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 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب

 
 1أبرز النقاط:الملّخصات/

 
 والعشرون للمحاكمة    الرابعالیوم 

ً  35رجل یبلغ من العمر  ،P11شھد  • للضرب بشكل  P11ض  تعرّ حیث على اعتقالھ في فرعي الخطیب وكفرسوسة.  ،عاما
ً  16على مدى   متكرر على ظھره ورجلیھ وقدمیھ المعتقلون العالج  . وتصف شھادتھ ظروف االكتظاظ حیث لم یتلقّ یوما

یعتقد أنھ یستطیع وصوت ھادئ یتحدث بقال إن محققھ كان والضرب والفیروسات المعدیة. بسبب الطبي وعانوا من إصابات 
أطلق ومثولھ أمام المحكمة.  إلى حین ،"البحث عن المظاھرات"الجنائیة،  تھبتھم P11ف علیھ الیوم. ولم یتم إخبار  التعرّ 

 .في المحكمةموجزة سراحھ بعد جلسة 

 الیوم الخامس والعشرون للمحاكمة 

. وتكشف 285، والفرع 251، والفرع 40في القسم  بشأن اعتقالھ عاماً، 41، مھندس برمجیات یبلغ من العمر P12شھد  •
تم  وشھادتھ عن تفاصیل حول ظروف االزدحام والضرب والترھیب الذي كان یستخدمھ المحققون النتزاع المعلومات. 

رسومات  P12م قدّ وف على صوت الشخص. وقال إنھ سیتمكن من التعرّ ذي رتبة عالیة استجوابھ ذات مرة من قبل محقق 
تیھم على ركبجاثین ویُتركون  ممر الذي كان یُضرب فیھ المعتقلون، بما في ذلك ال251لفرع لخطط منزانتھ ولز توضیحیة

تم إتالف تلك األدلة لحمایتھ  لكنقیام قوات األمن باستخدام الذخیرة الحیة ضد المتظاھرین، و P12 قلعدة ساعات. كما وثّ 
ً  P12كان وعتقال. تعّرضھ لالبعد   .مدوناتال نشرودافع علناً عن حقوق اإلنسان من خالل  في المظاھرات األولى نشطا

 2020آب/أغسطس،  19 –یوم المحاكمة الرابع والعشرون 

صباحاً. ومثّل المدعي العام  9:30فرداً من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة  11أشخاص و 10حضر ھذه الجلسة حوالي 
 .كلینجھعي العام جاسبر االتحادي كریستیان ریتشر من كارلسروه نیابة عن المدّ 

بشأن طلب مراقبي المحاكمة للحصول على ترجمة باللغة العربیة. وقد  االتحادیة المحكمة من قتمؤ قضائي أمربدأت المرافعات بمناقشة 
ً  المحكمة اإلقلیمیة العلیا ترفض ً لى الترجمة العربیة وكذلك للحصول ع التماسا تم استئناف القضیة أمام المحكمة  وإلعادة النظر.  التماسا

على ضرورة توفیر الترجمة  ت المحكمة الدستوریة إجراءات أولیة تنصّ أقرّ والدستوریة األلمانیة مع طلب التخاذ إجراءات أولیة.  
 العربیة لوسائل اإلعالم السوریة المعتمدة.

ا إذا كان  سألت القاضي كیربر عمّ وكتورة كیربر ذلك الصباح. المحكمة الد ةإلیھ رئیس توصل القرار مساء الیوم السابق للمحاكمة وأشار
یحتاجون إلى سماعات للترجمة. رفع مراقب المحاكمة یده [رغم أنھ غیر معتمد،   مّمن  سوریون معتمدین من بین الحضور  ھناك صحفیون

اعتماد وسائل اإلعالم. أوراق وطلب  رجمةالت]. جاء حارس المحكمة حامالً سماعات طلبالالذین تقّدموا بألنھ أراد أن یقول إنھ أحد 
بإبالغ الحارس بالموقف   )ECCHRالمركز األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان (قامت السیدة میشیل تریمبورن من مركز 

  الحضورالتي یجلس فیھا منطقة الربر إلى القاضي كی ت. جاءھیئة المحكمةالذي قام بدوره بنقل المعلومات إلى القاضي كیربر في 
. أن یكون الشخص معتمداً للحصول على سماعات الترجمةإنھ یجب  توشرحت السیدة تریمبورن الموقف. رفضت القاضي كیربر وقال

لكن القاضي كیربر رفضت مرة أخرى للسبب نفسھ.  و الترجمة،السیدة لونا وطفة، صحفیة، مع القاضي كیربر وطلبت سماعات  تحدثتو
یدرالیة.  لكن ھذا كان قرار المحكمة الفوالترجمة الفوریة، في بدء الترید حتى  وقالت إنھا لم تكن ھیئة المحكمةعادت القاضیة كیربر إلى و

 
قتباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي ا 1

العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى 
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات والجلسات. وقد ُحِجبَت أسماء الشھود.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/08/rk20200818_1bvr191820.html
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القضائي ] لم یكن معتمداً وبالتالي لن یتم تزویده بجھاز ترجمة. وقالت إن األمر اكمةوقالت إن [مراقب المح
 غیر المعتمدین. المؤقت ال یشیر إلى الحضور

لمركز السوري للعدالة والمساءلة والسید التابع لمراقب المحاكمة قد قُّدم من قبل االلتماس كان تمت تالوة األمر القضائي المؤقت كامالً، و
 2منصور العمري.

 P11شھادة 

 لشاھد عالقة بالمتھم.لم یكن لباتریك كروكر.  من المحامي استشاریة بمساعدةر الشاھد اإلدالء بشھادتھ باللغة األلمانیة قرّ 

 عاماً.  35یبلغ من العمر  وطال طب بشري عازف متدّرب،  [تم حجب االسم]الشاھد ھو 

ن كان في دوما مع صدیقین یبحث 2011 سبتمبر،/أیلول 30إنھ في  P11تحدث عن اعتقالھ. قال أن ی P11طلبت القاضي كیربر من 
عناصر جیش  ه من قبل ؤوأصدقا  P11بعد ذلك، شوھد و، ألن الجیش كان في الشوارع. ولكن لم یكن ھناك أي مظاھراتعن مظاھرات. 

 P11وعصبوا أعینھم وقلبوا قمصانھم فوق رؤوسھم [لتغطیة وجوھھم]. لذلك، كانت تجربة  الذین جاؤواالزي الرسمي،  یرتدون
إلى حافلة صغیرة نقلتھم إلى   التي أقلّتھمضوا للضرب في الشوارع حتى وصول الحافلة األولى، تعرّ و سمعیة أكثر منھا بصریة. /صوتیة

ً تعّرض للتم استجوابھ ثالث مرات ووھناك لمدة خمسة أیام.  واالخطیب، حیث مكث حقوق وكانت ھناك جرائم  ضرب. كان الطعام شحیحا
، ومثل أمام القضاء وأفرج عنھ 2011 ر،أكتوب/تشرین األول 16، حیث مكث حتى  وأحِضَر إلى اإلدارة المركزیة بكفرسوسةاإلنسان. 
 بعد ذلك.

المرة وكانت إنھ سمع ھذه المعلومة من معتقلین آخرین في الزنزانة.  P11ھ كان الخطیب. قال أن P11سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 الخطیب". جماعة قد وصلتیقول: "ھا  ا] عسكریاسمع [شخصحیث عند وصولھ إلى كفرسوسة. ذلك الثانیة التي سمع فیھا 

 ال. P11ف على المتھم في سوریا. قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تعرّ 

 القاضي فیدنرمن قبل استجواب 

إنھ كان نشیطاً نسبیاً في   P11لمحة عامة عن حیاتھ المھنیة. قال  يعطأن یتحدث عن مشاركتھ وأن ی P11طلب القاضي فیدنر من 
عمل و. 2011إلى  2006 عام ودرس الموسیقى من 2008إلى  2002 عام درس الطب منحیث . 2011 مارس/الثورة منذ آذار

ً طبیب ً عسكری ا ً متطوع ا  في مخیم الیرموك، مشفى فلسطین.  ا

ال. ولم یحضر امتحانھ األخیر، ألنھ لم یرغب في االلتحاق بالجیش [الخدمة  P11قد تخّرج. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 العسكریة اإلجباریة]. 

إنھ سیحاول باللغة األلمانیة وإذا   P11عّما إذا كان سیكون أكثر راحة في اإلدالء بشھادتھ باللغة العربیة. قال  P11لقاضي فیدنر سأل ا
 احتاج إلى مساعدة، فسوف یسأل المترجم. 

أنھ لم یكمل دراستھ عن قصد، ألنھ لم یرغب في الخدمة في  والتي مفادھا أثناء استجواب الشرطة  P11شھادة  إلىالقاضي فیدنر أشار 
 ذلك. P11الجیش. فأكد 

 ذلك. P11لم یخدم في الجیش. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان صحیحاً أن 
 

ة أو �سج�لها أمام المحا�م الجنائ�ة األلمان�ة )القسم 169 القسم  2 ي  أن اإلجراءات  الشف��ة قد  ال  يتم بثها مبا�ش
كمن المشكلة وسبب هذە  الشكوى �ف

من الثان�ة الجملة ، الفر�ي   Gerichtsverfassungsgesetz أو GVG). ي  الناس ع� �ستح�ل لذلك
 ع� �عتمدون إنهم  .المحا�مة مشاهدة سور�ا  �ف

ي  المحا�مة معلومات إ�  الوصول
ف  مجرد هم اإلعالم  وسائل ممث�ي  فإن  ذلك،  ومع .الع���ة اإلعالم وسائل �ف ا ل�سواو  متابعني

�
ي  أطراف

 ُتنقل .اإلجراءات �ف
جم ترجمة ف  الشف�ي  الم�ت ة الرأس سماعات ع�ب  المحكمة قبل من المعني ي  األطراف  إ�  مبا�ش

ي  .اإلجراءات �ف
 لممث�ي  �مكن "العاد�ة" الظروف ظل �ف

ف " استدعاء بالع���ة الناطقة اإلعالم  وسائل  جمني ور�ة، المسافة  لوائح التا�ي و�  ، ال��اء  ول�ن.(الخاصة نفقتهم ع� عادة ) "لهم  م�ت  غ�ي  هذا  جعل  ال�ف
ا ممكن  ي  حال��

جمة نظام إ�  الوصول اإلعالم وسائل  ممثلو طلب  لذلك .المحكمة قاعة �ف ي  المحكمة رئ�س رفض  ول�ن .القضائ�ة ال�ت
 ك��لنتس  �ف

ها ص�انتها �جب  إضاف�ة تقن�ة معدات  يتطلب الوصول هذا أن أساس ع�  الطلب  من �كون  لن ،  ذلك ع� عالوة .ص الخصو  وجه ع� وتطه�ي
ء  .بها م�ح غ�ي  �سج�الت أي إجراء عدم ضمان الممكن ي ا  الممكن، الوح�د ال�ش ي  وفق�

ي  متحدث �قوم أن  هو للقا�ف
 بتسج�ل  بطالقة  ألمايف

وتوكوالت  هذە  استخدام  اإلعالم وسائل لممث�ي  �مكن  .الشهادات  اتخاذ يتم لم  .هذا ضد ةدستور� شكوى رفع تم .الخاصة نفقتهم ع� وترجمتها ال�ب
ي  قرار

ط  ص�اغة إعادة الممكن من �عد لم ح�ث ق�مة، بال تصبح أن من الدستور�ة الشكوى �منع  مؤقت إجراء مجرد هو  الصادر األمر .نهايئ  �ش
تيبات باتخاذ" المحكمة رئ�سة اآلن ُ�لزم وهو  .المحا�مة انتهت إذا الدستور مع التوافق ي  المناسبة ال�ت

ف  اإلجراءات إلجراء سلطتها نطاق �ف  ممث�ي  لتمكني
اع إ�  خاصة إشارة مع المعتمدين اإلعالم  وسائل  ف  استخدام خالل من  أو الخاصة ترتيباتهم بمساعدة األلمان�ة باللغة اإلجراءات  مراقبة من السوري ال�ف

جمة نظام (رسوم مقابل) الع���ة باللغة أخرى بوسائل أو  المقدم للمحكمة  ال�ت . 
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ول مظاھرة في الشارع، وھي  إنھ شارك في أ P11عن تجربتھ في المظاھرات. قال  P11سأل القاضي فیدنر 
شارك   ،بعد ذلكوومعتقل سابق.   ،شیوعي سابق و، وھو طبیب،  [تم حجب االسم]صل بصدیقھ اتّ ومارس. آذار/ 25وم في دوما ی اعتصام

رمضان في  شھر یولیو)، قبل أسبوع من تموز/ونیو (ربما حزیران/یفي مظاھرات أخرى في المیدان وركن الدین وحماة في نھایة 
 الطبیة.استخدام معرفتھ بحاول المساعدة و. 2011

إن الشرطة ردت بقسوة على المتظاھرین. حتى أنھم أطلقوا  P11سأل القاضي فیدنر كیف تعامل النظام مع المظاھرات في البدایة. قال 
 ذلك. P11النار وسقط البعض [بعض الناس]. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ذخیرة حیة. فأّكد 

إنھ لألسف لم تكن ھناك مظاھرات بدون عنف.  P11تخدام العنف في المظاھرات. قال سأل القاضي فیدنر متى بدأت قوات األمن في اس
 ولم یشھد مظاھرات یمكن للمرء أن یتظاھر فیھا بحریة ضد النظام.

