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 وإیاد الغریب محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  25التقریر 

 2021كانون الثاني/ینایر،  28و 27تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021كانون الثاني/ینایر،  27 –والخمسون للمحاكمة  الیوم السابع  

)، بشھادتھ حول استجوابھ لشاھد لم یتم  BKAمفتش جنائي في الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (وھو أدلى السید ھورل،  
  ایدلي بشھادتھ حضوریً الكشف عن ھویتھ تم اعتقالھ وتعذیبھ مرتین في فرع الخطیب. وقبل الجلسة، أبلغ الشاھد المحكمة أنھ لن 

 ألسباب خاصة. 

شباط/فبرایر،   17أعلنت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أنھ سیتم الفصل بین محاكمة أنور رسالن ومحاكمة إیاد الغریب في 
 .2021شباط/فبرایر،  24. وسیصدر الحكم في قضیة إیاد في 2021

 2021، كانون الثاني/ینایر 28 –الیوم الثامن والخمسون للمحاكمة  

، بشأن اعتقالھ في فرع الخطیب وجلسات التحقیق المختلفة  اعامً  32، وھو سوري یبلغ من العمر P27شھد المدعي والشاھد 
التي كان علیھ مواجھتھا. وأّكدت شھادتھ ما قالھ العدید من الشھود اآلخرین أمام المحكمة في وقت سابق: حیث تعّرض المعتقلون  

اإلنسانیة وغیر الصحیة.    في الخطیب للضرب من لحظة وصولھم إلى الفرع وحتى زنزانتھم. وكان یسود االكتظاظ والظروف غیر 
المحكمة كذلك أنھ تعّرض للضرب أثناء جلستَي التحقیق معھ في   P27ولم یحصل المعتقلون على قدٍر كاٍف من الطعام. وأخبر 

 الخطیب، غیر أنھ لم یستطع تحدید أنور على أنھ المحقق الذي حقّق معھ ألنھ كان معصوب العینین أثناء جلستَي التحقیق. 

 

 

  

 
تباس  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي اق   1

نما ھو  لجلسات المحاكمة؛ وإ  اھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً 
 مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021كانون الثاني/ینایر،  27 –لسابع والخمسون للمحاكمة  الیوم ا 

للمحكمة    الرئیسي ُعقدت في قاعة محكمة جدیدة تقع في المبنى  حیث    . اصباحً   9:50  دقیقة في تمام الساعة   20بدأت الجلسة متأخرة  
،  القاعةإیاد الغریب في ھذه    /   ، ستعقد جمیع جلسات االستماع لمحاكمة أنور رسالن امن اآلن فصاعدً و  اإلقلیمیة العلیا في كوبلنتس. 

الدكتور بیر ستول    حضرو   2. أشخاصوسائل اإلعالم وخمسة    ممثلین عنلھذه المحاكمة. وحضر خمسة    االتي تم تجدیدھا خصیصً و
خبیب علي محمد. دخل    نمحامي المدعی ل  كبدیلفورستر بالدینیوس  شارلوت  حضرت  و   ،الدكتور باتریك كروكر  نكبدیل لمحامي المدعی 

الغریب    المتھم إلى    القاعةإیاد  یؤدي  باب جانبي  بین وكان  ،  الجمھور  شرفة من  الیدین ویرافقھ ضابطان. كان علیھ أن یمشي  مقید 
 لمحكمة. ل ن الشفویینمترجمی الو المدعینمن باب مختلف یقع بین محامي  أنور رسالن المتھمدخل و مقعده.  لیصل إلىالجمھور 

جمیع األشخاص الذین    بشكر  -   قبل االفتتاح الرسمي للجلسة وبینما كان المصور ال یزال داخل قاعة المحكمة  -  قامت القاضي كیربر
"بشكل كبیر"    شجعتدارة المحكمة التي  إل  ا خاصً   ا شكرً مت  وقدّ شاركوا في تجدید مكتبة المحكمة السابقة وتحویلھا إلى قاعة محكمة.  

