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حیث ُحقق معھ ثالث مرات. وقال للمحكمة إن    251عاًما، بشھادتھ حول اعتقالھ في الفرع    40، وھو سوري یبلغ من العمر  P57أدلى  
 أنور كان حاضًرا أثناء إحدى ھذه التحقیقات وأنھ تمكن من التعرف على أنور خالل زیارة الحقة للفرع من خالل صوت أنور. 

، الشخص الذي ساعده على اإلدالء بشھادتھ  P57بشأن عالقتھ بأنور البُنّي الذي كان، وفقًا لـ P57لدفاع عدة أسئلة للشاھد  كان لدى ا 
بناًء على مكالمة على تطبیق "زوم" أجراھا    P57في كوبلنتس. حیث أرسل البُنّي سابقًا إلى االدعاء العام ملخًصا باللغة األلمانیة لشھادة  

في المحكمة، الذي قال إنھ ال بد أن ھناك خطأ في الترجمة،    P57ك، تمت مراجعة بعض جوانب الملخص من قبل  . ومع ذلP57مع  
بالتعذیب. واقترح الدفاع االستماع إلى البُنّي مرة أخرى قائًال بوجود "مشكلة البُنّي" في ھذه    P57وساق على ذلك مثال تھدید أنور لـ 

 المحاكمة. 
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) بشھادتھ حول مقابلة أجراھا سابقًا  BKAأدلى كبیر المفتشین الجنائیین ألكسندر فراي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (
بشھادتھا بنفسھا في المحكمة. إال أن مكتب  مع طبیبٍة سابقة في مشفى الھالل األحمر في دمشق. حیث استُدعیت الطبیبة بدایةً لإلدالء  

الشرطة الجنائیة االتحادیة لم یتمكن من الوصول إلیھا، رغم أنھا كانت تحت حمایة خاصة للشھود. وبحسب مكتب الشرطة الجنائیة  
ا مع الشرطة أن فرع  االتحادیة، فإن الشاھدة غادرت االتحاد األوروبي وال یُعرف مكان وجودھا الحالي. وذكرت الشاھدة في مقابلتھ

الخطیب كان یعتبر المشفى ملًكا لھ وكثیًرا ما كان یحیل المعتقلین إلى ھناك. وظھرت على العدید من المعتقلین آثار الضرب والتعذیب  
 ومة. والجفاف وسوء التغذیة. وعلى الرغم من أن الطبیبة لم تر جثث معتقلین، إال أنھا سمعت عن موت البعض جّراء نوبات قلبیة مزع

كما رفضت المحكمة العدید من طلبات الدفاع السابقة لسماع شھوٍد إضافیین. من بین أمور أخرى، رفضت المحكمة طلب استدعاء مناف  
قّرر  طالس ألنھ قال للمحكمة إنھ ال یرغب في اإلدالء بشھادتھ ألنھ ال یرید أن یُنظر إلى أقوالھ عالنیة على أنھا تجّرم أنور أو تبّرئھ. و

اة أن مناف طالس لن یقّدم على األرجح أي معلومات جدیدة وذات صلة، وبالتالي امتنعوا عن استدعائھ. وفي رفضھم، ذكر القضاة  القض 
ح  أیًضا أن فترة قبول األدلة ستنتھي على األرجح في أوائل كانون األول/دیسمبر. باإلضافة إلى ذلك، قال القضاة إنھم لن یستجیبوا القترا

 ء البُنّي مرة أخرى. الدفاع باستدعا
 

  

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

نما ھو مجّرد  ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإ 
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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  وصور  فیدیو  مقاطع بتصویر  المصورین من اثنان قامو. اثنین وصحفیین أشخاص  أربعة بحضور  صباًحا  9:35 الساعة في  الجلسة  بدأت
  محامي وغادر  أومیشین، ةوالدكتور  محمد : االدعاء محامیا یحضر لم . وبولتس  ھكلینجالعاّمان  عیانالمدّ  االدعاء  ومثل. الجلسة  بدء  قبل
 . الغداء  استراحة  بعد شولتس  عيالمدّ 

 P57 شھادة

  ، P57 شقیق  ألن أخرى  شخصیة  ومعلومات اسمھ  إخفاء طلب P57 أن المحكمة  أخبر  الذي  ،د. دایماجیوالر المحامي  برفقة  P57 كان
  إذا . ألحد الجزم على وجھ الیقین یمكن ال  ،ذلك ومع ، قد ماتیكون  ربما أو  النظام  لدى محتجًزا  كان اإلنسان،  حقوق  مجال في  محام وھو 

  محامیھ  قالھ ما تأكیدھ ان بإمك كان إذا  اعمّ  P57 كیربر ت رئیسة المحكمةسأل . للخطر شقیقھ فستتعّرض حیاة   ،P57 اسم عن اإلفصاح تم
  بإخفاء  P57لـ ستسمح  المحكمة أنّ  كیربر ت رئیسة المحكمةأعلن  الطرفین، من اعتراضات  وجود  لعدم ا ونظرً .  ذلك P57 دأكّ ف.  للتو

 .بینخطًرا على حیاة أحد أقاربھ المقرّ یشّكل نظًرا للوضع الذي یمكن أن  الشخصیة  معلوماتھ

كیربر  ثم أعلنت ذلك.  P57دایماجیوالر وفأّكد .  اھدمحامي شأن یمثّلھ بصفة دایماجیوالر د. من طلب قد   P57كان عّما إذا ربر ی سألت ك
  P57 ، ونظًرا لحقیقة أنّ P57  التي یعاني منھا، بسبب حالة اضطراب ما بعد الصدمة P57 أن یمثل الشاھددایماجیوالر السماح لتم أّنھ 

 لن یكون قادًرا على ممارسة حقوقھ بخالف ذلك. 

وجود أي عالقة   نفىوقد .  عن حقوقھ وواجباتھ كشاھد ، ]المعلومات ُحِجبت [ عیش في عاًما ی  40، سوري یبلغ من العمر P57تم إعالم 
 . تربطھ بالمتھم سواء بالقرابة أو المصاھرة

 كیربر استجواب من قِبل القاضي 

في ما   P57 األوصاف التي قّدمھابعض إلى المحكمة  سبق وأن أرسل قد   P57أن محامي كیربر إلى رئیسة المحكمة القاضي أشارت 
یرید أوًال أن یستغل  إّنھ  P57أن یخبر المحكمة "ما الذي كان یحصل ھناك". قال  P57، وطلبت من 251في الفرع  عتقالھبا یتعلق

الفرصة لمواجھة المجرم". وأراد أیًضا أن یشكر المحكمة   ھذهالفرصة لشكر الجمھوریة االتحادیة األلمانیة والشعب األلماني على "
 لتمكینھ من التحدث عن معاناتھ بعد سبعة أشھر. 

شخًصا   20ما یقارب فجأة في متجره. كان یجلس حینھا في متجره عندما دخل   2012 ] ُحِجبت المعلوماتفي [  قُبِض علیھأّنھ  P57بیّن 
رأسیھما   فوق  یصیھمااألشخاص بتوجیھ األسلحة نحو رأسھ ورأس شریكھ في العمل، ثم قاموا بسحب قموخمس مركبات. ثم قام مسلًحا  

ابتدأت   عندئذٍ "  P57 قال وحسب ما . تینمختلف تینشریكھ في العمل في سیارھو و  ُوِضعأّنھ   P57. أضاف  السیارات في  ا ووضعوھم
البنادق.  بأعقاب  أسیھماالمسلحین بدأوا بضربھ وضرب شریكھ في العمل على رًال أن األشخاص مفصّ   P57لتي في المعاناة". أضاف رح

من المتجر.  ین المحمولَ وشریكھ  P57ي ھاتفَ قوى األمن عناصر  بعض  أخذ منھ. وأِخذَ یمسك بمفتاح سیارتھ في یدیھ، والذي  P57وكان 
قد ُوِضع على   P57حیث كان اسم ، والذي یعرفھ تمام المعرفة.  40نھم بدأوا رحلة طویلة في دمشق قبل أن یصلوا إلى القسم  إ P57قال 

أنھما صعدا   P57إلى الطابق الثاني أو الثالث. وبیّن  اقتیداوشریكھ،  P57الرائد محمد عبد هللا. وعندما وصل قائمة المطلوبین من قبل 
بالكھرباء   صعقل تعّرضا، إلى الطابق العلويوعندما وصال  للطوابق العلویة.لصعود لكانا یُدفعان في الواقع ؛ طوعیًا إلى حد ما

ض إلى صعقات كھربائیة، لكن كانت تلك  الشخص عندما یتعرّ  من عینيّ  یتطایرقد سمع أن الشرر أّنھ  المحكمة  P57. أخبر للضربو
كان  ام وشعر أن "شیئًا دافئًا أن یذھب إلى الحمّ  P57 طلببعد ذلك ضربھ أیًضا على كلیتیھ.  بنفسھ. وتمّ  اختبر ذلك فیھاحظة التي اللّ 

، وبعد  الجالس بجانبھ المحكمة ومترجم P57نقاش قصیر بین جرى ینزف". [ إنّھ لشخص آخر "سیدي،  السجان یتدفق مني". ولھذا قال 
  P57]. قال المصطلح في توضیح تھ ًحا ال یعرفھ. قام المترجمون اآلخرون بمساعدلكان یستخدم مصط P57المترجم أن  وّضح النقاش

 عالقًا داخل حنجرتھ.  كان –حنجرتھ ب  جزء المتصل الأي  – ھ ان لسمؤّخرة  إنّ 

العسكري في حرستا حیث وصل للطابق السابع. كانت عیناه معصوبتین، والتُقطت صور لھ. وُضرب على كتفھ أیًضا.  مشفى ثم أُِخذَ إلى ال
أقام في الطابق السابع. لم یكن مسموًحا لھ باستخدام اسمھ ھناك وأُعطي رقًما بدًال من اسمھ. كان رقمھ خمسة ورقم شریكھ  أّنھ  P57بیّن 

طرا للمكوث ھناك لیومین، والحظ أن الناس كانوا یتعرضون للتعذیب. حیث أصیب شخص ما بجرح  إنھما اض  P57. قال 12في العمل 
سمح لھم برفع عصبات  في رجلھ جراء رصاصة بندقیة وُضرب على جرحھ إلى أن أُغمى علیھ. عندما كان یُقدَّم الطعام لھم، كان یُ 

. فداَس على  مشفى أراد في مرةٍ أن یذھب للحّمام في الإّنھ  P57أمامھم. قال  عیونھم قلیًال، لكن مجال الرؤیة كان متاًحا فقط لیروا الطعام



حیث التقى بضابط    40قبل ذلك، ُحقِّق معھ في القسم إنّھ  للمحكمة  P57. قال P57على اسم  سّجانجثة في الحّمام. بعد یومین، نادى 
لم یكن مسموًحا لھم استخداَم  ّنھ أل P57مما فاجأ  P57انتحل ھویة شخص ینتسب للجیش السوري الحر. نادى ھذا الشخص على اسم 

 . مشفىأسمائھم في ال

كان ھو والسائق  ّنھ أن یتم إطالق سراحھ ھناك أل P57إنھم ذھبوا لرحلة طویلة عبر دمشق إلى أن توقفوا في البرامكة. توقع  P57قال 
ھناك نقطة تفتیش أمامھم. بعد ذلك   أن یَعِصب عینیھ مرة أخرى. حیث أمره الضابط بذلك، قائًال إنّ  P57كان على أنّھ والضابط فقط. إال 
ھم عندما دخلوا، "استقبلونا" بحفلة استقبال بتوجیھ من أبي غضب الذي كان معروفًا بوحشیتھ  أّن  P57. وصف 251توجھوا إلى الفرع 

متر وكان بھا نافذة تُطل   4.5x10متر تقریبًا أو 3.5x10یھ" والتي كانت مساحتھا ، اقتید إلى "غرفة الترفP57وحقده. بعد أن ُضِرب 
شخص وكانت   200كان في ھذه الغرفة ما یقرب من إّنھ  P57. لھذا كان "بإمكاننا" سماع الُصراخ جّراء التعذیب. قال  زنازینعلى ال

رائحة الجمیع فظیعة بسبب العرق وأشیاء أخرى. في نھایة الزنزانة، على الجانب األیمن، كان ھناك حّمام حیث اضطر أشخاص للنوم  
 لم یتلّق أي دواء قط. أّنھ ألن كلیتیھ التھبتا، إال  َطلب دواًء ذات مرةإّنھ  P57فیھ. قال 

عندما ظھرت صوره وھو یشارك   2011اعتقالھ سابقًا في  تمّ أّنھ للمحكمة   P57ق. َشَرَح بعد ذلك بیومین أو ثالثة، اقتید إلى التحقی 
ضابط التحقیق كان یقوم بالكتابة.   إنھ أثناء التحقیق ُسئل أسئلةً والحظ أنّ  P57بمظاھرة. [جلس صحفي آخر في شرفة الجمھور]. قال 

أّكد ذلك "ألنھم" كانوا یعرفون ذلك مسبقًا وكانت ھناك  إّنھ  P57ل . قا227في الفرع   2011اعتُقل في  P57 أشار الضابط إلى أنّ 
س  أسّ أّنھ   P57بأن یتوقف عن حضور المظاھرات وإال "فسیریـ[ـھ] الضابط هللا بذاتھ". كانت إحدى تھم  P57صور أیًضا. نُّبِھ 

  P57كان یترأس ھذه العصابة وفقًا إلخباریة من شخص ما للضابط. أنكر  P57 "عصابة" لخطف ضبّاط األمن. قال ضابط التحقیق إنّ 
ھ، بعد إنكاره، ُضرب بأنبوب، وھو أنبوب محدد یدعى "األخضر اإلبراھیمي". كان علیھ أن یستلِقي  للمحكمة إّن  P57جمیع التھم. قال 

تھ أیًضا، ومع ذلك لم یعترف بشيء. حینھا أخبر  ھم" شتموا أمھ وأخ"إّن   P57على األرض، ویرفع قدمیھ، وُضِرب على قدمیھ. قال 
خلف ظھره   P57إلى الطابق السفلي عند أبي غضب الذي قام بربط َیَدي  P57إلى أبي غضب. اقتید  P57الضابط السّجان أن یأخذ 

أحد   نّ للمحكمة إ P57یبصق علیھ ویدعوه بالخائن. قال   P57من یدیھ ألربع ساعات. كان كل شخص یمر بجانب  P57وعلّق 
إلى الزنزانة الجماعیة حیث كان ھناك من قبل.   P57الموظفین ضربھ على "أكثر مكان حساس" في جسمھ. بعد أربع ساعات، اقتید 

 . كان مرھقًا للغایة ألن الضرب الذي تعّرض لھ كان ُمبرًحاأنّھ  P57َوَصَف 

شخص  أنّھ ذلك الضابط اّدعى   المحكمة أنّ  P57ابق. أخبر للتحقیق مرة أخرى. كان نفس ضابط التحقیق الس P57بعد أسبوع، استُدعي 
، أٌصیب شخص ما في مظاھرة وكان من المفترض أن یأخذ ھذا الضابط من الجیش السوري  P57ما في الجیش السوري الحر. وفقًا لـ 

الشخص المصاب اختفى ولم یَُر بعدھا ثانیة. ذَكر ضابط التحقیق الذي انتحل ھویة ضابط   الحر الشخص المصاب إلى لبنان. إّال أنّ 
أّنھ  إنكار ذلك. أخبر المحكمة  P57. واصل P57یعرفھم، والذین ُزعم أنھم شھدوا ضّد  P57الجیش السوري الحر أسماء أشخاص كان 

عالقة بتلك االتھامات على أّي حال: فھو شارك في المظاھرات لكن   عرف أنھا ستكون نھایتھ إن اعترف بأي من االتھامات. ولم تكن لھ
معھ. في الطریق للطابق السفلي،   P57لم یقم أبًدا بتأسیس عصابة لخطف الضباط. عندما اكتفى الضابط، استدعى أحد السجانین لیأخذ 

 لى الزنزانة الجماعیة. إ P57الذي بدأ بالصراخ. وأُعید  P57، وُكسرت أسنانھ. ظّل السّجان یضرب P57ُضرب 

یعرفھ من قبل. كان ِمن [ُحجبت المعلومات]. كان ھناك  P57 معتقًال في نفس الزنزانة، وكان ھناك طبیباً كان أنّ واصفًا  P57أضاف 
ون أیًضا، كان  ، كان ھناك أشخاص مسّن P57أیًضا محام في الزنزانة، [ُحجبت المعلومات] والذي قَبض علیھ أنور رسالن بنفسھ. وفقًا لـ
ین [التبول] في المكان الذي یقفون فیھ. أضاف  عمُر أحدھم ثمانین عاًما وتعّرض للتعذیب. في داخل الزنزانة، كان على األشخاص المسّن 

P57  أن معتقًال آخر كان یدعى [ُحجبت المعلومات] أُِخذ في یوم من الزنزانة ولم یعد إلیھا أبًدا. عندما أُطِلق سراحP57 إلى  ، ذھب
 كان مفقوًدا. أّنھ  P57عائلة [ُحجبت المعلومات] الذین أخبروا 

بعد أسبوعین، اقتید مجدًدا للتحقیق. في ھذه المرة، كان ھناك عدد أكبر من األشخاص [الضباط] في غرفة التحقیق.  إّنھ قائًال  P57تابع 
، قال أحد األشخاص إلى  P57أرادوا أن یطلقوا سراحھ. وفقًا لـ كان أولئك األشخاص یتحدثون عن معتقل من [ُحجبت المعلومات] والذي 

الشخص الذي كان یفترض إطالق سراحھ كان علیھ   إنّ  P57مرؤوسھ "سیدي، ال یمكننا إطالق سراحھ على مسؤولیتي." قال 
تحّمل على عاتقھ إطالق سراح  ال یمكن أن ی إنّھ أحد األشخاص الذین كانوا في الغرفة قال  "مساعدتھم" في القبض على آخرین، إال أنّ 

أحد األشخاص الذین ناقشوا الموضوع غادر الغرفة بعد ذلك بینما كان على   إنّ  P57ربما "یذھب إلى الجبال ویختفي." قال ّنھ  المعتقل أل
P57  أن یجثو على ركبتیھ. طرح ضابط التحقیق علىP57  سیواجھ قریبًا شخًصا آخر. وعندما قال أّنھ أسئلة وأخبرهP57  ال  إنّھ

سیكون متعاونًا في إعطائھم بصمة أصبعھ فقط أو ینبغي علیھم إّنھ بالصراخ وقال  P57مشكلة عنده في ذلك، ضربھ ضابط التحقیق. بدأ 
: "أنت خائن، لربما تتمنى أن تتلقّى رصاصة في رأسك، لكني أفّضل أن  P57"أن یضعوا رصاصة في [رأسھ]." فأجاب ضابط التحقیق 



ُضرب مرة أخرى  أنّھ  المحكمة  P57ي رأس كلب فضًال عن رأسك ألنك خرجت إلى الشوارع وطالبَت بالحریة." أخبر أضع سالًحا ف
 یمكنھ ذلك إن أرادت المحكمة منھ ذلك.أّنھ  لم یصف كل تفاصیل التعذیب إال  أنّھ وأُِخذ للطابق السفلي. وأضاف 

بعد ھذه األیام الثالثة أو  أّنھ إلى  P57كانت "جیدة حتى اآلن." أشار  P57ھا األوصاف التي قّدم قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إنّ 
ھم  عندما "قالوا" لھ إّن أنّھ المحكمة  P57. أخبر P57ابن عم ھذا الشخص األربعة كان من المفترض علیھ مواجھة الشخص اآلخر. كان 

قابلھم بالرفض. عندھا ُضرب على رأسھ وأُجبر على وضع   P57 سیجلبون شخًصا آخر، حاولوا التكلم معھ بأسلوب أكثر ود�ا إّال أنّ 
قادًرا على رؤیة إن كان ھناك شيء مكتوب على األوراق   P57بصمة إصبعھ على ثالث أوراق. وألن عینیھ كانتا معصوبتین، لم یكن 

ندما أُطِلق سراحھ، قام سجان باقتیاده إلى  ھ، عإّن  P57أم كانت فارغة. بعد ذلك أِخذ للطابق السفلي وأُطلق سراحھ بعد فترة قصیرة. قال 
 أن یخبر المحكمة عنھا. انھ تعّرض ألشیاء عدیدة بإمكأّنھ خارج الزنزانة. أضاف 

أن   P57أن القضاة كانوا سیطرحون أسئلة تفصیلیة أكثر الحقًا، لكن اآلن بإمكان  P57وّضحت رئیسة المحكمة القاضي كیربر لـ
  P57وسألتھ إن كان ھناك سبب إلطالق سراحھ وما الذي حصل بعدھا. قال  P57تّم إطالق سراح أّنھ ى یخبرھم بالذي یریده. أشارت إل

یوًما من إطالق سراحھ، عاد   15عائلتھ قد استخدمت وسیًطا. بعد  في حقیقة األمر عندما كان خارج الفرع وأُطِلق سراحھ، علم أنّ إّنھ 
P57 [ضابط صف برتبة] مساعد. عندما ذھب   للفرع السترجاع سیارتھ. ذھب إلى فرع الخطیب بصحبة الوسیط، والتقیا معP57  

إن كان "یرید أن یحصل على عمل بشار [األسد] أم لماذا [كان] یشارك في مظاھرات." قال   P57والوسیط إلى ھناك، سأل المساعد  
P57  ًا وأخذ إن المساعد نصحھ أیًضا أن یكون حذرP57  والوسیط إلى مكتب أنور رسالن. قالP57  لم یكن یعرف ما الذي أخبر  إنّھ

شریكھ في العمل كان معھ،   ذلك وقال إنّ  P57األخیر سألھ إن كان ھناك أحد آخر في ملفھ. عندما أّكد  المساعد أنور رسالن بھ، إّال أنّ 
سیارتھ. سأل المساعد مجدًدا نفس السؤال عن شخص إضافي في ملف  باستعادة  P57أرسلھما أنور إلى مكتب آخر. وھناك، طالب 

P57 فأّكد ،P57  ذلك مرة أخرى. أُخبرP57  بأنھ، عندما یُطلَق سراح شریكھ في العمل، سیستعیدP57  سیارتھ. أجابP57   أنھا
 .P57ثم غادر  كانت سیارتھ ھو ولیست سیارة شخص آخر. أخبره المساعد أن یذھب قبل أن یعیده للطابق السفلي.