في جدیدة عرطوز عالج   2011إنھ في عام  P11أم إطالق نار في الھواء. قال  موجھا إطالق نارسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 أصیب برصاصة في أعلى ساقھ وأزال الرصاصة في المنزل. ◌ً متظاھرا

واألسلحة، وُعصبت أعینھم،   ذلك. وُضربوا بالعصيّ  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد رأى المتظاھرین وھم یُعتقَلون، فأّكد 
 . عادة خلف ظھورھماألمام أو  منوُكبلت أیدیھم 

رؤوس المتظاھرین   خفضتم أنھ كان یتحدث عن آخرین. و P11د أكّ فأم آخرین.  P11دنر عّما إذا كان ھذا ھو اعتقال سأل القاضي فی
 في السیارة.

إنھ ال یستطیع تصنیفھم. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت [القوات]   P11تفعل ذلك. قال التي كانت قوات األمن  عنسأل القاضي فیدنر 
 لیس دائماً. P11ترتدي الزي الرسمي. قال 

ضھم للتعذیب واختفاء بعضھم. إنھ سمع قصصاً عن تعرّ  P11یعرف ما حدث مع المتظاھرین. قال  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
یسألھم لماذا یفعلون  تقوم أجھزة المخابرات بذلك، وال یمكن ألحد أن حیث توجد تقاریر رسمیة.  أن كل ذلك كان تخمیناً، ألنھ ال P11قال 

 ھذا أو یحاسبھم. 

 ذلك. P11مرات. فأّكد  4قد تم اعتقالھ  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

لمدة  P11 ، فرع فلسطین  ،اعتقل جھاز المخابرات العسكریة 2011 أغسطس،/آب 8 فيعن مكان اعتقالھ.  P11سأل القاضي فیدنر 
قلیل من  ض لتعرّ حیث فقط.  إن ذلك حدث بشكل خفیف P11. قال P11ساعة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة معاملة  23

  ،أكتوبرتشرین األول/ 16إلى  2011 ،سبتمبرأیلول/ 30إن االعتقال الثاني كان في الخطیب وكفرسوسة من  P11. قال الضرب
القاضي   أشارولمدة ستة أیام من قبل جبھة النصرة في مخیم فلسطین. و 2013 ،سبتمبرأیلول/ 13. أما االعتقال الثالث فكان في 2011

  حیثأیام.  6، ولكن كان لمدة كذلك  نھ یمكن أن یكونإ P11سبتمبر". قال أیلول/ 12"یشیر إلى فیدنر أن محضر استجواب الشرطة 
من قبل المخابرات  2014 ،فبرایرشباط/ 25إلى  2014، ینایر/كانون الثاني 1قل. وكان االعتقال الرابع من عتَ یُ  مطف من الشارع ولاختُ 

 .ممیّزةقصة قلیالً، لكن تلك كانت  P11. قال P11العسكریة، فرع فلسطین. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة معاملة 

 .2014آذار/مارس،  16أنھ كان یوم  P11سوریا. أجاب   P11سأل القاضي فیدنر متى غادر 

إنھ رأى أشخاصاً یرتدون زیاً رسمیاً   P11أن یقّدم مزیداً من التوضیح بشأن قوات األمن التي اعتقلتھ. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
ویحملون بنادق كالشینكوف. وعند معبر الشارع، رأى أشخاصاً یرتدون "زیاً یشبھ الزي الرسمي" (نفس اللون ولكن بدون شارات) 

لشبیحة أو یعرف السوریون أن ھؤالء لیسوا من الجیش بل من او.  جزماتویرتدون أحذیة ریاضیة، في حین أن القوات المسلحة ترتدي 
 المخابرات.أجھزة 

 .ذلك P11فأّكد شبھ عسكریة.  جماعاتسأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا 

وتقع كل منطقة ضمن  إلى مناطق   إن دمشق وریفھا مقسمة P11 معینة. قال مخابراتسأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا جزءاً من أجھزة 
ذلك كان  أن   P11أضاف ) والزبداني تحت مسؤولیة الخطیب، أمن الدولة. وP11. كانت دوما (حیث كان ابراتخم جھاز   مسؤولیة
 ً  . معروفا

إلى أربع مراحل:   تمسِّ النقل قُ عملیة أن  P11ض لإلساءة في طریقھ إلى الخطیب. قال قد تعرّ  P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
؛ والمرحلة الرابعة في تینالحافل يالمرحلة الثالثة بین رحلتوالمرحلة الثانیة في الحافلة؛ والشارع، أمام الحافلة؛  في، األولىالمرحلة 

قلب قمصانھم على رؤوسھم، بینما حیث تم في جمیع المراحل األربع، وخاصة في الشارع.  لإلساءةإنھ تعرض  P11الحافلة الثانیة. قال 
بذلك  P11ھذا، قام  تھعند رؤیو . اھمیصیبقم اھمیسأشخصین یتعرضان للضرب قبل تغطیة ر P11شاھد  وكل. ضوا لإلھانة والرّ تعرّ 

بألم شدید ألنھ   P11الوضع". شعر  مسبقاً عن** یعرف  العاھـبنفسھ [قلب قمیصھ فوق رأسھ]. عندما رأوه یفعل ذلك، قالوا "ذلك ابن 
 . من الضرب الذي ُكسر على صدره بعصا خشبیة ض للضرب تعرّ 
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 ذلك. P11إذا كانت ضلعھ قد ُكِسرت. فأّكد  P11 سأل القاضي فیدنر

ناً، لذلك كان مدخّ وقد إنھ لم یكن قادراً على السعال أثناء اعتقالھ.  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك تداعیات إلصابتھ. قال 
لدیھ مشكلة، ثم یقولون إنھم لم یكونوا ھناك لتخفیف   عّمنتجّمع المخاط في رئتیھ وأدى إلى التھاب رئوي. كان األطباء في السجن یسألون 

 عالج. إلى الحصول على  P11 سعىبعد إطالق سراحھ، واأللم. 

في  كانت المقاعد وولم یتم فحصھ.  یتلّق العالجإنھ لم  P11أثناء اعتقالھ. قال تلقّى العالج قد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 كان صدیقھوألسفل. لعلى مقعد ورأسھ  P11فوقھ في الحافلة. كان داس أن شخصاً   P11یتذكر ون. ین متجاوریمقعدمقّسمة إلى الحافلة 

قال شخص آخر  ون". ایحترق  امسلحون یضحكون ویقولون: "إنھمبدأ الوبوالعة (بدا األمر ھكذا).  اتم حرق شعرھم و.  یجلس إلى جانبھ
 على ظھره بأداة معدنیة أو بخوذة عسكریة.  P11. وُضرب  ااألخیر تبول علیھمھذا أن  P11یعتقد و. طفئ اللھبإنھ سی

 إنھ كان في األولى. P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ذلك في الحافلة األولى أم الثانیة. قال  

  إن ذلك واعتذر قائالً ربما كان كذلك.  P11إنھ كان في الحافلة الثانیة. قال  P11أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة، قال 
 كان قبل تسع سنوات.

كان من  وحجماً وأحدث. راكباً، أصغر  24إنھا كانت حافلة تتسع لـ P11وصف الحافلة الثانیة. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
 ن صوت محركھا. أن یمیّزھا م  P11وكان بإمكان المعروف أن ھذه الحافالت تابعة للدولة (خاصة ألجھزة المخابرات).  

إنھ متأكد من أن الحافلة الثانیة ال تنتمي إلى الجیش بل ألجھزة المخابرات.  P11أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة، قال 
 ذلك. P11فأّكد 

 إنھم دخلوا قاعة مضاءة، وكان قد حّل المساء. P11سأل القاضي فیدنر عّما حدث بعد ذلك. قال 

إنھ ال یعرف وفقد إحساسھ بالوقت ألنھ كان معصوب   P11سأل القاضي فیدنر ما إذا كانوا قد ترّجلوا من الحافلة في ساحة داخلیة. قال 
 إلى القاعة. أُحضروا ثمالعینین. 

ن ھناك ضباط وطاوالت حیث تعیّ  ھ كانإن P11اضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إحضارھم مباشرة إلى القاعة في المبنى. قال سأل الق
 علیھم وضع متعلقاتھم.

 ].یتعّرضوا لإلیذاءنعم [لم  P11ضوا لإلیذاء فور وصولھم. قال تعرّ یكونوا قد سأل القاضي فیدنر إذا لم 

كل ما كان في جیوبھ على الطاولة  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانوا قد بقوا في نفس الطابق أم نزلوا إلى طابق سفلي. وضع 
 األولى وحزامھ ورباط حذائھ على الثانیة. وعلى الطاولة الثالثة، كان علیھ أن یخلع سروالھ ومالبسھ الداخلیة ویجلس القرفصاء.

 بالمعاینةنعم. أرادوا البحث عّما إذا كان أحدھم یخفي شیئاً ما. قاموا  P11إذا كان ذلك لتفتیش فتحات الجسم. قال  سأل القاضي فیدنر عّما
 فقط ولم یتم لمسھ.

 ال. ُسمح لھ بارتداء مالبسھ وحذائھ بدون رباط الحذاء. P11عّما إذا كان قد بقي عاریاً. قال  P11 سأل القاضي فیدنر

ه ذھبوا إلى زنزانة إلى زنزانة مع آخرین، لكن أصدقاء إنھ نُقل P11وصف ما حدث بعد ذلك. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
ً عدد المعتقلین في الزنزانة ألن العدد كان یختلف  P11تذكر یأخرى. ال  بوضوح أن   P11یتذكر و. 10-9 كل یوم. كانت الساعة تقریبا

كما لو كان ھناك حجر تحت البطانیة.   P11علیھا بعض البطانیات. ساعده معتقلون آخرون على االستلقاء. شعر و مبلّطةاألرضیة كانت 
ظھره  اآلخرون  المعتقلون  مرة أخرى وشعر بالحجر. فحص P11ساعده معتقلون آخرون في البحث عنھ لكنھم لم یجدوا شیئاً. استلقى 

 .ظھره متوّرم من الضربوقالوا لھ إن 

القاضي  أشار كان معظم الضرب على الظھر.  فقد إنھ ال یعرف.  P11جروح مفتوحة. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لدى 
روح مفتوحة في ظھره  لدیھ جكان ، قال إنھ كان منھكاً، وكان یعاني من الكثیر من األلم، ومن قبل الشرطة P11أنھ في استجواب  فیدنر

 إنھ ال یعرف. P11ورأسھ. قال 

إنھ ال یتذكر ما إذا كان في تلك الزنزانة أم في زنزانة أخرى،   P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك معتقلون آخرون أصیبوا. قال 
 لكن كان ھناك شخص مصاب في كفرسوسة. 