موظفي المحكمة الذین "قاموا  لزجاجیة بین كل مقعد، و  قواطع موظفي المحكمة الذین ساعدوا في بناء وإقامة  لالتجدید، وعملیة    على
 لفنیین.ول" زمالئھم أثناء انشغالھم بالتجدید، بمساندة

المحكمة    في ن الشفویین  مترجمی ال، طلبت من أحد  اجلسة االستماع رسمًی ب قاضي كیربر  ال  وشروع   لقاعة، لوبمجرد مغادرة المصور  
على حضور    ا أنھ لن یكون قادرً   اولكنھ أخبر المحكمة سابقً   الیوم،إطالع األطراف على مراسالتھ مع الشاھد الذي تم استدعاؤه لھذا  

قال الشاھد إنھ لن یتمكن من القدوم إلى  أوضح المترجم أنھ عندما اتصل بالشاھد ألول مرة نیابة عن المحكمة،  حیث  جلسة االستماع.  
  كوبلنتسبعد فترة وقال إنھ لن یأتي إلى    بالرّد علیھ  الشاھد  قاملمترجم،  ل  اوفقً .  بعض األمور الخاصة  یتعامل معإال بعد أن    كوبلنتس

نھ سیبلغ المحكمة  أقال المترجم كذلك إنھ أخبر الشاھد  و إذا تغیر أي شيء.    على الفورالمترجم    بإبالغسیقوم    غیر أنھألسباب خاصة،  
 بقراره. 

من ذلك إلى شھادة السید ھورل،    ، ستستمع بدالً امسبقً   تم إعالنھ ن المحكمة، كما  أب   ت المترجم وقال   رئیسة المحكمة  شكرت القاضي كیربر
 3. أثناء استجواب الشاھد  االذي كان حاضرً و، یة االتحادیة األلمانیةجنائي في الشرطة الجنائ المفتش ال

 شھادة المفتش الجنائي ھورل 

في    مشاكل تقنیةھناك    ت. وعندما حاول التأكید على أنھ فھم كل شيء، كان اشاھدً بصفتھ  التعلیمات على ھورل وأُبلغ بحقوقھ    تالوةتمت  
القضاة اآلخرین    یقوموا بإعالمھا وإعالم من الجمھور أن    توطلب   أعلى التحدث بصوت  من ھورل  كیربر    القاضي   ت طلب و   4الصوت. 

 . نظام الصوت كلما واجھوا صعوبات في 

 5استجواب من قبل القاضي كیربر 

أنھ تم استدعاؤه لإلدالء    ا، مضیفً ذلك  ھورلفأّكد  في ذلك الیوم.    شاھدٍ بصفة  سبب استدعائھ    كان یعلمالقاضي كیربر بأن ھورل    نتبّی 
 االسم].  ُحجب لـ[مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بشھادتھ حول استجواب 

طلبت القاضي كیربر من ھورل شرح سبب استجواب الشاھد ومتى وكیف حدث االستجواب. فأوضح ھورل أنھ كان یكمل تدریبھ في  
إلى    أن یسافرا   زمیلتھمن  ومنھ ،  دویسنج  ین، كبیر المفتشین الجنائی سھرئی   طلب حیث  في ذلك الوقت، مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  

على التواصل بشكل جید مع    ا كان الشاھد قادرً فقد  لھورل،    اوفقً و.  اباستجوابھ سابقً   الشرطة الفرنسیة قامت  فرنسا لالستماع إلى شاھد  
 باللغة اإلنجلیزیة. ثم تم إبالغ الشاھد بحقوقھ وواجباتھ بموجب القانون األلماني.  وزمیلتھأكد الشاھد ذلك لھورل حیث المترجم.  

 
الترجمة إلى اللغة العربیة. وحسبما أُعِلن في العام الماضي، فلم تقم القاضي كیربر بسؤال الجمھور بشكل صریح   الحصول علىلم یطلب أحد   2

 . الشفویةعن طلبھم بالحصول على الترجمة 
المحكمة.  ر عن الصادستدعاء االمر أن یمتثل أل)، یجب على كل شاھد StPO) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ( 1( 48للمادة  اوفقً    3

وإذا لم یمثل الشاھد أمام المحكمة لإلدالء بشھادتھ، فقد یُطلب منھ/ منھا دفع تكالیف عدم حضوره/ حضورھا باإلضافة إلى دفع غرامة أو  
ینطبق ھذا إذا  ). ولكن، ال  نفس القانون) من 1( 51على المثول أمام المحكمة (المادة  االخضوع إلى االحتجاز اإلداري. وقد یُجبر الشاھد أیضً 

). حیث تُعد األسباب العائلیة أو التعرض لحالة تھدید  نفس القانون) من 2( 51قام الشاھد بتبریر غیابھ/غیابھا في حینھ وبشكٍل كاف (المادة 
ستجواب السابق للشاھد،  )، فال یمكن قراءة محضر اال القانونمن  250لقانون اإلجراءات الجنائیة األلماني (المادة   اكافیة. غیر أنھ وفقً  اأعذارً 