أن ذاكرتھ كانت ال تزال قویة   P57عرف "الشخص" من صوتھ. أضاف أّنھ الوسیط  P57والوسیط في الخارج، أخبر  P57عندما كان 
مراقب المحاكمة لم یكن قادًرا   إّال أنّ  أنور قد عنى   P57ھو" [یُحتمل أن یكون إّنھ وكان قادًرا على التذكر بشكل جید. فأجاب الوسیط "

كان ھناك معتقلون آخرون في زنزانتھ حقّق معھم ھذا الشخص نفسھ.  ّنھ أإلى  P57یشیر في اتجاه أنور]. أشار  P57على رؤیة إن كان 
 ، عاد إلى مسقط رأسھ ولم یعد بعدھا قط إلى دمشق. 2012بعدما حصل ھذا في ّنھ أ P57أضاف 

الوسیط كان یشیر إلى شخص رآه   الوسیط قد ذَكر اسم ھذا الشخص. تدّخل محامي الدفاع بوكر، قائًال إنّ سألت القاضي كیربر إن كان 
P57  في المكتب ولیس الشخص الذي یشیر إلیھP57  كلیھما كانا یشیران إلى نفس   ھا فھمت أنّ بنفسھ. أجابت القاضي كیربر أّن

والوسیط كانا یقفان عند مدخل مكتب، وسألت    P57 ارت القاضي كیربر إلى أنّ الشخص. قال بوكر لم یكن ذلك واضًحا بالنسبة إلیھ. أش
P57  إن كان بمقدوره رؤیة من كان داخل المكتب أم كان الباب مقفًال. قالP57   ألقى نظرة إلى داخل الغرفة. إّنھ 

ھم غادروا مكتب المساعد واتجھوا نحو  إلى أّن في تلك اللحظة، كان یتجمد خوفًا. وأشار ّنھ أ P57سألت القاضي كیربر كیف بدت. وّضح 
 الیمین حیث توقفوا أمام باب كان على الجانب األیمن. لم ینتبھ بالتفصیل للمكتب. 

ن. نظر نظرة سریعة  لم ینظر إلیھا بتمعّ إّنھ  P57وصف األثاث. قال نھ ارأى الغرفة لكن لم یكن بإمك  P57 استنتجت القاضي كیربر أنّ 
 فقط. 

فور مغادرتھ للمبنى مع الوسیط، أخبر  ّنھ أذلك، وأضاف  P57سمع صوت كال الشخصین. فأّكد   P57سألت القاضي كیربر إن كان 
 كان رئیس قسم التحقیق. إّنھ باسم الشخص وقال  P57تعّرف على الشخص. عندھا أخبر الوسیط ّنھ أالوسیط 

 لم یركز على االسم. إّنھ  P57أرادت كیربر أن تعرف ما ھو االسم الذي ذكره الوسیط. قال 

  P57الشخص كان رئیس قسم التحقیق. بسبب ذلك، عرف  الوسیط لم یَذكر االسم، قال فقط إنّ  إنّ  P57سألت كیربر إن ذُكر االسم. قال 
 سابقًا. كان أنور رسالن ألن زمالءه المعتقلین أخبروه عن ذلك  ّنھ أ

صراحةً أّن "أنور   P57الربط بین الرتبة واالسم. سألت إن كان أحد المعتقلین قد أخبر  P57أرادت كیربر أن تعرف كیف استطاع 
] وبعد أن ُحقّق مع ذلك  P57كان ھناك محام [في نفس الزنزانة التي یقیم فیھا إنھ  P57رسالن في ھذا المبنى" وأین حصل ذلك. قال 



المحامي، قال إّن رئیس قسم التحقیق، أنور رسالن، َحقّق معھ. كان اسمھ [ُحجبت المعلومات]. كان علیھ أن یجثو على ركبتیھ أثناء 
 التحقیق، إّال أّن أنور لم یضربھ ونزع عصبة عینیھ.

"نعم، بالضبط" ولربما حتى    P57إن كان رأى أنور شخصیًا. قال  P57تعّرف على أنور في مكتبھ. سألت  P57ن استنتجت كیربر أ
 أنور تعّرف علیھ أیًضا. 

ُحقّق  ّنھ  أ P57بعد نقاش قصیر مع القاضي فیدنیر، قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إّن لدیھا "سؤاًال لتحصل على نظرة عامة": ذكَر 
  2006كان في القسم مرات عدیدة في نّھ أ P57. وّضح 40كان القسم نّھ أكیف عرف  P57. سألت 40األولى في القسم  معھ في المرة 

یملك متجًرا في دمشق وطلب محمد عبد هللا منھ مرات عدیدة أن   P57عندما قابل الرائد محمد عبد هللا. في ھذا الوقت، كان  2007و
 لم یالحظ أشیاًء غریبة. إّنھ د على المكان جیئة وذھابًا لمدة شھر وقال كان یتردّ ّنھ أ P57وقت. أضاف  یخبره إن رأى شیئًا غریبًا في أيّ 

 الجسر األبیض. في إّنھ  P57حي. قال   أرادت كیربر أن تعرف أین كان مبنى القسم، في أيّ 

ل كیف الحظ  . قالت إنّھا كانت تتساءھعینی على عصبة ال یضعحرستا، كان علیھ دوًما أن مشفى  في  P57عندما كان ّنھ أأشارت كیربر 
P57  أّن الشخص اآلخر كان یُضرب باستمرار على الجرح الذي في رجلھ. قالP57  ما سمعھ. لم یَر ذلك وإّن إنّھ 

بالضبط.   P57سألت كیربر إن كان ذلك الشخص یصرخ قائًال، "ال تضربني على الجرح الذي في رجلي مرة أخرى" أو ما الذي سمعھ 
 السّجانین كانوا یتكلمون مع بعضھم البعض. قالوا كان ھناك رجٌل من حرستا أصیب بعیار ناري في رجلھ.  أنّ  P57وّضح 

كان معصوب   ألنھلم یعرف  إّنھ  P57. قال مشفىفي ال P57اص الذین كانوا في غرفة  أرادت كیربر أن تعرف كم كان عدد األشخ
 العینین. 

 ذلك.  P57لم یتحدث مع آخرین ولم یعرف من أین أتوا. فأّكد  P57استنتجت كیربر أّن 

"في الطابق السفلي، كان كل السّجانین والمعتقلین یعرفون". قال  نّھ  أ P57. شرح 251كان في الفرع ّنھ  أكیف عرف  P57سألت كیربر 
عن   P57یذكر اسم السّجان في المحكمة، حیث أّن ھذا السّجان أخبر عائلة  أالّ فّضل إّنھ   P57كان ھناك سّجان "جید نسبیًا." قال إنھ 

 المكان الموجود فیھ بعد شھرین.

 ذلك.  P57]. فأّكد 251كان في الفرع إّنھ عرف من زمالئھ المعتقلین [ P57استنتجت كیربر أّن 

.  P57قال إّن ھذا الشخص ھو من أمر بعمل حفلة استقبال لـ P57سألت كیربر أیًضا عن الدور الذي لعبھ أبو غضب، باإلشارة إلى أّن 
كان لوحده مع الضابط.  ّنھ أوصف    P57أّن المحكمة لم تسمع كثیًرا أن المعتقلین وصلوا للفرع بشكل فردي، إّال أّن  P57لـوّضحت و

  قبض علیھما في المتجر، لم یعرف ماذامن اللحظة التي تم الإّنھ  P57إن لم یكن ھناك معتقلون آخرون عندما وصل. قال  P57سألت 
أّي شيء عن   P57. لكن منذئذ، لم َیسمع مشفىالحال في الكان كما  ،40في القسم  الن مع بعضھماجرى لشریكھ في العمل. كانا ال یزا 

 إّن ضابط التحقیق أخبره أّن شریكھ في العمل خانھ.  P57شریكھ في العمل بتاتًا. قال 

ترك السیارة وأرادت أن تعرف ما الذي حصل بعد ذلك.   P57. أشارت إلى أّن  251أن یصف وصولھ للفرع  P57طلبت كیربر من 
العینین فإّن إدراكھ لألمور كان یعتمد على إحساسھ. "أخذونا" للطابق السفلي حیث كان "علینا" أن نخلع   عصبة إنھ بسبب P57قال 

 مالبسنا، وفُتشنا وُضربنا.

 حصل في الطابق السفلي. إّنھ   P57ك، في أي جزء من المبنى. قال سألت كیربر أین حصل ذل

 "بالطبع".  P57قد تعّرض للضرب قبل أم أثناء أم بعد ما كان علیھ خلع مالبسھ. قال   P57أرادت كیربر أن تعرف أیًضا عّما إذا كان 

"كنّا" نُضرب طوال الوقت.    P57عّما عناه، إن كان قد ُضرب طوال الفترة التي اضطر فیھا إلى خلع مالبسھ. قال  P57سألت كیربر 
، كان یلبس خاتًما. عندما لم یتمكن من نزع الخاتم من إصبعھ بسرعة،  2011في ّنھ  أكان یُضرب. أشار إلى إّنھ إن كان أحد ما بطیئا، ف

لم یكن متأكًدا إن كان السّجان جاًدا بخصوص ذلك. أتبع قولھ أّن ذلك حصل في األمن  إّنھ  P57َھّدد السجان بقطع إصبعھ. أضاف  
 العسكري. 



إنّھ   P57ھو من كان مسؤوًال عن حفلة االستقبال. قال ّنھ أمرة أخرى عن أبي غضب وأرادت أن تعرف كیف عرف  P57سألت كیربر 
إّن شابًا كان یرتدي قمیًصا مكتوب علیھ   P57با غضب "ھو من یفعل ذلك." قال عرف ذلك من زمالئھ المعتقلین والذین أخبروه أّن أ

 جملة باأللمانیة أخبره بذلك. 

 *** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قِبل القاضي فیدنیر 

قُبض علیھ واعتُقل من  ّنھ  أذكر سابقًا  P57بة زمنیًا. أشار إلى أّن أسئلة فردیة مرتّ  P57سیطرح على ّنھ  أ P57وّضح القاضي فیدنیر لـ
كان ذلك في بدایة الثورة السوریة في شھر   P57أین ومتى اعتُقل. قال  P57في تلك المناسبة. سأل فیدنیر   227قبل، وأشار إلى الفرع 

 نیسان/أبریل.

في   2011اعتقل "لشھرین كاملین." وكان قد قُبض علیھ أیًضا في ّنھ أ ذلك، وأضاف  P57. فأّكد 2011استنتج فیدنیر أّن ذلك حدث في 
كان   P57إّال أّن  P57عیني  وضع عصبة علىكان ھناك زبون یرتاد متجره عادة. كان اسمھ العقید منیر الحریري. إّنھ متجره. قال 

حیث ُعذّب ھناك أیًضا وكان علیھ المكوث في زنزانة انفرادیة،   227أُخذ للفرع إّنھ   P57صوتھ. قال   علیھ منقادًرا على التعرف 
لم  ّنھ أ P57یوًما حتى فقد عقلھ، وبدأ یصرخ، ویطرق على باب زنزانتھ. أضاف  11أو  10زنزانة [ُحجبت المعلومات]. مكث ھناك 

شيء. بعد التحقیق،   لم یعترف بأيّ نّھ أإّال  یوًما ُحقّق معھ وُعذّب  25كانت لھ صور في مظاھرة. بعد ّنھ أحتى تلك اللحظة  یخبره أحد 
  P57. نُزعت عصبة عینیھ وُعرضت لھ صور یظھر فیھا في مظاھرة. قال P57أُحِضَرت شاشة تلفاز إلى الغرفة التي كان یُحتجز فیھا 

 شارك في مظاھرات، وُعذّب بسبب أفعالھ. إنّھ كان واضًحا "لھم" 

كان في   2007و 2006في ّنھ  أوّضح وذلك.  P57 نفىمن قبل.  251والفرع  40قد اعتُقل أیًضا في القسم   P57سأل فیدنیر إن كان 
 جزًءا منھ.   40كان أمن الدولة والذي كان القسم إّنھ . قال 2012ومرة أخرى في   40القسم 

 ذلك.  P57. فأّكد 40أن قمیصھ قد ُسحب على رأسھ عندما وصل للقسم  P57أشار فیدنیر إلى وصف 

  ابدایةً، كان نسیج قمیصھ رقیقً  P57عندما لم یكن قادًرا على الرؤیة. قال  40كان في القسم ّنھ أ P57أراد فیدنیر أن یعرف كیف عرف  
، أعیدت القمصان مكانھا ووضعوا "لنا" عصبة العینین. أضاف  40رؤیة بعض األشیاء. عند باب القسم ھ ان ما، ولھذا كان بإمك إلى حدٍ 
P57 كان یعرف مدخل القسم من وقت سابق. ّنھ أ 

من الجیش السوري الحر قد أتى.  ّنھ أذلك، موضًحا أّن الضابط الذي اّدعى  P57مسبقًا في ھذا القسم. فأّكد  P57سأل فیدنیر إن ُحقّق مع 
نّھ  أالمحكمة  P57نشقاق من الجیش. أخَبر ساعد شقیقھ على اال P57أنّھم اعتقلوا مسبقًا أشخاًصا آخرین قالوا إّن  P57أخبَر ھذا الرجل 

 كان ابن عمھ. ّنھ أ. لكن تبیّن شقیقھ  سیكونّنھ أسیواجھ شخًصا آخر، ظن ّنھ  أعندما أُخِبر الحقًا 

"بالطبع." عندما "أُِخذ للخارج" ُضرب   P57ھامات أثناء التحقیق. فقال سأل فیدنیر إن جرى التحقیق داخل غرفة وعّما إذا تم توجیھ ات 
بعد أن  أنھ أنكر كل شيء، غیر إّنھ للمحكمة  P57أّسس عصابة لخطف الضبّاط. قال  P57وأُخبِر أنّھم اعتقلوا أشخاًصا آخرین قالوا إّن 

ة. كان الدم ینزف من أنفھ ووجھھ. والتَھبت كلیتاه. بیّن  لم یتمكن من قول كلمة واحد –وأیضا بقضبان معدنیة   –تعّرض لضرب ُمبرح 
P57  ینزف". اقتید إّنھ عندما كان في الحّمام، حضر جندي وقال "سیدي، أنھP57  حرستا بالسیارة. تذّكر مشفى إلىP57  في  أنھ

أّسس مجموعة إسالمیة  أنھ  . ات�ھم ھذا الرجل ب P57، اعتُقل رجل اسمھ [ُحجبت المعلومات] في نفس الوقت الذي اعتُقل فیھ 2011
 كان مسیحیًا. أّنھ متطرفة رغم 

إّن   P57. قال 251أم في الفرع  40سأل فیدنیر إن كانت االتھامات بخصوص تأسیس العصابة لخطف ضبّاط قد وّجھت إلیھ في القسم 
ھت إلیھ االتھامات أثناء التحقیقین. 251ومرةً في الفرع  40ھذه االتھامات قد وّجھت إلیھ مرةً في القسم   . حیث ُوّجِ



اقتید من القسم في  أنّھ المحكمة  P57حرستا. أخبر مشفى إلى أن اقتید إلى  40في القسم  P57سأل فیدنیر كم طول المدة التي أقامھا 
 عند منتصف اللیل تقریبًا. مشفى ووصل إلى ال حوالي السابعة مساًء. 

 ذلك.  P57في نفس الیوم الذي وصل فیھ إلى القسم. فأّكد مشفى اقتید إلى ال P57استنتج فیدنیر أّن 

من طرف ضابط الجیش السوري الحر المزعوم فقط أم كان ھناك   40أراد فیدنیر أن یعرف مرة أخرى إن جرى التحقیق في القسم 
"كنّا" نتعّرض للّضرب من عدة أشخاص. إّال أّن ضابط [الجیش السوري الحر] المزعوم كان   P57أیًضا. قال آخرون موجودون 

ذُكر من قِبل أشخاص آخرین تّم اعتقالھم قبل ذلك. أخبر   P57أّسس عصابة لخطف أشخاص. ُزعم أن اسم  P57الشخص الذي قال إّن 
P57  كانت تحدث أمور كثیرة. ذَكر  – عرف أشیاًء أكثر بعد ذلك أّنھ المحكمةP57   أنّھ، على سبیل المثال، أصیب صدیق لھ في

الصدیق المصاب عن ذلك المكان. بعدھا أَخذ   بإبعادمساعدتھم ھ ان كان یعرف مساعًدا [ضابط صف] بإمكإّنھ مظاھرة. قال شخص 
مھ منھ في مطعم. وتبیّن عندھا أّن المساعد كان ضابًطا "من الطرف اآلخر"  المساعد الشخص المصاب معھ بعد أن اتفقوا على استال

 وأخفى صدیقھم. 

إن كان ھناك شخص واحد معھ فقط   P57حرستا. قام بسؤال مشفى من  P57یرید أن ینتقل إلى نقطة زمنیة عندما اقتید إّنھ قال فیدنیر 
خائفًا ولم   P57إّن الشخص الذي رافقھ كان یعرف اسمھ وناداه باسمھ. كان  P57أم كان ھناك معتقلون أو سّجانون آخرون أیًضا. قال 

صت لھم أرقام محددة وال یُسمح لھم استخدام أسمائھم. ھّدأ ھذا الشخص من روع    P57یجرؤ على إحداث رّد فعل ألنّھم كانوا قد ُخّصِ
للغایة وأخبر الشخص أن   ئًاكان متفاجأّنھ المحكمة  P57سیتم إطالق سراحھ. أخبر أّنھ وأخبره أّن كل شيء سیكون على ما یرام، و

ونزال في المصعد إلى الطابق األول [باأللمانیة   P57[لم یحّدد العملة]. قام أیًضا بنزع العصبة عن عیني  50,000یعطیھ إكرامیة قدرھا 
أّنھ   P57ّجان فقط. حیث أخبَر األخیر والسائق والس P57الطابق األرضي] حیث ركبا في سیارة، سیارة من نوع بیجو استیشن. كان 

 سیُطلَق سراحھ. 