بھا ثقوب صغیرة ونافذة ال یشبھإن ھناك شیئاً ما   P11عّما إذا كان سمع أصواتاً أو صراخاً من الخارج. قال  P11فیدنر سأل القاضي 
 ھناك قطة. ھ كانتأن P11تذكر ویدخل من خاللھا بعض الضوء إلى الداخل. 



International Research and Documentation Center  
 

   
 

إذا كان قد نزل ا إنھ ال یتذكر م P11. قال القبوسأل القاضي فیدنر ما إذا كانت النافذة في األعلى والزنزانة في 
 ذلك. P11زاویة [مبنى] عبر النافذة. سأل القاضي فیدنر مرة أخرى إذا كانت النافذة في األعلى. فأّكد  P11رأى و. إلى قبو

 ذلك. P11. فأّكد ة قد رأى القط P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 إنھ ال یتذكر، لكن النافذة كانت فوق مستوى األرض. P11فقط. قال  اأم ساقیھ اكلھ ة قد رأى القط P11سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 ال، فھو ال یتذكر سماع ذلك في تلك الزنزانة.  P11سمع ضوضاء أو صراخ. قال قد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 إنھ ال یتذكر.  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد سمع ذلك الحقاً في الخطیب. قال 

كان   إنھ یتذكر أن الطعام كان نادراً. ذات مرة، P11سأل القاضي فیدنر عن الظروف العامة والصحیة وما إذا كانت المیاه متوفرة. قال 
 17إنھ فقد  P11. قال  حبات من الزیتون 8-7 كان العشاء عبارة عن  مرة أخرى،وفي خبز.  من الوربع رغیف  العشاء عبارة عن بطاطا

إنھ ال یتذكر المرحاض والماء في الخطیب، لكن في كفرسوسة،   P11لوغراماً من وزنھ أثناء وجوده في الخطیب وكفرسوسة. قال كی
 كان ھناك ماء ومرحاض في الزنزانة. 

 ذلك. P11دائماً في نفس الزنزانة. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 یستخدم كلمةإنھ كان  P11ثالث مرات في خمسة أیام. قال  م"معھ"حقّقوا إنھم  P11ال . قالتحقیق معھعن  P11فیدنر سأل القاضي 
 إلى كفرسوسة. ثالثتھمذھب و. أول جلستي تحقیقاالثنین اآلخرین في  P11 ھم" [نحن]، ألنھ كان مع اثنین من أصدقائھ. لم یرَ مع"

].  ساللمإنھ ال یتذكر ما إذا كان ھناك [ P11. قال درج [ساللم]وما إذا كان ھناك  P11 التحقیق مع عن مكان إجراءسأل القاضي فیدنر 
 P11بذراع  السّجانأمسك ویصرخ ویأمرھم بمواجھة الحائط. نادى أسمائھم ثم عصب أعینھم.  السّجان كانفي نفس الطابق.   حدث ذلك

ً االنتظار في ردھة مواجھ P11الثالثة. كان على  التحقیقات P11. ال یتذكر التحقیقواقتاده إلى حجرة  ان الباب السجّ لحائط. طرق  ا ا
 . "السجین ھنا ،سیديوقال "

إنھ لم یُسمح لھ بطرح األسئلة. قیل لھ إنھ في   P11قد شھد شیئاً أثناء االنتظار أمام الغرفة. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 ي الضربات.ى بطنھ ویرفع قدمیھ ألعلى لتلقّ الزنزانة یجب أن یستلقي المرء عل

للشرطة قال إنھ أثناء انتظاره وقبل أن یحین دوره، كان یتم استجواب شخص آخر في الغرفة   P11أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في شھادة 
وقت الثالث وال یتذكر أنھ كان في ذلك الوقت [ ھ یتذكر أن ذلك كان في التحقیقإن P11وأصوات ضرب. قال  اصراخ P11وسمع  

 األول].التحقیق 

ذلك. حدث ذلك في إحدى التحقیقات الثالثة، لكنھ لم   P11سمع ذلك مرة واحدة. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان صحیحاً أن 
 الثالث. أنھ كان التحقیق %100یكن متأكداً 

إنھ تم إحضاره إلى الغرفة وكان ھناك ضابط (لم یكن   P11یة إجراء التحقیق األول. قال أن یصف كیف P11طلب القاضي فیدنر من 
P11 ب  یجیمتأكداً ألنھ كان معصوب العینین. كان یصف ما حدث صوتیاً) صوتھ ھادئ قال لھ أن یستلقي على بطنھ، ویرفع قدمیھ، و

ما إذا كان ھناك  یتذكر  P11یكن  . لمأبو الغضب أو أبو عذاب آخركان یستدعي شخصاً لم یعجبھ ھذا الجواب عندما عن األسئلة. و
أبو  یستمر أن ینبغي عّما إذا كان سیتحدث أم  P11المزید من األشخاص في الغرفة. لم یتحدث الجالد وكان یضرب فقط. سأل المحقق 

تحدث، ثم ضرب مرة أخرى، وض للسیتحدث، فتوقف الضرب. ثم تعرّ  حسناً، P11. قال للضرب P11وتعّرض غضب في الضرب. 
 .لدیھم أصالً قة، كانت معروفة وأسماء محر یعطیھم P11 كان.  دوالیك ، وھكذاالضرب  ثم توقف

 أنھ  یعرف P11كان ي ذ، ال [تم حجب االسم]أسماء أشخاص مثل  P11 باألسماء المحروقة. فأجاب P11سأل القاضي فیدنر عّما قصد 
لتقلیل الضرر الذي قد یلحق  إفادات مكّررةحاول العثور على و. [تم حجب االسم]المحقق یعرف كان ، حتى یتوقف الضرب. أصالً معتقل 

 الدورة، أو المدة التي استغرقتھا. عدد المرات التي تكررت فیھا تلك P11الناس بأقل قدر ممكن. ال یتذكر ب

مرارا  القدم، وعلى الساق، وعلى نفس المكان [ عقبنعم وعلى  P11مین. قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضرب على باطن القد
 ]. كان ذلك عن قصد وكانوا یعرفون أنھم یجیدون ما یفعلونھ.وتكرارا

 فلقة. P11. قال سلوباأل سأل القاضي فیدنر عن اسم ھذا

إنھ لم یكن قادراً على المشي بسبب قدمیھ المتورمتین، وكان   P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك تداعیات لذلك الضرب. قال 
 یعاني من ألم شدید.
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من البالستیك،  ت. ربما كانةوال معدنی ةكن خشبیتلم  اإنھ یتذكر أنھ P11سأل القاضي فیدنر عن األدوات. قال 
(الذي ال یعرفھ  قشاط الدبابة، أنبوب الماء، بل الرباعيافیما بینھم عن الك ونثتحدّ یالمعتقلون  كان. %100لم یكن متأكداً  P11لكن 

 " أنبوب الماء األخضر. فرع كان ھناك "األخضر اإلبراھیميبالضبط) وفي ال

 منھجیاً ولم یحدث معھ وحده.ذلك  نعم، كان P11سأل القاضي فیدنر إذا كان آخرون قد تحّدثوا عّما حدث معھم. قال 

السّجان بقولھ: "اضربھ". سأل القاضي فیدنر عّما إذا  أمر المحقق أن P11قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أوامر بالضرب. 
 نعم، كانت األوامر تصدر بنبرة ھادئة. لم تكن نبرة غاضبة. P11قد سمع ذلك. قال  P11كان 

 ***دقائق 10استراحة لمدة ***

 ذلك. P11كرر القاضي فیدنر السؤال عّما إذا كانت ھناك أوامر بالضرب. فأّكد  

 إنھ ال یتذكر.  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك أیضاً ضرب بدون أوامر. قال  

إنھ خالل التحقیق األول، لم تكن ھناك دائماً أوامر شفویة  P11، قال 2019أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة في عام 
 نعم، ربما.  P11مباشرة، ومع ذلك كان ھناك ضرب. قال 

إنھ سمعھا ألول مرة في المحكمة: "البحث عن مظاھرات"، وھي لیست جریمة حسب  P11عن تھمھ. قال  P11فیدنر سأل القاضي 
لغرض الحصول على المعلومات، بل كوسیلة للعقاب. لقد حاولوا جعلھا عملیة  ستخدمیُ لم  3أن التعذیب P11القانون الجنائي. رأى 

 منھجیة لتخویف الناس من النظام حتى ال یتعاطفوا مع المعارضة. 

 إنھ ال یتذكر. لم تُطَرح علیھ أسئلة حقیقیة. P11بالتھمة أثناء التحقیق. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إخبار 

إنھ كان قادراً على الرؤیة من تحت  P11عن الموضوع الخاص في التحقیق الثالث فیما یتعلق بصدیقیھ. قال  P11فیدنر سأل القاضي 
تم ]سماع صوت  P11استطاع و .تم حجب االسم/ معلومات][قدمي   اكونتفقط، یمكن أن حافیتین قدمین  P11 رأى .العینین عصابة

إلى الداخل. لقد كان رعباً   P11] إلى الخارج وتم إحضار P11، صدیق  [تم حجب االسم]ضھ للضرب. خرج [أثناء تعرّ  [حجب االسم
 بالتحدث مع بعضھم البعض. انفسیاً. لم یُسمح لھم

 ذلك. P11قد رأى إصابات لدى معتقلین آخرین. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 ال. P11قد رأى جثثاً. فقال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

كان من   أن ذلك P11اعتقد جاء إلى الزنزانة ونادى على بعض األسماء.  السّجانینإن أحد  P11سأل القاضي فیدنر كیف تم نقلھم. قال 
وصدیقاه] في الممر. ربما   P11ه معھ. لم یكونوا معصوبي األعین وقد التقى الثالثة [حضر حذاءالحارس قال لھ أن ی تحقیق، لكنّ الأجل 
وھناك قال إلى كفرسوسة.  أخذھم. كانت أیدیھم مقیدة خلف ظھورھم ورؤوسھم بین ركبھم. بعد ذلك تم 20 – 15 مجموعھم كان

 . "ھذه جماعة الخطیب"  عسكري،

نعم، كان ھذا   P11أنھ كان في الخطیب وإذا كان قد تحّدث مع آخرین عنھ. قال عندئذ استنتج  P11ر ما إذا كان سأل القاضي فیدن
 .وسمعوا ذلك القول % أنھم كانوا في الخطیب. اكتشفوا ذلك عندما وصلوا إلى كفرسوسة100افتراضاً. لم یكن أحد متأكداً 

المخابرات  إدارة تسجیلھم كان مكتوباً على الورقة: " ما تمأنھ عند P11كفرسوسة. ذكر كان  أنھ P11سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
 كفرسوسة". –العامة 

أن الخطیب تابع ألمن الدولة. وأما كفرسوسة فھو فرع   P11یعرف وضع كال الفرعین. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 الھرمي. الترتیبمركزي وأعلى في 

ض للضرب أثناء  إنھ ال یتذكر ما إذا كان قد تعرّ  P11للضرب في كفرسوسة. قال قد تعّرض  P11نر ما إذا كان سأل القاضي فید
أفضل، ولھذا افترض أنھ  ااألرضیة والبالط كانأن إلى مكتب. كان قادراً على رؤیة   P11 اقتیدالتحقیق، لكن المشكلة كانت في الزنزانة. 

