة   اإنھ كان قادرً  P20 الرؤیة أثناء نقلھ. فقال P20 إذا كان بإمكان عّماسألت القاضي كیربر 
 .شك [أنھ الخطیب] أي لیس لدیھفالخطیب.  تقاطع فرع عندالھالل األحمر  مشفىرأى فرع وبأنھ لمدة سبع سنوات. 

 .ال، لیس في الطریق P20 إذا كان معصوب العینین أثناء نقلھ. فقال عّماسألت القاضي كیربر 

إن ذلك تم لمرتین أو ثالث مرات،  P20 أثناء اعتقالھ األول. فقال P20 ات التي تم فیھا التحقیق معسألت القاضي كیربر عن عدد المر
 .عدا عن الصعود إلى المكتب

 ."احسنً "، P20 فأجاب قالت القاضي كیربر إنھا فھمت أن العدد كان أربع مرات في المجموع.

باستخدام  للتعذیب تعرضھ " تحقیقیقصد بـ"ال كان إنھ P20 قالف. بھفقالت القاضي كیربر إن األمر ال یتعلق بما تعتقده ھي، بل بما مر 
 .وصفعتین كان سؤاالً فقد فیما یتعلق بالمكتب، أما عناصر یستجوبونھ. وجود مع  الفلقة

،  مشفىإنھ بعد عودتھ من ال P20 ذھب إلى المكتب للتحقیق ألول مرة. فقال متىأن یتذكر  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كان بإمكان
 .المرة األولى ھي ذھب إلى المكتب في الطابق الثالث، وھناك رأى الضابط الذي تعرف علیھ. كانت تلك
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،  للتحقیق اصباحً  7:00الساعة  ھ قال في استجواب الشرطة: "ذھبت إلى المكتب فيإن قائلةً بما حدث  P20ذّكرت القاضي كیربر 
قد تعرض للتعذیب بالفلقة   P20 إذا كان عّماالقاضي كیربر  تسألوالزنزانة".  تمت إعادتي إلى فلقة، ثمتعرضت للتعذیب باستخدام الو

للضرب   تعرضھالمحقق وكان إلى لكنھ اآلن یتذكر أنھ صعد وبالفعل]، بذلك [أنھ أخبر الشرطة  ما حدثذلك  إن P20 قالفقبل إعادتھ. 
 .ألنھ شارك في المظاھرة وتعرض للضرب لتحقیق معھ فیما بعد تم استدعاؤه واو في الیوم التالي. 

 ذلك. P20یرید استراحة. فنفى  P20 إذا كان عّماسألت القاضي كیربر 

أنھ على الدرج كان یرى الدرجات أمامھ رغم   P20 الثاني أو الثالث. فأوضحأنھ كان في الطابق  P20 سألت القاضي كیربر كیف علم
 .أنھ كان معصوب العینین

 .إنھ ال یعرف P20 سألت القاضي كیربر عن عدد الدرجات التي صعدھا. فقال

واأللمانیة. كان  للشرطة الفرنسیة برسمھإنھ قام  P20 أن یصف المكتب الذي رأى فیھ المحقق. فقال P20 القاضي كیربر من تطلب
"،  بالط األرضیةبالط الجرانیت [تمت ترجمتھ على أنھ "وكان وحامل لتعلیق المالبس.  ةخشبی وطاولة مكتبھناك أریكتان على الجانب، 

 .كان ھناك نباتات وكرسي جلدي بني أو أسودونقاط بیضاء. ب] بني  التاليالسؤال  طرحلذلك تم 

 .من الجرانیت نھا لم تكن خشبیة، بل كانت بالطإ P20 األرضیة خشبیة. فقالسألت القاضي كیربر ما إذا كانت 

األسد  وبّشار صور حافظ یوجد بھاأن جمیع المكاتب [في سوریا] بالطبع  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كانت ھناك أي صور. فأجاب
 .كانت النافذة على یمینھ عندما دخلحیث .  الكنھ یتذكر األرضیات والنوافذ والنباتات جیدً ورآھا من بعید، حیث 

إنھما یریدان التحقق مما إذا كان   P20 على جھاز العرض ثم قامت بإزالتھ حیث قالت محامیة اتخطیطیً  اعرضت القاضي كیربر رسمً 
 .[أدناه]ومحامیتھ إلى لجنة القضاة وقاما بفحص الرسم وتغطیة التوقیع. ثم تم عرضھ مرة أخرى   P20 ھناك اسم علیھ. فذھب

 

شرح الرسم  وھو یقوم ب[  P20قال ففي الرسم التخطیطي.  ا موجودً  كانما  یقوم بوصف/شرح أن  P20طلبت القاضي كیربر من 
إنھ في المرة  P20قال وكنت ألقي نظرة سریعة عندما كان المحقق ینظر إلى طاولتھ [مكتبھ]". والتخطیطي]، "انتظرت عند الباب. 

 األخیرة التي نظر فیھا، اقترب منھ المحقق وتمكن من التعرف على وجھھ.

 نھ أطول منھ بقلیل. إ P20عن طول المحقق. فقال   P20سألت القاضي كیربر 

، ألنھ الیس دقیقً حیث إنھ . في نفس طولھ أو أطول منھأنھ كان  P20كرر  ف. P20إذا كان أطول أو أقصر من  عّماسألت القاضي كیربر 
 . على وجھ الدقةالتحدید  P20لـال یمكن ف. P20وضرب  اقترباستفزازه، ثم  إلى أن تم اكان بعیدً 
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 سم.  175 أنھ P20فأجاب طولھ. عن  P20القاضي كیربر سألت 

 رائحة عطر. شّم  أنھ P20 أضافو اال، فقط شارب. وكان أنیقً  P20. فقال ذقن المحققلدى سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

ت كانفقد لكن فیما یتعلق بالشامة، وإنھ ال یتذكر،  P20قال فالمحقق.  وجھ في ممیزة  مالمحإذا كانت ھناك  عّماسألت القاضي كیربر 
 ). فقط، على سبیل المثال، عینیھ وأنفھ...إلخ (لم تكن الشامة كانت ممیزة اأیضً  مالمح وجھھ غیر أن٪. 100 ممیزة

 ، "أنا متأكد."P20القاضي كیربر إذا كان ھو نفس الشخص الجالس على الیمین [أنور]. فأجاب  تسأل

 السترة السوداء.، الشخص الذي یرتدي P20إلى أنور] قال  P20سألت القاضي كیربر أي منھما. [أشار 

 طوال الوقت.  اإنھ كان واقفً  P20. فقال اعلى ركبتیھ أم كان واقفً  اجاثیً  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 . P20 قام بصفعإنھ ضربھ بركبتھ وقبل ذلك  P20في بطنھ. فقال  P20سألت القاضي كیربر كیف قام بضرب 

إذا كانت الضربة في المعدة أم في البطن. وقالت القاضي كیربر إنھا تجد صعوبة في تصور كیف تمكن   عّما P20سألت القاضي كیربر 
 ، ولكن ھذا ما حدث.اأیضً  اأنھ یجد األمر غریبً  P20بركبتھ. فأجاب  P20من ضرب بطن  

 ذلك. P20ا كانت على بطنك." فأكد ھت القاضي كیربر، "ولكنفردّ 

إنھ لم یتذكر في تلك اللحظة [لم یكن من الواضح ما إذا كان   P20. فقال P20ن المحقق قد بصق على إذا كا عّماسألت القاضي كیربر 
P20 .[یعني أنھ ال یتذكر ما إذا كان قد بصق علیھ في ذلك الوقت بالذات أم أنھ لم یتذكر في تلك اللحظة في المحكمة 

[سجل  2016 ،آب/أغسطس 18بتاریخ التي عقدت من محضر جلسة استماع الشرطة مقتبسةً بما حدث  P20ذّكرت القاضي كیربر 
 18قد عقدت في جلسة استماع الشرطة من غیر المؤكد ما إذا كانت فھو لك  لذ ،2017على أنھ  االتاریخ سابقً مراقب المحكمة 

وُعصبت عیناي  تعرضت للضربالفلقة، ثم  باستخدام] "لقد تعرضت للتعذیب 2017آب/أغسطس  18 م فيأ 2016آب/أغسطس 
   .التحقیقأنھ كان یتحدث عن نفس  P20 فأجاب  ".إسالميإلى ضابط في مكتب اتھمني بأنني  نُقلتُ و

 اللحظة"]. ھذهنفس اإلجابة ["ال أتذكر في  P20  فكرر. P20على بصق الإذا كان قد تم  عّماالقاضي كیربر السؤال  تكرر

 . إنھ كان یرتدي بدلة P20قال فیرتدیھ المحقق.  كان عّماالقاضي كیربر  تسأل

  ،أبریلنیسان/ 2من محضر جلسة االستماع الثانیة للشرطة الفرنسیة التي عقدت بتاریخ  ةً مقتبسبما حدث  P20القاضي كیربر  ذّكرت
اتھمني ونصف ساعة. لوصعدت إلى الطابق الثاني أو الثالث. انتظرت  وكنت معصوب العینین، "تعرضت للضرب في الطریق 2019

 . ان ھذا كان صحیحً إ P20قال ف" .بأنني إسالمي

تم   إنھ P20قال ف. ُضِرَب بركبتھإذا كانت لكمة أم أنھ   عّماھ القاضي كیربر تسألوي." فكّ  علىلكمني/ضربني تابعت القاضي كیربر، "لقد 
 . والركبةضربھ بالید 

 إنھ ال یتذكر. P20یتذكر إذا كان لدى الضابط لھجة معینة. فقال  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  یتذكر إجابتھ فیما یتعلق بالسؤال حول اللھجة في جلسة استماع  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
 ، "في ھذه اللحظة، ال أتذكر إجابتي."P20قال ف. بألمانیا

أنھا كانت لھجة  ذكرتییكن  حیث إنھ لم ذلك،  P20اقتبست القاضي كیربر من محضر جلسة االستماع، "لقد كانت لھجة علویة". فنفى 
 علویة.