كان مرتاًحا في تلك الحالة. كان یتوقع أن یُطلق سراحھ في أّي  أنّھ ذلك وأضاف  P57إن كان معصوب العینین. نفى  P57سأل فیدنیر 
أن   P57سیُطلَق سراحھ أیًضا. إّال أّن السّجان أخبر أّنھ  P57لحظة. عندما وصلوا للبرامكة، حیث یُطلق سراح األشخاص عادة، ظّن 

عند لحظة معینة شخًصا كان یتكلم   P57كان ھناك نقطة تفتیش أمامھم. ثّم واصلوا القیادة حتى سمع ّنھ یرتدي عصبة عینیھ مرة أخرى أل
 .P57حیث كانت مقتنیات   251مع السّجان. ثم أكملوا القیادة إلى الفرع 

كان لدیھ  أنّھ عنى سیارتھ ومحفظتھ وبطاقتھ الشخصیة. أضاف إّنھ  P57. قال P57یفھم ما الذي حصل لمقتنیات  لم إّنھ قال فیدنیر 
 "تشتت جًدا بالكلمات." أّنھ  كان ھناك شخصان فقط، إّال ّنھ الفرصة للھرب في ذلك الموقف أل

أّنھ  ذلك، مضیفًا  P57. فأنكر 251أنّھم یتجھون إلى الفرع قد أخبِر إلى أین كانوا یتجھون، وإن كان قد أُخِبر   P57سأل فیدنیر إن كان 
 سوف یطلق سراحھ، وكان ذلك كل الذي أُخبِر بھ. أّنھ أُخِبر 

أّن   P57قبل ذلك. وّضح  40كان في الفرع إنّھ قال  P57رغم أّن  251في الفرع  P57أراد فیدنیر أن یعرف لماذا كانت مقتنیات 
 ئًما. أینما یذھب المعتقل، تذھب معھ مقتنیاتھ. المقتنیات كانت تتبع المعتقل دا

إّن ذلك حصل عندما كانوا على الطریق.   P57. قال 251في الفرع   P57سأل فیدنیر متى جرى النّقاش بخصوص وجود مقتنیات 
 وسوف یُطلق سراحھ بعدھا.   P57كان علیھ أن یسّوي أمور أّنھ أخبره السّجان 

صّدق بالتأكید [ما أخبره بھ السّجان.]  إنّھ   P57سوف یستعید مقتنیاتھ، وما الذي توقع حصولھ. قال أّنھ   P57سأل فیدنیر كیف اعتقد 
ما   P57كان ھناك السائق وسّجان واحد فقط، فقد صّدق أّنھ عادة ما یرافق المرء أربعة أشخاص في السیارة. لكن بما أّنھ  P57أضاف 

 قالھ السّجان. 

 ذلك.  P57سیستعید مقتنیاتھ ویُطلَُق سراحھ. فأّكد أّنھ صّدق  P57استنتج فیدنیر أّن 

فیدنیر إن كان یشیر   P57، إن كان یعرف الفرع من قبل. سأل 251أن یصف الوضع عندما وصل إلى الفرع  P57طلب فیدنیر من 
 . 40أو القسم  251إلى الفرع 



لم یعرف [كیف عرف الفرع]، حیث كان الفرع معروفًا بشكل عام. كان یعرف عن  إّنھ   P57. قال 251قصد الفرع أّنھ  وّضح فیدنیر 
 فرع الخطیب ولكن لم یسبق لھ أن اعتُِقل فیھ. 

"إننا" دخلنا من باب ونزلنا الدرج. كان في الطابق السفلي فناء،   P57أن یصف ما حصل عند وصولھ ھناك. قال  P57طلب فیدنیر من 
عبر غرفة على الیسار وعبر ممر طویل. في نھایة الممر على   اقتادونا. كان "علینا" أن نخلع مالبسنا وفُتشنا ومن ثّم نزنازی وساحة و

لتبس علیھ  ایمكن أن یكون إنّھ  P57الناس غرفة استراحة أو "غرفة خارجیة". قال  دعوھای  – الجانب األیمن كانت ھناك غرفة أخرى 
 كانت ھناك غرفة مشابھة. ّنھ ، أل227ھذا الموقف مع الفرع 

 لم یره بسبب عصبة عینیھ. إنّھ  P57بالسیارة. قال  P57راد فیدنیر أن یعرف كیف كان شكل المبنى من الخارج لدى وصول  أ

 إّن ذلك كان في البرامكة عند نقطة التفتیش.  P57متى كان علیھ أن یرتدي عصبة عینیھ مجدًدا. قال  P57سأل فیدنیر 

 ذلك.   P57نفى یھ بعد أن تعّدوا نقطة التفتیش. إن كان مسموًحا لھ أن ینزع عصبة عین  P57سأل فیدنیر 

سأل عن ذلك. قال إّن السّجان  أّنھ  P57ًدا. فأّكد عن سبب اضطراره الرتداء عصبة العینین مجدّ  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن سأل 
 سیُطلق سراحھ وبعدھا سیُعطي السّجان المال. إّنھ حاول أن یھدئ من روعھ عندما قال 

كان ذلك بعد أن "خضعنا" للتفتیش، في الغرفة التي كان   P57مسموًحا لھ أن ینزع عصبة عینیھ مجدًدا. قال  P57سأل فیدنیر متى كان 
یشیر للمساحة بیدیھ] كانت تلك الغرفة ملیئة بأحزمة البناطیل وأربطة   P57سلّموا فیھا أربطة أحذیتھم، في بدایة الممر. [كان علیھم أن ی 

 األحذیة. 

كان  إّنھ  P57كان وحده. قال  P57افترض أّن أّنھ یقول "نحن" بشكل متكرر، وسألھ إن لم یكن وحده، مضیفًا  P57قال فیدنیر إّن 
 متعود على الكالم بصیغة الجمع. ّنھ ربما یستخدم صیغة الجمع ألوحده. وھو 

ُعذب في  إّنھ  P57. قال 251أّول مرة، وما إذا حدث ذلك عند وصولھ للفرع   P57أراد فیدنیر أن یعرف أین ومتى تمت إساءة معاملة 
 وأثناء التحقیقات التي أجریت في الطابق العلوي.  زنازینالفناء بالقرب من ال 

 دخل وتعّرض لضرب بوحشیة ولإلھانة. إّنھ  P57أن یصف التفتیش الذي حصل في الطابق السفلي. قال  P57طلب فیدنیر من 

لك كان داخل  إن ذ  P57أن یخلع مالبسھ خارًجا ویخضع للتفتیش ھناك، أم في الداخل. قال  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن كان على  
المبنى. كان "علینا" أن نخلع مالبسنا بنفسنا وأثناء ذلك تعّرضنا لضرب باألیدي واألرجل والعصي. ثّم كان "علینا" أن نقوم "بحركة  

كان "مترنًحا" بسبب الضرب  إّنھ  P57. قال زنازیناألمان" والتي تعني أن نجلس القرفصاء عدة مرات ونحن عراة. ثّم اقتادونا إلى ال
للمحكمة أنّھم كانوا   P57ن وقاموا بمواساتھ. قاموا أیًضا بوضع منادیل مبللة على جراحھ. وّضح  ون آخرومعتقل جاء المبرح، لكن 

إلى أماكن النوم   یقومون بذلك دائًما مع المعتقلین الجدد. كان على المعتقلین الجدد أیًضا أن یناموا عند الحّمام ومن ثّم ینتقلون تدریًجا
یقول بسبب أجھزة الصوت الردیئة في   P57ظّل ھناك حتى [لم یكن مراقب المحاكمة قادًرا على سماع ما كان إنّھ   P57األخرى. قال 

رسم مخّطط  ھ ان إنھم سمعوا صرخات جّراء التعذیب ألن الزنزانة كان بھا نوافذ تطل على.... بإمك P57قاعة المحكمة عموًما.] قال 
لم  أّنھ ال یمكنھ نسیان ما مّر فیھ. حاول أن یھجر تلك الذكرى إّال أّنھ إلى  P57حي إن أرادت المحكمة منھ أن یقوم بذلك. وخلص توضی 

 یكن قادًرا على ذلك. 

كان ھناك العدید من   P57المعتقلین، إن كانوا مصابین، وكیف كانت حالتھم. قال   P57أراد فیدنیر أن یعرف كیف كان حال زمالء 
أحد القصور. كان لدى أحدھم جرٌح مفتوح في رأسھ.  من كان ھناك أشخاص تم اعتقالھم أّنھ ألشخاص طبعًا ممن اقتربت نھایتھم. أشار ا

عندما قُِبض علیھ، كان یتناول الغداء  نّھ في وقت الحق أّن ذلك الشخص قد مات. ُكسرت جمیع أسنان ھذا الشخص أل P57سمع 
 بطاطا في فمھ وضربوھا. "وقاموا" بوضع حبة 

المعتقلین بإخباره أیًضا أّن رجًال من [ُحجبت المعلومات] مات. كان ھناك أشخاص أیًضا أجسامھم مزرقّة. كان ھناك  P57قام زمالء 
یعتقلوا   عاًما. "أرادوا" أن 85كان ھناك معتقل عمره أّنھ  P57أشخاص مسّنون اضطروا للتبول في المكان الذي كانوا یقفون فیھ. أشار 

ابنھ ووقف الرجل المسن أمام ابنھ فألقوا القبض علیھ بدًال من ابنھ. كان ھناك أیًضا شخص یعمل في مجال تكنولوجیا المعلومات، [ُحجبت  



أّن ھذا الشخص أِخذ من المطار وقبل أن یُطلق سراحھ، ُسمح لھ أن یستحم وأن یرتدي   P57المعلومات]. لم یتعّرض للتعذیب. أشار 
 كان یعمل لصالح األمم المتحدة. ّنھ أّن ھذا الشخص تّمت معاملتھ بشكل مختلف أل P57. استنتج ثیابھ

یب. قُبض  "بالطبع." كان ھناك شخص من حرستا تعّرض للتعذ  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن كان ھناك أحداث أو أطفال أیًضا. فقال 
ب ھذا االبن أمام والده والعكس صحیح. كانت كلتا قدمیھما متوّرمتین بشكل  سنة. ُعذّ  16أو  15الذي كان عمره على ھذا الرجل مع ابنھ 

 رأى العدید من األشیاء الفظیعة. أنّھ إلى  P57ھائل. خلص 

إّن ذلك أكثر ما   P57للنساء، وكان قادًرا على سماع أصواتھّن. قال  زنازینكانت ھناك أّنھ  P57سأل فیدنیر إن كان ھناك نساء، وّضح 
 النساء. التعذیب الذي تتعرض لھ آلمھ. كان سماع صرخات 

إنّھم   P57أراد فیدنیر أن یعرف إن تكلم المعتقلون مع بعضھم البعض حول كیفیة إساءة معاملتھم وما الذي كان علیھم أن یتحملوه. قال 
شخًصا اسمھ [ُحجبت المعلومات].   P57ا بینھم، إال أّن ذلك لم یحدث كثیًرا لن ھناك جواسیس كانوا بینھم. تذّكر كانوا یتحدثون في م

لم یجرؤ شخص أن  أنّھ في وقت الحق أّن جثتھ أُِخذت إلى الغوطة. إّال  P57أّن أنور ربما یعرفھ. قُتل ھذا الشخص وعِلم  P57افترض 
 یسأل عن ذلك. 

 لم یَر أشخاًصا میتین بأم عینیھ. لكن ربما لمس أحًدا وتعثّر بجثٍث. إنّھ  P57ھناك أشخاص میتون في الفرع. قال سأل فیدنیر إن كان 

تعثّر بجثة في حّمامھ. وإنما كان فیدنیر یُشیر إلى فرع  أّنھ مسبقًا  P57حرستا الذي ذكر مشفى  لم یكن یُشیر إلى أّنھ وّضح فیدنیر إلى 
سمع عنھم. عرف بعد اعتقالھ بأن أحد  أّنھ  "مات أشخاص ھناك بالطبع." ھو لم یَر أشخاًصا میتین، إّال  P57. قال 251الخطیب، الفرع  

 زمالءه المعتقلین [ُحجبت المعلومات] تّمت "تصفیتھ." 

إن كان میتًا أو غائبًا عن  P57كان ھناك رجل مسٌن. ولم یعرف   P57خالل فترة اعتقالھ. قال  إن لم یَر أي أحد میت P57سأل فیدنیر 
 مات. أّنھ بعدھا  P57الوعي. بید أّن الرجَل أُِخذ لخارج الزنزانة ولم یَعُد. أُِخذ [ُحجبت المعلومات] أیًضا من الزنزانة وعِلم 

 "حوالي أربع مرات."  P57. فقال P57عدد المرات التي ُحقق فیھا مع أراد فیدنیر أن یعرف إجمالي 

ذلك قائًال "جلسنا" في غرفة، في مطبخ، كان فیھ نافذة تطل على الشارع.   P57سأل فیدنیر إن حدث ذلك دائًما في نفس الغرفة. وّضح 
 أنّھا كانت نفس الغرفة في أغلب المرات.  یفترض أّنھ إلى  P57كان علیھم االنتظار ھناك إلى حین أن یستدعیھم المحقق. خلص 

كان  أّنھ  P57عندما قال "نحن"، وما إذا كان ھناك العدید من األشخاص في تحقیق واحد. وّضح  P57أراد فیدنیر أن یعرف من قصد 
 لجمع. یتحدث بصیغة ا P57یتحدث عن نفسھ. أضاف أّن "شریكي في العمل كان قد واجھ نفس الشيء." ربما لھذا السبب ظّل 

لم یعرف أي طابق تحدیًدا. لم یكن القبو قطعًا،  أنّھ إنّھا كانت في الطابق العلوي، إّال  P57سأل فیدنیر في أي طابق كانت الغرفة. قال 
 عندما كان یرفع رأسھ كان قادًرا على النظر أسفل عصبة عینیھ وأن یرى المبنى حولھ. ّنھ أل

ذلك. أضاف قائًال إّن ضابط التحقیق كان یحرص أن   P57رفة التحقیق بنفس الطریقة. فنفى قادًرا على رؤیة غ  P57سأل فیدنیر إن كان 
فرصة ألن یرى أي شيء، وال حتى األوراق التي كان علیھ أن یضع بصمة إصبعھ   P57تكون عصبة العینین في مكانھا. لم تكن لدى 

 ا علیھا شيء ما. علیھا. لم یكن قادًرا على رؤیة ما إذا كانت فارغةً أم كان مكتوًب 

ُضرب على أكثر جزء حّساس في جسمھ. سأل فیدنیر  أّنھ سوء المعاملة التي تعّرض لھا، ذكَر  P57عندما وصف  أّنھ أشار فیدنیر إلى 
P57  إن جّرب أشكاًال أخرى من التعذیب الجنسي أو سمع من آخرین عنھا. قالP57   في ما یتعلق بھ، فقد تعّرض للضرب والتھدید  إنّھ

طلب فحًصا طبیًا وتقریر [ُحجبت المعلومات]  إّنھ  P57بالخصي. أخبره السّجانون أّن شخًصا مثلھ یجب أّال یكون عنده أطفال. قال 
 لى جسده. كان لدى محامیھ صورة لھ وآلثار التعذیب. التُقطت تلك الصورة قبل سنة، بعد ذلك... لتوثیق آثار التعذیب ع

قاطع القاضي فیدنیر سائًال ما إذا كانت جمیع أنواع سوء المعاملة مرتبطة بالتحقیقات وإن حدثت سوء معاملة في غرفة التحقیق أو إن  
 إنّھا حدثت في الغرفة [غرفة التحقیق] في الطابق العلوي.  P57ال إلى غرفة أخرى لیتعرض لسوء المعاملة. ق P57اقتید 

ذات  صدر أمر باقتیاده إّنھ   P57مالحظة شيء ما. قال ھ ان كان بإمك ، وما إذا P57سأل فیدنیر إن كانت ھناك أوامر لضرب وتعذیب 
 اإلھانات. كان ھناك َضرب مستمر، ناھیك عن أّنھ مرة إلى الطابق السفلي. إّال 



وثم ضربھ بعدھا. سأل فیدنیر إن كانت   P57أراد فیدنیر أن یعرف كیف یمكن ألحد أن یتصور الوضع عند طرح المحقق سؤاال على 
ال عالقة لھ باالتھامات، كان یُھّدد، وقال لھ  إّنھ عندما، على سبیل المثال، قال أّنھ  P57الضربات تحصل كردة فعل على شيء ما. وّضح 

 "سیریھ هللا نفسھ" وأھانھ. إّنھ  المحقق  

كان الشخص الذي قال أیًضا "ذلك" [االقتباس  إّنھ  P57. قال P57 أم شخص آخر ھو من أھانضابط التحقیق كان سأل فیدنیر إن 
كان ھناك أشخاص عدیدون. كان ھناك أشخاص یتحدثون أثناء تحقیقھ الثالث،  أّنھ مرةً  P57لم یعرف من ضربھ. شعر أّنھ أعاله] إّال 

ال یرید أن یكون مسؤوًال عن ذلك. قال ھذا الشخص إن  إّنھ كانوا یقولون إنّھم أرادوا أن یطلقوا سراح شخص ما، إّال أّن واحًدا منھم قال 
 یعیدوه مرة أخرى أبًدا.  [الشخص الذي یفترض إطالق سراحھ] ذھب إلى الجبال فلن یستطیعوا أن

لن ینسى صوت محققھ. وبناًء على لكنتھ، فقد كان من حلب. قال  إنّھ  P57سأل فیدنیر عّما إذا كان نفس الصوت أم أصواتًا متعّددة. قال 
P57  لن ینسى صوت محققھ. أّنھ كانت ھناك أصوات متعّددة، إال 

 ذلك.  P57سأل فیدنیر ما إذا كان ذلك الشخص نفسھ [الُمحقق]. فأّكد 

ذلك، مضیفًا أن عائلتھ لم تعرف أّي شيء على اإلطالق   P57عن مكان وجوده. فنفى  P57أراد فیدنیر أن یعرف إن تّم إخبار عائلة 
 رف مساعًدا [ضابط صف] والذي أراد المال. كان میتًا. قامت عائلتھ بعد ذلك باستخدام وسیط كان یعأّنھ لمدة شھر ونصف. ظنوا 

أّن األمر لم یكن متعلقًا بالمال بشكل كبیر. كانت العائلة تملك عقاًرا في سوریا "وحصل" على   P57سأل فیدنیر "كم المبلغ." وّضح 
 المحكمة أّن ھذا كل ما أراد قولھ لئال یعّرض عائلتھ للخطر.  P57نصفھ. أخبر 

إّن   P57أن یجیب بالقدر الذي ال یعّرض عائلتھ للخطر. قال  P57سأل فیدنیر من كان یستفید ویتلقى إكرامیة على واجباتھ. أخَبر 
إن ذكر االسم، سیعرف أنور رسالن فوًرا من  ھ إّن إطالع المحكمة على االسم، لكن یجب أن یبقى "بیننا" وأال یذكر "ھنا." قال ھ ان بإمك

 افترض أّن أنور قد عرفھ مسبقًا. [أنور كان یضحك.]  P57كان، رغم ذلك فإّن 

حیث قادھم   251ذھب مع الوسیط إلى الفرع نّھ قال سابقًا إ P57على اسم أنور رسالن. أشار إلى أّن  P57سأل فیدنیر كیف تعّرف 
ذلك، ملخًصا أنّھما ذھبا معًا إلى مكتب أنور رسالن برفقة مساعد   P57دنیر إن كان ذلك صحیًحا. فأّكد مساعد إلى مكتب أنور. سأل فی 

 والوسیط. 

دخل مع  إّنھ ذلك. قائًال  P57أن یتوقف للحظة، سائًال عّما إذا كان معصوب العینین في الطریق إلى المكتب. فنفى  P57طلب فیدنیر من 
 الوسیط سویةً ولم تكن العصبة على عینیھ.

درجات،   كان الطابق الثاني حسب ما یتذّكر. كان علیھ أن یصعد بعضإّنھ  P57أراد فیدنیر أن یعرف ما الطابق الذي كانا فیھ. قال 
 وبسطتي درج. 