كان   .على بطنھ فوراً ورفع قدمیھ. ضحك األشخاص في الغرفة وقالوا، "ال، ال، أجلس على األرض" P11یمكن أن یكون مكتباً. استلقى 
 ً ً مكتوب . وعند الباب كانمعتقالً  89كان فیھا م و4م × 3.5ألن الزنزانة كانت مساحتھا  االعتقال صعبا یُطلق  وكانت . 107أو  103 ا

سھم إلى أقدام  ؤولى الحائط ور إ ظھورھم –السردین  سمك . كانوا مثل كل شخص ینام على جنبھ –"تسییف" اسم طریقة النوم  على 
 اآلخرین. لم یكن ھناك مساحة كافیة.
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 ً ". یقول الناس: سییف"ت P11قال . P11 [تسییف] الذي ذكره مصطلحالحول  طلبت القاضي كیربر توضیحا
عدة لیاٍل    یقفونالناس  كانذلك.  P11توجد مساحة كافیة للجمیع. فأّكد  أنھ لم . أوضح القاضي فیدنرجنبك"نم على سیفك" أي على 

 مضاءة طوال الوقت. الزنزانةكانت و. لیستیقظوا اآلخرین ینتظرونو

 ال. لم یكن یعرف أحد مكان وجودھم ولم یكن ھناك محامون.  P11إذا كانت عائلتھ تعرف مكان وجوده. قال  P11فیدنر سأل القاضي 

نعم. لم یكن یعرف ما إذا كان سیموت أو ماذا سیحدث لھ في المستقبل. لم تكن  P11متوّجساً. قال  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
وكانوا  المكسورة ب بجرح مفتوح في ساقھ ھناك إجراءات قانونیة أو قوانین وال حقوق للمعتقلین. كان ھناك سجین في كفرسوسة مصا

 جالسین بجانبھ طوال الوقت. كان یئن طوال الوقت من األلم ویعتذر لآلخرین عن األصوات.

 ذلك. لم تكن تجربة ممتعة.  P11ال یزال یعاني من تلك التجربة. فأّكد  P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

إنھ بسبب وضع  P11. قال ةال. كان لدیھ فقط ضلع مكسور P11جسدیة. قال  علیھ أیة آثار تظھر P11سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
ة  یشعر بحكّ  P11 ") وبدأشمالي" من قبیل"ش" (تحمل الحرف على أعینھم  اتر شیئاً عن كفرسوسة. كان لدیھم عصب، تذكّ 19-كوفید

طبیباً وقال إن  P11طلب وة. حكّ فیھا سرى حمراء وعیونھم الیُ  حیث أصبحتالشيء نفسھ مع معتقلین آخرین وتكّرر . في عینھ الیسرى
رجع إلى الطبیب وسرعان ما   فتفاجأعینھ واقترب جداً من الطبیب عن قصد. عن  P11لھ  كشف، طبیبعندما جاء وھناك عدوى. 

أخبره أصدقاؤه أنھ تم  ویوماً.  34یوماً وأصدقائھ بعد  17بعد  P11ح إلى الطبیب وعرف أنھ أمر سيء. أطلق سرا P11. نظر  الخلف
.  تتفشى في مثل ھذه الزنازینإن الفیروسات واألمراض  P11قال و. زنازینفي جمیع ال تنتشرافرض حجر صحي، ألن العدوى 

 باإلعدام.حكم بمثابة ، والذي یمكن أن یكون 19-كوفیدتفشي عن الوضع الحالي مع  P11تساءل و

 نعم، على ما یبدو. P11ّما إذا كان ذلك یعني أن الوضع ال یزال على حالھ اآلن. قال ع P11 سأل القاضي فیدنر

، وطلب منھ P11إن السّجان جاء إلى الزنزانة، ونادى اسم  P11وصف عملیة إطالق سراحھ. قال  P11طلب القاضي فیدنر من 
، عندما جاء ینتظر في سجن المحكمة  یعرف أي شيء. كان P11ة إلى قصر العدل. لم یكن بالحافل P11إحضار حذائھ معھ. ثم نُِقل 

إلى  P11عّما إذا كان یبحث عن مظاھرات. نظر   P11 تفي قاعة المحكمة، ابتسمت القاضي وسألو. [تم حجب االسم] المحامي 
 ببساطة دون حكم باإلدانة.  P11"ال". بعد ذلك، تم إطالق سراح   P11أن یقول "ال". قال  P11الذي قال لـ[تم حجب االسم] المحامي 
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ال، لكنھ كان سعیداً ألن المتھم  P11ف على المتھم. قال النظر إلى الیمین ومعرفة ما إذا كان یمكنھ التعرّ  P11طلب القاضي فیدنر من 

عادل وشكر   حكمھو الحال في سوریا. وقال إنھ یأمل في الحصول على   كان یحصل على محاكمة عادلة في محكمة عادلة، لیس كما
 المحكمة.

 عي العام ریتشر استجواب من قبل المدّ 

أي   P11 رَ لم یَ وإنھ كان في زنزانتھ رجال فقط.  P11ریتشر عّما إذا كان ھناك أطفال ومعتقالت في الفرع. قال العام سأل المدعي 
 أطفال أو نساء.

عن اآلخرین ألنھم لم یتحدثوا    بنفسھ وال یعرف واجھ ذلكإنھ لم ی P11. قال ةجنسی اتالعام ریتشر عّما إذا كان ھناك اعتداءسأل المدعي 
 .عن ذلك الموضوع

إنھ   P11أخرى. قال  أسالیبقال إنھ تعّرض للضرب بأسلوب الفلقة وسأل عّما إذا كانت ھناك  P11وأشار المدعي العام ریتشر إلى أن  
  رَ أیضاً عن الصدمات الكھربائیة، لكنھ لم یَ  P11سمع وح، حیث یتم تعلیق الشخص من یدیھ أو كاحلھ لعدة ساعات أو أیام. بْ شّ السمع عن 

 ].من األسلوبین[ ھماأیاً من

 عي محامي الدفاع، وكروكر، محامي المدّ  بوكیر،استجواب من قبل مایكل 
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. قال 2019 ،أغسطسآب/ 22لشرطة في من قبل ااستجوابھ  محضرقد قرأ  P11عّما إذا كان بوكیر سأل 
P11 ع علیھاالستجواب] ووقّ  یومفقط في ذلك الیوم [ إنھ قرأه . 

 . لم یحدث إن ذلك P11. قال اه عن محتو P11ما إذا كان قد تم إخبار  بوكیر سأل 

 وكانوا قادرین على االستلقاء. مx3م2 إنھ كان حوالي P11سأل كروكر عن حجم الزنزانة في الخطیب. قال 

 . 10 – 9حوالي  P11سأل كروكر عن عدد المعتقلین فیھا. قال 

ً إنھ لم یذكر أنھ  P11بیدیھ عندما كان مستلقیاً في التحقیق وقدمیھ مرفوعتان. قال  P11سأل كروكر عّما فعلھ  . اعتاد أن یضع  كان عازفا
 . لعازفلضرر، فھذا یعني نھایة مھنة ا تإذا تعرضو. عازفواألصابع مھمة لل حیث تُعتبر الیدانیدیھ تحت صدره. 

إن جمیع التحقیقات الثالثة أجراھا نفس الشخص   P11. قال ئداقال إنھ یتذكر صوت المحقق ووصفھ بالھ P11أشار كروكر إلى أن 
 المحقق]. صوت ویمكنھ التعرف على صوتھ [

 نعم. P11التعرف علیھ في الوقت الحاضر. قال  P11سأل كروكر عّما إذا كان بإمكان 

یھز رأسھ  بوكیر رأسھ وقال كروكر إن بإمكانھم رؤیة بوكیر ة صوتیة. ھز سأل كروكر عّما إذا كان رسالن على استعداد لتقدیم عین
 [رافضاً الطلب]. 

 P11لدیھ أذن جیدة لألصوات واآلالت [الموسیقیة]. سأل  P11أشار سیباستیان شارمر، محامي المدعي، إلى أن كونھ عازفاً یعني أن  
 أنھ قادر على التعرف على األصوات.  P11. أكد األمور ھذد بین  منف على الصوت إذا كان التعرّ 

 ُصِرف الشاھد. 

*** 

سمح  طلب إعادة أخذ األدلة من البدایة. وسیُ  –عاه بعد تالوة التماس كتبھ ھو وزمیلھ، محامي الدفاع فراتسكي، لكنھما لم یوقّ بوكیر طلب 
ة ابتداء من الیوم عربیالترجمة الالنزاع السوري بالحصول على خاصة بالمحاكمة/عالقات  الذین لدیھملممثلي وسائل اإلعالم المعتمدین 

الثالث والعشرین. كان  وحتى لم یكن ھذا متاحاً من الیوم األول و األولیة التي أمرت بھا المحكمة الدستوریة األلمانیة].  دابیرت[بسبب ال
 الحضور الجسدي فقط ممكناً، لذلك تم حجب التفاھم.

 ن البیان المتعلق بذلك علیھ تحفّظ. إالمدعي العام ریتشر قال 

 ذكر شارمر أن المحاكمة تجري علناً، لكنھا لیست متاحة للجمھور، لذا لم یكن من الضروري تكرار اإلجراءات.

محامي   مع یتفق في الرأيكان قال شوستر، محامي الدفاع عن إیاد الغریب، إنھ ستكون ھناك العدید من القضایا القانونیة الصعبة، لكنھ  
 رسالن. عن أنور دفاع ال

 . قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني) من 2(257م غداً شرحاً بشأن المادة قال شارمر إنھ قد یقدّ 

 صباحاً. 09:30الساعة  2020 ،أغسطس آب/ 20 في ، وستكون المحاكمة القادمةبعد الظھر  12:35في الساعة  ُرفِعت الجلسة

 2020آب/أغسطس،  20 –والعشرون یوم المحاكمة الخامس 

 صباحاً. 9:30في الساعة  وبدأت المرافعاتأفراد من وسائل اإلعالم.  8متفرجاً و 12حوالي حضر 

. [بدءاً من ھذا أحدلم یكن ھناك وسألت القاضي كیربر إذا كان ھناك صحفیون معتمدین من بین المتفرجین یحتاجون إلى ترجمة عربیة. 
 الً روتینیاً].الیوم، سیكون ھذا سؤا

وحضر  . العام االدعاء تسل السید ریتشر والسید بول مثّ و. لینكھس ت، ھانالغریبعن إیاد دفاع المحامي  نیابة عنین اجبمثل السید كی
 كروكر.  ،عيوبدعوة من محامي المدّ  P12محامیاً عن سیباستیان شارمر 

 P124شھادة 
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ً  41مھندس برمجیات یبلغ من العمر ، وھو  [تم حجب االسم]یُدعى كان الشاھد  أسس شركة صغیرة و  ،عاما
 تم استدعاؤه كشاھد. و. ینلتكنولوجیا المعلومات في ألمانیا ولیس لھ صلة بالمتھم

ھ ولد ونشأ في حلب. وانتقل إلى  إن P12قال التحدث عن حیاتھ المھنیة في سوریا وتجربتھ مع النظام.  P12طلبت القاضي كیربر من 
بدأ بعض ووعمل في مجال تخصصھ.  2004في عام  P12تخرج و سة في الجامعة حیث درس ھندسة البرامج/البرمجیات. دمشق للدرا 

قال إنھا لیست منصة [كما تمت ترجمتھا]،  ونة شخصیة للكتابة عن السیاسة. ، أسس مدوّ 2007في عام واألنشطة السیاسیة في الجامعة. 
ً وبل ھي "مدونة".  ً و، بدأ أنشطة اجتماعیة أخرى. 2008في عام ولكتابة عن نظام األسد. ل مستعاراً  استخدم اسما في الكتابة   كان نشطا

ً االحتیاجات الخاصة عن حقوق النساء واألطفال واألشخاص ذوي  ، كان یكتب عن السیاسة  2011حتى عام واسمھ الحقیقي.  مستخدما
المتخصصة في تطویر وسائل   "مؤسسة بي بي سي میدیا أكشن" ، اتصلت بھ 2010في عام وومواضیع أخرى باستخدام اسم مستعار. 