 إنھ ال یتذكر.  P20إذا كانت لھجة دمشقیة. فقال  ما سألت القاضي كیربر

[الضابط] "لھجة   لدیھ إنھ ربما كان P20قال فإذا كانت لھجة یفھمھا الجمیع، مثل اللغة األلمانیة القیاسیة.  عّماسألت القاضي كیربر 
 لھجة علویة. م تكنأنھا لب  یذكرلكنھ وال یتذكر.  غیر أنھ]، P19 ھتالذي استخدمبیضاء" [ھذا ھو نفس المصطلح 

الثاني.   عتقالفي اال بعض الجثثإنھ رأى  P20قال فأثناء اعتقالھ األول أو الثاني.  اقد رأى جثثً  P20إذا كان   عّماسألت القاضي كیربر 
في المرحاض بعض البطانیات التي كانت في حالة  حیث كان یوجد . اما إذا كان متوفرً  إنھ غیر متأكد  مخطط الزنزانة، قائًال  P20ذكر و
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. بالعدوى هاساقتحول لون الدم إلى اللون البرتقالي وأصیبت حیث في زاویة صغیرة كان ھناك شخص مصاب ینزف من بطنھ. وسیئة. 
عملھا  فعلى مقعد المرحاض " الصعودیستطیع الشخص المصاب یكن لم ووجود دیدان على ساقھ بسبب االلتھابات والقیح.  P20 وتذكر
أن یرموا   لمعتقلینمن االسّجانون  فطلبإنھ مات.  المعتقلون للسّجانین قالو الزنزانةإلى خارج  لقِ ونُ ]. سروالھ فيتبول " [تغوط/ عحالو

 15بعمر شخصین ماتا تحت التعذیب. عالوة على ذلك، كان ھناك قاصران ( P20تذكر  كماالخارج.  إلى ] المیت/الشخص المصاببھ [
كان الشخص المصاب كما [ یجلس في ذلك المكان كانوكانت حالتھما سیئة للغایة. بشكل عام،  المزدحمالمكان  ذلك) في اعامً  16أو

 ھناك.  یبقىالتحرك، فلن  أحدھمإذا كان بإمكان  نھأل، سوأاأل ةحالال ذوواألشخاص  بالقرب من البطانیات]

إن ذاكرتھ مرتبطة بعدة فروع، فال   P20. فقال اتخمینً سألت القاضي كیربر ما إذا كان الشخصان قد ماتا تحت التعذیب، أم كان ذلك 
 یستطیع تذكر ما إذا كان ذلك في الخطیب أم في فرع آخر.

 .2012نھ كان في عام أ P20. فأجاب 2013أم في عام  2012كان في عام  P20إذا كان االعتقال الثاني لـ  عّماسألت القاضي كیربر 

، في منتصف 2013إنھ كان في عام  P20، قال 2016آب/أغسطس  18التي عقدت في  قالت القاضي كیربر إنھ في جلسة االستماع
اعتقالھ  تم توثیقفي بعض األحیان. كانت ذاكرتھ تخونھ حیث ، ذاكرتھھناك خطأ في  ھ كانإنھ یعتقد أن P20قال فیونیو. شھر حزیران/

 .2013ولیس في عام  2012وأكد أن اعتقالھ الثاني كان في عام  )VDC(من قبل مركز توثیق االنتھاكات 

 أبریل.نیسان/ نھ كان فيأ P20 بافأجأبریل. نیسان/ م فيمایو أأیار/إذا كان ذلك في  عّماسألت القاضي كیربر 

 ***دقیقة 20استراحة لمدة ***

 .المحكمة ستستمر لمدة ساعة، ثم سیتم أخذ استراحة غداء، وستستمر بعد ذلك إن القاضي كیربر تقال

ف على الضابط الذي وصفھ بأنھ أنور، عندما ُسئل في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  قد تعرّ  P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
أنھم ب ظنّ وألشخاص مختلفین.  علیھ  تم عرض مجموعة من الصورحیث ] كان مجرد ضابط. أنورأنھ [في البدایة أجاب إنھ  P20 فقال

أنھ  كان ھناك احتمال كبیروف علیھم. ◌ّ بین صور األشخاص الذین تعر أنوروضع صورة ومن المعتقلین الذین كانوا معھ في الخطیب. 
 .]التحقیقالشخص الذي رآه [أثناء  في الواقعص ھو أن ھذا الشخ P20 رتذكّ  حیث إنھ بعد ذلك. أول مرةفي   أنورف على تعرّ 

إذا كان  P20 سألتو. 2019 ،أبریلنیسان/ 2 االستماع التي عقدت في عرض الصور من محضر جلسة تریدقالت القاضي كیربر إنھا 
قالت القاضي كیربر إنھا  فإنھ ال یعرف ما إذا كان توقیعھ أم األحرف األولى من اسمھ.  P20 قالفعلیھا تغطیة توقیعھ علیھا.  نبغيی

 .ستغطي التوقیع

 [تم عرض صورتین، إحداھما كانت ألنور رسالن] 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

صور قد عرضت علیھ من قبل إن مجموعة من ال  P20 قد تذكر الصور التي ُعرضت علیھ. فقال P20 إذا كان عّما سأل القاضي فیدنیر
 .الشرطة الفرنسیة واأللمانیة. وبأن ھاتین الصورتین كانتا من الشرطة األلمانیة

إنھ  P20 قالف"الضابط كان أطول مني."  أن حولیتذكر ما قالھ في جلسة االستماع للشرطة  P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .ذلك یتذكر قولھ

ال، حیث كانت المرة األولى  P20 قد شاھد صور أنور قبل االستجواب/جلسة االستماع. فقال P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .أثناء االستجواب من قبل الشرطة الفرنسیة واأللمانیة

أنھ كان یقول إن ھذه الصور ُعرضت   P20 أوضحفیفھم اإلجابة.  مإنھ ل قاطعھ بوكر قائًال فقبل ذلك.  كان یقصدقال القاضي فیدنیر إنھ 
 .علیھ ألول مرة أثناء استجواب الشرطة

إنھ لم   P20 ألنور قبل استجواب الشرطة، على سبیل المثال على اإلنترنت. فقال اقد شاھد صورً  P20 إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 
 .یر أي صورة ألنور على اإلنترنت

ذكر اسم أنور في استجواب مكتب الشرطة   P20 قال نفس الشيء في االستجواب. وقال القاضي فیدنیر إن P20 فیدنیر أنأكد القاضي 
حیث  في البدایة.  بالصور اإن االسم لم یكن مرتبطً  P20 قالفربطھ بالصورة. كیف كیف عرف االسم أو  P20 الجنائیة االتحادیة وسأل
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  أحدھم، ھل قام من قبل : "ھل رأیت ھذه الوجوهمن قبیل P20السؤال المطروح على كان ( قام بضربھ] مجرد الضابط الذي أنوركان [
 . بتعذیبك أو ضربك؟")

إن ما حدث أثناء استجواب الشرطة   P20قال القاضي فیدنیر إنھ كان یسأل ألن اسم أنور ورد في استجواب الشرطة األلمانیة. فقال 
  مع ا"] الحقً أنورحدث [ذكر اسم " أن ذلك]. إال أنورھذا الشخص [ ربما یعرفما یلي: عرضت علیھ صور وقال إنھ الفرنسیة ھو 

وتم  [اعتقال] أنور [بعد استجواب الشرطة الفرنسیة] على اإلنترنت تفید بأنھ تم القبض على حیث كانت األخبار بعد ذلكالشرطة األلمانیة. 
 مع الشرطة األلمانیة.  أنور بخصوصالحدیث تم . تعمیم اسمھ

 فقال .امیتً أنھ كان  P20 قال القاضي فیدنیر إنھ یرید االنتقال إلى االعتقال الثاني في الخطیب. فیما یتعلق بالشخص المیت، كیف علم
P20 إنھ لیس لدیھ إجابة طبیة، ولكن الحدیث كان أنھ مات وعندما حملھ الناس لم یتحرك. 