كما ذكر سابقًا، ُسئل إن كان ھناك أّنھ سمعھ، مضیفًا إّنھ   P57الشخص داخل الغرفة أم سمعھ فقط. قال  P57سأل فیدنیر إن رأى 
 كان َیسأل عن سیارتھ. إّنھ  P57شخص آخر في ملفھ. عندما أّكد ذلك، أُرِسل إلى المكتب التالي. قال 

 .P57ذلك، مضیفًا أّن الشخص، مع ذلك، كان یقف عند الباب ورآه  P57مع الشخص بنفسھ. فنفى  P57راد فیدنیر أن یعرف إن تكلم أ

أّن الوسیط أخبره أّن ذلك الشخص كان   P57أن یوّضح لَم افترض أّن ذلك الشخص كان أنور رسالن. وّضح  P57طلَب فیدنیر من 
 كان یعرف االسم مسبقًا، من أحد المعتقلین الذین قبض علیھم أنور بنفسھ.  P57مھ، إّال أّن رئیس قسم التحقیق. لم یَذكر اس

"بالطبع." كان یرى أنور طوال الوقت. وافترض    P57التعّرف على الشخص في قاعة المحكمة. قال ھ ان إن كان بإمك P57سأل فیدنیر 
 فسھ مسبقًا عندما دخل القاعة. تعّرف على أنور بن أّنھ أیًضا أّن أنور تعّرف علیھ مسبقًا و

،  P57. وفقًا لـ251احتُجز في الفرع  P57"بالطبع" فعل ذلك، ألّن  P57. فقال P57سأل فیدنیر إن كان ألنور أّي عالقة بتحقیقات 
 سیقدم تقریًرا إلى رئیس... أّنھ ربما لم یقتُل أنور األشخاص أو یعذبھم، إّال أّن ذلك حصل بناًء على أوامره و



لم  إنّھ  P57بشكل منفرد من آخرین. قال  P57أّي شيء بنفسھ. لم تكن المحكمة مھتمة بما سمعھ   P57فیدنیر، سائًال إن الحظ قاطع  
 یفھم السؤال. 

رآه للمرة األولى عندما أراد أن یأخذ  كان  أم إن  251أو سمع أنور عندما كان معتقًال في الفرع  قد رأى   P57 كانسأل فیدنیر إن 
على   P57وعندما تحّدث، تعّرف   P57یوًما، رآه  15. بعد إطالق سراحھ بـسمع صوت [أنور] فقط، ولم یره إّنھ  P57مقتنیاتھ. قال 
 كان یعرف الشخص، كان رئیس قسم التحقیق. إّنھ تعّرف على الصوت وقال وسیطھ أّنھ الوسیط فوًرا  P57صوتھ. أخبر 

عندما كان األشخاص   ةتعّرف على الصوت] من جلسة [التحقیق] الثالث إّنھ [  P57على الصوت. قال  P57أل فیدنیر من أین تعّرف س
 یتحدثون بخصوص الرجل الذي أرادوا تجنیده. 

 ذلك.  P57إن سمع الصوت فقط في تلك الحالة. فأّكد  P57سأل فیدنیر 

استُجوب من قِبل نفس المحقّق في التحقیقات الثالثة كلھا، وألجل ذلك استنتج أّن الصوت لم یكن  إّنھ قال مسبقًا  P57أشار فیدنیر أّن 
 %، كان نفس الشخص." 95"بنسبة  P57. قال P57لضابط التحقیق الذي كان موجوًدا أثناء تحقیقات 

كان ھناك شخٌص واحد   P57ق الثالث ولم یسمعھ من قبل. قال تعّرف على الصوت من التحقی  P57سأل فیدنیر عّما إذا كان صحیًحا أّن 
 فقط في كل التحقیقات األخرى. 

 استجواب من قِبل المدعین العامین 

 مكث ھناك لیومین اثنین. إّنھ  P57حرستا. قال مشفى  في  P57أراد كلینجھ أن یعرف أوًال كم طول المدة التي مكثھا 

باإلضافة إلى ذلك أن یصف الوضع ھناك: إن كان المرضى یستلقون على األسّرة، ویتلقون عالًجا، وكیف كانت   P57سأل كلینجھ 
كان معصوب العینین. إّال أّنھ، كان ھناك عّدة أشخاص. حسب ما سمع  ّنھ لم یعرف عدد األسّرة ألإّنھ  P57. قال مشفى اإلجراءات في ال

P57  من السّجانین، كان ھناك أشخاٌص مصابون تعّرضوا للضرب حتى فقدوا الوعي. أضافP57  كان معصوب العینین دائًما، أنّھ
 حتى عندما قُّدم لھ الطعام. ناھیك عن الشتائم واإلھانات. 

  لم یفھمإّنھ  P57أراد كلینجھ أن یعرف كیف كان یتّم االعتناء بالمرضى، إن كانوا یستلقون على األسّرة أو یجلسون على الكراسي. قال 
 كان ھو والمرضى اآلخرون یستلقون على األسّرة، مقیّدي األیدي.  P57. قال طرح السؤال   كلینجھ السؤال، فأعاد

 "نعم"، كان ھناك شخٌص قریب منھ. كان معتقًال أیًضا.  P57یره. قال وحده في سر P57سأل كلینجھ إن كان 

أّنھ  قد ذَكر   P57. أشار كلینجھ أیًضا أّن 251حرستا، وبعد ذلك في الفرع مشفى  ، ثم في 40كان أوًال في القسم  P57أشار كلینجھ أّن 
أو في مكاٍن آخر. قال   40كان قد قابلھ من قبل في القسم  251أحًدا ما في الفرع   P57. سأل كلینجھ إن قابل 40ُحقّق معھ في القسم 

P57  ألنھ كان معصوب العینین  لم یتمكن من رؤیة شيء إّنھ. 

قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إنّھا تفترض أّن سؤال الدفاع لن ینتھي في غضون خمس دقائق، ولھذا ستأخذ المحكمة استراحة قبل  
 ال محامي الدفاع بوكر إّن افتراضھا كان "صحیًحا." ذلك. ق

 *** 

 دقیقة]   75[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قِبل محامي الدفاع 

  P57وّضح محامي الدفاع بوكر للشاھد أّن الطرفین قد تسلّما عّدة ملفات. أراد أوًال أن یعرف ما إذا كان صحیًحا بأّن ھناك صحفیا یرافق 
 سیكون ھناك فیلم، لكّنھ لیس برفقتھ في ھذه اللحظة. إنھ   P57. قال P57لعّدة أسابیع بصحبة فریق تصویر لعمل فیلم عن 



أراد أن یعمل فیلًما. قال   P57)، اتصل شاھد بھم وأخبرھم أّن BKAكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا (بحسب مإّنھ قال بوكر 
P57  لم یعرف ما الذي سار  أّنھ ، إّال 2021تموز/یولیو،  28استُدعي بدایةً بتاریخ أّنھ لم یكن أحد یرافقھ في ھذه اللحظة. أضاف إّنھ

 بشكل خاطئ في المحكمة. 

كان   P57كان لدیھ مشكلة أّن أّنھ في شھادة المحكمة]، إّال  P57سیتحدث عن ھذا الجانب [أسباب إعادة جدولة مواعید إّنھ قال بوكر 
إّن اسمھ لن یذكر في الفیلم وسیُحَجب   P57یعمل على فیلم عام أثناء مثولھ أمام المحكمة، مع ذلك طلب عدم الكشف عن اسمھ. قال 

 وجھھ. 

، یمكن أن تكون  2021تموز/یولیو،  28للتو، المؤرخة في  P57أراد بوكر أن یعرف ما إذا كانت أّي من االستدعاءات التي ذكرھا 
إّن   P57. قال رطة الجنائیة االتحادیة بألمانیااستدعاءات من المحكمة أم استدعاءات لمقابلة شرطة، على سبیل المثال مع مكتب الش

.  ت] ولم تكن وثائقھ قد اكتملت بعدبلة شرطة بخصوص شھادتھ. إّال أنّھ، في ذلك الوقت، كان في [ُحجبت المعلوما االستدعاءات كانت لمقا
في رحلة غیر رسمیة، "اتصلنا"    نمضي، قبل أن P57عندما تحّدث مع محامیھ، أعطاه محامیھ رقم الشرطة وأخبره أن یتّصل بھم. قال 

 بالشرطة. 

 عنى الشاب الذي كان یفترض أن یرافقھ إلى الشرطة. إنّھ   P57بقولھ "نحن". قال  P57ار  أراد بوكر أن یعرف إلى من أش

.  2019تموز/یولیو،  27من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. إّال أّن التاریخ كان  P57لـ   كان أمامھ استدعاءإّنھ قال بوكر 
 . 2021كان ذلك خطأ. لقد كان في  P57دعي قبل سنتین. قال استُ  أنّھعّما إذا كان ذلك خطأ طباعة أم  P57قام بسؤال 

عن طریق "المركز السوري للبحث والتوثیق" [المركز السوري   اشفوًی  إّنھ كان P57. قال االستدعاء P57سأل بوكر كیف استَلم 
 للدراسات واألبحاث القانونیة]. 

 ذلك.  P57سأل بوكر إن كان المركز في برلین. فأّكد 

 "أنور البُنّي".  : P57. قال P57سأل بوكر عن اسم محامي 

عندما رأى صورة المّدعى علیھ في وسائل اإلعالم، كان في  أّنھ  P57ما الذي جعلھ یعتِقد أّن البُنّي كان محامیًا. وّضح  P57سأل بوكر 
، ُوثّقت تلك الشھادة "لألمریكان" وقد  P57مع [ُحجبت المعلومات]. بحسب  2018[ُحجبت المعلومات]. قّدم مسبقًا شھادة الشھود في 

أّن أنور رسالن في ألمانیا، اتصل بـ[ُحجبت المعلومات] لیسألھ "من كان المحامي   P57ات]. عندما علم قّدمھا في [ُحجبت المعلوم
أراد  أّنھ البُنّي  P57كان المحامي البُنّي. لھذا، أخبر إّنھ المسؤول عن الشھادات في ما یتعلق بھذا الموضوع." أجاب [ُحجبت المعلومات] 

إلى البُنّي صوًرا لجواز سفره وبطاقة الھویة الشخصیة السوریة. إّال أّن   P57ذلك لن یكون مشكلةً وأرسل . قال البُنّي إّن أن یدلي بشھادتھ
 بعد اإلدالء بشھادتھ في [ُحجبت المعلومات]، كان خائفًا. أّنھ  P57تفّشت. أضاف  19- جائحة كوفید

.  2020كان قادًرا فقط على الشھادة مع البُنّي في  أّنھ ذلك، موّضًحا  P57. فنفى 2018كانت من  P57خلُص بوكر إلى أّن شھادة 
 مع [ُحجبت المعلومات].  2018وكانت الشھادة التي من 

،  P57كان تعاُملك األول مع "األمریكان"... تدّخل  2018في أّنھ  قال بوكر إّن ھذه اإلجابة تجیب على سؤالھ. أكمل قائًال "لو افترضنا 
والمترجم.   P57كان في ذلك الوقت على اتصال مع [ُحجبت المعلومات]. [اشتكى بوكر حول االختالف في مستوى الصوت بین إّنھ قائًال 

عّما إذا كان علیھ أن یعید   P57.] سأل تدّخل عّدة أطراف وتّم االتفاق. طلبت القاضي كیربر من المترجم أن یقّرب المیكروفون إلیھ أكثر 
 لم یكن متأكًدا على وجھ التحدید. أّنھ افترض أّن شھادتھ كانت لصالح وزارة الخارجیة األمریكیة، إّال إّنھ جملتھ األخیرة. قال 

 .یعتقد ذلكإّنھ  P57سأل بوكر إن قال [ُحجبت المعلومات] إنّھا كانت لصالح وزارة الخارجیة األمریكیة. قال 

لم یفھم السؤال بشكل واضح.  إّنھ  P57عّمن عنى. قال  P57’المحامي المسؤول عن الشھادات‘، سائًال یرید أن یعود لجزء إّنھ قال بوكر 
بالنظر إلى الوقت، ال  أّنھ ’المحامي المسؤول‘ من أجل التوثیق. أضاف بوكر كان یسأل عن أّنھ أخبر المحكمة سابقًا  P57أشار بوكر أّن 
أّن أول وقت قام بھ   P57یقصده. وّضح  P57قد عنى محامیھ الحالي. لھذا، أراد بوكر أن یعرف من الذي كان  P57یمكن أن یكون 

من ھذا   ن ھناك شيء رسمي یتضّمن محكمة أو شیئًامع [ُحجبت المعلومات] وبعدھا مع البُنّي. "لم یك 2018بتوثیق شھادتھ كان في 
 ." القبیل



أجاب بعد شھر ونصف  أّنھ  نّي وأرسلت لھ رسالة. إالّ "بعد شھر" تواصلُت مع محاٍم ألما  إنھ P57سأل بوكر إن كان ذلك كّل شيء. قال 
 "وقال ال." 

قّدم إفادةً    P57. قال بوكر بالنظر إلى أّن 2021كان ذلك في آب/أغسطس  P57بالتواصل مع محامیھ. قال  P57سأل بوكر متى قام 
، فقد كان، بحسب بوكر، یشترك في ھذه المحاكمة في مرحلة متأخرة. سأل بوكر  2018حول وضع حقوق اإلنسان في سوریا سالفًا في 

P57  لم انضّم اآلن فقط. قالP57  ".نعم، أنا متأخر" 

 حصل خطأ ما.أّنھ  ال یمكنھ أن یقول ما الذي حصل في المحكمة، من الواضح  إّنھ  P57سأل بوكر لماذا. قال 

  P57شھادتھ األولى. أراد بوكر أن یعرف إن كان  P57عندما قّدم  2018قال بوكر إّن المحكمة، مع ذلك، لم تكن تجري المحاكمة منذ 
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا على سبیل  مع الشرطة أو أو مع ] على تواصل مع الُسلطات األلمانیة، 2018منذ ذلك الوقت [

 لم یكن ھناك تواصل مع السلطات األلمانیة مطلقًا. أّنھ  ذلك، مضیفًا  P57المثال. فنفى 

إن كان ھناك شيء رسمي، وإن   P57رسمي، وسأل  لم یكن ھناك شيء أّنھ كان على تواصل مع البُنّي إّال  P57خلُص بوكر إلى أّن 
الحضور لتقدیم شھادتھ.   P57یجب على  إنھ "لقد كان محتوى التواصل مع البُنّي". قالت المحكمة P57كان األمر كذلك، فما ھو. قال 

 كان یُفترض "أن یكون ھنا" قبل سبعة أشھر. ولم یدِر ما حصل. إّنھ  P57قال 

الحالي قد أرَسل مؤخًرا رسالة بریدیة للمحكمة والتي   P57تدخلت القاضي كیربر، قائلةً "إلصالح أوجھ الخلل" یمكنھا القول إّن محامي 
لن یقبل بھ كموّكل نظًرا ألّن  أّنھ  2021تشرین األول/أكتوبر،  30في    P57تواصل مع المحامي شولتس، الذي أخبر  P57فیھا أّن   ورد

 قطعت شوًطا طویًال في ذلك الوقت.   اإلجراءات قد

بھا حول ما جرى لھ في سوریا. قال بوكر كانت   P57كان لدیھ وثیقتان أمامھ یبدو أنھما احتوتا على اإلفادات التي أدلى أّنھ وّضح بوكر 
صاغھا مع محامیھ الحالي.   P57كلتا الوثیقتین، رغم ذلك، غیر موقعتین أو مؤرختین. تألفت أّول وثیقة من صفحتین افترض بوكر أّن 

أن یلقي نظرة على ھذه الوثیقة وأن یخبر المحكمة ما إذا كانت اإلفادات الواردة فیھا لھ، وكیف صیغت الوثیقة. وجھت   P57طلًب من 
ترجم أن یترجم  أن یتحقق من الوثیقة بما أنّھا مكتوبة باأللمانیة. قال بوكر بإمكان الم P57القاضي كیربر سؤاًال لبوكر، كیف أراد من 

أّن ھذه الوثیقة لم   P57النسخة المختصرة. أضاف د. دیماجیوالر محامي  علىنظرةً  P57أجزاًء منھا. كان یكفي بالنسبة لبوكر أن یلقي 
عربیة،  بسبب عدم قدرتھ على التحدث بالأّنھ إلیھ مع النسخة األصلیة باللغة العربیة. وّضح دیماجیوالر  P57تُصغ بالتعاون معھ. أرسلھا 

ترجمتھا، لكّنھ أرسلھا للمحكمة. قامت القاضي كیربر بإخبار بوكر أن یسلّم الوثیقة للمترجم لیتسنى لھ استعراضھا مع  ھ ان لم یكن بإمك
P57] من إفادة شاھٍد سابقة أو وثیقة أخرى لغایات التذكر]  االستشھاد. وأضافت أیًضا أّن ھذا اإلجراء ینظر إلیھ كإنعاش لذاكرة الشاھد . 

 الوثیقة.  قال األخیر "إنھا نفس"   P57بعد قیام المترجم بترجمة أّول فقرتین أو ثالثة لـ

إلى المحكمة سابقًا كیف تعّرف على أنور رسالن وربط الخیوط ببعضھا: تعّرف علیھ في الغرفة التي في   P57أشار بوكر إلى وصف 
الفرع، وعرف عندھا االسم من الوسیط، إّال أنھ، في الوثیقة.... تدخلت القاضي كیربر، قائلةً إّن ملّخص بوكر كان خاطئًا. وّضحت أّن  

P57 م. لكّن قال سابقًا إّن الوسیط لم یذكر االسP57  عرف االسم من زمیل معتقل. أضافP57   أّن الوسیط لم یذكر االسم لكن قال لھ
وھو واحٌد من زمالئھ    –لقد كان [ُحجبت المعلومات]  P57فقط "إّنھ" كان رئیس قسم التحقیق. سأل بوكر إذًا من الذي ذكر االسم. قال 

 المعتقلین. 

عد سنة في [ُحجبت المعلومات]، رأیت صورةً ألنور رسالن في وسائل اإلعالم. كان نفس  ’ب وّضح بوكر أن آخر فقرة في الوثیقة تقول: 
 سمع صوتھ. أنّھ لم یره، إّال إنّھ ، قائًال P57الشخص الذي رأیتھ في المكتب والذي سمعت صوتھ في جلسة التحقیق الثالثة.‘ قاطعھ 

في ھذا الیوم تحدیًدا... تدخل شارمر،  إنّھ   P57تحدیده. حسب ما قال  ألنور بالّضبط أو P57قال بوكر إّن المسألة كانت بكیفیة رؤیة 
ن ال یستثني ان مختلفایعترض على سؤال بوكر. حسب شارمر، إّن رؤیة شخص ما وتحدید شيء ما ھما شیئ إّنھ محامي المدعین، قائًال 

’رئیس قسم التحقیق‘ وسمع االسم  أُخِبر بالرتبة إنّھ قال للمحكمة  P57أحدھما اآلخر. وافق بوكر أنّھما ال یستثني أحدھما اآلخر، إّال أّن 
 إّن الوثیقة كانت مجرد ملخص.  P57لماذا لم یَر أّن ذكر ذلك ضرورٌي في الوثیقة أیًضا. قال  P57من شخص آخر. سأل بوكر 

كان علیھ أن یشھد في المحكمة أیًضا، على  أّنھ ذلك، مضیفًا  P57لم یَر أّن ھذه النقطة ستكون ذات صلة. فأّكد   P57ص بوكر إلى أّن خلُ 
 أّي حال. 