، عمل تقنیاً ومدرباً في ھذا 2011إلى منتصف عام  2010من عام ونین في سوریا. كان لدیھم برنامج للصحفیین والمدوّ واإلعالم. 
 البرنامج. 

،  2011تشرین األول/أكتوبر،  24في و. 2011كان ھناك عدة أنشطة في عام  P12سألت القاضي كیربر عن تجربة اعتقالھ. قال 
ً  ،40في القسم  اتم اعتقالھموالسوري مع صحفیة كانت طالبة في برنامجھ.  الشعباعتُِقل في مطعم خلف مجلس  لفرع  ل التابع إداریا

  "بي بي سي"ز التحقیق في األصل على نشاطھ مع ركّ وفي نفس اللیلة.  251نُقل إلى الفرع ثم لعدة ساعات  40مكث في القسم و. 251
ً   15 – 10حیث مكث لمدة  285یوماً، نُقل إلى الفرع  15 – 10بعد وعت األسئلة (في التحقیق). تفرّ ثم  اإلجمالیة   . كانت الفترةیوما
ً  15مكث فیھ الذي فرع الأیام و 10ف الفرع الذي مكث فیھ لمدة ال یعر P12یوماً، لكن  25 ل إلى محكمة مدنیة وسجن قِ نُ  ،یوماً. الحقا

 یوماً ثم أطلق سراحھ من قبل القاضي. 15مكث ھناك حوالي وعدرا. 

عّما إذا كانت القاضي كیربر قصدت وقت اعتقالھ في القسم  P12الفرع الذي كان فیھ. سأل  P12سألت القاضي كیربر كیف عرف  
القسم في ھ في البدایة، كان إن P12قال . 285و  251ن ی، والفرع40في كل مكان: القسم  أنھا قصدت . وأوضحت القاضي كیربر40
صوب العینین، لذلك عرف مكانھ.  ل، لم یكن مع قِ عندما اعتُ و. متراً  50حوالي یبعد ، 40مكتب قریب من القسم  P12كان لدى حیث . 40

من   ز على الطریق بینما كانت السیارة تتحرك ولم تكن المسافة بعیدة. [بخصوص نقطة أخرىركّ ول كان معصوب العینین. قِ عندما نُ و
 في دمشق.  الفرع كان مشھوراً  ألن 251] كان على علم بمكانھ عند وصولھ إلى الفرع السؤال

 فیدنراستجواب من قبل القاضي 

إنھ كان جالساً في مطعم   P12في موقع مختلف. قال   251وما إذا كان الفرع  40إلى القسم  P12سأل القاضي فیدنر كیف تم جلب 
"Aroma Caféائق،  " مع صحفیة. وتلقّى مكالمة على ھاتفھ من رقم مجھول. وعندما أجاب، أغلقوا الخط على الفور. وبعد بضع دق

دون أن  بدون حركة [ یرافقھماأن  P12نعم. طلبا من  P12، فقال  [تم حجب االسم]ه عّما إذا كان ھو جاء شخصان إلى الطاولة وسأال
 المحمول معھ.  حاسوبھحضر أن ی وحرصا على]  في جلبةسبب تی

عناصر األمن لكن من المعروف أن ون مالبس مدنیة، یاا یرتدا كانإنھم P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانا یرتدیان الزي الرسمي. قال 
في  واألمن] (كانوا في الطابق الثاني في البدایة). [ عنصراو ن[المعتقالالسفلي إلى الطابق بعد ذلك، نزلوا ومالبس مدنیة.  ونرتدی كانوا

من قوات  عناصرعشرة [حوالي العدد اإلجمالي  وبالتالي أصبحمن قوات األمن،  عناصرالطابق السفلي] كان ھناك ستة إلى سبعة 
] أنھ خضع افترضأنھ من المحتمل [ P12عن مفاتیح سیارتھ، دون أن یسأل عن موقع السیارة. اعتبر   P12األمن]. سأل أحدھم 

 ةوالصحفی P12بالخارج. أخذوا  P12سیارتان إلى ثالث سیارات في انتظار ھناك كانت والمراقبة وأنھ كان كمیناً. لالستطالع/
] ھو  P12ة وقال لھ إنھ [یسخرب/بتھكم P12استقبل ووكأنھ ضابط. مي] [المقعد األما لشخص الموجود في األمامبدا او[بالسیارة]. 

 متر إلى كیلومتر واحد وھي المسافة بین المطعم والقسم. 500 حواليتحركت السیارة وجارھم. 

 ن.یوعیناه مفتوحت 40ال. دخل القسم  P12معصوب العینین. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

ً كان  40ذلك، لكن قال إن القسم  P11. فأّكد 251مختلفاً عن موقع الفرع  40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان موقع القسم   یتبع إداریا
 .251للفرع 

ھ من موقعین: موقع أعلى من  إنھ من الممكن الدخول إلی P12. قال 40وصف القسم  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
في الشارع الجانبي   P12، ومن شارع جانبي. كان مكتب ذ الدرج ألسفل للوصول إلى القسمشارع رئیسي، حیث یمكن للمرء أن یأخ

 استخدام اإلیماءات].بیصف  P12[على ما یبدو، كان 

شیئاً معروفاً   كانكان ھناك.  40إن المنطقة بأكملھا تعرف أن القسم   P12. قال 40أنھ كان القسم  P12سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
 منذ فترة طویلة، ولم یكن شیئاً جدیداً.

ة بھا كرسي. أخذوا  إنھ ُوضع في غرفة فارغ P12. بمجرد دخولھ، قال في ذلك القسمأن یصف تجربتھ  P12طلب القاضي فیدنر من 
حیث كان ھناك الكثیر من  ابتلعھا. ف، ذاكرة "فالش" P12 معرج لبضع لحظات. كان لخاإلى اذھبوا والمحمول على الفور.  حاسوبھ

بعد حوالي نصف ساعة، تم استدعاؤه واقتیاده إلى شخص و. لبعض الوقت. مكث شخص معھ [في الغرفة] المعلومات المخّزنة علیھا

https://www.google.de/maps/place/Aroma/@33.5166094,36.2913983,343m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518e73112e28f2f:0x9a8aa8a59d3e6958!8m2!3d33.5166723!4d36.2920636
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ً  P12عّما إذا كان مفتوحاً. سأل الفیسبوك على  P12یمكن أن یكون ضابطاً أو مسؤوالً لدیھ حساب   معارضا
أنھ تعرف علیھ في  P12 فأجابإذا كان یعرف ذلك الشخص.   P12ل] لمعارض سوري وسأل ا عمأنعم. رأى بطاقة [ P12وقال 

إلى الغرفة لمدة ساعة تقریباً (كان   P12المغادرة. أُعید  P12ب من لِ أسئلة قلیلة فقط ثم طُ حیث ُطِرحت طویالً  التحقیقلم یدم ومصر. 
 ساعات). ثالثإلى  ساعتینمن  40في القسم  الوقت الذي أمضاهكل 

 ال، على اإلطالق.  P12ھناك. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة معاملة 

 بالنفي.  P12. فأجاب 40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان معصوب العینین في القسم 

 في استجواب الشرطة قالت إنھ كان معصوب العینین عندما تم إحضاره.  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن شھادة  

. 40إنھ لم یكن معصوب العینین في القسم  P12قال شارمر إنھ ینبغي سحب اإلفادة أعاله، ألنھ قد یكون ھناك ارتباك بخالف ذلك. قال 
 .251إلى الفرع  40ه عندما نُِقل من القسم كانت المرة األولى التي ُعصبت فیھا عینا

إنھ كان معلوماً بشكل غیر رسمي من   P12. قال 40یعرف من خالل نشاطھ من ھو رئیس القسم  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
. وفي ذلك الوقت، كان  251االقتحام واالعتقال نیابة عن [من أجل] الفرع  كان 40 التقاریر أن المھمة الرئیسیة/الواجب الرئیسي للقسم

 مدیر [رئیس] القسم ھو حافظ مخلوف. 

إنھ شقیق رامي مخلوف، رجل أعمال سوري كبیر، وابن خال بشار   P12شرح من ھو ھذا الشخص. قال   P12طلب القاضي فیدنر من 
 األسد.

إنھ كان معصوب العینین في القسم  P12ض للضرب. قال وما إذا كان قد تعرّ  251ن وصولھ إلى الفرع ع P12 سأل القاضي فیدنر
[في السائق  كان ھناك شخص بجانب[أمن] على یمینھ وآخر على یساره والسائق وعنصر ع في المقعد الخلفي للسیارة مع ِض وُ و 40

لین إنھ كان إعالمیاً، لكنھم  قائ P12في الطریق، كانوا یسخرون من و خلف ظھره.  P12في الوقت نفسھ، تم تقیید یدي والمقعد األمامي]. 
ز على معرفة إلى أین یتجھ. لم تكن كان یركّ و. 251على الطریق، ألنھ توقع أن یتم نقلھ إلى الفرع  P12كان تركیز ولم یضربوه. 

 یاً.. كان یتنقل ذھاباً وإیاباً على ھذا الطریق یوم251بعد بضعة كیلومترات، لذلك علم أنھ كان الفرع  على  –المسافة بعیدة 

 إنھ ال یعرف كیف، لكنھ وجد نفسھ داخل مبنى.  P12. قال مباشرة  المبنى دخل P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

إنھ نُقل في البدایة إلى طابق سفلي بضع درجات.   P12قد صعد إلى طابق علوي أو سفلي. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
"الحركة األمنیة" وھي  P12ونفّذ  P12كانت ھناك غرفة صغیرة، حیث كان علیھ أن یخلع كل مالبسھ. وقاموا بتفتیش جمیع متعلقات 
زل بضع درجات إلى  ثیابھ ون P12اتّخاذ وضعیة القرفصاء ثم الوقوف. أخذوا متعلقاتھ الشخصیة، حتى حزامھ ومحفظتھ. ارتدى 

 الزنزانة في الطابق السفلي. 

 2.5–2أمتار وعرضھا  3–2.5كان طولھا  P12وصف الزنزانة وحجمھا وعدد المعتقلین ھناك. قال  P12طلب القاضي فیدنر من 
 شخصاً. 25 أصبح عددھمبعد أیام قلیلة،  وشخصاً.  15و 12متر. وعندما دخل الزنزانة، كان عددھم یتراوح بین 

إن الزنزانة كانت تحت األرض وُمحكمة/مغلقة تماماً. وكانت ھناك نافذة تم إغالقھا  P12لقاضي فیدنر عن الھواء. قال سأل ا
[فتحة]  طاقةمن الحدید. وكان ھناك مرحاض صغیر داخل الزنزانة. كان باب [الزنزانة] مصنوعاً من الحدید وبھ  ألواح/بصفائح

 فتحات صغیرة أطلقوا علیھا فتحات تھویة. الباب " المعتقلین]. كان في أسفل معنایستخدمھا حراس السجن للتحدث معھم ["

 شرحھ. P12وطلبت من  P12بواسطة قالت القاضي كیربر إن ما یلي كان رسماً توضیحیاً 

 توضیحيالرسم التم عرض 
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إنھ رسم الغرفة [الزنزانة] ذات النافذة المغطاة بصفائح الحدید. كما رسم كیف تتشابك أرجل شخصین، إذا أراد شخصان النوم.  P12قال 

كان ھناك مرحاض صغیر یستخدمونھ وكانت تلك ھي أفضل وضعیة للنوم، ألنھ مع زیادة أعداد [المعتقلین] بدأوا یتناوبون على النوم. 
 تم رسم الباب بدقة، ألنھ كان یصل إلى الحائط.لم یوأیضاً لالستحمام. 