ھم األشخاص الذین تم اعتقالھم معھ في الفرع ألن الزنزانة كانت إن P20 سأل القاضي فیدنیر من ھم األشخاص الذین قالوا إنھ مات. فقال
 .ملیئة بالناسكانت ألنھا فیھا كبیرة وكان یصعب التحرك 

 .ما إذا كان یرید تغطیة شيء ما لیرىأن یأتي إلى األمام  P20 عرض رسم تخطیطي وطلبت من أرادت القاضي كیربر

توقیع وُعِرض الرسم التخطیطي]. ظھر ال[تم تغطیة الجزء الذي كان یفترض أن یُ 

 

] إلى  یشق طریقھ[ المشيكان من الصعب وسوداء].  نجمةعالمة تم تحدیده ب[  في ھذا المكانإنھ في اعتقالھ الثاني، بقي  P20 قال
 تعجب تحدیده بعالمةتم [ وفي ذلك المكانبالدیدان.  اوملیئً  اجدً  امثلث أحمر] كان رطبً ب  تم تحدیدهالمكان [ إن ھذا P20ل . قاالمغسلة
] ثم نُقلوا إلى (التوالیت) المرحاض عندكان الجرحى ھنا [واألطفال وأولئك الذین ال یستطیعون التحرك [الضعفاء]. یوجد كان حمراء] 
ض وبقي ھناك لبع إلى جانب البابفي وقت الحق، توفي الرجل وتم نقلھ و). تم ذلك ] (لم یتذكر كیفتم تحدیده بمثلث أحمرالداخل [

تم  ھذا [كان و إلى كیفیة نقل الشخص إلى الخارج. P20 تشیر النقاط التي رسمھاحیث  بقي ھناك). كم من الوقت P20 تذكری مل( الوقت
قد تم تعذیبھ  وأعادوه و حیث قاموا بأخذهوشم.  ولدیھھو من دمشق و  .P20الذي تعرف علیھ ] ھو الشخص حمراء نجمة تحدیده بعالمة

سقط  حیث قاموا بفتح الباب وعلى المشي.  اولم یكن قادرً  وكانت قدماه متورمتین. أزرقأظافره وجسمھ  لون كانوبالدماء.  املطخً  وكان
وكانوا یراقبون المعتقلین   ]استفھام تم تحدیدھا بعالمةفي ھذه الغرفة [ P20 تم التحقیق مع. فقام الشباب بسحبھ إلى ھناكعلى األرض. 

اعتاد كبار السن على الجلوس بالقرب من الباب ألنھ كان  وأو لإلدارة.  للتحقیقعلى الیسار إما الموجودة كانت الغرفة ومن خالل النوافذ. 
 .بعض الھواء عند فتح الباب یدخل

 .متر  2×1.5إنھ كان  P20 قالفسأل القاضي فیدنیر عن حجم النافذة. 
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إنھ كان ھناك زجاج وحدید [قضبان/  P20 إذا كانت مفتوحة أو ما إذا كان یمكن للمرء أن یرى من خاللھا. فقال عّما فیدنیر سأل القاضي
 .شبك]، ولكن لم یكن یمكن للمرء أن یرى بوضوح من خاللھا

 ذلك. P20إذا كانوا یحصلون على ھواء داخل الزنزانة من خالل الباب. فأكد  عّماسأل القاضي فیدنیر 

كان ] سوداء !تم تحدیده بعالمة[ ھ في ھذا المكانإنھ یتذكر أن P20 قالفإذا كانت ھناك مصادر أخرى للتھویة.  عّمار ی سأل القاضي فیدن
  اكن مصدرً تلم  الكنھو ا]،بین النھار واللیل [من خاللھ التمییز حیث كان بإمكان المعتقلینبین السقف الحدیدي والجدار. یوجد فجوة 

 .للتھویة

تحت الطابق  لكنھ كان ون المكان كان [في األصل] حدیقة، إ P20 سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت الزنزانة تحت األرض في القبو. فقال
 .األرضي بقلیل

إن السؤال  P20 أن أعلى یسار [الرسم التخطیطي] ھو المكان الذي مات فیھ الشخص. فقال اإذا كان صحیحً  عّمافیدنیر  سأل القاضي
 ذلك. P20غیر واضح. فكرر القاضي فیدنیر السؤال. فأكد 

 نعم، P20 قالف. بسھولة كانوا یصابون بالعدوى عتقلینن المإالنظافة كانت سیئة و إن من قولھ ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
  P20 ذات مرة، أجرىویوم أو یومین.  خاللإلى التھاب/عدوى  یتحول أي جرح صغیر فكانبسبب ارتفاع درجة الحرارة،  حدث ذلك
حیث بالعدوى.  امصابً /ا، ألنھ كان ملتھبً شخص  قدم إصبع بقطعاموا أخذوا قطعة من الدھان وق حیث آخرون عملیة صغیرة: ومعتقلون 

لم یكن ھناك دواء ولم یتمكنوا من و. لیقوموا بقطع اإلصبع تثبیت الرُجلوالمعتقلون اآلخرون على  P20 أُجبرفكان یعاني من ألم شدید. 
 . رالحصول على دواء أو مطھّ 

  كریھة من ةوكانت تفوح رائحالباب لعدة أیام.  بجانبالشخص الذي مات بقي  إن من قولھ ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
 یتبول على نفسھ. كانحیث نعم،  P20قال فالجثة ولم یتمكنوا من الذھاب إلى المرحاض. 

 ذلك. P20فأكد بجانب الباب كانت كریھة. الرائحة  إن  P20 اقتبس القاضي فیدنیر قول

بأن ذلك  P20فأجاب  ".امصابً وكان الشخص . اومتعفنً  مبلًال اقتبس القاضي فیدنیر "وضعوا الشخص بالقرب من المرحاض. كان 
 صحیح.

نعم، حیث عانى عدد من األشخاص لحمل/نقل  P20"عندما مات، تم حملھ ونقلھ". فقال  ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
 الجثة. 

"كان من الصعب الرؤیة من خالل النوافذ. وبأنھ تم التحقیق   P20من قول   ابما حدث مقتبسً  P20قام القاضي فیدنیر مرة أخرى بتذكیر 
الرؤیة [خالل كان من الصعب و. ل في االعتقال األو التحقیق معھ ھناك: نعم، تم P20قال ف" .في الغرفة الموجودة على الیمین P20مع 

 على رؤیة ما بداخل [الزنزانة]. اأنھ عندما كان في الغرفة، كان قادرً  تذكر P20لكن و، النوافذ]

إنھ كان  P20قال فوما إذا كان في التحقیق األول أم الثاني أم الثالث.  2011إذا كان ذلك قد حدث في عام  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 الثاني أو الثالث. 

  اأن الشخص قد مات" بقولھ إن "المعتقلین قالوا ذلك وإنھ كان مصابً بؤال، "كیف عرف سقد أجاب على  P20قال القاضي فیدنیر إن 
أنھ ال یستطیع التأكید على أنھا كانت رصاصة، ولكن بناًء على لون الدم وكان   P20ح رصاصة". فأجاب بجروح في البطن تبدو كجر

 .رصاصةجّراء  جرح ال، كان من الممكن أن یكون لذاھناك بقعة تشبھھا. 

 .مضمدة كانت جراحھ ، ولكنامساعدة أبدً  یتلقإنھ لم  P20قال فمساعدة.  تلقىر ما إذا كان الشخص قد ی سأل القاضي فیدن

إن الضبّاط والعناصر كان   P20إذا كان قد تم إبالغ العناصر بأن الشخص كان بحاجة إلى المساعدة. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
ھناك   ھ كاننأ ارؤیة الشخص حیث كان بجوار الباب [تم تحدیده بعالمة استفھام حمراء على الرسم التخطیطي]. كان واضحً  ادائمً  بإمكانھم
بوضوح.   املحوظً  فقد كان] تم تحدیده باللون األحمرھنا [ أمابطانیات، تجمع المنطقة  عندكان من الصعب رؤیتھ عندما كان و مصاب.
 ویجب نقلھ إلى الداخل.  تفوح منھ رائحة كریھة[الشخص]  نھإ" عنصرقال الساءت حالتھ وعندما 

 .ذلك P20معھ وتم وضعھ بالداخل". فأكد  P20 یتحدث " لم  بما حدث قائًال  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
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 .ذلك P20السن في االعتقال الثاني". فأكد في اقتبس القاضي فیدنیر مرة أخرى "كان ھناك معتقل كبیر 

أجاب ف. أن الشخص توفيب كیف علم P20ُسئل و. توفيذكر بأنھ "لم تكن ھناك رعایة طبیة حتى  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
P20  م ھشاھدحیث قالوا ذلك وحملوه.  األشخاصأنP20 قال ف" .وھم یحملونھP20  .إنھ لیس لدیھ ما یضیفھ 

عشرة   Xأمتار  ةأو ست ةخمس تكان  اعتقد أنھإنھ ی P20قال فھناك.  المعتقلینسأل القاضي فیدنیر عن مساحة الزنزانة الخارجیة وكم عدد 
،  عامودینبین  اشخصً  75ھناك   ھ كانبھذا المنطق: إذا كان بإمكان المرء تقدیر أنوكانت المسافة بین األعمدة ثالثة أمتار. وأمتار. 

 فوق بعضھم البعض. احرفیً  األشخاصكان حیث . اشخصً  350د اإلجمالي فسیكون العد

آخر   اال. حیث كانت المشكلة بأنھ إذا أراد أحدھم أن ینام، فإن شخصً  P20مكان للنوم. فقال  P20إذا كان لدى  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 سینام فوقھ ثم شخص آخر... وبعد نصف ساعة، لن یستطیع المرء التنفس ألن ھناك ثالثة أشخاص فوقھ.

إنھ ال یتذكر سماع أي شيء أو أي   P20من الغرف المطلة على الزنزانة. فقال   اقد سمع شیئً  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 شخص یتحدث.