كانت ھناك وثیقة أخرى اشتملت على أسماء أیًضا. قال بوكر كانت الوثیقة من المركز السوري للدراسات  أّنھ تابع بوكر توضیحھ ب 
واألبحاث القانونیة بعنوان "شھادة ضّد أنور رسالن وحافظ مخلوف". تحت بند "االسم" صّرحت الوثیقة بحرفین، قال بوكر إنّھم طابقوا  

ھنا. احتوت الوثیقة أیًضا على تاریخ وإفادة مقدمة بصیغة المتحّدث   P57تمت اإلشارة لـ ھ أّن األول والثاني وبالتالي افترض  P57اسَمي 
إّنھ  أن یلقي نظرة إلى الوثیقة وأن یشرح كیف صیغت. قالت القاضي كیربر  P57المفرد، إّال أنّھا لم تكن موقّعة. طلب بوكر مجدًدا من 

فحسب. أضافت أّن الوثیقة احتوت على    P57وطلَبت من بوكر أن یعرض الوثیقة على سیتم التعامل مع ھذا األمر كإنعاش لذاكرة الشاھد 
أن یلقي نظرةً شاملةً على الوثیقة، ومن ثُّم أن یصف ماذا كان   P57في المحكمة عند معاینتھا. طلب بوكر من  أسماء ال ترید إظھارھا 

ھ في العمل والذي لم یُرد أن یُعرض في المحكمة. طمأنت القاضي  أّن الوثیقة تضمنت اسم شریك P57القول بخصوصھا. أضاف  ھ ان بإمك
 سیتمكن من رؤیة الوثیقة.  P57أّن االسم لن یُعرض أو یُذكر لھذا السبب تحدیًدا، ال أحَد غیر  P57كیربر 

 محامیھ.]  P57والمترجم الوثیقة معًا، استشار   P57[بعد أن استعرض 

بحسب ملفات المحكمة، أرسل المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونیة، تحدیًدا أنور البُنّي، ھذه الوثیقة كملف (بي  أّنھ وّضح بوكر 
واحدة. كان اسم الملف "شھادة ضد أنور رسالن وحافظ مخلوف" وضمت أیًضا األحرف األولى من اسم    صفحةدي إف) مكون من  

P57دة . ضّمت الوثیقة نفسھا مكان وتاریخ والP57   ومؤّشر علیھا "أمر رسمي إلجراء مقابلة." سأل بوكرP57   ماذا كانت تلك
إنّھا كانت أیًضا ملخًصا عن ھذه اإلفادة التي "قمنا" بصیاغتھا عبر مكالمة على تطبیق "زوم" في مطلع شھر   P57الوثیقة. قال 

 حزیران/یونیو. 

 یمكن أن یكون ذلك قد حدث في وقت الحق [بعد مطلع شھر حزیران/یونیو].  ذلك. قائًال  P57إن عنى ھذه السنة. فأّكد  P57سأل بوكر 

 وثقھا مع البُنّي. إّنھ   P57عندما قال "نحن". قال  P57أراد بوكر أن یعرف أیًضا من قصد 

من   P57ت مع والبُنّي. أراد بوكر أن یعرف عّما إذا ُحقق في أّي وق  P57كانت ھناك مكالمة عبر تطبیق "زوم" بین أّنھ لّخص بوكر 
كان في  أنّھ لم یَر حافظ مخلوف قط، إّال أّنھ  P57قِبل حافظ مخلوف من تاریخ القبض علیھ إلى تاریخ إطالق سراحھ في سوریا. وّضح 

  P57أّن الجندي كان المساعد موسى الخطیب. كان زبونًا یرتاد متجر  P57یتبّول دًما." أضاف إنّھ مكتبھ عندما قال الجندي "سیدي، 
 كان یعمل في الواقع لدى المخابرات، المخابرات الجویة. أّنھ عادةً إّال 

 ذلك.  P57في أي مرة من قِبل حافظ مخلوف. فأّكد    P57سأل بوكر إن ُحقق مع 

عرف ھذا في وقت الحق  أّنھ لم یَر [مخلوف] بنفسھ، إّال أّنھ ك. مضیفًا ذل P57من قِبل حافظ مخلوف. فأّكد  P57سأل بوكر إن ُحقق مع 
 ھ المعتقلین.من زمالئ 

قادًرا على رؤیة المحقق إّال أن زمالءه   P57كان ینزف دًما. لم یكن إّنھ في مكتب عندما قال جندٌي  P57ُحقق مع أّنھ  خلُص بوكر إلى 
 ذلك.  P57عّما إذا كان ذلك صحیًحا. فأّكد   P57كان حافظ مخلوف. سأل بوكر أنّھ المعتقلین أخبروه في وقت الحٍق 

ن حاضًرا،  في المحكمة في ھذا الیوم تحدیًدا، بّینت الملخص التالي: ’عندما كان أنور رسال P57قال بوكر إّن الوثیقة، بخالف ما قالھ 
أن یقول شیئًا] سأل بوكر   P57ُضربُت وأُسیئت معاملتي بعّدة أشكال. ھّدد أنور رسالن بأن یأخذني إلى غرفة التعذیب وَیْشبحني.‘ [أراد  

P57  إن كانت ھذه كلماتھ. قالP57  ق  یمكن أن یكون ھناك خطأ في الترجمة: كان أنور حاضًرا أثناء جلسة التحقی  غیر أنھتذّكر، إّنھ
 .P57الثالثة مع 

حیث تعّرض للّضرب   251إلى الفرع  40من القسم  P57بعد یومین نُقل  أّنھ قال بوكر "حسنًا" وأكمل توضیح أن الوثیقة أفادت ب 
لقد   P57تبعًا لما سبق. قال خطأ  وأسیئت معاملتھ بطرق مختلفة بینما كان أنور رسالن حاضًرا. أراد بوكر أن یعرف عّما إذا كان ھذا  

 كان خطأً. ھو لم یقل قط إّن أنور عذّبھ شخصیًا. 

كان ذلك الشخص ضابط التحقیق   P57في غرفة التعذیب. قال وأمر ِبَشْبحھ  P57عّما إذا كان أنور ھّدد  P57قال بوكر "حسنًا"، سائًال 
 لم یقل أبًدا إّن أنور رسالن قال ذلك. أّنھ  P57في جلسة التحقیق األولى معھ. أضاف 

وكانتا خاطئتین، أن تكونا جزًءا   P57إن كان من الممكن توضیح كیف یمكن لھاتین الجملتین، اللتین لم تكونا من  P57طلب بوكر من 
إّنھ  د. دیماجیوالر، قائًال  P57فادة من طرف أنور البُنّي والمركز السوري للدراسات واألبحاث القانونیة. تدخل محامي الشاھد من اإل



یجب على المرء أن  أّنھ یمكن أن یكون ھناك خطأ في الترجمة. أضاف دیماجیوالر إّنھ اعترض على ھذا السؤال ألن موّكلھ قال سابقًا 
 یسأل الشخص الذي صاغ الوثیقة عن ذلك. 

قول شيء ما حول كیفیة وجود ھاتین الجملتین في اإلفادة:  ھ ان عّما إذا كان بإمك P57قال بوكر إّن ھذه تبدو فكرة جیدة في الواقع، وسأل 
 اإلجابة عن السؤال ولن یجیب علیھ. ھ ان لیس بإمكھ إّن  P57نعم أم ال. قال 

أجاب مسبقًا عندما قال إنھ ال بد أن یكون  إّنھ  P57غیر قادٍر أم ال یرید اإلجابة عن السؤال. قال   P57أراد بوكر أن یعرف إن كان 
أّن بوكر یجب أن یسأل الشخص الذي صاغ الوثیقة، بدًال   P57ھناك خطأ ترجمة، إن كانت ھاتان الجملتان جزًءا من الوثیقة. أضاف  

 منھ. 

أنّھ  كان صحیًحا إّنھ  P57. قال أتى على ذكر [ُحجبت المعلومات] وأراد أن یعرف أین یقیم حالیًا P57أشار بوكر باإلضافة إلى ذلك أّن 
 أن یقّدم المعلومات للمحكمة "لكن لیس لك."  P57ذكر ھذا الشخص. وبإمكان 

یمكن أن یكون غیر مرتاح لمشاركتھا على المأل.   P57للمحكمة وأقّر أّن  P57سیحصل على المعلومات أیًضا إن قدمھا أّنھ وّضح بوكر 
للمحكمة في الوقت المناسب. تدخلت رئیسة المحكمة القاضي كیربر، سائلة عّما إذا كان   أن یقدم ھذه المعلومات P57طلب بوكر من 

P57  قادًرا على إعالم المحكمة في ھذا الیوم تحدیًدا. طلبت منP57    أن یكتب المعلومات على ورقة، مستخدًما قلم الحبر ودفتر
 المالحظات أمام المترجم. 

كانت لدیھ أسئلة إضافیة في وقت الحق ذلك الیوم. رفضت القاضي كیربر ذلك، سائلةً بوكر أن یكمل  إّنھ قال بوكر محامي الدفاع 
 حسب ما یتذّكر فقد رفض [ُحجبت المعلومات] المثول أمام المحكمة. أّنھ  P57استجوابھ في الحال. أضاف 

المعلومات]. وعالوةً على ذلك أراد أن یعرف كیف  إن دّون العنوان وإن صّح أّن ذلك الشخص یعیش حالیًا في [ُحجبت  P57سأل بوكر 
نُقل إلى كفر  أّنھ أّن [ُحجبت المعلومات] لم یطلق سراحھ مباشرة، إّال  P57تّم إطالق سراح [ُحجبت المعلومات] من المعتقل. وّضح 

 سوسة. 

 . كان في نجھا الذي 285لم یكن یتحدث عن الفرع أّنھ  P57سأل بوكر إن أطلق سراحھ أم ال زال ھناك. وّضح 

 ذلك.  P57خلُص بوكر إلى أّن [ُحجبت المعلومات] أطلق سراحھ وغادر سوریا. فأّكد 

ذلك، قائًال إّن [ُحجبت المعلومات] لم یكن   P57. فنفى مشفىل اسأل بوكر إن كان لدى [ُحجبت المعلومات] شقیق یدعى محمًدا وكان مدیرً 
 لدیھ شقیق یدعى محمًدا. 

 إّن [ُحجبت المعلومات] كان ابنًا وحیًدا.  P57سأل بوكر عّما إذا كان لھ أي أشقاء. قال 

إّنھ  بالطبع أخبره البُنّي  P57قد سلّمھا. قال  أّنھ  P57یرغب بأن یعرف عّما إذا كان البُنّي قد أخبر إنّھ قال بوكر في ما یتعلّق بالوثیقة، ف
 أراد أن یسلّمھا. 

 ذلك.  P57قد قرأھا قبل ذلك. فنفى  P57سأل بوكر إن كان 

عندما ُسئل من قِبل المدعین العامین عّما إذا رأى أشخاًصا في فرع الخطیب كان قد رآھم في فرع  أّنھ أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى 
التعرف على أحد ما  قادًرا على   P57كان معصوب العینین. لذلك أراد فراتسكي أن یعرف عّما إذا كان أنّھ  P57آخر من قبل، أجاب 

 عّما إذا كان فراتسكي یعني الشخص المسؤول.  P57في فرع الخطیب بناًء على صوتھم. سأل  40من القسم 

عالقة"   ھناك"لم تكن أنّھ  ذلك، مضیفًا  P57من ھذا القبیل. فنفى  ا وأشخاصً  ،عنى الشخص المحقق، والسّجانینإّنھ قال فراتسكي 
 .P57وفرع الخطیب وفقًا لـ  40تربطھما. لم تكن ھناك عالقة بین القسم 

كان یمسك مفتاح سیارتھ عندما ألقي القبض علیھ وبعدھا عاد [للفرع]  أنّھ للمحكمة  P57أشار فراتسكي كذلك إلى الوصف الذي قّدمھ 
عندما یُلقى القبض على أحد ما  أّنھ   P57لفرع في سیارتھ. وّضح إلى ا  لم یؤَخذأّنھ  P57فھم من قصة إّنھ لیستعید سیارتھ. قال فراتسكي 

 فإن سیارتھ تُصادر عادةً. عندما ألقي القبض علیھ، ُسئل إن كانت سیارتھ ھناك وأخذوھا حینھا معھم. 



أنّھ  ، مضیفًا ذلك P57سأل فراتسكي إن فھم بشكل صحیح أّن الوسیط دفع رشاوى إلى مساعد [ضابط صف] تعادل نصف منزل. فأّكد 
 وال عائلتھ معرفة من الذي ُدفع لھ بالتحدید وكم المبلغ. لقد كان الوسیط من لدیھ المعارف. ھ ان لیس بإمك

لم یعرف أّي  أّنھ  P57یشیر إلیھا عندما تحدث عن نصف مبنى. وّضح  P57أراد فراتسكي أن یعرف ما القیمة المحّددة التي كان 
إّن عائلتھ كانت لدیھا "منطقة بناء." أعِطي الوسیط قطعة األرض   P57. قال P57فاصیل مع شقیق تفاصیل ألن الوسیط اتفق على الت 

 تلك وبنى منزًال علیھا.

حصل على نصف موقع  إنّھ  P57سأل فراتسكي إن كانت تلك مقارنة أم إن كان الوسیط قد حصل فعًال على نصف موقع البناء. قال 
 البناء. تّم نقل ملكیتھ السم الوسیط. 

 إن ملكیتھ تعود "لنا" بالطبع.  P57أراد فراتسكي أن یعرف أین كان الموقع. قال 

 ال یرید أن یكشف القدر الكثیر.ّنھ  إّن علیھ أن یكون حذًرا ھنا أل P57ال . قP57سأل فراتسكي إن كان الموقع لـ

أّن شقیقھ نقل ملكیة نصف الموقع   P57أراد فراتسكي أن یعرف من الذي قام بنقل ملكیة الموقع وإلى من، ومن "كان" الشخص. وّضح 
 . 2013السم الوسیط. ألقي القبض على شقیقھ في 

إّن ھذا الشخص كان ببساطة   P57لم یكن الشخص الذي أطلق سراح أّي أحد. قال أّنھ سأل فراتسكي لَم حصل الوسیط على الموقع مع 
 ، فإّن كل سوریا "عاشت بتلك الطریقة." یمكن للشخص الحصول على كل شيء مقابل المال. P57وسیًطا ولھ عالقات. بحسب 

إّنھ  ذلك، قائًال إّن ذلك ھو ما أخبِر بھ. قال الوسیط  P57خلُص فراتسكي إلى أن الوسیط قام بعمل الوساطة مقابل نصف الموقع. فأّكد 
لم یقل شیئًا [خالل التحقیقات] ولم یكن عندھم شيٌء ضده. خالل الثورة، استَغل الناس غالبًا إّنھ  P57. قال  P57أراد شیئًا لیطلَق سراح 

 ت من ھذا القبیل. حاال

 ال یمكنھ ذكر االسم. إّنھ   P57التعّرف علیھ. قال  P57سأل فراتسكي من كان الوسیط وعّما إذا كان بإمكان 

كان مھندًسا  إّنھ  P57أن یضیف بعض السیاق، إن كان الوسیط على سبیل المثال ینتمي إلى فرع الخطیب. قال  P57طلب فراتسكي من 
 مدنیًا.

 ذلك. P57لم یكن موظفًا في فرع الخطیب. فأّكد أّنھ خلُص فراتسكي إلى 

وحصل على نصف موقع البناء مقابل ذلك، ال بّد من   P57عندما یّسر الوسیط إطالق سراح  أنّھ وبناًء على ذلك، لّخص فراتسكي 
إّنھ   P57اشتراك شخص آخر في ذلك. أراد فراتسكي أن یعرف إن "طار أّي شيء آخر في ذلك السیاق" [إن تّم دفع رشاوى أكثر]. قال 

 . P57یّسر إطالق سراح أّنھ لم یعرف من قام الوسیط بالدفع لھ أو من لم یُدفع لھ. كّل ما عرفھ 

بخصوص ذلك. تدّخل   P57لم یصّدق إّنھ لم یعرف ما الذي دفعھ الوسیط إلى فرع الخطیب. قال فراتسكي  P57ص فراتسكي إلى أّن خلُ 
ھ  أن یعترض على ھذا السؤال. بحسب دیماجیوالر، فإّن ما یصّدقھ فراتسكي أو یكذّبھ ھو شإّنھ د. دیماجیوالر، قائًال   P57محامي 

أجاب مسبقًا على السؤال في ما یتعلّق بمن حصل على رشاوى. خلص دیماجیوالر إلى أّن طبیعة   P57الشخصي. وعلى أّي حال، فإّن 
 الوسیط بحد ذاتھا ھي أن یُدفع لھ ویَدفع آلخرین.

إلى فرع الخطیب. تدّخل  لم یعرف ما الذي دفعھ الوسیط إّنھ قال  P57وأشار مرة أخرى إلى أّن  P57لم یصّدق إّنھ قال فراتسكي 
ربما لم یصّدق  إّنھ شارمر محامي المدعي، قائًال إّن ھذا السؤال تم االعتراض علیھ للتو. تدخلت رئیسة الجلسة القاضي كیربر، قائلةً 

 أجاب على ھذا السؤال مسبقًا.  P57، غیر أّن P57فراتسكي 

إن كان لدیھ أّي استنتاجات   P57ط ھو من یّسر إطالق سراحھ. سأل كان الوسی أنّھ  P57أراد بوكر محامي الدفاع أن یعرف كیف عرف 
كان الوسیط بالتأكید ھو من یّسر إطالق سراحھ. وفي نھایة المطاف، كان الوسیط  أّنھ لم یعرف، إّال إّنھ   P57من عبارات الوسیط. قال 

 ھو من رافقھ إلى الفرع بعد إطالق سراحھ وقابل مساعدا [ضابط صف]. 



لم یعرف كیف [ُدفع لألشخاص/كیف تم تیسیر  إّنھ   P57غیر متأّكد عّما إذا دفع ألحد ما أم ال. قال  P57یكون  أنسأل بوكر كیف یمكن 
 إطالق سراحھ]. 

 مساء.  2:07كشاھد في الساعة  P57ُصِرف 

على شھادتھ ولتمكنھ من القدوم للمحكمة في وقت قصیر، األمر الذي لم یكن عادیًا حسب   P57شكرت رئیسة المحكمة القاضي كیربر 
 استنتاج كیربر.

  أعلن بوكر محامي الدفاع أّن الدفاع اقترح استدعاء أنور البُنّي مرة أخرى. بحسب بوكر، فإّن ذلك كان مجّرد اقتراح في تلك اللحظة، إالّ 
ینبغي على المرء أن یسأل  أّنھ  خطي. خلص بوكر إلى أّن محامي الشاھد د. دیماجیوالر صّرح حالیًا تقدیم طلبٍ  فيأّن الّدفاع كان ینظر  
 البُنّي [الذي صاغھا]. 

سألھ  أرادت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أن تعرف ماذا أراد الدفاع أن یسأل البُنّي. وّضح بوكر أّن الدفاع یوّد سماع البُنّي كشاھد وأن ی 
وكیف صیَغ الملحق على ضوء الحقیقة التي تتضّمن "إفادات تجریمیة شدیدة" في ما   P57الملحق األول التي استنبطھا من ما ھي أجزاء 

أّنھ، "لم تكن أي كلمة وردت فیھا صحیحة." وعالوة على ذلك فإن الدفاع یود استجواب البُنّي بخصوص   إال یخص أنور رسالن، 
الختامي، لكن في ما یخص  ھ ان ھذه المعلومات ستكون ضروریة، لیس فقط من أجل بی  . خلص بوكر إلى أّن كل P57معامالتھ مع 

 "مشكلة البُنّي" القائمة. 

 مساء.  2:12ُرفِعت الجلسة في الساعة 

 

 2021تشرین الثاني/نوفمبر،  18 –  لمحاكمةالمائة وأربعة لیوم ال

صباًحا بحضور ثالثة أشخاص وصحفیین اثنین. ومثّل االّدعاء العام المّدعیان العامان كلینجھ وبولتس. لم    9:30بدأت الجلسة في الساعة 
 یحضر محامیا االدعاء الدكتورة أومیشین ومحمد. لم یكن بوكر محامي الدفاع موجوًدا أیًضا. 

 مسائل إداریة 

مام الشاھد وسیتم استدعاء ضابط من مكتب الشرطة الجنائیة أعلنت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أنّھا سوف تتلو قرار القضاة أ
 االتحادیة بألمانیا.

 Z121020528الستدعاء الشاھدة  2021أكتوبر، تشرین األول/ 27قرار برفض طلب الدفاع المؤرخ في 

من قانون  1) القسم 3(244في الفقرة  في  كما ھو مبین  أدلةأن الطلب المقدم من الدفاع ال یشّكل التماًسا مالئًما ألخذ  ھیئة القضاة رى ت 
ال  إّنھ ذلك، فثبتھا. عالوة على ت أن  ة المطلوب  ا ھي الوقائع التي یُفترض باألدلة ال یوجد ادعاء ملموس لمّنھ أل  اإلجراءات الجنائیة األلماني

 یوجد إلزام من طرف المحكمة بالتحقیق في ما یتعّلق بالشاھدة المطلوبة. 