التي تمثلھا الشرطة الجنائیة   –  امن ذلك، یمكن للسلطة التي قامت باستجواب الشاھد سابقً  في حالة عدم مثول الشاھد أمام المحكمة. وبدالً 
  إلدراجالشرطة الجنائیة االتحادیة    مسؤولتقوم بتقدیم شھادة مباشرة أكثر. لذلك قررت المحكمة االستماع إلى  أن – االتحادیة في القضیة الحالیة 

 الشاھد في جلسة االستماع الرئیسیة دون أن یقوم الشاھد باإلدالء بشھادتھ في المحكمة بنفسھ. التي تقّدم بھا  وصاف األ
المحكمة    مالحظة من مراقب المحاكمة: حدثت مشكالت تقنیة تتعلق بالصوت أثناء جلسة االستماع بأكملھا. وقالت القاضي كیربر رئیسة  4

إلى  الجمھور، وفیھم األشخاص الناطقون باللغة األلمانیة،  اضطرللجمھور في البدایة أنھ ینبغي علیھم رفع أیدیھم إذا لم یتمكنوا من فھم ما یقال.  
رض صعوبات  رفع أیدیھم عدة مرات. وأكدت إدارة المحكمة خالل فترة استراحة قصیرة أن المشكلة ستحل في الوقت المناسب. غیر أن ذلك ف

 . الجلساتإضافیة على الجمھور الناطق باللغة العربیة في متابعة 
مالحظة من مراقب المحاكمة: لغرض ھذا التقریر، سیُستخدم مصطلح "الشاھد" لوصف الشخص الذي قام ھورل وزمیلتھ بإجراء مقابلة معھ    5

 الشاھد الفعلي لھذه الجلسة، المفتش الجنائي ھورل، باسمھ. إلى   اإلشارةتم تسو مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. في جنائیین  ضابطینبصفتھما  
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 .لتجنب تكرار األسئلة فیدنیر على ھذه المعلومات وانتقلت إلى القاضي  ھورل  شكرت القاضي كیربر 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

، على الرغم من االستجوابات  نفسھمأب سأل القاضي فیدنیر ھورل عن أسباب قرار مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة باستجواب الشاھد  
مقابلة  جراء  إل   اقال ھورل إنھ تلقى ترجمات المقابالت ذات الصلة من الشرطة الفرنسیة استعدادً فالسابقة التي أجرتھا الشرطة الفرنسیة.  

االتحادیة مكتب   الجنائیة  لم  ولكن.  الشرطة  أنھ  بما  باتخاذ،  بنفسھ  الشاھد مرة أخرى،  ال  یقم ھو  باستجواب  توضیح  فقرار  یستطع  لم 
 األسباب الكامنة وراء ذلك. 

 ر المقابالت في ملف القضیة. حاِض على مَ   فیھ  یمكنھم العثور بالمكان الذي تدخلت القاضي كیربر إلبالغ األطراف

ما قالھ الشاھد. فأوضح ھورل أنھم أبلغوا الشاھد   وأن یشیر إلىمن ھورل أن یصف كیف جرى االستجواب   انیر طالًب تابع القاضي فید
كلما    أوالً  یطلب استراحة  أن  لھ  وقالوا  األلماني.  القانون  بموجب  الحاجة  بحقوقھ وواجباتھ  المشروبات    تناولی وأن    ذلك،إلى  دعت 

التي   الخفیفة  یرید  قدموھاوالوجبات  قام ھورل  عندما  ثم  ترجمات  بمقارنة  .  مع  الشاھد  قدمھا  التي  الشخصیة    حاضر المَ المعلومات 
في سوریا) وما إذا كان أي شيء قد تغیر منذ آخر    والمھنة   ة (الدراس المعلوماتالشاھد عن ھذه  بسؤال  ھورل    قامت زمیلة والفرنسیة.  