إنھم اعتادوا سماع  P20 قالف باستمرار.  المعتقلینلشرطة إنھ اعتاد سماع صراخ اجلسة استماع قال في  P20 قال القاضي فیدنیر إن
إلى الرسم،  P20 أشار[ من ھنا تأتيحیث كانت تبدو وكأنھا  اقریبة جدً  افي غرفة معینة، كانت األصوات أحیانً ف. اأصوات التعذیب دائمً 

الشخص الدمشقي   .] غیر إنھم على سبیل المثال كانوا یسمعون صوتمراقب المحكمة لم یتمكن من رؤیة المنطقة التي أشار إلیھا ولكن
 .یأتي من مكان بعید

 قال. فP20وعن حالة جسم  اإذا كان الطعام كافیً  عّماسأل القاضي فیدنیر عن الحالة العامة للغرف والمعتقلین واإلصابات. كما سأل 
P20  ًمقارنة بالفروع األخرى. وذكر اإن الوضع بشكل عام كان سیئ P20 القول إن وجوده في الخطیب خالل فترة اعتقالھ  ھأنھ یمكنب

في اللیل ووقطعة خبز وخیار.  ابطاط من الیتكون من قطعة وكان الطعام كن ھناك رعایة طبیة وال دواء. یلم حیث للغایة.  االثانیة كان سیئً 
  اكان األمر سیئً فقد بالنسبة ألي شخص أصیب بجروح أو التھابات، أما . اكان سیئً وزیتون.  مع  أو قطعة خبز  طحینیةالحالوة كان ھناك 

 . اجحیمً  الوضع. باختصار، كان المرحلة النھائیة –  اقد كان األمر جحیمً ، فانیاتإذا دخل المرء إلى منطقة البطوللغایة. 

إن األسالیب التي   P20 أو قیل لھ عنھا من قبل معتقلین آخرین. فقال P20 القاضي فیدنیر عن أسالیب التعذیب التي شھدھاسأل 
 .كانت "عصي اإلطارات" (مصنوعة من إطارات السیارات) سمیكة للغایةورآھا/شھدھا كانت العصي العادیة؛ 

 .بھذه العصيمیماتي  ضربنينعم،  P20 قالف. قد تعرض للضرب بھا P20 إذا كان عّما فیدنیر سأل القاضي

إنھ ال یعرف [ما إذا كان قد  P20 قد تعرض ألسالیب أخرى من التعذیب أو سمع عنھا. فقال P20 إذا كان عّما فیدنیر سأل القاضي
 .سمع] عن طرق تعذیب غیر العصي

بعصا، ویتم لفھ حول الساقین   امربوطً   انعم، الفلقة: حیث كان حزام P20سأل القاضي فیدنیر عن الضرب بالعصي على القدمین. فقال 
 لتثبیتھما. وربما تم تغییر طریقة التعذیب إلى آلة تثبت الساقین للضرب.

 ان ذلك لم یحدث معھ شخصیً إ P20ما من یدیھ. فقال  شخص شْبح/قد شِھد أو قیل لھ عن تعلیق P20 إذا كان عّما فیدنیر سأل القاضي
 .لفروع األخرىاحدث معھ في  إنماو ،في الخطیب

 .في الخطیب عّرض للّشْبحأنھ لم یت P20 دفأكّ كرر القاضي فیدنیر سؤالھ بشأن الخطیب. 

 .أنھ ال یتذكر اآلن P20 سمع ما إذا كان أي شخص قد تعرض لذلك. فأجاب قد P20إذا كان  عّما فیدنیر سأل القاضي

 ***استراحة غداء***

 .صحیح أن ذلك P20 . فأجاب2011كان في آذار/مارس  P20قال القاضي فیدنیر إنھ فھم أن أول اعتقال لـ

 .2011 ،نیسان/أبریل 1ألسبوع واحد، حتى  P20 سأل القاضي فیدنیر كم استمر ذلك. فقال

 .ایومً  21حوالي  P20 فیھا في الخطیب في اعتقالھ الثاني. فقال P20 سأل القاضي فیدنیر عن المدة التي بقي
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 ،ذلك P20فأكد تأكید ذلك.  P20 إذا كان بإمكان عّماوسأل  2012بأنھ قال إن االعتقال الثاني كان في عام  P20 فیدنیر ذّكر القاضي
على سبیل المثال حدثت مجزرة  فكان ھناك احتفال بذكرى الثورة السوریة وتفاصیل شخصیة أخرى،   ثحی. 2012في عام كان نعم  قائًال 

الوقت بذلك  P20 التي یربطھاالشخصیة  األموركانت ھناك حوادث في سوریا وبعض و. 2012الحولة عندما كان في السجن عام  
 .]باعتقالھ[

الحولة بمثابة صدمة ألنھا  مجزرةإنھ بعد إطالق سراحھ، كانت  P20 قالفبشكل عام.  االتحدث عنھ P20 من فیدنیر طلب القاضي
حیث شخص. ب تتعلق ]ھتمحامی P20 استشار[ 2012كانت ھناك أحداث شخصیة في عام كما في منطقة یعرفھا. حدثت  مجزرةكانت 

   .ھا تحدید ھویتھویمكن P20  منھ كانت تتعلق بالمكان الذي جاء

. كان  معتقالإنھ تلقى األخبار عندما كان  P20 قالف .P20 بعد اعتقال مالحولة قد حدثت قبل أ مجزرةإذا كانت  عّماسأل القاضي فیدنیر 
الناشط باسل شحادة من قبل النظام السوري وقتل في  تم استھداف باإلضافة إلى ذلك،ھناك معتقل جدید أخبر المعتقلین اآلخرین بذلك. 

جھاز  كان في  P20لكن وسل، با على صالة الغائبالذین دخلوا السجن قد شاركوا في . وكان بعض المعتقلین 2012حمص عام 
 .ة الشرطة العسكری

 .المترجم بتھجئة االسم] مسأل القاضي فیدنیر عن كیفیة كتابة اسم الشخص المذكور [باسل شحادة]. [قا

 .2014محامیتھ] وقال إنھ غادر سوریا في تموز/یولیو  P20سوریا. [استشار  P20ر متى غادر ی سأل القاضي فیدن

  األمرأنھ بصراحة،  P20محامیتھ] أجاب  P20حدد التاریخ للشرطة الفرنسیة. [استشار   P20قال القاضي فیدنیر إنھ كان یسأل ألن 
عندما یكون االستجواب في سیاق عادي، فإنھ یتذكر الحدث بشكل أفضل، على  فدث معین. مرتبط بح وبأنھمرتبط بالذاكرة والسنوات، 

 تذكره.ییجب أن یكون في سیاق معین لحیث إنھ عكس عندما یكون سؤال مباشر (متى غادرت؟). 

أي یوم بالضبط،   ال یستطیع تحدیدوبأنھ نعم، لم یفكر في ذلك.  P20اآلن. فقال  ذلكلم یفكر في  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 یولیو. تموز/ 16على األرجح، كان یوم  ھولكن

ذھب إلى مكان آخر بعد الخطیب في اعتقالھ الثاني. وسأل القاضي فیدنیر متى كان ذلك وكم كانت  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
ثالثة أسابیع في المخابرات العامة. و(قبل الخطیب)؛  40 قسمیوم واحد في الو. في الخطیب ایوم 21  إن ما یتذكره ھو P20مدتھ. فقال 

 ).كرة القدم ن في األمن السیاسي في المیسات والفیحاء (قرب ملعباأسبوعو

 ذلك. P20د سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت إدارة المخابرات العامة في كفرسوسة. فأكّ 

 .2012تموز/یولیو  5أنھ یعتقد أن ذلك كان في  P20سأل القاضي فیدنیر متى كان ذلك. فأجاب 

قال ففي جھاز المخابرات العسكریة عندما وقع الحادث.  P20إذا كان  عّماذكر باسل شحادة وسأل  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
P20  .إنھ كان في جھاز الشرطة العسكریة قبل نقلھ إلى القضاء العسكري 

 الشرطة [العسكریة]. ،P20ت الشرطة العسكریة أم المخابرات العسكریة. فقال إذا كان عّماسأل القاضي فیدنیر 

 في الشرطة العسكریة في القابون. P20سأل القاضي فیدنیر أین كان ذلك. فقال 

إنھ   P20. فقال 40أنھ كان القسم  P20وسأل كیف عرف  40اعتقالھ الثاني كان في القسم  إن قال P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
وكان ھناك  . اجیدً  یعرفھا العامة ھناك أماكن/مواقعحیث كان . 40بھا من الصالحیة إلى القسم  هعلم ذلك من خالل الطریق التي نقلو

كان ھناك   بشكل جنوني.ضرب للتعرضھ نتیجة ل والقفز من الطابق الرابع في االنتحار فّكر P20حیث إن : 40تعلق بالقسم تفصیل ی
من النافذة ولم یكن معصوب العینین.   أتيی اكان من الواضح أن ھناك صوتوتم تقییده بالقرب من ذلك المكان. ودرج حدیدي أو باب. 

 عنھا. P20ى فكرة مجنونة وتخلوقد كانت نظر عبر النافذة ورأى الجسر األبیض الذي كان یعرفھ. ف

 مع مجموعة من الناس. نُِقل َنعم،  P20قال فإلى الخطیب في الیوم التالي.  P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان قد تم نقل 

إنھ ال یستطیع تحدید ذلك [لم   P20بقوا في الخطیب. فقال قد إلى الخطیب  P20إذا كان العناصر الذین نقلوا  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 یكن یعرف].
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شارك في مظاھرتین. وسأل  P20. قال القاضي فیدنیر إن 2011في آذار/مارس  P20أراد القاضي فیدنیر العودة إلى أول اعتقال لـ
یوم الجمعة الذي سبق في إنھ كان في دوما  P20قال فخاللھما وما إذا كانت ھناك إصابات أو وفیات.  بھ P20مر  عّماالقاضي فیدنیر 

  كان ھناكو مظاھرةاستمرت الو مجموعة من الناس. اعتقال تم المدنیین) وتم مھاجمة (المظاھرة تمت مھاجمتھا اعتقالھ. وعندما خرجت 
في المظاھرة التي أدت إلى اعتقال وفي المساء. /في اللیلقوات األمن الناس واعتدت علیھم بالضرب  داھمتاعتصام في ساحة البلدیة. 