كان من المفترض أن تُستدعى الشاھدة، إّال أنّھا حصلت على حمایة الشھود من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. لھذا، حاولت  
. إّال أّن مكتب  2021تشرین الثاني/نوفمبر،  18المحكمة استدعاء الشاھدة عن طریق مكتب الشرطة الجنائیة لتمثُل أمام المحكمة في 

ئیة لم یكن قادًرا على التواصل مع الشاھدة وتبیّن أّن الشاھدة قد غادرت االتحاد األوروبي. وال یُعرف مكان إقامتھا الحالي.  الشرطة الجنا
 لھذا، استدعى القضاة ضابط مكتب الشرطة الجنائیة الذي تولى مقابلة الشرطة مع الشاھدة. 

من قانون اإلجراءات الجنائیة   5) القسم 3(244الفقرة رفض بموجب إّنھ فوفي حال تم اعتبار طلب الدفاع طلبًا مالئًما ألخذ الدلیل،  
 نظًرا لتعّذر التواصل مع الشاھدة.   األلماني

 شھادة فراي كبیر المفتشین الجنائیین 
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المفتشین الجنائیین ألكسندر فراي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. ونفى وجود عالقة  أبِلغ كبیر 
 تربطھ بالمدعى علیھ عن طریق القرابة أو المصاھرة. 

 استجواب من قِبل القاضي كیربر 

عّما إذا أخبِرت بحقوقھا وواجباتھا، وما الذي   2، لشاھدةمقابلة اتمت إجراءات أرادت رئیسة المحكمة القاضي كیربر أن تعرف كیف 
أّنھ  ح كبیر المفتشین الجنائیین فراي أّن كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج أخبره أخبَرت مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بھ. وضّ 

أن فراي سبق وأن أجرى مقابلة مع طبیب آخر من   كان ھناك شاھدة والتي قد عملت من قبل في مشفى الھالل األحمر في دمشق. وبما
قام ھو وزمیلھ ستریل بالطبع بإبالغھا بحقوقھا وواجباتھا  أّنھ ھذا المشفى، كلّفھ دویسنج بمقابلة ھذه الشاھدة أیًضا. أخبر فراي المحكمة 

من قانون   55لشاھدة بحقوقھا حسب المادة كشاھدة. وقد حرصا أن یكون تواصل الشاھدة مع المترجم سلًسا أیًضا. بحسب فراي، أبِلغَت ا
بین]. عالوة على ذلك، أخبر فراي  [الحق برفض اإلجابة في حال تجریم الشخص لنفسھ أو أقاربھ المقرّ  اإلجراءات الجنائیة األلماني

بالتواصل مع المدعي العام كلینجھ  المحكمة أّن الشاھدة كانت قلقة حیال سالمة أقاربھا في المرحلة األولیة من المقابلة. لھذا، قام فراي 
 بخصوص طلب إخفاء ھویة الشاھدة والذي تم الموافقة علیھ. 

بًا في ما یتعلّق بمھنة الشاھدة، فإنّھا أخبرت مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنّھا درست الطب وعملت كطبیبة في مشفى كان قری 
الفرع یذھبون ھناك مملوك للفرع. كان عناصر أنّھ ى كان یُعامل من فرع الخطیب كمن فرع الخطیب. صّرحت الشاھدة أّن ذلك المشف

أو حتى في   2011لتلقّي العالج. منذ بدایة النزاع، كان یتم نقل المعتقلین من الفرع إلى المشفى. قالت الشاھدة بدأ ھذا في نھایة 
كانت حاالتھم غالبًا "سیئة نسبًیا"، إّال أنّھا أضافت أنّھا لم تَر على  . أخبرت الشاھدة فراي أیًضا أّن المعتقلین 2011حزیران/یونیو 

، كان على طاقم المشفى الدخول إلى فرع الخطیب أیًضا وسمعَت الشاھدة أّن  2012األغلب الحاالت السیئة جًدا. وفي مطلع منتصف 
معتقًال. تذّكرت   20إلى  15ي، فإن الشاھدة رأت بنفسھا من المعتقلین من ھذا الفرع كانوا یُقتادون إلى المستشفیات العسكریة. بحسب فرا

بالكامل بسبب الكدمات الكثیرة. إّال أّن الشاھدة لم تتمكن من  مزرقا عاًما. كان نصف جسمھا العلوي  17أو  16تحدیًدا شابةً كان عمرھا 
منھا بنفسھا.   اجثث تأتي من الفرع، إّال أنّھا لم تَر أی� كانت ھناك أّنھ فحصھا عن قرب. أخبرت الشاھدة فراي أیًضا أّن بإمكانھا تصور 

 عرفت بخصوص المشرحة، إّال أنّھا لم تذھب ھناك بنفسھا أبًدا. 

أرادت كیربر أن تعرف عن التشخیص الذي قامت بھ الشاھدة والنتائج التي توّصلت إلیھا. وّضح فراي أّن الشاھدة وجدت أن المرضى  
الجفاف وسوء التغذیة وتظھر علیھم عالمات الضرب بالعصي واألنابیب المعدنیة. كان الجفاف شائعًا عند أكثر   غالًبا ما كانوا یعانون من

 الحاالت وسبب الوفاة كان یُعزى غالبًا لألزمة القلبیة. 

وفاة إّال أنّھا سمعت عن سبب   سألت كیربر إن كانت [األزمة القلبیة] ھي ما ذُِكر في شھادة الوفاة. قال فراي إّن الشاھدة لم تعبئ أّي شھادة 
 الوفاة ھذا. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

الذین   20إلى  15أراد القاضي فیدنیر أن یعرف أوًال ما إذا كانت الشاھدة قد قالت شیئًا عن إمكانیات العالج في ما یتعلّق بالمرضى الـ
ال بد  إّنھ یعي أّن الشاھدة لم تكن قادرة على قول الكثیر في ھذا الشأن بسبب إخفاء ھویتھا. قال فراي أّنھ . أضاف 251رأتھم من الفرع 

ن إلى  وأن عدد األشخاص الذین رأتھم أو عالجتھم الشاھدة بنفسھا كان أكبر من ذلك. غالبًا ما كانوا یقیمون للیلة واحدة فقط أو كانوا یُنقلو
 مكان آخر. 

. وأضاف، لقد  2012حتى منتصف   2011. قال فراي إنّھا كانت من 20إلى  15ترة رأت الشاھدة المرضى الـسأل فیدنیر في أّي ف
 كانت منذ بدایة النزاع. 

د  أراد فیدنیر أن یعرف عّما إذا كانت الشاھدة قد قالت شیئًا بخصوص الُمراقبة والسّجانین في ما یتعلّق بإمكانیات معالجة األشخاص. فأكّ 
 یلوذ  بحسب الشاھدة، فإن كل المعتقلین كانوا مصحوبین من قِبل موظفي المخابرات الذین حرصوا على أالّ أنّھ فًا فراي ذلك، مضی 

المعتقلون بالفرار ومنھم من راقب العالج. وّضحت الشاھدة أن المعتقلین لم یكونوا مكبّلي األیدي ولم تكن أعینھم معصوبة خالل الفحص  

 
) التي قابلھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سابقًا. والشخص  020528Z121لغایات ھذا التقریر، فإّن مصطلح "شاھدة" یشیر إلى المرأة ( 2

 الذي ظھر الیوم في المحكمة كشاھد، ھو كبیر المفتشین الجنائیین فراي، وسوف یشار إلیھ باسمھ و/أو رتبتھ. 



في حالة تلك المرأة الشابة، لم یكن مسموًحا للشاھدة  أنّھ  م بمحادثات اقتصرت على األمور الطبّیة. أضاف فراي الطبّي. إّال أّن الفرص للقیا
 كان یتعین على فرع الخطیب أن یدفع مقابل ذلك. ّنھ بعمل فحص للدم أل

لم تجرؤ الشاھدة وال المرضى   إنّھسأل فیدنیر إن كانت ھناك فرصة إلجراء محادثات مع المرضى عدا عن األمور الطبیة. قال فراي 
 على القیام بذلك. 

وفقًا لمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، غالبًا ما  أنّھ  أراد فیدنیر أن یعرف أكثر عن أوضاع وإصابات المرضى. أضاف 
ھم آثار تعذیب وكانت ظاھرة  وّضحت الشاھدة كیف كانت حالة المرضى. أشار فراي إلى أّن الشاھدة أخبرتھ أّن المرضى ظھرت علی 

بشكل واضح جًدا. للوھلة األولى، ظھرت على المرضى كدمات، وآثار تعذیب، وخدوش على معاصمھم. إّال أّن الشاھدة لم تتمّكن من 
 بتھدیدھا.، ألّن السّجانین قاموا معاینة الخدوش عن قرب لتتمّكن من تحدید ما إذا كان سببھا [أدوات وأسالیب] التثبیت

لدى سؤالھا عن اإلصابات وأسالیب التعذیب،  أّنھ استشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة في ما یخص مقابلة الشاھدة والذي یفید ب 
صّرحت الشاھدة أنّھا رأت آثار ضرب، وإصابات سطحیة، وجروًحا ملتھبة. إّال أنّھا لم تكن قادرة على معرفة ما الذي حدث بالّضبط.  

 د فراي أّن الشاھدة قالت ذلك. فأكّ 

 [جلس شخص آخر في شرفة الجمھور] 

ما یتعلّق   أشار فیدنیر إلى أّن فراي أخبر المحكمة مسبقًا أّن الشاھدة لم تَر أّي جثث. بید أّن فیدنیر أراد أن یعرف ما الذي قالتھ الشاھدة في
عادةً عندما یموت المرضى، فإن الجثث  أّنھ إلى أّن الشاھدة الحظت بالجثث من حیث الشائعات، ما الذي سمعتھ من اآلخرین. أشار فراي 

لشاھدة أّن  كانت تسلّم إلى عائالتھم. أّما في ما یتعلّق بالمعتقلین، فإنھم كانوا یسلَّمون إلى أقاربھم غالبًا قبل وفاتھم بوقت قصیر. افترضت ا
معارف، من أجِل أن یتوفى المعتقَلون في البیت. خلُص فراي إلى أّن   ذلك كان یحصل عندما تدفع العائالت المال أو عندما یكون لدیھم

 یمكن تخیل أّن تلك األشیاء حصلت في الواقع. أّنھ  الشاھدة قالت إنّھا لم تَر شیئًا إّال 

ف، كان یتم تدوین  أراد فیدنیر أن یعرف المزید عن تجربة الشاھدة في ما یخصُّ أسباب الوفاة للمعتقلین. قال فراي إنھ، في نھایة المطا
 األزمة القلبیة على أنّھا سبب الوفاة. 

كان غالبًا الفشل الكلوي والجفاف. أضاف فراي أّن الشاھدة ذكرت  أّنھ  سأل فیدنیر عن السبب الحقیقي للوفاة. قال فراي إّن الشاھدة أفادت ب 
 ال یتمّكن من تذكره. أّنھ  مصطلًحا طبیًا في ھذا الخصوص إّال 

محضر مكتب الشرطة الجنائیة وفقًا لما أفادت بھ الشاھدة أنّھا لم تشاھد ذلك بنفسھا، إّال أّن المعتقلین توفوا بسبب تخثر  استشھد فیدنیر ب 
ال یعرف إن كان ذلك التعبیر  أنّھ الدم المنتشر داخل األوعیة الدمویة. قال فراي إّن ذلك یشبھ المصطلح الذي ذكرتھ الشاھدة، إّال 

 االصطالحّي الصحیح. 

بَحسب محضر مكتب الشرطة الجنائیة، فإّن الشاھدة ُسئلت عّما إذا كان یمكن تجنب حاالت الوفاة. سأل فراي ماذا أجابت  أّنھ أشار فیدنیر 
الشاھدة ھنا. فقال فراي إّن الشاھدة أجابت بالنفي على ذلك السؤال. ووّضحت لھ أّن المرضى كانوا في حاالت سیئة أصًال، مما جعل من  

عندما سأل الشاھدة إن كان یمكن تجّنب حاالت الوفاة بالعالج المبّكر، فأّكدت الشاھدة ذلك  أنّھ ل الحیلولة دون وفاتھم. أشار فراي المستحی 
 وأضافت أنّھم كانوا جمیعًا شبابًا أقویاء.

بحسب الشاھدة، كانوا یُعطون عادةً سوائل وفي حالة واحدة  إّنھ سأل فیدنیر إن قالت الشاھدة كیف كان یعاَمل المرضى عادةً. قال فراي 
 تلقّى مریض مضادات حیویة. 

یقیمون لیوم واحٍد أو للیلة، وحتى أّن  أراد فیدنیر أن یعرف كم كانت المدة التي یقیمھا المعتقلون في المشفى. قال فراي إنّھم عادةً ما كانوا 
 بعضھم كان یقیم مّدةً أقّل من ذلك. 

سأل فیدنیر كیف تمكنت الشاھدة من تحدید أّن مرضى معینین أتوا من فرع الخطیب. وّضح فراي أّن الشاھدة غالبًا ما افترضت ذلك،  
بین الفرع والمشفى]. إّال أّن الشاھدة لم تتمّكن من الربط  % من المرضى كانوا یأتون من فرع الخطیب نظًرا إلى القرب [90قائلةً إن 

مباشرة ألن مدیر المشفى كان یعِلن في كّل مرة یصل فیھا أحد مرضى من فروع المخابرات. ومع ذلك، فإن وجوه العاملین في فرع  



لمشفى. كانت تلك ھي الطریقة التي تمّكنت  الخطیب كانت مألوفة لدى الشاھدة نظًرا إلى حقیقة أّن كثیًرا منھم كانوا أنفسھم مرضى في ا 
 فیھا من تحدید أي مرضى كانوا من الفرع. 

سأل فیدنیر إن قالت الشاھدة أّي شيء عن األسلحة التي كان یحملھا موظفو المخابرات الذین رافقوا المرضى. قال فراي إّن الشاھدة  
 إّن األسلحة التي كانوا یحملونھا كانت أكبر من المسدس. أخبرتھ أنّھا لم تكن ملّمة باألسلحة إّال أنّھا یمكن أن تقول 

مملوك للفرع. أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي  أّنھ وفقًا للشاھدة، كان فرع الخطیب یعاِمل المشفى كأّنھ  أشار فیدنیر أّن فراي أخبر المحكمة 
یذھبون للمشفى عندما كانوا یمرضون  ا للشاھدة، كان العناصر وفقً إّنھ  قالتھ الشاھدة في ما یتعلّق بالعالج الطبي لموظفي الفرع. قال فراي 

 ویتلقّون رعایة طبیة. 

ال یتذكر ما قالتھ الشاھدة بخصوص ھذا وطلب من فیدنیر أن یستشھد من  إّنھ سأل فیدنیر كیف كان یحدث ذلك بالضبط. قال فراي 
 المحضر. 

كانوا یحضرون إلى المشفى  بحسب المحضر الذي من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، قالت الشاھدة إّن العناصر إّنھ قال فیدنیر 
 ببساطة، ویطلبون العالج الذي یفضلونھ وكانوا قساة تجاه المرضى اآلخرین. فأّكد فراي أّن الشاھدة وصفت ذلك. 

تھ الشاھدة بخصوص تسلیم واسترجاع الجثث التي كانت تأتي مبدئیًا من فرع الخطیب. أشار  سأل فیدنیر عّما إذا كان فراي یذُكر ما قال
كانت ھناك سیارة نقل موتى وتلك  أّنھ كان یحصل لیًال. إّال أنّھا أفادت ّنھ فراي إلى قول الشاھدة لھ إنّھا لم تشاھد أي شيء بنفسھا، أل

 نت إشاعات، أضاف فراي. الجثث كانت تُنقل بسیارات اإلسعاف. غیر أن تلك كا

 وبما أّن ال أحد من الطرفین كان لدیھ أسئلة إلى فراي، فقد ُصرف كشاھد. 

 مسائل إداریة 

قالت رئیسة المحكمة القاضي كیربر إّن القضاة سیقومون اآلن بتالوة عدد من قرارات القضاة. أضافت أن القضاة لن یستجیبوا القتراح  
 أخرى. الدفاع باستدعاء البُنّي مرة 

 ] كشاھد PW4_100رفض طلب الدفاع الستدعاء [ُحجبت المعلومات] [

یقیم في [ُحجبت المعلومات]. إّن الطلبات التي قّدمھا الّدفاع تبیّن ببساطة أّن [ُحجبت المعلومات] ھو   PW4_100یُزعم أّن  )1
 مكان اإلقامة الحالي باإلضافة إلى رقم ھاتف وعنوان برید إلكتروني. 

یھ أنور  . جنبًا إلى جنب مع المدعى عل2011عمل كضابط تحقیق في فرع الخطیب لمدة عامین حتى  PW4_100ُزعم أّن 
قبل شھر  أّنھ  حتى تلك اللحظة، لم یتوفى أحٌد في الفرع. ویُفترض معرفتھ أنّھ  یعرف  PW4_100رسالن. ویُفترض أّن 

بإجراء تحقیقات، وأساؤوا معاملة أشخاص وعذبوھم في فرع الخطیب.   40وبعد ذلك، قام عناصر القسم  2011آذار/مارس 
لم یكن قادًرا على التدخل  أّنھ ى علیھ أنور رسالن كان رئیس قسم التحقیق، إّال یعرف أیًضا أّن المدع PW4_100یُفترض أّن 

كان قادًرا على مساعدة  أّنھ . إّال أّن المّدعى علیھ كان یُزعم 2011في ھذا الخصوص في الفترة بین آذار/مارس إلى أیّار/مایو 
 لَمحاضر. المعتقلین عن طریق إطالق سراحھم كجزء من مھامھ الیومیة في كتابة ا

كانوا نشیطین في فرع الخطیب حیث كان یُزعم أنّھم حققوا مع معتقلین وقاموا   40وفقًا لطلب الدفاع، فإّن الّضباط من القسم 
لھذا السبب قاموا باستغالل السّجانین من فرع   40بإنشاء المحاضر الخاصة بھم. أشار الطلب أیًضا إلى أّن ضبّاط القسم 

إفادات بخصوص الشخص المسؤول عن االعتقاالت والوضع   PW4_100الخطیب والعناصر اآلخرین. یُفترض أن یقّدم 
 . 2011الذي فقد فیھ أنور رسالن صالحیاتھ اعتباًرا من أیار/مایو 

2(  
من قانون   1) القسم 3(244الفقرة ا ألخذ أدلة بموجب إّن المرافعة التي قّدمھا الدفاع ال ترقى ألن تكون طلًب  . أ

 من عدة جوانب.   اإلجراءات الجنائیة األلماني

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
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https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
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قد عمل في فرع  أنّھ  ال توجد سوى إشارة إلى على المعرفة المزعومة.   PW4_100لیس واضًحا كیف حصل إّنھ 
الخطیب في منصب غیر محّدد إلى حین اندالع الثورة. اعتماًدا على شھادة الخبیر التي ُسمعت سابقًا في ھذه  

ذا الطلب.  ، والذي ذِكر أیًضا في ھ 2011یمكن تحدید بدایة الثورة في مطلع أو منتصف آذار/مارس إنّھ  المحاكمة، ف 
في ذلك الوقت. لھذا، فإن القضاة یفترضون أّن    PW4_100إّال أّن األمر یبقى غامًضا بخصوص ما فعلھ 

PW4_100  فقط، وال یمكنھ تقدیم أّي إفادات اللتزام المدعى علیھ   2011عمل مع أنور رسالن حتى آذار/مارس
الشھادة  ھ انبإمك أن ال یمكن افتراض إنّھ  غیر معروفة، ف  PW4_100باتخاذ إجراء بعد ذلك الوقت. ونظًرا ألن رتبة 

  . أخبَر شھود سابقون مثل 40ونشاطات القسم  ،بخصوص حرمان المدعى علیھ من صالحیاتھ، وعملیات اإلفراج
P10 وP21   ھذا أداة  وآخرون المحكمة أنّھم تلّقوا معلومات محّددة فقط حول نشاطات اآلخرین. اعتبر القضاة

 لممارسة الحكومة سلطتھا في سوریا. 

 ال یرى القضاة أّي مؤشرات في الطلب لوجود التزام بإجراء تحقیق. 