أن والدتھ وشقیقتھ تعیشان اآلن في فرنسا  ب ، و]2019[في عام    الدكتوراه  لرسالة   رال یزال یحضّ   كان  أخبرھم الشاھد أنھف.  استجواب لھ 
  اعتیادیة بطریقة غیر    2011مایو  أیار/ألول مرة في    اعتقالھأوضح الشاھد أنھ تم  فالشاھد عن اعتقالھ.    ل ھور ت زمیلة  . ثم سألاأیضً 
  في الیوم التالي   صدیقتھقامت  و] في الیوم التالي.  40یقع القسم  جسر األبیض [حیث  التلقى مكالمة تخبره بالحضور إلى  حیث  .  انسبًی 

حیث كان علیھ  تم نقلھ إلى غرفة أخرى  و  كان علیھ أن یسلم أغراضھ الشخصیة إلى الضباط بمجرد وصولھ. و.  بتوصیلھ إلى المكان
أن الناس كانوا یدخلون ویغادرون ھذه الغرفة    وزمیلتھ أوضح الشاھد لھورل  و. ثم نُقل بعد ذلك إلى "غرفة مزدحمة".  في ممر النتظار  ا

من    اتمت دعوتھ سابقً   حیث  ا فیسبوك، األمر الذي وجده محیرً التم استجوابھ بشأن منشوراتھ على  وفي الخلفیة.  مشغًّال    تلفازٌ بینما كان  
ُطلب منھ  و . ولم یستطع الشاھد فھم سبب استجوابھ. 2011مارس آذار/باسم الحكومة، السیدة شعبان، لحضور اجتماع في  الناطقة قبل 

ولكن ُطلب منھ العودة في    ،صدیقتھذھب الشاھد إلى المنزل مع  ففي النھایة العودة إلى الغرفة األولى ثم ُسمح لھ بالعودة إلى المنزل.  
 الیوم التالي. 

إذا كان الشاھد قد ذكر اسم رئیس ھذا الفرع. فأشار ھورل إلى أن الشاھد لم یتمكن من تذكر االسم.    عّمافیدنیر ھورل  سأل القاضي  
ومعارفھ في وقت    أصدقائھ سمع عن أنور رسالن من  كان قد  ین على الشاھد، غیر أن الشاھد  وقام ھورل وزمالؤه بعرض صور المتھمَ 

 . فقط الحق 

ین بأن الشاھد علم باسم المتھمَ   اھورل ذلك، مضیفً فأّكد  ین في الصور.  إذا كان الشاھد لم یتمكن من التعرف على المتھمَ   عّما سأل فیدنیر  
 من أصدقائھ. 

من قبل    شاھدٍ بصفة  تم استجوابھ  سبق أن  الذي  البُنّي  أراد فیدنیر معرفة أسماء ھؤالء األصدقاء. فقال ھورل إن الشاھد ذكر اسم أنور  
 مازن درویش.   ذكره فقد كاناالسم الثاني الذي أما طة الجنائیة االتحادیة عندما قاموا بإجراء مقابلة مع الشاھد.  مكتب الشر 

أوضح ھورل  فإذا كان الشاھد یعرف اسم رئیس الفرع.   عّمالشاھد وسأل ھورل  أول جلسة تحقیق مع االعودة إلى    یریدقال فیدنیر إنھ  
كرئیس لھذا    حافظ مخلوفمما إذا كان الشاھد قد حدد ھویة    الكن ھورل لم یكن متأكدً والرئیس،  كان  أن الشاھد علم أن حافظ مخلوف  

 المخابرات العامة.  جھاز ل رئیس كالفرع أم 

أن حافظ مخلوف كان    وزمیلتھمحضر مقابلة الشاھد مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عندما أخبر الشاھد ھورل  ب استشھد فیدنیر  
الفرع. و الشاھد  رئیس  بشار األسد و  اأمورً ألنھ نشر    اعتقالھتم  أنھ  ب افترض  بأن  على    ،حافظ مخلوف  عن رامي، شقیقسلبیة عن 

 ھورل أن الشاھد قال ذلك. فأّكد فیسبوك. ال

باسم بشار األسد وسأل ھورل عن عالقة الشاھد بالحكومة. أوضح ھورل أن    الناطقةشار فیدنیر إلى أن الشاھد كان على اتصال مع  أ
ثورة في   حدوث تجنب یةالشباب لمناقشة كیف قامت بدعوةبشار األسد  الناطقة باسمفي المعارضة. وبأن   الشاھد كان یرى نفسھ كعضو

 سوریا. 