شخصاً، لم یتمكنوا من النوم   15 عددھم إنھ عندما تجاوز P12بقولھ "التناوب على النوم". قال  P12سأل القاضي فیدنر ما الذي قصده 
الستلقاء على بإمكان المرء اكن یلم و .[مع اآلخرین] یتناوبون/یبّدلون. كانوا ینامون ساعتین ثم لتناوب. لذلك، بدأوا في افي نفس الوقت

 . نبھاالستلقاء على ج كان علیھ ، بله ظھر

إنھم استخدموا ماء المرحاض. كان   P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك دوش [لالستحمام] أم أنھم استخدموا ماء المرحاض. قال 
 ھناك خرطوم مربوط بصنبور، لكن لم یكن ھناك صابون.

 .ذلك P12فأكد بقي في نفس الزنزانة طوال الوقت.  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

ن ھناك وجبتان في كان الطعام شحیحاً وكاوإنھم شربوا الماء من المرحاض.  P12عن الطعام والماء. قال  P12سأل القاضي فیدنر 
البرغل أو  الطعام یتكون بشكل رئیسي من كان وتكفي بالكاد لخمسة أشخاص.  كانت شخصاً  15ـل كانت تقّدمإن كمیة الطعام التي والیوم. 

قلیل من یتكون كان اإلفطار  وعلى سبیل المثال. الحمراء الصلصة مثل المرق األحمر/ یضیفون مكوناً آخر،وكانوا أحیاناً األرز المسلوق. 
 ردیئة.ة ذات نوعیة  یحالوة طحینمن الزیتون وبعض المربى، فقط كمیة قلیلة لكل شخص، و

 وصف الزنزانة ومكان إجراء التحقیق.  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 

 تم عرض رسم توضیحي آخر
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في وخلف الدائرة. الموجودة مكان الذي أجریت فیھ التحقیقات وأحیاناً في الغرف الالدائرة وتمثّل إنھ شاھد التعذیب في الممر.  P12قال 
 منھا.تصدر  الیسار، توجد زنازین اعتاد سماع أصوات أنثویة إلى سفل األ

ال، إطالقاً. لم یكونوا یعرفون ما إذا كان الوقت نھاراً أم  P12. قال P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك ضوء نھار في زنزانة 
 .على سبیل المثال، كان اإلفطار یعني أنھ قد حّل الصباحلیالً. اعتادوا على تقدیر الوقت بالطعام، 

التي دخل  إنھ في اللحظة P12أن یتذكر السؤال الذي ُطرح علیھ عندما دخل الزنزانة ألول مرة. قال  P12طلب القاضي فیدنر من 
كانت إحدى أسوأ التجارب ھي فقدان وكل وافد جدید. السؤال على ھذا   طرحاعتادوا على  حیثفیھا، سألوه [السجناء] عن الوقت. 

أن   حاضرینإذا كان بإمكان العّما  P12. سأل تستوجب العقابمات التي عن الوقت من المحرّ  السّجانینكان سؤال والوقت. اإلحساس ب
 [اعتُِقل P12زار  وتم بشكل منھجي.  وكان من الواضح أن ذلكشھراً (في اعتقالھ الثاني) دون معرفة الوقت.   11م أو أیا 10 واتخیلی

ً في] عدة فروع وكان   .یلقى نفس الحال دائما

 ال، إطالقاً.  P12سأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك ضوء في الزنزانة. قال 

عّما إذا كان القاضي فیدنر یعني الضوء االصطناعي. فأكد القاضي  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت الزنزانة مضاءة دائماً. سأل 
 إن الزنزانة كانت مضاءة على مدار الساعة.  P12فیدنر ذلك. قال 

سیة المستخدمة في التحقیق معھ كانت تتمثل  إن الطریقة الرئی P12وصف التحقیق الذي أجري معھ. قال   P12طلب القاضي فیدنر من 
  ثم أن یخلع جوربیھ ویواجھ الجدار باتجاه المطبخ. ثم كان یتم وضع عصابة على عینیھ P12في استدعائھ خارج الزنزانة. كان على 

، حیث جلس ركبتي على یجثودائماً أن  P12التحقیق. كان على  كان یجريإلى الدائرة حیث یدخل  P12كان كبّل یداه خلف ظھره. ثم تُ 
في كل مرة لم یكن  ومرة قبل التحقیق معھ. ذات للتعذیب  P12ض تعرّ و. P12یبدأ في التحقیق مع كان المحقق أمامھ والسّجان خلفھ. ثم 

 للتعذیب. یتعّرض  P12كان المحقق راضیاً عن إجابتھ، 

. وُضرب  أثناء التحقیق إنھ اضطر إلى االستلقاء على بطنھ ورفع قدمیھ خلفھ P12. قال P12 معاملةسأل القاضي فیدنر كیف تم إساءة 
 على قدمیھ وأحیاناً على ظھره.

إنھ في بعض األحیان كان حزاماً عسكریاً سمیكاً جداً وأحیاناً كابل كھربائي  P12سأل القاضي فیدنر عن األدوات المستخدمة. قال 
 رباعي. 

نعم، في كل  P12ضربة على القدمین. قال  20ى تلقّ  P12أثناء استجواب الشرطة التي تفید بأن  P12أشار القاضي فیدنر إلى شھادة 
 یعني: في كل تحقیق أو كل جولة. وكان الخیار األول ھو الذي ذُكر في الترجمة].  P12مرة [ربما كان 

قبل التحقیق كنوع من التخویف. وفي باقي  مرةإنھ تعّرض للضرب ذات  P12للضرب. قال  P12سأل القاضي فیدنر متى تعّرض 
 .اتالمرات تعّرض للضرب أثناء التحقیق
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إنھ في بدایة التحقیق معھ، ُسئل عن عملھ  P12. قال P12سأل القاضي فیدنر عن المعلومات التي ُطلبت من 
ً ھم كانوا في بي بي سي میدیا أكشن. وكان تركیزھم على طبیعة عملھ لدى تلك المؤسسة. كان من الواضح أن . یعرفون التفاصیل مسبقا

 السؤال). P12السؤال وضحك (نسي  ماذا كان القاضي فیدنر  P12سأل 

إن التعذیب مرتبط بعملھ، رغم أنھ لم یُخِف أي معلومات. كان یعلم   P12سأل القاضي فیدنر عن إساءة المعاملة وموضوع التحقیق. قال 
باإلنجلیزیة]   P12ا م" [نطقھإیمیل" و" باسووردق كان غبیاً جداً ولم یعرف ما تعنیھ كلمة "أنھم كانوا یعرفون كل شيء بالفعل، لكن المحق 

 P12.5رمز على اسم ارة/إشألنھ ظھرت عالمة/  ،P12المحقق ذات مرة  وشتمخفي معلومات. كان ی  P12واعتقد أن 

 *** دقیقة 15استراحة لمدة  ***

  جرىھناك، و جرت معظمھا ذلك.  P12في غرفة، بل في الممر بین الزنازین. فأكد  تكنلم  P12مع تحقیقات الر القاضي فیدنر أن كرّ 
 في الغرف.  عدد قلیل منھا

كان و. عالیة رتبة ي وذإنھم اقتادوه ذات مرة إلى مكتب رئیس المحققین أو ضباط  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك مكتب. قال 
 .P12بجانب  المعتادالمحقق 

، لكن الضابط ذا الرتبة P12كان یقف بجانب  المعتادإن المحقق  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان [المحقق] واقفاً أم جالساً. قال 
 .P12العالیة كان یجلس أمام 

 ال، فقط في الغرفة. P12سأل القاضي فیدنر إذا كان ذلك في الممر. قال 

 . األمر المعتادأن ھذا كان ب P12أكد فسأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك شخصان، محقق وشخص یضرب المعتقلین. 

إنھ عندما لم یعجب المحقق الجواب، كان یعطي أمراً   P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أوامر أو تعلیمات بالضرب. قال 
 ف معھ".] ال یرید التحدث. تصرّ P12"ھذا [ الذي كان وراءه، قائالً: للسّجان

كان ینادي المحقق  إن السّجان P12 الموقف بینھما. قالان] مع بعضھما البعض وحول السلوك/[الشخص اسأل القاضي فیدنر كیف تحدث
 .بلقب "سیدي"

 ، خمس مرات. یتذكر بدقة، ولكن، في المتوسط إنھ ال P12. قال P12عدد المرات التي تم فیھا التحقیق مع  عن  سأل القاضي فیدنر 

ال، لیس في كل مرة. كانت ھناك مرة واحدة على األقل   P12في كل مرة. قال  P12 معاملةسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إساءة 
 ض للترھیب فقط.تعرّ  وإنماض فیھا للتعذیب لم یتعرّ 

إن األسلوب نفسھ استُخِدم في كل  P12قد تعّرض للضرب على باطن قدمیھ أو في مكان آخر. قال  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 مرة. 

إنھم عندما كانوا یعودون إلى الزنزانة، كان یصعب علیھم المشي ولم یتمكنوا من  P12ر ذلك على قدمیھ. قال سأل القاضي فیدنر كیف أثّ 
ن ھناك ازرقاق واحمرار وتوّرم. كانوا یذھبون مباشرة إلى المرحاض لصب بعض الماء [على القدمین] والتحّرك [في  الوقوف. وكا 

 المكان] للسماح بتدفق الدم.

إنھ كان من الممارسات الشائعة القیام بذلك [التحّرك]، حیث   P12توضیح ما كان یقصده بالتحّرك. قال  P12طلب القاضي فیدنر من 
 بعضھم البعض ما الذي ینبغي علیھم فعلھ لتخفیف األلم. كانوا یتألمون طوال اللیل.  تعلموا من

المعتقلین] الذین كانت أوضاعھم مماثلة  بعض كان ھناك البعض [ P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت أوضاع اآلخرین مشابھة. قال 
 لكن كان ھناك العدید منھم في أوضاع أسوأ.و، وضعھل

ببعض التمارین للمساعدة في تدفّق الدورة قاموا ن  یالمعتقل أنقال أثناء التحقیق أن األلم كان بالكاد یُحتمل. و P12ذكر القاضي فیدنر أن 
عبارة عن  المؤدي إلى المرحاض   كان الممرّ ومرة على أقدامھم.  100ض بعضھم للضرب تنزف، وتعرّ كانت أقدام آخرین أن الدمویة. و

 ذلك. P12محنة. فأكد 

إنھ   P12ذات مرة إلى غرفة بھا أدوات تعذیب. قال   اقتیدأنھ التي تفید بأثناء استجواب الشرطة  P12شھادة  إلىالقاضي فیدنر  أشار
ً  اقتید أسماء  انتزاعكان الھدف الرئیسي في ذلك الیوم ھو والمحقق یجلس بجانبھ. كان و  ذات مرة إلى غرفة بداخلھا طاولة. كان جالسا

 
یعنیھ بالتحدید في ھذا الشرح. ویمكن أن تكون إحدى الترجمات المحتملة "لقد أھانھ ألن اسمھ  P12لم یكن واضحاً لمراقب المحاكمة ما الذي كان  5

 كان سیُنشر". 
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العشرات، مثل  –في الغرفة، كان ھناك جھاز كھربائي والعدید من أدوات الضرب وفي العمل.  P12شركاء 
لنزع  كماشة] تُستخدمال[ اأنھب ون سمعیحمل كماشة. كانوا [نحن] یأثناء التحقیق، دخل سّجان واألسالك واألحزمة العسكریة والھراوات. 