P20 الیوم.ماتوا. كانت جنازاتھم في نفس قد من دوما  اشخصً  11أن بع مِ وسَ  مبرح، كان ھناك ضرب 

النار على   قاموا بإطالقإنھ كان یتم اعتقالھم، بعد ذلك،  P20أم سمع عنھم. فقال لموتى قد رأى ا P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
حتى الیوم) تُظھر إطالق النار على   متاحةبما حدث وشاھد مقاطع فیدیو (ال تزال  P20، بعد إطالق سراحھ، علم االحقً والمتظاھرین. 
 المتظاھرین. 

ذلك، حیث إن أصدقاءه أخبروه بذلك وقام بمشاھدة مقاطع فیدیو،   P20قد شھد ذلك بنفسھ. فنفى  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 
ما إذا كان یقصد  [لم یتضحبریل أنیسان/ 4أو  3في الیوم الثالث،   ا شخصً  11. كما شارك في جنازة أحد المقاطعصدیقھ قد صّور  وكان

 الجدول الزمني العتقالھ ال یشیر إلى ذلك]. إنماتوا أثناء المظاھرة، حیث  الذین اشخصً  األحد عشر

 أنھ كان بعد إطالق سراحھ.  P20. فأجاب P20إذا كان ذلك قبل أم بعد اعتقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 

  P20 شاھده عّماسأل القاضي فیدنیر وقال إنھ رأى قوات األمن تھاجم المظاھرة وشاھد مقاطع فیدیو.  P20أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
إنھ رأى تجمعات أمنیة   P20قال فمخابرات. جھاز الأي قوات أمن كانوا: على سبیل المثال جنود، شبیحة، من وما إذا كان بإمكانھ تحدید 

) وكانوا بمفردھم في مكان محدد. زیتي زي شرطة مكافحة الشغب (لون أخضر یرتديكان بعضھم حیث ناء المظاھرة. (في دوما) أث
على بعد أمتار قلیلة كانت ھناك مجموعة أخرى  و . وكان شارع یفصل بینھمأمنیة مع سیاراتھم  قواتعلى الجانب اآلخر، كانت ھناك و

[لوحات السیارات] وصور بشار وماھر [األسد]  من خالل أرقامھا ات األمن التي ُعِرفت  بدأت في ضرب [المتظاھرین]. وبجانبھم سیار
 األشخاص وقام بعض  للھجومكان ھناك شبیحة على الجانبین یحملون سالسل بدون أسلحة. وتعرض المدنیون وعلى زجاجھا الخلفي. 

 إلى الخطیب وبقي بعضھم مع المتظاھرین ھناك. أشخاصالمیدان بنقل  الذین كانوا یقومون بضربھم في

 الشنكوف. كإنھ كان لدیھم بنادق  P20قد شاھد أسلحة أو إطالق نار. فقال  P20إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر 

قال ففي االعتقال األول.  منھجيعلى نحو لشرطة الفرنسیة إنھ تعرض للضرب افي جلسة استماع قال بأنھ  P20 ذّكر القاضي فیدنیر
P20  السؤال غیر واضح.إن   

وكانوا داخل فرع الخطیب.  اقتادتھمھ كان ھناك قوات أمن إن P20تعرض للضرب. فقال  اذكر شخصً  P20قال القاضي فیدنیر إن 
كان ھناك شھود وقوات أمن  و. P20مما أدى إلى كسر ضلوع  P20بركل  األمن من قوات عنصرالمعتقلین في الممر، قام  وجودوأثناء 
 معھم. 

سقط على  اذكر في جلسة استماع الشرطة الفرنسیة أن شخصً  P20آخر. قال القاضي فیدنیر إن  اقال القاضي فیدنیر إنھ كان یقصد شیئً 
 بأنھ ال یتذكر اآلن. P20األرض وربما مات. فأجاب 

مما  امتأكدً  P20أن أحدھم سقط ولم یكن   P20، "سقط بعض المعتقلین على األرض وظن  ابما حدث مقتبسً  P20ذّكر القاضي فیدنیر 
مات صدیقھ تحت التعذیب في حمص أثناء "حفل حیث . األشخاص" مات بعض االستقبال نھ في "حفل إ P20 فقال" .إذا كان قد مات

على   اأنفاسھ [لم یكن قادرً فقد  كان قد[في سیناریو آخر] وكان یمكن أن یموت.  P20یحدث شيء آخر لـ" وكان من الممكن أن االستقبال
 التنفس] حتى المساء.

 .ا ، حسنً P20دقائق. فقال  10یرید استراحة لمدة  P20سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 ***دقائق 10استراحة لمدة ***

 استجواب من قبل المدعي العام بولتس

 . اإنھ لم یكن ھناك إبالغ من السلطات لعائلتھ أبدً  P20باعتقالھ. فقال  ئھأو أصدقا P20إذا كان قد تم إبالغ عائلة  عّما سألت بولتس 
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] كان من خالل  العالم الخارجي، حیث إن التواصل [مع اال أبدً  P20على التواصل معھم. فقال  اقادرً  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 
عن وضعھ، على الرغم من أن عائلتھ حاولت التواصل  ا] شیئً P20دد. ففي كال االعتقالین، لم تخبر السلطات [عائلة المعتقلین الج

 ومعرفة مصیره، ولم یكن ھناك جواب. 

"ال، لقد  P20بالغھا وقال إإذا كانت عائلتھ قد تم  عّمابما حدث قائلةً بأنھ ُسئل أثناء استجواب الشرطة الفرنسیة  P20ذّكرت بولتس 
بأن  P20" فأجاب .اعرفوا ذلك من خالل أصدقائي، ولكن السلطات لم تبلغھم. ولم یكن للمعتقل الحق في االتصال وكان االعتقال سریً 

 ذلك صحیح.

، بالضبط. ففي سوریا ھذا أمر سري وال توجد معلومات عن  P20. فقال اأن االعتقال كان سریً  اا كان صحیحً إذ عّما سألت بولتس 
في كال االعتقالین، لم تكن ھناك تھمة، وإذا سأل حیث إنھ مثالھ یمكن االعتماد علیھ: فھو االختطاف. لذلك المصطلح األصح والمعتقل. 
عالم ، وال ما إذا كان الالعالم الخارجيھناك حق في التواصل مع  لم یكنھناك جواب. و یكنم عن سبب االعتقال، ل  سؤاالً  المعتقلون

على  العائلةمن قبل [أفراد] األمن في البدایة، حتى ال تحصل   المعتقلیتم تفتیش [جسد] كان في بعض األحیان، فیعرف عنا.  يخارجال
 التفتیشأن عملیات  یعني P20 ھ ربما كانمراقب المحكمة أن  فخّمن. اإلفادةه بھذ P20 كان یعنیھمعلومات [لم یكن من الواضح ما  

 لتجنب االتصال]. أخذ ھاتف الفرد تتم في البدایة بحیث یتم كانت األمني 

ن  اشخص یقومبشكل أساسي نھ إ P20قال ف. اإلجراءذكر الفلقة وسألت عن عدد األشخاص الذین كانوا ھناك أثناء  P20 إن قالت بولتس
في و. یقوم بالضربواآلخر بطرح األسئلة   اویقوم أحدھم. كال الجانبین منألسفل إلى االشخص  بتثبیتواحد  ویقوم كلالقدمین  بربط

 .یقوم بالضربنفسھ كان الشخص الذي یطرح األسئلة بعض األحیان، 

 .ابسؤالھ قام بضربھ أیضً  قامإن من  P20قال ف. P20 أي منھما حدث مع بولتس تسأل

إنھ عادة في الخطیب، كان یوجد   P20معرفة ما إذا كان ھناك تسلسل ھرمي بین األفراد. فقال  P20إذا كان بإمكان   عّما سألت بولتس 
  أنمن الممكن ھذا الشخص [الذي حیث إن (ولكنھم بالتأكید لیسوا عناصر عادیین).   اعناصر وأشخاص من الممكن أن یكونوا ضباطً 

كان یعرف  وقد . كان الضابط یقوم بالضربو  ،عنصر كان الضابط معفي الفروع األخرى، أما مرتین.  P20ضرب قام ب] ایكون ضابطً 
 "سیدي".  صیغة المخاطبةالتسلسل الھرمي بسبب 

 .""نعم سیدي الرتبة األعلى قائًال  اذالمسؤول الرتبة األدنى خاطب  اذالمسؤول بأن  P20سألت بولتس من خاطب من. فأجاب 

 ال، لم یتعرض لذلك. P20قد تعرض العتداء جنسي في الخطیب. فقال  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 

عن االعتداء الجنسي على الرجال أو   P20 بإخبار شخص ما قامقد سمع من أشخاص آخرین أو إذا  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 
 إذا كانت تقصد الخطیب أو أماكن أخرى؟تس ما لكنھ سأل بولو ذلك، سمع عنفقد نعم،  P20قال فالنساء. 