إّن الظروف المتعلقة بالصّالحیات ال توصف بشكل محدد في الطلب. ولھذا، فإن الطلب ال یُعتبر طلبًا مالئًما ألخذ   . ب
وال یصف الّطلب صالحیات   .  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني 1) القسم 3(244الفقرة أدلة كما توّضح 

الصالحیات بعد ذلك. یمكن أن یقال  المّدعى علیھ قبل أن یُزَعم أنّھا ُسحبت منھ، وكیف تم سحبھا، وما آلت إلیھ تلك 
 كان یمسك بزمام األمور في فرع الخطیب".  40الشيء نفسھ حول الزعم بأن "القسم  

 في ھذه المسألة. ال یرى القضاة أّي مؤشرات لوجود التزام بإجراء تحقیق 

أدلة، فإن القضاة یرفضون الطلب  إذا تم االفتراض احتراًزا أّن الّطلب بمجملھ یمكن أن یُعتبر طلبًا مالئًما ألخذ   . ج
التي تفید بعدم وجوب استدعاء الشھود الذین   قانون اإلجراءات الجنائیة األلمانيمن  2) القسم 5(244الفقرة  بموجب

 یعیشون خارج البلد إن اعتَبر القضاة أّن شھاداتھم لیست مھمة إلثبات الحقیقة. 
 

لیست مرتفعة في ما یتعلق بحاالت الوفاة التي ُزعم أنّھا لم تقع في فرع   PW4_100إّن القیمة اإلثباتیة لشھادة  .1
على األقل منذ نھایة شھر نیسان/أبریل  أّنھ . حیث أظَھر أخذ األدلة حتى اآلن 2011الخطیب حتى آذار/مارس 

كبیر عند  القمع التي تمارسھا الدولة سوًءا بشكل  أعمال ، فإّن االعتقاالت والوحشیة ازدادت. ازدادت 2011
 ھذه المرحلة من حیث الكم والنوع، مما أدى إلى ازدیاٍد في عدد الضحایا.

قد قام بمشاھدات فعلیة في ھذا   PW4_100من غیر المحتمل أن یكون إّنھ ، ف40بالنسبة ألنشطة القسم 
ال  أّنھ كان ھناك تأثیر غیر رسمي من قِبل حافظ مخلوف في فرع الخطیب. إّال أنّھ الشأن. إّن القضاة على علم 

توجد ھناك أّي دالئل حتى اآلن تشیر إلى تدّخل مباشر. وفي ما یخص عمل أنور رسالن فال یھم أیًضا من  
 أجرى التحقیقات. 

  PW4_100إمكان وحول عدم مقدرة المّدعى علیھ المزعومة على التدّخل، یبقى موضع شك ما إذا كان ب 
  2012كانون األول/دیسمبر،  7وحتى  2011نیسان/أبریل،  29تقدیم أّي معلومات. وتتراوح فترة اإلدانة من 

خالل ھذه الفترة. وینطبق األمر نفسھ    PW4_100ولكن یبقى من غیر الواضح ما ھو المنصب الذي شغلھ 
عملیات اإلفراج المزعومة من قِبل المّدعى  على ما یتعلق بالحرمان من الصالحیات الذي یتعارض أیًضا مع 

 علیھ. 

وإن حقیقة من قام بعملیات إلقاء القبض لیس لھا أّي عالقة تقریبًا بالمحاكمة الجاریة، ألّن المدعى علیھ لیس  
 متھًما بالمشاركة في عملیات إلقاء القبض وال تُرى القیمة اإلثباتیة المحتملة في ذلك. 

 ستكون كبیرة وتبدو غیر ناجحة.  PW4_100ستدعاء إن الجھود التي ستُبذل ال   .2
إّن [ُحجبت المعلومات] لیست عضًوا في االتحاد األوروبي. ولھذا، سیستدعي األمر تقدیم طلب رسمي    )أ

یرغب باإلدالء بشھادتھ عن طریق  أنّھ للحصول على المساعدة القانونیة. یفید طلب محامي االّدعاء 
ة التواصل مع  مكالمة فیدیو. إّال أّن تفاصیل العنوان البریدي للشاھد غیر متوفرة. یمكن للقضا

PW4_100 ھ  ان البریدي. وفي حال وافق الشاھد على تقدیم عنوھ ان عبر الھاتف وأن یطلبوا عنو

https://syriaaccountability.org/updates/2020/10/15/inside-the-raslan-trial-questions-regarding-raslans-authority-and-false-death-certificates/
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واإلدالء بشھادتھ، فسیقتضي األمر إرسال مذكرات استدعاء رسمیة. ال توجد معاھدة بین ألمانیا 
ّنھ  قنوات دبلوماسیة ألو[ُحجبت المعلومات] تنّظم طلب المساعدة القانونیة. ولھذا، یجب أن تُطلب عبر  

 ال یوجد ھناك أساس قانوني الستجواب الشاھد في [ُحجبت المعلومات]. 
س لیس لھا خبرة بطلبات المساعدة  ت راینالند بفالبناء على معلومة شفویة، فإن وزارة العدل في والیة  ) ب

، صدر طلب  2003القانونیة مع [ُحجبت المعلومات]. حیث لم تتم اإلجابة على طلبین سابقین. وفي 
لمقابلة شاھد. وبعد طلب لتمدید الموعد النھائي، ظّل الطلب دون إجابة حتى تشرین األول/أكتوبر  

. وقیل في نھایة المطاف،  2020فعل حتى أي رّد   2019. ولم یلَق طلب لتسلیِم مجرمین في 2006
بعد سنة ونصف أّن الوثائق فُقدت، وظّل الطلب دون إجابة لسنتین ونصف. صّرحت وزارة الخارجیة  

األلمانیة أّن لدیھم "صورة مختلطة" بخصوص طلبات المساعدة القانونیة في األمور الجنائیة. حیث  
ظلّت طلبات أخرى دون إجابة. وتصل  أّنھ   تمت اإلجابة عن بعض الطلبات بعد فترة قصیرة إالّ 

الرسائل الرسمیة عادةً إلى عنوان خاطئ أو ال تصل كلی�ا. ویتم في البدایة فحص طلبات المساعدة التي  
تخّص المخابرات أو التي تكون ذات خلفیة سیاسیة من ناحیة مالحقة قضائیة محتملة في بلد المقصد  

 وبعد ذلك تظّل غالبًا دون إجابة. 
مصحوبة بشكوك. أوًال، یجب تحدید عنوان   PW_100لھذا، تبقى الجھود المبذولة الستدعاء   ) ج

PW_100  البریدي، إن كان بنّیتھ مشاركة تلك المعلومة على اإلطالق. إن كانPW_100   ینوي
تقدیم شھادة بالصوت والصورة فقط، فیجب على الُسلطات في [ُحجبت المعلومات] أن تكون على  
 استعداد وقادرة على دعم ذلك. على أي حال، یجب الموافقة على طلب رسمي للمساعدة القانونیة. 

، ولھذا  2021 األول/دیسمبر سیتم االنتھاء من أخذ الدلیل في ھذه المحاكمة غالبًا في مطلع شھر كانون
ستؤخر اإلجراءات بشكل ملحوظ. إذ یجب على المرء أن یعطي    PW_100فإّن مذكرات استدعاء 

بالشھادة   PW_100فترة تسعة أشھر لمذكرات االستدعاء، وبعدھا یظّل من غیر المحتمل أن یدلي 
تعداد للسماح بطلب  من غیر المؤكد عّما إذا كانت الُسلطات في [ُحجبت المعلومات] على اسأنّھ فعلیًا. و

الكثیر من الوقت،   PW_100من غیر أّي أسس قانونیة أو أنظمة. ستتّطلب مذكرات استدعاء 
 وستكون صعبة، وغیر محتمٍل نجاُحھا.

غیر مطلوبة من ناحیة إلزام قضائي للوصول   PW_100وعند الترجیح بشكل عام، فإن مذكرات استدعاء  .3
اء ناجحة على األغلب، وستأّخر المحاكمة، ولن تقّدم الشھادة أّي رؤى  إلى الحقیقة. ولن تكون مذكرات االستدع

جدیدة. لھذا، فإن االستدعاء غیر مطلوب. ویمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة للشھادة بالصوت والصورة، التي  
من خاللھا ستكون القیمة اإلثباتیة محدودة أیًضا بسبب عدم تمكن المحكمة من مراقبة ردود أفعال وسلوك  

PW_100  .بشكل مباشر 

 ] كشاھد PW6_100رفض طلب الدفاع الستدعاء مناف طالس [

) من قانون اإلجراءات  5( 3) القسم 3(244ال یمكن الوصول إلى مناف طالس. ولھذا، فإن الطلب مرفوض بموجب الفقرة   )1
یمكن استدعاؤه. غیر  إّنھ جنائیة األلماني. إن العنوان البریدي لمناف في [ُحجبت المعلومات] معروف لدى المحكمة. ولھذا، فال

أّن القضاة یعرفون تمام المعرفة أّن العمید السابق لن یستجیب لمذكرات االستدعاء. تواصل أحد القضاة مع مناف عبر برید  
 استعداده للشھادة في المحكمة. إلكتروني بخصوص 

إنّھ  ال یرغب بالمثول كشاھٍد وال أن یشھد في المحكمة. وقال أّنھ مترجم المحكمة بشكل واضح عبر الھاتف  طالس  أخبر مناف
ال یوّد المشاركة بأّي شيء في ھذه المحاكمة التي یمكن أن تجّرم أو  أّنھ لم یكن ضالعًا في أي شيء ذي صلة بھذه القضیة و

یرغب بالعودة إلى سوریا یوًما ما. بناًء على طلب القاضي فیدنیر، فقد أّكد مناف  ّنھ تبّرئ ساحة المّدعى علیھ بنظر الجمھور، أل
لیس مستعًدا أن یدلي بشھادتھ كشاھد في ھذه القضیة. وتمت اإلشارة كذلك أّن االستدعاءات  إّنھ على ھذه اإلفادات، قائًال 

ال یوجد تفسیر مفّصل في ھذا الشأن، وَجَد القضاة أّن االستدعاءات غیر الرسمیة  أّنھ لرغم من الرسمیة ستكون خطرة. وبا
 البسیطة كانت غیر مقنعة مسبقًا. 

قانون اإلجراءات الجنائیة  من  2) القسم 5(244یمكن للمحكمة أیًضا أن تمتنع عن استدعاء مناف طالس بموجب الفقرة  )2
 [رفض طلب استدعاء شاھد یعیش في الخارج في قضیة ال تسھم الشھادة فیھا في الكشف عن الحقیقة].  األلماني
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ال یشیر طلب الدفاع سوى إلى حقائق عامة. حیث أن حقیقة عالقة القرابة بین حافظ مخلوف وبّشار األسد نظًرا لعالقتھما  
رات العامة في الطلب في ما یخص منصب حافظ مخلوف في  األسریة قد سبق أن تم إثباتھا. وینطبق األمر ذاتھ على العبا

لم یكن یعرف ’أّي شخص‘  أّنھ ال یمكنھ سوى تقدیم معلومات عامة وأّنھ أجھزة المخابرات. أخبر مناف طالس القضاة أیًضا 
 وال یرید أن تربطھ ’أّي عالقة‘ بھذه المحاكمة. 

ى رغبة الشاھد في اإلدالء بشھادتھ، وإن استدعاءه لیس مطلوبًا للكشف عن  لھذا، فإن القیمة اإلثباتیة المتوقعة منخفضة وتفتقر إل
 الحقیقة. 

 ] كشاھد PW5_100رفض طلب الدفاع استدعاء [ُحجبت المعلومات] [

قانون اإلجراءات الجنائیة  ) من  5(3) القسم 3(244ال یمكن الوصول للشاھد. لھذا، فإّن الطلب مرفوض بموجب الفقرة   )1
یقیم حالیًا في [ُحجبت المعلومات]. ولم یأت الطلب  أنّھ و PW5_100. حیث اقتصر طلب محامي الدفاع على اسم األلماني

، مثل رقم الھاتف أو عنوان البرید اإللكتروني التي  PW5_100على ذكر التفاصیل المتعلقة بالطرق األخرى للوصول إلى 
ن مكان إقامة  ورد ذكرھا في طلبات أخرى. تواصل القضاة مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا وطلبوا منھم التحري ع

PW5_100  تشرین   29الحالي. قام مكتب الشرطة الجنائیة بدوره بالتواصل مع الشرطة الجنائیة في [ُحجبت المعلومات] في
لم یكن موجوًدا في سجل المقیمین في [ُحجبت المعلومات]. وجدت الشرطة   PW5_100. إّال أّن اسم  2021األول/أكتوبر، 

فس االسم األخیر. إّال أّن ھذا الشخص جزائري الجنسیة وال یقیم حالیًا في [ُحجبت المعلومات].  الجنائیة شخًصا واحًدا یحمُل ن 
 .PW5_100یستحیل أن یكون ھذا الشخص ھو إّنھ ولھذا، ف

 ] كشاھد PW2_97/PW2_100رفض طلب االدعاء الستدعاء [ُحجبت المعلومات] [

عن   PW2_97/PW2_100أو مكان إقامتھ. قُّدم رقم ھاتف  PW2_97/PW2_100ال یشیر طلب الدفاع إلى عنوان  )1
بخصوص نفس الشاھد. إّال أّن مكان إقامتھ قُّدم   2021األول/أكتوبر،  تشرین 13طریق شاھد سابق. قَّدم الّدفاع طلبًا سابقًا في 

 مؤخًرا عن طریق شاھد آخر.  فقط في الطلب الحالي وقّدم رقم الھاتف للمحكمة

كان یعیش في ضواحي دمشق وعمل وسیًطا بین مدینتھ وفرع الخطیب. من   PW2_97/PW2_100بالنسبة للّطلب، فإّن  
قابل أنور رسالن في مكتب أنور بعد أسبوع أو أسبوعین من بدایة الثورة. عالوة على ذلك،  أّنھ المفترض أن یدلي بشھادتھ 

  30، قام أنور باإلفراج عن 2011من شھر آذار/مارس وحتى صیف أّنھ   PW2_97/PW2_100كان مفترًضا أن یعرف 
استشار توفیق یونس وناقش موضوع أّن أولئك المعتقلین أّنھ معتقًال كل عشرة أیام. من أجل تحقیق ذلك، زعم أنور  40إلى 

أن یشھد أیًضا بأّن عبد المنعم  PW2_97/PW2_100كانوا مدنیین غیر مسلحین واعتقلوا بصورة غیر قانونیة. یُفتَرض بـ
النعسان تولى مسؤولیات أنور حیث أصبح أنور غیر قادر على فعل الكثیر تباًعا. ومع ھذا، قام أنور بإطالق سراح شخص  

مع أنور. [...]   PW2_97/PW2_100یدعى [ُحجبت المعلومات] الذي أفِرج عنھ بعد ساعتین أو ثالث ساعات من تواصل 
تكلّم مع أنور عن الھجمات على مسقط رأسھم، وأخبره أنور عن  أّنھ كذلك أن یشھد  PW2_97/PW2_100فترض بـیُ 

خططھ لالنشقاق، ووضعھ الحرج أمام النظام، وتعاطفھ تجاه الثورة. أثناء ھذه المحادثة ُزعم أّن أنور أخبر  
PW2_97/PW2_100  رأسھ التي نُفذت باألسلحة الثقیلة. أیًضا عن مدى حزنھ إزاء ھجمات الحكومة على مسقط 

إّن ھدف طلب الدفاع ھو معرفة أّن أنور لم یكن صاحب قرار وقوة تنظیمیة في فرع الخطیب ولذلك ال یمكنھ تحّمل مسؤولیة   
والتعذیب الذي حصل ھناك. ویحاجج الطلب أّن توّجھ أنور أدى إلى استنتاجات بخصوص عملھ    251ما جرى في الفرع 

 رات. كموظف مخاب 

، یمكن عدم النظر في ما إذا كان الطلب ھو بالفعل  PW2_97/PW2_100ال یوجد تفصیل لعنوان بریدي الستدعاء أّنھ بما  )2
  PW2_97/PW2_100طلبًا للتحري، وفي ھذه الحالة، یجب التحري أوًال. وال یقّدم الطلب كذلك أّي ادعاءات حول موافقة 

مة. ویجب النظر في الجھود المبذولة للتحري عن عنوان  على المثول للشھادة كشاھد في ھذه المحاك
PW2_97/PW2_100  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، الذي   2) القسم 5(244) والفقرة 2(244بموجب الفقرة

ینص على أّن جمیع األدلة التي تُسھم في إثبات الحقیقة یجب أخذُھا بالحسبان. إّال أّن الجھود المطلوبة للتحري عن عنوان  
PW2_97/PW2_100  .الستدعائھ في النھایة لیست مطلوبة في ما یتعلق بالتزام المحكمة إلثبات الحقیقة 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/


لیست مرتفعة جًدا، ال في مسألة الذنب، وال في ما یتعّلق    PW2_97/PW2_100قیمة المتوقعة لشھادة إّن ال . أ
 بالتّبعات القانونیة [صدور الحكم]. 

في الفترة    251ُوّجھ االتھام إلى المدعى علیھ أنور رسالن لكونھ رئیس التحقیقات في الفرع  .1
. إّن موقفھ الحرج [تجاه  2012ر، كانون األول/دیسمب   7إلى  2011نیسان/أبریل،  9بین 

الحكومة السوریة] ال یؤثّر في ھذا االتھام وال یتیح التوصل إلى استنتاجات حول نشاطاتھ في  
ولم یعارض التعذیب ھناك. إّن   2011بدایة في  251لم یقیّم نشاطاتھ بدقة في الفرع أنّھ إطار 

ّن األدلة حتى اآلن، باإلضافة إلى إفادات  الّنیة أو الدوافع األساسیة ال تلعب دوًرا ھنا [...] إ
المدعى علیھ نفسھ، تشیر إلى تحملھ التبعات القانونیة بسبب منصبھ الرفیع والوضع العام في  
سوریا. وكان یعي األسباب لألحداث التي تحصل في سوریا في ذلك الوقت ألّن الوضع العام  

لسلطة. وتشیر الصورة العاّمة بمجملھا  كان یتجلى مسبقًا عندما كان ال یزال حافظ األسد في ا
وغایات ھذا العمل. وینطبق   251إلى أّن أنور أغفل شكوكھ وأعطى األولویة لعملھ في الفرع 

األمر نفسھ على ما یتعلق بخططھ للھروب. حیث یمكن للمرء أن یعرف ببساطة أّن ھروبھ كان  
 رصة فعلیة لالنشقاق أم ال. ال یمكن الجزم بقول ما إن كانت ھناك فأّنھ متوقعًا، إّال 

 
إن إطالق سراح معتقلین معّینین ال یشیر إلى استعداٍد من جانب أنور لمعارضة النظام. [...]   .2

ولھذا، فمن الممكن أّن أنور باشر باإلفراج عن معتقلین بسبب العالقة الشخصیة التي تربطھ  
أو ألّن اإلفراج عن معتقلین كان مجدوًال على أّي حال بما أّن    PW2_97/PW2_100بـ

ھدف االعتقال قد تحّقق. وفي ھذا الصدد، الحظت المحكمة أّن الھدف من االعتقاالت اشتمل  
على الحصول على معلومات، وإخافة السكان، وترویع الخصوم. كان یطلق سراح المعتقلین  

. ولوحظ أیًضا أّن أنور كان علیھ الحصول على موافقة  أحیانًا بعد تحقیق واحد من ھذه الشروط 
من توفیق یونس إلطالق سراح المعتقلین ولم یكن یفعل ذلك من تلقاء نفسھ. ویبدو أن اإلفراج  

المبّكر عن [ُحجبت المعلومات] كان من باب إسداء معروف ولیس من باب اإلیثار. وزیادة  
معرفة األسباب الحقیقیة لحاالت اإلفراج  ھ ان بإمكمن غیر الواضح كیف كان إّنھ على ذلك، ف

ودوافع أنور نفسھا واألعمال الداخلیة في الفرع. إّن ھذه االدعاءات مبنّیة إلى حد ما على  
ومعاملة المعتقلین اآلخرین في ھذا الفرع.   251افتراضات وال تؤثر على عمل أنور في الفرع 

الوصول   PW2_97/PW2_100 ویقتصر طلب الدفاع أیًضا على ادعاءات تعّذر على
بموجبھا متورًطا في قضایا اعتقال. وباإلضافة إلى   251إلیھا: الظروف التي كان رئیس الفرع 

عن التغییر في الصالحیات في الفرع إال من أنور   PW2_97/PW2_100ذلك، لم یسمع 
 رسالن نفسھ. ویكاد یكون من غیر الممكن تقییم صحة ھذه االدعاءات. 