 بیده]. الكماشة قغالإفتح و P12د [قلّ بھا المعتقل. دخل [السّجان] وكان یفعل "ھذا"  يوأظافر أصابع قدم يیدأصابع أظافر 

ال، لم یكن معصوب العینین ورأى كل شيء. كان ذلك  P12معصوب العینین في ذلك الوقت. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 للترھیب، لكنھ لم یتعّرض للتعذیب.

 إنھ ربما رأى حلقات، لكنھ لم یكن متأكداً من تلك اللحظة. P12عن الحلقات. قال  P12سأل القاضي فیدنر 

قات على الحائط لتعلیق المعتقلین من أیدیھم في أثناء استجواب الشرطة التي تفید بأنھ كانت ھناك حل P12أشار القاضي فیدنر إلى شھادة 
 إنھ رأى مشھد الحلقات في العدید من الفروع، لكنھ لم یكن متأكداً مما إذا كان قد رآھا في تلك اللحظة أیضاً. P12الغرفة. قال 

إنھ رأى إجراءات  P12قال عنھا.   P12قد رأى آثار إصابات على معتقلین آخرین أو إذا سمع  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
التعذیب. في إحدى الحاالت، كان ھناك شخص یتعرض للتعذیب في الممر ثم دخل الزنزانة. وكانت ركبتاه تنزفان وملتھبتان. وكانت 

(على   ینجاثإحداھما [إحدى ركبتیھ] متضررة للغایة لدرجة أنھم رأوا العظم. كانت طریقة التعذیب الرئیسیة في الممر ھي جعل المعتقلین 
 تلكیضربونھم طوال الوقت ویسكبون علیھم الماء. الشخص الذي دخل الزنزانة ظل على  السّجانونكان وركبھم) لساعات وأیام. 

 لفترة طویلة. یةالوضع

في بعض المناسبات، كان الكابل الكھربائي  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أشیاء معینة للضرب، مثل الكابالت. قال 
 الرباعي معّرى من نھایتھ (كان المعدن بارزاً). ومن حین آلخر، كان [السّجان] یضرب [بھذه] النھایات عن قصد. 

 .معھ، فإنھ یسحب اللحم بھ ضرب المرءیُ كان إنھ عندما  P12سأل القاضي فیدنر عن تأثیر ذلك. قال 

. ومع  أي رعایة طبیةإنھ، بالنسبة لإلصابات نفسھا، لم تكن ھناك  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك رعایة طبیة أو أطباء. قال 
باب الزنزانة] ویسأل عّما إذا كان أي في فتحة الطاقة [الیفتح  كانذلك، كان ھناك شخص یأتي بشكل روتیني أكثر من مرة في األسبوع. 

ذلك لكن في بعض األحیان ال یعطي والشخص باراسیتامول أو مضاداً حیویاً، ذلك إذا قال أحدھم إنھ مریض، یعطیھ وشخص مریض. 
 رب.الشخص الذي یجیب [بأنھ مریض] للضّ ض یتعرّ الشخص شیئاً، وفي بعض األحیان، 

إن  P12عن األسئلة التي ُطرحت على المعتقلین اآلخرین في التحقیقات أمام الزنزانة، وسبب تعرضھم للضرب. قال  سأل القاضي فیدنر
 أسماء أشخاص. عن إذا ھاجموا قوات األمن، وواألسئلة كانت باألساس حول المظاھرات، إذا كانوا [المعتقلین] مسلحین، 

ال، على األقل  P12تعّرضوا للتعذیب بالصعق الكھربائي أو التعلیق من أیدیھم. قال  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بعض المعتقلین قد
 لیس في الخطیب.

تحّدثوا مع بعضھم البعض وسمعھم  أن یحدث ذلك إذا إنھ من الممكن  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك عقاب جماعي. قال 
ھناك عقاب جماعي بدون سبب. كان السّجان یدخل الزنزانة ویطلب منھم مواجھة الحائط. كانوا یقفون   كان  السّجان، وفي بعض األحیان،

 نھم ویرفعون أقدامھم ویضربھم. وفي بعض األحیان، كانوا یستلقون على بطوویواجھون الحائط، ثم یضربھم بشكل جماعي وعشوائي. 

  معتادقائالً إنھ یتذكر. ذات مرة أخذ المحقق ال P12د أكّ فرفیع المستوى. قال إنھ حقّق معھ ضابط  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن 
P12  .یقف على یمین  وكان المحقق المعتادوساروا في الممر إلى غرفة أخرىP12  یجلس أمام رتبة وكان الضابط األعلىP12 إلى 

كانت  P12وأشار بشكل غیر مباشر إلى أن زوجة  نیسان" 17عن انتمائھ إلى [حركة] " P12بدأ األخیر بسؤال و[خلف] طاولة. 
 P12 حاسوبالتصریحات على عن أحد البیانات/ P12 الضابط  سألوإلیھم.  ینتميعلى الفور بنعم، كان  P12 فأجابمعتقلة. 

الذي  [الضابط األعلى رتبة] أسئلتھ بإخبار المحقق فعلوا ذلك. أنھى  ھو من فعل ذلك وقال إن أصدقاءه ھم منأنھ  P12المحمول. نفى 
 ]".P12في مكان ، أو ستكون في مكانھ [] األسماءP12[من منھ أنت سوف تنتزع ، "P12یقف إلى جانب 

  لقبب السبب ھو أن المحقق المعتاد كان ینادیھ إن P12. قال ذا رتبة عالیةأن الشخص كان ضابطاً  P12سأل القاضي فیدنر كیف عرف 
 "سیدي".

 ال. P12قد تعّرض للضرب ھناك. قال  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

ال  ومتباینة.  كان ھناك فئات عمریة P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھناك أطفال أو كبار في السن من بین المعتقلین اآلخرین. قال 
 70 وصوالً إلى األعمار جمیعھناك عاماً. وكان   17حوالي من العمر عاماً، لكن كان ھناك معتقالن یبلغان  18یتذكر معتقلین دون سن 

 عاماً. 

 ال.  P12سأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك أطفال. قال 
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إنھ سمع أصوات إناث ورأى نساء من فتحة الباب. وعندما  P12سأل القاضي فیدنر إذا كانت ھناك نساء. قال 
 إلى فرع آخر، كانت ھناك سیدة معھ في السیارة. P12تم نقل 

 ال. P12قال رأى جثثاً.  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

إن ھذا الشخص كان   P12. قال ینمعتقلمن بین ال  سّجانبوجود التي أفادت أثناء استجواب الشرطة  P12شھادة إلى القاضي فیدنر  أشار
 في وجھھ. ُضِربكان ھذا الشخص معھم في الزنزانة، وذات مرة  سّجاناً.تذكر ما إذا كان یال  P12یعمل في نفس الفرع، لكن  

سّجان  [ ینناھ إلى أحد السجّ إنھ [ذلك الشخص، المعتقل] توجّ  P12عن سبب وجود ھذا الشخص ھناك. قال   P12 سأل القاضي فیدنر
ح القاضي فیدنر سؤالھ الوقت، ولیس زمیالً لھ. وضّ لمعتقل] إنھ كان سجیناً في ذلك ل[لھ ث معھ مباشرة. قال السّجان [الفعلي] ] للتحدّ فعلي

 إنھ ال یتذكر. P12متسائالً عن سبب اعتقال الشخص. قال 

تم حجب ]عصیان األوامر. كان اسمھ "بسبب رفض/ بأن ذلك حدثأثناء استجواب الشرطة  P12أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
ھ القاضي كیربر،  تما ذكرعند [تم حجب االسم] كان  إنھ تذكر أن اسمھ P12قال  ". ثم سألت القاضي كیربر لماذا رفض األوامر. [االسم
ً ر السبب. كان على األرجح موظفاً عادیاً، ولیس لم یتذكّ  P12لكن   .سّجانا

إنھ نُقل من  P12أن یصف ما حدث بعد ذلك. قال  P12بعد ذلك من الخطیب وطلب من  P12أشار القاضي فیدنر إلى أنھ تم نقل  
ضابط من فرع مختلف لمدة خمس   من قبلكانت التحقیق معھ في الخطیب فیھا آخر مرة تم  إنوالتحقیق.  ت مواضیعالخطیب عندما تفّرع

 وتم التحقیق معھ ھناك بتھم جدیدة.  285إلى الفرع  P12ل قِ بعد یومین، نُ ودقائق. 

فرع التحقیق المركزي   6كان عادة 285إنھ غیر متأكد، لكن الفرع  P12یعرف سبب نقلھ. قال  P12ا إذا كان سأل القاضي فیدنر عمّ 
قادة المعارضة في دمشق وریف دمشق، تم  ب P12 معرفةملفات جدیدة، خاصة فیما یتعلق ب تحتِ بت القضایا وفُ في سوریا. وعندما تشعّ 

  P12بالتزامن مع ذلك، كانت ھناك مبادرة من جامعة الدول العربیة كمحاولة إلیجاد حل سیاسي وإطالق سراح المعتقلین. لم یكن ونقلھ. 
 بسبب تفّرع التحقیق. أم متأكداً، سواء كان [سبب نقلھ] بسبب المبادرة،

 في كفرسوسة. P12. قال 285سأل القاضي فیدنر أین یقع الفرع 

 ض لسوء المعاملة على الفور، بمجّرد دخولھ السجن. إنھ تعرّ  P12ھناك. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا تمت إساءة معاملة 

إنھ بمجرد دخولھ، كان علیھ أن یخلع كل مالبسھ وكان عاریاً تماماً.  P12 . قال285ظروف االعتقال في الفرع سأل القاضي فیدنر عن  
بارتداء مالبسھ مرة أخرى، ولم یدخل الزنزانة، وتُرك في الممر. ظل واقفاً في   P12في ذلك الوقت، لم یُسمح لـ وأخذوا متعلقاتھ وفتشوه. 

ن الحین واآلخر یسكبون الماء علیھ. سمحوا لھ بالذھاب إلى بیكانوا  و ،قاموا بتشغیل مكیف ھواء باردومواجھة الحائط طوال الیوم. 
في الیوم التالي، نقلوه و. علیھ مرة أو مرتین وداسواالمرحاض مرة واحدة وأعطوه خمس دقائق لیأكل. اضطر إلى االستلقاء على األرض 

 ض للضرب ولكن في سیاق العقاب الجماعي.في ذلك الوقت، تعرّ وإلى الزنزانة. 

  افیما بعد أن ھناك وساطة/وسیط P12إنھ ال یمكن أن یكون متأكداً. علم  P12. قال P12فیدنر عن سبب إطالق سراح  سأل القاضي
، حیث 285مرة أخرى إلى الفرع   P12من قبل جامعة الدول العربیة من نبیل العربي [أمین عام الجامعة]. وبعد ثالث سنوات، اقتید 

 ، "أنت ما زلت على قید الحیاة؟ ألم نقتلك بعد؟ أمثالك یجب أال یعیشوا".P12استجوبھ نفس المحقق الذي أخبر  

 إن االعتقال الثاني كان لمدة ثالث سنوات وخمسة أشھر.  P12بعد ذلك. قالت  P12یھا سأل القاضي فیدنر عن المدة التي ُسجن ف

 .P12. فأّكد 2015تموز/یولیو،  17إلى  2012شباط/فبرایر،   16قال إنھ كان من  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن 

 یوماً. 16 – 15بعد  P12متى غادر سوریا. قال  P12سأل القاضي فیدنر 

إنھ ال یزال یتلقّى العالج "حتى اآلن". لدیھ مشكلة  P12ال یزال یعاني من آثار جانبیة صحیة. قال  P12نر عّما إذا كان سأل القاضي فید
 في ركبتھ وظھره بسبب الضرب. كما ظھرت بعض اآلثار على قدمیھ بسبب االلتھاب. 