 عن الخطیب. الم یقم أي أحد بإخباره شخصیً  ھإن P20ھا مھتمة بالخطیب في الوقت الحالي. فقال إن فقالت بولتس

على  حیث إنھ . ھذا االسلوب  یشیعبشكل عام في سوریا،  إنھ P20قال فبشكل عام في سوریا.  امعروفً  ذلكإذا كان  عّما سألت بولتس 
 ناث عن االعتداء الجنسي اللفظي.اإلاألقل، سمع من صدیقاتھ 

 إنھ لیس لدیھ أي معلومات. P20عن االعتداء الجنسي باإلضافة إلى اللفظي. فقال  اقد سمع أیضً  P20إذا كان  عّما سألت بولتس 

  اأشخاصً  قد رأى P20إذا كان  عّمات بولتس سألو. والدوالبعن طرق التعذیب وذكر الفلقة  P20قالت بولتس إن القاضي فیدنیر سأل 
كان دمھ یسیل من أظافر أصابع یدیھ  ومن دمشق الذي كان شخص الإنھ ذكر في شھادتھ  P20 قال ف. بتلك الطرقتعرضوا للتعذیب 

 وقدمیھ.

: "كان ھناك شخص ذو شعر طویل تم أخذه خارج P20قال  االتحادیةأشارت بولتس إلى أنھ في جلسة استماع مكتب الشرطة الجنائیة 
 ونُزعتأصیب بكدمات حیث . وعندما عاد، لم یتمكن المعتقلون من التعرف علیھ،  صراخ المعتقلون صوتالزنزانة لمدة ساعة وسمع 

 . ذلك یذكرأنھ  P20 فأكدذلك.  یذكر P20ان  إذا ك ت بولتس ما" سأل.أظافره

 وتحدثبقي في مكانھ ولم یتحرك.   بلنقلھ،  أنھ تم أنھ ال یتذكر P20أجاب  فإذا كان الشخص قد تم نقلھ بسبب إصاباتھ.  عّما سألت بولتس 
P20 طلبوا [فعلى قدمیھ لمدة أربعة أیام.  اواقفً كان حیث ن شخص فقد عقلھ ولم ینم لمدة أربعة أیام. عP20   ومعتقلون آخرون] من
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في الیوم الخامس بدأ و. لدیھ مشكلة ھذا الشخص إن قالوااسمھ على األرجح خالد أو أبو خالد)، كان رجال األمن مساعدة ھذا الرجل ( 
 .في سروالھویتبول یتحدث مع نفسھ 

 ن لدیھ سؤالین. إقال بوكر 

 كیربر إنھم سیأخذون استراحة لمدة خمس دقائق. قالت القاضي 

 قال بوكر إن األسئلة قصیرة.

 قالت القاضي كیربر إنھم سیستمرون بعد خمس دقائق. 

 ***دقائق 5استراحة لمدة  ***

 أنھ كان في الثاني. P20 فأجاب.  P20إذا كان الشخص الذي لم یتمكن من النوم في االعتقال األول أم الثاني لـ عّماسأل القاضي فیدنیر 

وبأنھ  . ذلك P20 فأكدلم یر صورة ألنور قبل مجموعة الصور في استجواب الشرطة.  P20أن  اسأل القاضي فیدنیر ما إذا كان صحیحً 
 لم یر أي صور ألنور رسالن. 

إنھم عرضوا علیھ مجموعة كبیرة من   P20. فقال P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت الشرطة الفرنسیة قد عرضت أي صور على 
 الصور ألشخاص مختلفین.

ب.  في ھذا االستجوالم یتم ذكر اسم أنور إنھ  P20إذا كان قد تم تحدید ھویة أنور في جلسة االستماع ھذه. فقال  عّماسأل القاضي فیدنیر 
 كان السؤال "ھل رأیت ھؤالء األشخاص في الفرع؟" حیث اط. التعرف على ضبّ  ھكان بإمكان ما إذا هوسألو اورً عرضوا علیھ صفقد 

لدى ستجواب جلسة االالشرطة الفرنسیة أم فقط في لدى ستجواب جلسة االقد تعرف على أنور في  P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
أخبرھم أنھ من المحتمل أنھ قد رأى ھذا حیث . بھ] محتمًال   اكان [مشتبھً  اواحدً  اإنھ یتذكر أن شخصً  P20الشرطة األلمانیة. فقال 

الشخص. وكانت ھناك مجموعة من الصور ألشخاص كان لدیھ سبب مقنع لالعتقاد بأنھ قد رآھم. أما في استجواب الشرطة األلمانیة، فقد 
 ھ یعرفھ [أنور].مباشرة إن P20قال 

لم یتعرف على أنور أثناء استجواب الشرطة الفرنسیة. وأوضحت القاضي كیربر السؤال. فأجاب  P20سأل القاضي فیدنیر ما إذا كان 
P20" ،ھذا الشخص، لقد رأیتھ’ن أنور، قلت ع‘." 

 أنھ كان یعرفھ بدون اسم. P20سألت القاضي كیربر، "بدون اسم؟" فأكد 

في قاعة  علیھ  P20في ذلك الوقت ھو الشخص (أنور) الذي تعرف  P20إذا كان الشخص الذي تعرف علیھ  عّماسألت القاضي كیربر 
 .ذلك P20 فأكدالمحكمة. 

 ه. ، وبأنھ لم یربالنفي P20إلى إیاد الغریب]. فأجاب  P20ف علیھ. [نظر تعرّ  P20آخر وسأل ما إذا كان  اقال كلینجھ إن ھناك متھمً 

 قال بوكر ال.فالقاضي كیربر إذا كان لدیھ أي أسئلة توضیحیة.  تسألفقال بوكر إن لدیھ أسئلة لوقت الحق. 

 في الیوم التالي. ستستمروأعلنت أن الجلسة  P20صرفت القاضي كیربر 

 بإمكانھا البقاء في قاعة المحكمة. سأل بوكر فون دیر بیرنس إذا كان  

 .]یغادرقبل أن   P20[تحدثت فون دیر بیرنس مع 

 P20ما إذا كان  لم یعرف بوكر إن. حیث 2019الشرطة في عام الثانیة من قبل ستجواب جلسة االقال بوكر إن لدیھ مشكلة فیما یتعلق ب
تم عرضھا في استجواب التي  ما ھي الصور ال أحد یعرف  في ذلك االستجواب، ألن عرض مجموعة الصورقد تعّرف على أنور قبل 

 الشرطة الفرنسیة.

 قالت القاضي كیربر إن ھذه الصور غیر متوفرة في الملفات/السجالت، على حد علمھا. 

 إذا كان بإمكان المحكمة الحصول على ھذه الصور. فقالت القاضي كیربر إنھم سیحاولون. عّماسأل بوكر 
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 بعد الظھر.  3:00الساعة ُرفِعَت الجلسة 

 .اصباحً  9:30، الساعة 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  26ستكون المحاكمة القادمة في 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  26 –الیوم السابع واألربعون للمحاكمة 

 .. بحضور أربعة أشخاص وفردین من وسائل اإلعالماصباحً  9:30الساعة  الجلسةبدأت 

 حمد.خبیب علي م بدال منحضرت السیدة فورستر بالدینیوس . ولمحامیة أومیشینا  بدال من حضرت السیدة فریدریك

 .P20عن ھویتھا. فأجابت بأنھا [ُحجب االسم] خطیبة  P20 سألت القاضي كیربر السیدة التي رافقت

إرسال الصور التي عرضوھا على الشاھد في قال القاضي فیدنیر إنھم اتصلوا بدویسنج لمعرفة ما إذا كان بإمكان الشرطة الفرنسیة 
االستجواب، ولكن الشرطة الفرنسیة ال ترغب بمشاركتھا. غیر أن ھذه الصور لم تكن مطابقة لتلك التي استخدمت في استجواب مكتب 

 . الشرطة الجنائیة االتحادیة

لكنھ یعتقد وباألمس، كان یعاني من مشاكل طفیفة، حیث إنھ لیس كثیرا.  P20 یفھم الترجمة. فقال P20 القاضي كیربر ما إذا كان تسأل
 .أن الیوم أفضل

إذا كانت القاضي  عّما P20 ُعرضت علیھ صور أثناء االستجواب وسألتھ من الذي تعرف علیھ. سأل P20 قالت القاضي كیربر إن
 .كیربر تسأل عن االستجواب الفرنسي أم األلماني

 .مجموعة الصور في استجواب الشرطة الفرنسیةفأوضحت القاضي كیربر أنھا كانت تشیر إلى 

 .مرتین في فرنسا P20 قال بوكر إنھ تم استجواب

 ذلك. P20تأكید ذلك. فأكد  P20 طلبت القاضي كیربر من

 .فقط ةاالستجواب الثانیجلسة ال، في  P20 . فقالاالستجواب جلستيإذا كانت قد ُعرضت علیھ الصور في  عّماالقاضي كیربر  تسأل

إلى أن ظروف االستجواب كانت یرید فقط أن یشیر  إنھ  P20قال فعلیھ في ھذا االستجواب.  P20سألت القاضي كیربر من الذي تعرف 
  ااستجوابً المحقق] في إشارة مفترضة إلى فتح [حیث بدون سبب واضح.  اجدً  سیئة للغایة. خالل المرات السابقة، كان االستجواب طویًال 