 
واستدعاءه كبیرة جًدا بینما فرص   PW2_97/PW2_100إّن الجھود المبذولة للتحري عن مكان وجود  . ب

یعیش في [ُحجبت   PW2_97/PW2_100نجاح ھذه الجھود ستكون على األرجح قلیلة. بما أّن 
لتواصل  یمكن استدعاءه فقط عن طریق طلب مساعدة قانونیة. وفي حین یمكن للقضاة بالفعل اإّنھ المعلومات]، ف

وسؤالھ عن استعداده العام لیمثُل كشاھد، ما زال یتعین على مذكرة    نوانھمع الشاھد عبر الھاتف للتحري عن ع
على   PW2_97/PW2_100استدعائھ أن تتبع طریقًا رسمیًا عن طریق طلب مساعدة قانونیة، ھذا إن كان 

 استعداٍد للشھادة أصًال.  

راینالند بفالتس تشیر إلى أّن طلبات المساعدة القانونیة مع في والیة  یملك القضاة معلومات من وزارة العدل  
دون إجابة حتى ھذا الیوم، في   2017ھذه الدولة صعبة عموًما وتحتاج إلى وقت طویل. حیث ظّل طلب من  

إال بعد سنة. وتم سحب طلب آخر من   2015حین لم تتم اإلجابة على طلب إحالة لملف قضیة مؤرخ في 
 لم یعد من المجدي النظر فیھ في اإلجراءات ذات الصلة.  ّنھ بعد ستة أشھر أل 2011

لة. وأخبرت السفارة األلمانیة في [ُحجبت  ال توجد اتفاقیة تنظم شھادات الصوت والصورة بین ألمانیا وھذه الدو
المعلومات] القضاة أّن طلبات المساعدة القانونیة مع ھذه الدولة صعبة عموًما، باألخص في ما یتعلق بتسلیم  

یجب على  أنّھ طلبات االستدعاء. وفقًا لتجربتھم، فإّن أسرع طلبات استغرقت بین أربعة إلى ستة أشھر، إّال 



سنة واحدة على األقل أو أكثر من ذلك، وتبقى اإلجابة غیر مضمونة. تعتبر طلبات    المرء أن یحسب عادة
المساعدة القانونیة صعبة تحدیًدا عندما تتعّلق بقضایا سیاسیة حرجة أو ذات خلفیة مخابراتیة بسبب حق الرفض  

یمنح القضاة سنة  ألجھزة المخابرات في [ُحجبت المعلومات] والتي یمكنھا أن تصد الطلب كلیًا. ینبغي أن 
. وإن إقناعھ بالشھادة في المحكمة سیتطّلب وقتًا أطول، بینما یظّل نجاح  PW2_97/PW2_100الستدعاء 

طلب االستدعاء مشكوًكا فیھ. وفي نفس الوقت، سیتم االنتھاء من أخذ األدلة في ھذه المحاكمة على األرجح في  
 . 2021مطلع كانون األول/دیسمبر 

لیس مطلوبًا في إطار واجب المحكمة   PW2_97/PW2_100ًما، فإّن استدعاء عند وزن األمور عمو . ج
إلثبات الحقیقة نظًرا للنجاح المشكوك فیھ لطلب المساعدة القانونیة المشروط الذي سیكون على األغلب غیر  

ومثولھ للشھادة سیؤدي إلى تأخیر كبیر في المحاكمة، في    PW2_97/PW2_100ناجح. كما أّن استدعاء 
 حین أّن ذلك لن یقّدم رؤى جدیدة. لذلك، فإن االستدعاء لیس مطلوبًا. 

 
إّن محاولة االستجواب بالصوت والصورة غیر مطلوبة ألّن نجاحھا المتوقع ھو نفس النجاح المتوقع بالنسبة لالستدعاء العام   )3

شكوك في ما إذا كانت سلطات [ُحجبت المعلومات] لدیھا ما یلزم من القدرات التنظیمیة والموظفین م أّنھ المفصل أعاله. كما 
 .PW2_97/PW2_100أیًضا أن یقلل من القیمة اإلثباتیة لشھادة  أنھإلجراء شھادة من ھذا النوع. وھذا من ش

 ] كشاھد PW3_97رفض طلب الدفاع الستدعاء [ُحجبت المعلومات] [

كان معتقًال في الخطیب ألربعة أیام في وقت غیر  أنّھ یقیم في [ُحجبت المعلومات] ویُفترض أن یشھد  PW3_97یُزعم أّن  )1
بشكل جید ویّسر إطالق سراحھ. إضافة إلى ذلك، یُفترض أن   PW3_97. أثناء فترة اعتقالھ، ُزعم أّن أنور قام بمعاملة محدد

PW3_97   یعرف أّن أنور سأل موظفین آخرین في الفرع لماذا ظّلوا یعتقلون مدنیین أبریاء. یُفترض أن تثبت شھادة
PW3_97 في المقابل حاول  أّنھ رار ولم تكن لدیھ صالحیات تنظیمیة في الفرع وأّن أنور لم یكن یتمتع بصالحیات صنع الق

أن یتناولھ   P31الطعام إلى الفرع وُسِمح لـقد أحضرا لھ  P31یعرف أّن والَدي  PW3_97مساعدة المعتقلین. یفتَرض أّن 
وأن تقنع المحكمة بأّن االعتداء العنیف    P31في التشكیك في مصداقیة   PW3_97في مكتب أنور. یكمن الھدف من شھادة 

 على یدي أنور ال یحظى بمصداقیة.  P31المزعوم الذي تعّرض لھ 
 

 . PW3_97یجب رفض طلب الدفاع الستدعاء   )2
)  3(244ن الغایة من طلب الدفاع أخذ أدلة ألن ذلك ال یفي بالمعاییر الواردة في الفقرة ، لم تكP31بخصوص  . أ

أن تكون لدیھ المعرفة   PW3_97ال یحّدد كیف یُفترض بـّنھ من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني أل 1القسم 
 المزعومة. 

یبقى من غیر  إّنھ الطعام الذي أحضره لھ والداه في مكتب أنور، ف P31في ما یتعّلق بزعم تناول  .1
عن ذلك. ومن غیر الواضح كیف كان قادًرا على معرفة   PW3_97الواضح تماًما كیف عرف 

ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر. إّن الطلب ال یشیر إلى ما إذا كان معتقًال في القسم في فترة متزامنة  
 عن ذلك.  PW3_97قد أخبرا  P31لمحتمل أیًضا أن یكون والدا أم ال. ومن غیر ا P31مع 

إّن األدلة التي تم أخذھا حتى اآلن تشیر باألحرى إلى أّن المعتقلین كانوا بشكل رئیسي في السجن  
الذي في القبو وأخذوا إلى الطابق العلوي للتحقیق معھم فقط في غرف تعّرضوا فیھا للتعذیب وإساءة  

على المعرفة   PW3_97من غیر الواضح كیف حصل إّنھ فردي. ولھذا، فالمعاملة بشكل 
یظّل غیر  أنّھ ، إّال P31كان یعرف  PW3_97المزعومة ذات الصلة. ولم یشر الطلب إال إلى أّن 

في مكتب في الطابق العلوي.    P31واضح كیف تمّكن من مشاھدة المشھد المزعوم والتعّرف على 
قد توّصل إلى ھذه االستنتاجات بنفسھ. وفي معرض   PW3_97ومن غیر المحتمل أیًضا أن یكون  

باإلضافة إلى توزیع الطعام في منطقة   251وصفًا مفّصًال للفرع  P31شھادتھ في المحكمة، قّدم 
، أخبر المحكمة قط عن امتیاز  السجن. وال یوجد شاھد آخر، فضًال عّما یُفترض منھ أن یشھد علیھ

 الحصول على الطعام في واحد من المكاتب في الطابق العلوي. [...] 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/


لتعلیقات أنور رسالن في ما یخص اعتقال   PW3_97یمكن أن ینطبق الشيء نفسھ على منظور  .2
قد سمع ذلك التعلیق خالل   PW3_97المدنیین. ویظّل من غیر الواضح كیف یُفترض أن یكون 

قلین ُجدد. حیث تشیر األدلة التي تم أخذھا حتى اآلن إلى أن المعتقلین الجدد وصلوا إلى  وصول معت 
 الساحة بینما كان المعتقلون في سجن موجود في قبو المبنیین القریبین. 

 
 غیر واضحة وال تتطلّب مذكرة استدعاء لھ.  PW3_97لھذا تبقى رؤى  .3

 
قادٌر على المثول للشھادة بخصوص اعتقالھ وعالقتھ مع أنور   PW3_97في ما یتعلق بادعاء طلب الدفاع أّن   . ب

من   1) القسم 3(244رسالن، فإّن ذلك ال صلة لھ بما إذا كان الطلب یعتبر طلبًا ألخذ األدلة بموجب الفقرة 
من قانون اإلجراءات   2) القسم 5(244ا للفقرة یجب أن یقیَّم وفقً أّنھ قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، إذ 

منخفضة جًدا ومذكرة استدعائھ   PW3_97وفقًا لذلك، فإّن القیمة اإلثباتیة المتوقعة لـأّنھ الجنائیة األلماني. إّال 
معتقًال أثناء الفترة التي  PW3_97غیر مطلوبة. وإّن وصف الدلیل المطلوب ضعیف، وال یفّصل ما إذا كان 

وإطالق سراحھ غیر واضحة أیًضا، كما ھو الحال    PW3_97ئحة االتھام أم ال. وإن أسباب اعتقال تغطیھا ال
بالنسبة لمشاركة أنور رسالن المزعومة في ھذا الشأن. [...] إن ’المعاملة الحسنة‘ غیر محّددة أیًضا في الطلب.  

ّدم رؤى إضافیةً في ما یتعلق بمعاملة  سیق PW3_97وعموًما، فإّن الطلب ال یشّكل أساًسا كافیًا الفتراض أّن 
 المعتقلین من قِبل أنور رسالن. 

وبالرغم من أّن مذكرات االستدعاء للشھود الذین یعیشون في [ُحجبت المعلومات] غیر معّقدة نسبیًا، فإّن القیمة  
اإلثباتیة المتوقعة ال تتناسب منطقیًا مع التأخیر الذي ستتسبب فیھ مذكرة االستدعاء. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن 

 في المحكمة لیس أكیًدا.  PW3_97مثول 

من قانون   2) القسم 5(244أیًضا نظًرا إلى االدعاءات اإلثباتیة األخرى بموجب الفقرة یُرفض الطلب  . ج
اإلجراءات الجنائیة األلماني. وبالنسبة إلى ھذه االدعاءات األخرى، فإّن الطلب ال یقّدم أّي مصادر حول معرفة  

PW3_97 ى إجراء تقییمات إضافیة. ال توجد حاجة إلإّنھ المزعومة والتي تبدو غیر محتملة أیًضا. لھذا، ف 

 ] كشاھد PW1_97رفض طلب الدفاع الستدعاء أحمد الجربا [

، إّال أّن رقم الھاتف الذي أعِطي للقضاة یظھر رمز دولة [ُحجبت المعلومات]،  PW1_97ال یشیر طلب الدفاع إلى عنوان  )1
كان مستعًدا لتقدیم إفادتھ عبر الھاتف.   PW1_97وھي الدولة التي أشیر إلیھا أیًضا في الطلب. كما أشار الطلب إلى أّن  

، في الوقت  1998إلى  1996في الفترة ما بین  285كان یعمل في الفرع  یعرف أّن أنور رسالن  PW1_97یُفترض أّن 
أن یشھد أیًضا أّن أنور رسالن قد عامل شقیق   PW1_97الذي كان فیھ حافظ األسد ال یزال في السلطة. یُفترض على 

PW1_97  معاملة حسنة أثناء فترة اعتقالھ. یُزعم كذلك أّنPW1_97  كان الشخص الذي  علم من شقیقھ أّن أنور رسالن
أیًضا بخصوص   PW1_97لم یكن ھناك دلیل ضدھما. ویُفترض أن یشھد أّنھ یّسر إطالق سراحھما في ذلك الوقت، بحجة 

إلى حزیران/یونیو   2013نشاطات أنور لصالح االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة بین حزیران/یونیو 
عارضة، ویعارض النظام، ویعمل مع المعارضة. ویسرد طلب الدفاع قائمة تتضمن  ، وأّن أنور كان یقف إلى جانب الم2014

عدًدا من نشاطات أنور المزعومة لصالح المعارضة: توزیع جوازات السفر، وضع قوائم سوداء وبیضاء، وكشف النشاطات  
 التي یقوم بھا صحفیون معینون. 

دلة أم طلبًا للتّحري عن أدلة. حیث كان ھناك تأیید لصالح االستنتاج  تُرك المجال مفتوًحا لما إذا كان الطلب ھو طلبًا ألخذ أ )2
غیر معروف ویجب التحري عنھ بادئ األمر. ومن غیر   انھوأّن عنو PW1_97األخیر بحقیقة أّن الطلب ال یبیّن مكان إقامة 

 مستعًدا للمثول للشھادة أصًال.  PW1_97الواضح أیًضا ما إذا كان 

) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، فسیظّل مرفوًضا  2(244حتى لو اعتبر المرء الطلب طلبًا مالئًما بموجب الفقرة 
یمكن رفض مذكرات استدعاء  أّنھ من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني الذي ینص على  2) القسم 5(244بموجب الفقرة 

ة إلثبات  الشھود الذین یعیشون خارج البلد في حال وجدت المحكمة بعد دراسة مستفیضة أن شھادة الشاھد غیر ضروری 
 الحقیقة. 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/


في ما یخص مسألة اإلدانة في ھذه المحاكمة منخفضة. وبخصوص   PW1_97إّن القیمة المتوقعة لشھادة  . أ
 غیر مرتفعة.  PW1_97مسألة التّبعات القانونیة [األحكام] فإن القیمة المتوقعة لشھادة 

ومعاملتھ من قِبل أنور رسالن بما أّن   PW1_97إّن الطلب لیس لھ صلة بخصوص اإلفراج عن  .1
تي تغطیھا الئحة االتھام، وفي فرع مختلف، وضمن  سنة من الفترة ال  13إلى  11ھذا حصل قبل 

إطار عمل سیاسي مختلف خالل حقبة حافظ األسد، وقبل احتدام الثورة واإلجراءات القمعیة. ومن  
من المعروف أن شخصیات ھامة  ّنھ غیر الواضح أیًضا إن جرت المعاملة وفقًا للواجب الرسمي أل

أثناء فترة اعتقالھم ولم یتعّرضوا لنفس العنف الذي  تلّقوا أحیانًا معاملة مختلفة  PW1_97مثل 
 تعّرض لھ معتقلون آخرون. 

ینطبق األمر ذاتھ بالنسبة لنشاطات أنور رسالن لصالح المعارضة. إّن القضاة على درایة بحقیقة أّن   .2
، ذُكر ھذا مسبقًا في المحكمة. وبالنسبة  2014و  2013أنور رسالن كان ناشًطا مع المعارضة في 

غیر مبّررة ألّن ھذه   PW1_97طات الدقیقة كما یُّدعى في الطلب، فإّن الجھود الستدعاء للنشا
من غیر المعروف ما ھو  إّنھ االدعاءات ال تقّدم رؤى ذات قیمة كبیرة تحدیًدا. على سبیل المثال، ف

كن أن  یم PW1_97ھ القوائم المذكورة أعاله فعلیًا. ویدرك القضاة أّن ت التأثیر الدقیق الذي أحدث 
یكون قادًرا على توفیر معلومات مفّصلة أكثر بخصوص نشاطات أنور رسالن لصالح المعارضة،  

إّال أّن ھذا حصل بعد األفعال التي اتھم فیھا ولھذا فإّن لھا أثًرا محدوًدا في ھذه المحاكمة. كما أن  
 للمثول للشھادة مشكوك فیھ أیًضا.  PW1_97استعداد 

في [ُحجبت المعلومات] عن طریق طلب    PW1_97ى مذكرة استدعاء رسمیة لـ إّن طلب الدفاع سیحتاج إل . ب
مساعدة قانونیة یجب إصداره عبر قنوات دبلوماسیة. وفي حین أّن القضاة یمكنھم حتًما التواصل مع الشاھد  

ولسؤالھ عن استعداده العام لیمثُل للشھادة، فسیظّل طلب استدعائھ مطلوبًا من ھ ان عبر الھاتف للتّحري عن عنو
مستعًدا للمثول للشھادة أصًال. حیث   PW1_97ب مساعدة قانونیة، إن كان خالل قنوات رسمیة عبر طل 

 خرقًا لسیادة [ُحجبت المعلومات].  PW1_97سیشكل االستجواب غیر الرسمي لـ  
تس تفید أّن طلبات المساعدة القانونیة مع ھذه راینالند بفالإّن القضاة لدیھم معلومات من وزارة العدل في والیة 

دون إجابة حتى ھذا الیوم، في   2017حیث ظّل طلب من  بة عموًما وتحتاج إلى وقت طویل. الدولة تعتبر صع
إال بعد سنة. وتم سحب طلب آخر من   2015حین لم تتم اإلجابة على طلب إحالة لملف قضیة مؤرخ في 

لم یعد من المجدي النظر فیھ في اإلجراءات ذات الصلة. وال توجد اتفاقیة تنظم  ّنھ بعد ستة أشھر أل 2011
اإلدالء بالشھادات بالصوت والصورة بین ألمانیا وھذه الدولة. وأخبرت السفارة األلمانیة في [ُحجبت  

لق بتسلیم  المعلومات] القضاة أّن طلبات المساعدة القانونیة مع ھذه الدولة صعبة عموًما، باألخص في ما یتع
یجب على  أّنھ طلبات االستدعاء. ووفقًا لتجربتھم، فإّن أسرع طلبات استغرقت بین أربعة إلى ستة أشھر، إّال 

المرء أن یحسب عادة سنة واحدة على األقل أو أكثر من ذلك، وتبقى اإلجابة غیر مضمونة. وتُعتبر طلبات  
سیاسیة حرجة أو ذات خلفیة مخابراتیة بسبب حق الرفض   المساعدة القانونیة صعبة تحدیًدا عندما تتعّلق بقضایا

ألجھزة المخابرات في [ُحجبت المعلومات] والتي یمكنھا أن تصد الطلب كلیًا. وینبغي أن یمنح القضاة سنة  
وإن إقناعھ بالشھادة في المحكمة سیتطلّب وقتًا أطول، بینما یظّل نجاح طلب االستدعاء . PW1_97 الستدعاء

. وفي نفس الوقت، سیتم االنتھاء من أخذ األدلة في ھذه المحاكمة على األرجح في مطلع كانون  مشكوًكا فیھ
 . 2021األول/دیسمبر 

إلثبات الحقیقة. إّن نجاح مذكرات االستدعاء  لیس مطلوبًا   PW1_97بالنظر إلى جمیع الجوانب، فإّن استدعاء  . ج
سوف یؤخر اإلجراءات ولن أن ذلك خذ بعین االعتبار  باألللشھادة یبقى موضع شك. و PW1_97واستعداد 

 یجب أن یتم رفضھ.  PW1_97یضیف رؤًى جدیدة، فإّن الطلب الستدعاء 
یست مطلوبة لنفس األسباب. ومن غیر المؤكد  یدلي بشھادتھ عبر استجواب بالصوت والصورة ل PW1_97وإن محاولة جعل  )3

إن كانت السلطات [ُحجبت المعلومات] لدیھا القدرات التنظیمیة المطلوبة والموظفون إلجراء شھادة كھذه. وبالتالي فإن ذلك  
 .PW1_97یخفض القیمة اإلثباتیة لشھادة 

 نتظار وسیتم الُحكم فیھ قریبًا. ألخذ تقریر خبیر إضافي كان قید االوّضحت رئیسة الجلسة القاضي كیربر أّن طلبًا آخر من قِبل الدفاع 
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