 ال، ھذه كانت كل التأثیرات. P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك تأثیرات أخرى. قال 

ال، لكن یمكنھ التعرف على   P12ا إذا كان قد تعّرف على أحد المتھمین. قال أن ینظر إلى یمینھ ویقول م P12طلب القاضي فیدنر من 
 المعتاد.] P12یعني المحقق رفیع المستوى الذي ھّدد محقق  P12صوت الشخص الذي ھّدد المحقق "الخاص بھ" [

 
 لحشو.یعتقد مراقب المحاكمة أن كلمة "عادة"، في ھذا السیاق، استُخِدمت على سبیل ا 6
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ن یقوم بإجراء ر أنھ لیم اختباراً صوتیاً. أجاب بوكر عّما إذا كان المتھم رسالن سیقدّ یسأل القاضي فیدنر بوك
أنور  أن مفاده شرحاً عاماً للمحاكمة بأكملھا  وقّدم. بمثابة طلب شيء غیر مقبول اختبار صوتي وأنھ من اآلن فصاعداً یعتبر ھذا السؤال

 لن یعطي اختباراً للصوت.

 ذلك. P12. فأّكد 2011المعارضة وفي التظاھر في عام  في صفوف انخرط  P12أشار القاضي فیدنر إلى أن 

كان ھناك بالقرب من   2011آذار/مارس،  15إنھ في وقت مبكر من  P12في المظاھرات. قال  P12سأل القاضي فیدنر متى شارك 
في حرستا حیث كاد   ، على سبیل المثالفیھ كان یعیش في المكان الذي[في مظاھرة]  P12المسجد األموي في دمشق. والحقاً، شارك 

 المتظاھرین. في صفوفیوم وقوع مجزرة  ،في مظاھرة في القابون P12شارك وبالقرب من رأسھ. مّرت قتل برصاصة یُ 

إنھم كانوا یتحركون في المظاھرة. وكان ھناك عشرة آالف شخص یحملون الفتات ویھتفون  P12سأل القاضي فیدنر عّما حدث. قال 
ن كان فیھ جنود وقوات أمن النظام على أسطح المباني. وبدأوا إطالق النار على المتظاھرین باستخدام ضد النظام. وصلوا إلى مكا

قد سألھ [سابقاً]،   P12عاماً. وكان   70أن یُقتل في تلك المظاھرة أیضاً. لسوء الحظ، قُتل رجل یبلغ من العمر  P12الذخیرة الحیة. وكاد 
 وطلب استراحة. عاطفتھ P12 غلبت علىال بأس. أرید الحریة ألوالدي وأحفادي". ، "P12إذا كان ال یخشى الموت. فقال لـ

 دقائق***  5***استراحة لمدة 

إنھ منذ الیوم األول، استخدم النظام العنف.   P12قوات األمن ضد المتظاھرین تقریباً. قال من قبل عنف السأل القاضي فیدنر متى بدأ 
 ). P12فیھا  ة الحیة بعد أسبوعین (في المناطق/األماكن التي كانتم استخدام الذخیرلكن و

في بدایة نیسان/أبریل، [بدأ] [استخدام] الذخیرة الحیة (في المناطق/األماكن التي كان فیھا   P12سأل القاضي فیدنر متى حدث ذلك. قال 
P12.( 

ً إنھ  P12قد رأى جثثاً، غیر تلك التي ذكرھا. قال  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان  ، خاصة في القابون حیث وقعت رأى جثثا
قام  في بعض األحیان، و] في صدره واآلخر في رقبتھ. برصاصة على األقل في حرستا، أحدھما [أُصیب جثّتین P12 كما رأىالمجزرة. 

P12 قصد، ولكن ربما التقاط صور فوتوغرافیة أو تصویر فیدیوعربیة بال تصویر"لمة "[یمكن أن تعني ك بتصویر P12   تصویرھنا  
من جانب قوات األمن، لتوثیق أنھم كانوا یطلقون الذخیرة   تصویرالھو  P12كان ھدف  ووات األمن تطلق النار على المظاھرة. ق] الفیدیو

 الحیة على المتظاھرین. 

إنھ رآھم طوال الوقت وعشرات المرات. ذات  P12قد شاھد اعتقاالت وفرق مكافحة الشغب. قال  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 . كان ھناك تمشیط كامل للشوارع والمباني.P12مرة، كان ھناك اقتحام/مداھمة عسكریة كاملة لحرستا، حیث كان یعیش 

 اعیة. تم عرض صورة ملتقطة باألقمار االصطن
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 ومشفى الھالل األحمر.  ،المدخل الرئیسي ،251ذلك. إنھ الفرع  P12. فأكد على المكانف قد تعرّ  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 تم تكبیر الصورة.
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للفرع، حیث أن معظمھا  تابعة جمیع المباني  أنھ لیست P12إن ھذا ھو موقع فرع الخطیب. ذكر  P12قال 
لذین  ال یینالمبنوإن  القرب من مشفى الھالل األحمر. بالشارع المنحدر في األسفل [انظر الخط األحمر] ھو المدخل الرئیسي وإن سكني. 

 فرع الخطیب. ] بقلم [أثناء استجواب الشرطة] ھمازرقاءالدائرة ال[ P12 إلیھما أشار

، ال تزال في P12قاطع التي یظھر فیھا إطالق قوات األمن النار على المظاھرة، والتي صّورھا سأل االدعاء العام عّما إذا كانت الم
 ال. P12. قال P12حوزة 

ال. تم التصویر [نفس المالحظة   P12منھ مع جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ. قال  أخذ المقاطععّما إذا كان قد تم  العام سأل االدعاء
 زوجتھ كل ما كان یمكن أن یؤذیھ. أتلفت، P12ل قِ عندما اعتُ وقلم.  على شكلأعاله] بواسطة كامیرا سریة 

عّما إذا كان یتذكر اسمھ أو رتبتھ. قال  P12 قال إنھ اقتید إلى "رئیس قسم التحقیق". سأل القاضي فیدنر P12ذكر القاضي فیدنر أن 
P12 معتاد الذي حقّق معالمحقق ال رتبة ، لكن رتبتھ كانت أعلى من على وجھ التحدید  یعرف رتبتھإنھ ال P12 .ال یعرف وP12  
 اسمھ.

إنھ سمع الكثیر عن ھذه األمور، ولدیھ   P12ضوا العتداء جنسي. قال أو غیره من المعتقلین قد تعرّ  P12سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 .تعّرضوا لذلكأصدقاء 

 ال. P12ذلك. قال ل تعّرضنفسھ قد  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

  قنینةإن إحدى الطرق كانت استخدام  P12آلخرین. قال الجنسیة ساءة اإلیعرف تفاصیل حول  P12سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 في بعض األحیان، قاموا بحرق القضیب بالماء الساخن.والقضیب بثقل.  نربطو كانوا یفي بعض األحیان، وزجاجیة وأحیاناً عصا. 

 عدرا [قصد خروجھم من المعتقل في بعدذلك إنھ قیل لھ  P12. قال 285سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ذلك في الخطیب أم في الفرع 
 [العنف الجنسي] أثناء فترة اعتقالھ.ذلك  P12 رَ لم یَ ولم یكن ذلك في فرع معین. وسجن عدرا].   ھ منبعد اإلفراج عن

 ظھراً، تم طرح موضوع االستراحة. قال شارمر إن الشاھد یوّد مواصلة الجلسة. 12في الساعة 

 استجواب من قبل محامي الدفاع

 موظف معتقل. ھ كان معھإن P12. قال في الخطیبسجن ال اعتُِقل موظفعّما إذا كان بوكیر سأل 

 الشخص. قالت القاضیة كیربر إنھا استجوبت الشاھد بشأن ھذه النقطة ذلك ارتكبھیعرف الخطأ الذي  P12عّما إذا كان بوكیر سأل 
 ً  سؤالھ.بوكیر  سحب. مسبقا

المحقق جاء من فرع  وأن  251ن ھناك جزء مفقود في الترجمة، یتعلق بالتحقیق في الفرع قال فراتسكي إن المترجم أخبره أنھ ربما كا
لفترة  P12  حقّق معإنھ قبل یومین من نقلھ، جاء [ذلك المحقق] من فرع مختلف و P12المحقق. قال كان آخر. سأل فراتسكي من أین 

 .P12ل قِ بعد یومین، نُ وقصیرة. 

 ذلك. P12د ، لكن المحقق كان من فرع مختلف. فأكّ 251أن التحقیق كان في الفرع  اً صحیحسأل فراتسكي عّما إذا كان 

 محامي المدعي من قبل كروكر، استجواب 

فرع. ذكر  بال ربط االنتھاكمن  P12تمكن یحدثت في عدرا أو إذا لم  P12سأل كروكر عّما إذا كانت االنتھاكات الجنسیة ألصدقاء 
P12  جمیعھم [كانوا األمر في سجن عدرا المركزي وذلك أنھ تم الحدیث عنP12 ث كل تحدّ وه] معتقلین في فروع مختلفة. وأصدقاؤ

 ربط كل حالة بفرع معین.  P12 لم یستطع واحد عن تجربتھ، لكن

 ذلك. P12سأل كروكر عّما إذا كان ذلك قد حدث في فروع أجھزة المخابرات. فأكد 

إنھم تحدثوا عن كیفیة اعتقالھم في فرع  P12عن مكان اعتقالھم. قال   اتحدثوقد  251سأل كروكر عّما إذا كان المعتقلون في الفرع 
 كانوا یعرفون ھذه المعلومة. وكلھم  ،الخطیب

 .ھإنھ تمت مخاطبتھ باسم P12. قال P12 مخاطبة تسأل كروكر كیف تم

قال إن أشھر حراس السجن الذي كان ینفذ العقوبات الجماعیة كان   P12. السّجانینیتذكر أسماء أو ألقاب  P12سأل كروكر عّما إذا كان 
 . سوى ھذین االسمین P12 لم یتذّكر میماتي"."آخر باسم غریب ھناك واحد ، وكان  "اسمھ "أبو غضب

 إنھ ال یتذكر. P12كروكر إذا كانت ھناك رزان زیتونة. قال سأل 
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ال، تم اعتقالھ مع  P12. قال 2012شباط/فبرایر،  16بمفرده في  P12سأل كروكر عّما إذا كان قد تم اعتقال 
 شخصاً من المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر. 15

 إنھ السید مازن درویش.  P12سأل كروكر عن رئیس المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر. قال 

 نعم، اعتُِقال معاً. P12. قال P12سأل كروكر عّما إذا كان معتقالً مع 

 تم صرف الشاھد.

*** 

ً  قّدم شارمر، محامي عى علیھ من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني: استجواب المدَّ  )2(257بشأن المادة  المدعي، شرحاً/تصریحا
 7والحق في اإلدالء بإفادة بعد أخذ األدلة. 

 :251م معلومات واضحة عن الفرع  والذي قدّ  ،یوم أمسمن  [تم حجب االسم] تم إعطاء ملخص جزئي إلفادة

 ؛جمیعھا في التحقیقات الثالثةنفسھ المحقق  شارك )1
 سمع صوتھ؛  )2
 حاسة سمعھ قویة. )3

دون ذكر أي   [تم حجب االسم]حقق مع رسالن إجراء اختبار صوتي، لكن المتھم ذكر في شھادتھ عبر المترجم أنھ أنور لألسف، ال یرید 
أعطى أوامر  ھو من ھذا الشخص وكان . الثالث مراتفي الأجرى التحقیقات وكان نفس الشخص ھو من بأنھ  أنوراعترف وظروف. 

  لتعذیب.بامباشرة وغیر مباشرة 

 ظھراً. 12:15ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 09:30الساعة  2020آب/أغسطس،  19ستكون المحاكمة القادمة في 

 

 
 "بعد استجواب كل المتھمین مشتركین وبعد أخذ األدلة في كل قضیة على حدة، یُسأل المّدعى علیھ عّما إذا كان لدیھ أي شيء یضیفھ".  7