  وقام بطرح. ىاألول الستجوابا جلسة النفسیة خاللضغوط الكثیر من الكان المحقق من الجیش مما تسبب في وحول األحداث في سوریا. 
.  اأیضً  مروا بنفس األمرمع العدید من األصدقاء الذین  ما مّر بھ P20شارك وفي سوریا.  بالتحقیقات P20 رتذكّ األسئلة بطریقة عنیفة 

آخر استجواب للشرطة الفرنسیة، قبل عرض صور  وفي نھ ال یرید مواصلة االستجواب بسبب سلوك الضابط. إط لضابل P20 وقال
عرضوا مجموعة كبیرة من  حیث الصور.  مع ھذه، آخر شيء" اقالوا "حسنً فرفض المتابعة بسبب سلوكھم.  P20األشخاص، أراد  

صور في قاعة  تم عرضإلى الیوم السابق في المحكمة (حیث كان یشیر   P20یبدو أن [ الیوم السابقالصور ألشخاص مختلفین من 
كان  األشخاص الذین  باإلشارة إلى P20قام . أو شاھد أحدھم من ھؤالء األشخاص اعرف أیً ی إذا كان عّما  P20واستجوبوا  ].المحكمة)

 كان ھذا كل شيء.ویعرفھم.  األغلبعلى 

 .٪100ال، لیس  P20 قالفف على شخص ما بشكل أكید. قد تعرّ  P20 سألت القاضي كیربر ما إذا كان

 .إنھ ال یتذكر P20 قالفإذا كانت صور أنور من بین الصور أثناء استجواب الشرطة الفرنسیة.  عّماسألت القاضي كیربر 

 استجواب من قبل محامي الدفاع بوكر 

أنھ   P20إذا كان یشعر بحالة جیدة الیوم. فأجاب   عّما P20لم یكن یشعر باالرتیاح أثناء االستجواب الفرنسي وسأل  P20 إن قال بوكر
 في صحة وبحالة جیدة وال یشعر بأي ضغط. وال یوجد قانون یجبره على المثول [أمام محكمة في ألمانیا].

 .اجدً  ةجید انعم، إنھ P20بھ في فرنسا. فقال  P20مشابھ لما مّر  اأم أنھ دةفي المحكمة جیت األجواء أوضح بوكر أنھ یقصد ما إذا كان

 تفي فرنسا كان ةاالستجواب الثانی جلسة  إن قال P20الصور من الشرطة الفرنسیة، وأشار إلى أن  بخصوصذكر بوكر أن لدیھم مشكلة 
 P20قال ف. ةاالستجواب الثانیجلسة أثناء  ةسیئت األجواء إذا كان عّما P20سأل بوكر و بسوریا.  رهوذكّ  اللغایة وكان السلوك سیئً  ةطویل
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االستجواب جلسة اتخذ موقفا أثناء و. ى فقطاألول ستجواباالوإنما جلسة ، طویًال  اوقتً  تاستغرق ةاالستجواب الثانیجلسة  إنإنھ لم یقل 
 الصور. عرضوا علیھاالستمرار وفي النھایة،  P20رفض حیث . ىالستجواب األول جلسة نتیجة ل ةالثانی

 استمرت الجلسة، حیث إنھ لم یعلم ما إذا ةقصیر تكان اإنھ P20ألربع ساعات. قال  تاستمر ىاالستجواب األولجلسة ذكر بوكر أن 
 .قصد]الشرطة كان بوكر ی استجوابجلسات حول أي من  خلطإلى ھذا الحد [كان ھناك  ةطویلكانت  األربع ساعات، ولكنھ لم یشعر أنھ

عرضوا الصور. سأل بوكر    نھم بعد ذلكإو ةطویل تاالستجواب كانجلسة  إن قال P20وزمیلھ [فراتسكي] أن ھو  إنھ سمعقال بوكر 
P20 إذا كان قد سمع  ماP20 إن فقالت فون دیر بیرنس  . بشكل خاطئP20  جلسة "كان ھناك ضغط في  ھإن قالقل ذلك، بل یلم

جلسة  في تعّرض لھالذي ضغط بسبب ال ة االستجواب الثانیجلسة في  اتخذ موقفً انھ "إ، ثم عرضوا الصور" وىاالستجواب األول
 ."ىاألول االستجواب

 تاستمر ىولجلسة االستجواب األن إ P20قال فدقیقة.  47ساعات و 3لمدة  تاستمر ىاالستجواب األول ت جلسةإذا كان عّماسأل بوكر 
 أقصر. تكان الكنھو ،الجلسة الثانیةبخصوص لم یكن یعرف ولفترة أطول من ذلك. 

 أنھ ال یتذكر بالضبط. P20أم أقصر. فأجاب  ىأطول من األول ةاالستجواب الثانی ت جلسةإذا كان عّماسأل بوكر 

 قال، "أطول، أقصر..."  P20أشار بوكر إلى أن 

.  ةأطول من الثانی ىاالستجواب األول ت جلسةما إذا كان P20قاطعتھ القاضي كیربر ألنھا ترید توضیح السؤال. سألت القاضي كیربر 
 ".لة"طوی تكان ىاالستجواب األولجلسة بأن  P20فأجاب 

... [لم یستطع مراقب المحكمة سماع الوقت الذي تم ذكره]. وسألت القاضي في تبدأ ار إنھ یذكر في المحضر أنھقالت القاضي كیرب
رجم. وذھبوا إلى مكان بعید في باریس. ولم یكن یحمل م ھاتفھ المحمول وذھب وانتظر المتإنھ سلّ  P20حدث بعد ذلك. فقال  عّماكیربر 

إلى الوقت. ولیس لدى  P20الھاتف معھ في الطریق للتحقق من الوقت. حیث إنھ قام بتسلیم متعلقاتھ وعندما خرج [بعد االستجواب] نظر 
P20 .معلومات حول الوقت اإلجمالي 

أطول من   تإذا كان عّمامساًء. وسألت القاضي كیربر  3:55في الساعة  تاالستجواب انتھجلسة فقالت القاضي كیربر إن ھذا یعني أن 
 إنھ شعر أنھ كان أطول من ذلك.  P20ذلك. فقال 

 أكد بوكر ذلك.فسألت القاضي كیربر بوكر إذا تمت اإلجابة على سؤالھ. 

 . اھ لم یَر صور أنور وإیاد أبدً إن P20قال إنھ لم یر صور أنور على اإلنترنت. فقال  P20أشار بوكر إلى أن 

ھ معلومات ھ لم یكن لدیإن P20قال ف. 2019أبریل نیسان/ 2قبل االستجواب في  P20في ذھن  موجوًدا سأل بوكر ما إذا كان اسم أنور
 .بأنور وإیاداالستجواب یتعلق  إن لكن أثناء االستجواب قالواو . اأبدً  االسم وال أي تفاصیل حول

 إنھ كان یعمل في المنزل. P20ستخدم اإلنترنت قبل ذلك. فقال ا P20إذا كان  عّماسأل بوكر 

یعمل  P20شارك ذلك مع أصدقائھ الذین أخبروه بنفس الشيء، وأن  P20لّخص بوكر أن أجواء االستجواب في فرنسا كانت سیئة، وأن 
من   امتأكد P20إذا كان  عّمایقول إنھ لم یكن یعرف عن أنور قبل االستجواب. قال بوكر إنھ یتساءل   P20، وأن حاسوبعلى جھاز 

 على اإلنترنت لسنوات. اومعروفً  اذلك، على الرغم من أن اسم أنور كان متاحً 

قال بوكر فمنذ أي تاریخ.  ھسأل كلینجھا كانت بالفعل سنوات. إن بوكر قالوأال یقول "سنوات".  اأن یكون محددً  نبغي علیھقال كلینجھ إنھ ی 
 قال بوكر إنھ یمكنھ الحصول على الصورة من اإلنترنت.فأین یمكن للمرء أن یجد ذلك.  ھسأل كلینجف. 2014عام منذ 

إنھ فھم السؤال.  P20قال ف]. P20تدخلت فون دیر بیرنس قائلةً إنھم ال یعرفون ما الذي كان بوكر یریده [تحدثت فون دیر بیرنس مع 
على حیث یوجد لما ربطھ بالخطیب.  2011عام   أنور فيلو سمع اسم فباختصار، مجرد وجود اسم ال یعني ارتباطھ بالقضیة. وأنھ 

كان ضابطا   أنورأن بر كِ في استجواب الشرطة األلمانیة ذُ  غیر أنھ. االتعرف علیھا جمیعً  P20ماء التي ال یمكن لـاإلنترنت العدید من األس
 اسمھ ویرى صورتھ.   P20كانت ھذه ھي المرة األولى التي یسمع فیھا وفي الخطیب. 

ن إقول ی P20أن فھمت اآلن وأن المحكمة  ،الشخصروه بھذا إنھم ذكّ  P20وقال في الیوم السابق عن الصور  ُسئل P20قال بوكر إن 
ھو   ن الخطأ أوالً إ P20قال فالیوم.  امختلفً  اقول شیئً ی P20أن  إلى بوكر وأشار. بأنورصورة من استجواب الشرطة الفرنسیة ذكرتھ 
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في المرة الثانیة عندما   [الصور] انھ تعرف علیھإوإلى األشخاص في الخطیب دون سیاق. والتي أشارت عدم توفر الصور الفرنسیة، 
 .الشرطة األلمانیةاستجواب عرضوا الصور أثناء 

  عّماسأل بوكر  وإنھ تعرف على الصور. یقول  P20 فإناآلن  أما، أن الصور لم یتم عرضھاقال إنھ من السیئ  P20أشار بوكر إلى أن 
 .P20إذا كان قد أساء فھم 

، "أعتقد أنك P20. فأجاب امختلفً  اقد قال شیئً  P20إذا كان  عّماقالت فون دیر بیرنس إنھما لم یفھما السؤال. فكرر بوكر سؤالھ وسأل  
 [بوكر] لم تفھمني."

ربما   أنوریقول إن صورة كان أنھ  P20 فأجاب. أنورإنھ تعرف على  في الیوم السابق قال P20أن   اإذا كان صحیحً  عّماسأل بوكر 
 ف علیھا في استجواب الشرطة األلمانیة. تعرّ أنھ في استجواب الشرطة الفرنسیة و موجودة كانت

 وأسئلتھ.  جملھقال بوكر إن األمر واضح اآلن. طلبت فون دیر بیرنس من بوكر التفریق بین 

ثماني صور   P20، ُعرضت على 2019 ،أبریلنیسان/ 2في  قال بوكر إنھ أثناء االستجواب من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة 
أنھ   P20 فأجابأطول منھ.  أنورإن  اقال أیضً  P20). قال بوكر إن 2یعرف سبع صور وتعرف على واحدة (الصورة رقم  مھ لإن وقال

 ال یعرف رقم الصورة.  كان بأنھأن الجواب بیتذكر 

؛ وبأنھ كان  اولیس سمینً  نحیًال  /ابأنھ قال إن ھذا ھو أنور وكان یرتدي بدلة، وكان نحیفً  P20رقم اثنین. فأجاب  تكان  اقال بوكر إنھ
 من تحدید الطول. P20. ولم یتمكن أو أطول قلیًال  P20بطول 

كرر بوكر  فأنھ لم یفھم السؤال.  P20أجاب ففي الخطیب.  ارسمیً  ازیً إنھ لم یر  P20نھ فیما یتعلق بالزي الرسمي، فقد قال إ قال بوكر
 األسئلة. اختصار بإمكانھإذا كان  عّمابوكر  P20 سألفالسؤال. 

 . ارسمیً  اھ لم یر زیً إن قال P20قال بوكر ال، ولكنھ سیحاول. وكرر بوكر أن 

 لمراقب المحكمة] ا[اعترض شارمر، ولكن تبریر شارمر لم یكن واضحً 

لم یر أي زي رسمي. بأنھ جینز و ناطیلوب اأنھم كانوا یرتدون قمصانً ب P20وأجاب  العناصریرتدیھ كان  عّماُسئل  P20قال بوكر إن 
رأیتھ  الذياألمن  عنصرأنھ سیكرر ما قالھ: "في الخطیب، كان ب P20 فأجاب. ةالعسكری والبدلةسأل بوكر عن الفرق بین الزي الرسمي 

، ولكن  "] مع ربطة عنقالرسمي" البدلة "و" الزي من األخطاء في ترجمة كلمة لة [كان ھناك الكثیر دب یرتدي، أنورباسم  اوعرفتھ الحقً 
 ". [بعد أن قالھا باللغة العربیة، قالةعسكری بدالتلم یكن ھناك والجینز والقمصان.  اطیلبنیرتدون مالبس مدنیة مثل وا كان نیالسّجان
P20  ًاإلنجلیزیة "اللغة ب اأیض uniform" (زي رسمي)[. 

أنھ كان  P20 حیث علمھ: "كان ھناك ضابط برتبة عالیة في الطابق الثالث. إن P20أشار بوكر إلى أنھ في استجواب الشرطة، قال 
إذا   عّما". سأل بوكر بھ P20ا تذكر الصورة الثانیة، فإنھ P20 یرى عندماووجھھ.  P20ال یتذكر فالیوم، أما من مالبسھ.   امھمً  اشخصً 
 قال ذلك في االستجواب.قد  P20كان 

 إذا كان بوكر یقصد قبل أو بعد عرض الصور علیھ.  عّما P20اعترضت فون دیر بیرنس. وسأل  

  ما كان اني أتذكر وجھ ھذا الضابط [أنور]، لقد كان معي (كنت أسأل نفسي)." [لیس واضحً إن : "قلتP20فقال بوكر بعد ذلك. فأجاب 
P20 بذلك]. یعنیھ 

 ***دقائق 10استراحة لمدة ***

 نعم، یتذكر ذلك. P20بالمتھم. فقال  P20رت ، فإنھا ذكّ 2ھ عندما رأى الصورة رقم إن قد قال P20إذا كان  عّماسأل بوكر 

أنھ ال یتذكر  P20. [لم یفھم مراقب المحكمة االقتباس]. وأجاب P20ُسئل كیف عرف أنور واقتبس من قول  P20قال بوكر إن 
 . بالتحدید

 . ال یتذكر بالتحدیدأنھ  P20، "كان [أنور] مع المعارضة، وتحدثت عنھ مع أصدقائي." فأجاب P20اقتبس بوكر من قول 
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 P20الكامل]. قال  نص االقتباسقال، "كان أصدقائي في الخطیب ویعتقدون أن ..." [لم یفھم مراقب المحكمة  P20أشار بوكر إلى أن 
ال یتذكر والتي عاشھا والمواقف والتفاصیل والمشاعر...  األموراالستجواب، لكنھ یتذكر  محضرال یتذكر وبأنھ . ال یتذكر بالتحدیدإنھ 

 صفحة. 200أو  100

 لدیھ المزید من األسئلة. قال بوكر إنھ لیس 

 محامي المدعین استجواب من قبل 

إذا كان في ما ( التحقیقمباشرة قبل حدوث  P20 أین كاناألول في الخطیب وسأل  P20 إلى اعتقالرایجر  نمحامي المدعیأشار 
مرتین في غرفة مطلة على  التحقیق معھتم حیث في الرسم التخطیطي.  التي كانت ةالكبیرالزنزانة في  اإنھ كان دائمً  P20قال فممر). 

. وعندما كانت ملطخة بالدماء أن الجدران P20 ویذكر المعتقلین مصابین،العدید من كان كانت الظروف سیئة للغایة. و. زنزانة الكبیرةال
تجنب المشاكل لرعایة طبیة و م تكنأنھا لب اواضحً أن المعتقلین أخفوا جروحھم ألنھ كان ب  یذكرالھالل األحمر  من جاء أطباء

 منذ الیوم األول.  اكان الوضع سیئً و[المضاعفات]. 

 ألخرج.اسمي فقد نادوا على نعم،  P20قال فقبل ذلك.  P20اسم تم استدعاء إذا  عّماسأل رایجر  

 ال، أبدا. P20ما إذا كان قد قیل لھ إلى أین یتم أخذه. فقال  P20سأل رایجر 

أنھ یتذكر أن النقاش كان حول    P20یذكر ما قالھ في االستجواب حول الطوابق وغرفة الضابط. فأجاب  P20إذا كان  عّمارایجر  سأل 
یعرف أنھ في مكان جید، باإلضافة إلى  كان الھواء النقي،  رائحة یستنشقعندما الفرد  كانوھ كان الطابق الثاني أو الثالث. إن وقال الدرج

یعرف أنھ كان أمام  فعندھا، ارائحة عطر ویرى حذاًء المعً  ویشم اعندما یدخل المرء مكتبً واط. أنھ مكان للضبّ  الفردیشعر كان الھدوء، 
 . اعادیً  اعنصرً ضابط، ولیس  

 P20إذا كان لدى  عّمایجر اسأل رو. اأمتار، ولكنھ كان بسیطً  3× 3الدفاع الخاص بھ أن مكتبھ كان إفادة قال رایجر إن أنور ذكر في 
 . أنورھذا االنطباع عندما دخل مكتب 

 ، [دخل] الغرفة التي كان فیھا ھذا الضابط. اأنھ دخل مكتب المحقق. ولیكون دقیقً  P20قال بوكر إنھ كان مكتب المحقق. فأجاب 

ستطیع تذكر التاریخ، ولكنھ یعتقد أنھا كانت في حزیران/یونیو أو تموز/یولیو  إنھ ال ی P20سأل رایجر متى حدثت مجزرة الحولة. فقال 
في حزیران/یونیو، ألنھ كان قد احتفل للتو بعید میالده مع المعتقلین. حیث احتفظ برغیف خبز [في ذلك الوقت كانت  اغالبً و. 2012

عالقة بھذه المدینة   P20ذُبح األطفال بالسكاكین. وكان لدى   حیث –لالحتفال]. وفي الیوم التالي، علمنا [المعتقلین] بأمر المجزرة 
 [الحولة] وزارھا عدة مرات.

، وال اأبدً  تتغیرفي الخطیب لم  المعاملةإن  P20 قالفالمجزرة.  حدوثداخل الفرع بعد  المعاملةإذا كان ھناك تحسن في  عّماسأل رایجر  
 وجد رعایة طبیة.یفي المرتین وال  ئةسی ت المعاملةكانوفیھ] مرتین.  اعتقل[ هزارحیث إنھ مرة واحدة. 

 ُصرف الشاھد. 

 ب االسم]]جِ [كانت ھناك مناقشة قصیرة بین شارمر وبوكر حول المدعي [حُ 
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