].  40  القسم[  الجسر األبیضأشار ھورل إلى أنھ ُطلب من الشاھد العودة إلى  فأراد فیدنیر معرفة قصة الشاھد بعد اعتقالھ ألول مرة.  
لم  وتم نقل الشاھد إلى الغرفة األولى مرة أخرى. فقد  لھورل،   اوفقً حیث إنھ  كانت اإلجراءات أسرع مما كانت علیھ في الیوم األول.  و

بعد ذلك، تم تعصیب  و. ثم تم نقلھ إلى مبنى آخر حیث كان علیھ تقدیم بیاناتھ الشخصیة.  مقیدتین  لم تكن یداه ینین ویكن معصوب الع
 . الطریقوال قاموا بإھانتھ وضربھ طنقلوه إلى مبنى آخر وو. ینسّجان عینیھ ووضعھ في سیارة مع أربعة  

  غیر أن ھورل لم یكن ،  41و   40ذكر الرقمین    قد  إذا كان الشاھد قد ذكر رقم الفرع األول. فأشار ھورل إلى أن الشاھد  عّماسأل فیدنیر  
 ھذه األرقام.  قام الشاھد بذكرمن المقابلة  مرحلة في أي  امتأكدً 
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  إفادات إلى  األرقام    َنسب ال یمكنھ  ]. فقال ھورل إنھ  41و  40أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد قد تعرض للعنف في ھذه الفروع [
كانوا  ، بل أوضح أن الضرب كان یستخدم لترھیب المعتقلین. كما  على أنھا عنفمعینة. وأضاف ھورل أن الشاھد لم یصف المعاملة  

 . احقیقًی  اذلك عنفً  دّ لكن الشاھد لم یعو، كان علیھم االنتظار في الممرللضرب عندما  یتعرضون

مكان وجوده في   عرف ، وأوضح أنھ االفرع. فقال ھورل إن الشاھد قال إنھ كان في الخطیب. ولم یقدم الشاھد رقمً سأل فیدنیر عن رقم 
 . فقط وقت الحق 

أن الشاھد قال إنھ علم عن الخطیب    ا ھورل ذلك، مضیفً فأّكد  د مكان اعتقالھ على أنھ الخطیب.  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد قد حدّ 
 ء محاكمتھ، ثم علم عنھ مرة أخرى بعد اإلفراج عنھ عندما أخبره أصدقاؤه بذلك. ألول مرة أثنا

محضر المقابلة، وبالتالي ال یمكنھ   بكتابة كان یقومسأل فیدنیر ھورل عن الحالة العامة المتعلقة بمقابلتھ مع الشاھد. فأوضح ھورل أنھ 
یمكنھ إخبار المحكمة بأن الشاھد واجھ صعوبة في الحدیث عن التعذیب في    غیر أنھ قول الكثیر فیما یتعلق بسلوك الشاھد أثناء المقابلة.  

البدایة  فقد  لھورل،    اوفقً و الخطیب.   ندما ُسئل عن التعذیب في  عأما  أثناء المقابلة وقدم إجابات طویلة.    بكل حریةتحدث الشاھد في 
 عدة مرات.  كالمھ قدم إجابات قصیرة للغایة واضطر إلى تصحیح فقد الخطیب، 

قال الشاھد  فقد  ھورل،  ل  اوفقً في الخطیب.    والظروف  الوضعھ حول  ت طلب فیدنیر من ھورل أن یشرح للمحكمة ما قالھ الشاھد لھ ولزمیل
كان یتكلم بلھجة    السّجان   أدرك الشاھد أنوینتظران في ھذه الغرفة.  سّجان  ضابط وحیث كان إلى غرفة في البدایة.   اقتاداه   نسجاَنی إن  

تفتیش. وأوضح ھورل كذلك أن الشاھد أخبرھم  لل  خضعخلع سروالھ وحزامھ و أن ی الشاھد    كان علىلمنطقة الساحلیة في سوریا. ثم  ا
بعد ذلك، كان  والتي كان علیھ القیام بھا.    الحركة ھ  ت لھورل وزمیل  وعَرض أثناء تفتیشھ.    القرفصاء   بوضعیة   أنھ كان علیھ أن یجلس ب 

إلى الزنزانة، قال لھ    السّجانعندما اقتاده ھذا  و.  قام السّجان بضربھ أصلع،    سّجانبمجاملة  قام  عندما  و.  لحائط ا  ا مواجھً   الوقوف علیھ  
 أقل من بقیة الموجودین في الغرفة.  السّجان كانت الشاھد إلى أن رتبة  صَ لُ خَ ف.  قام بمجاملتھألنھ  قام بضربھ إنھ  السّجان

متر وأن    1.5×1  كانالزنزانة  حجم  أن  ب أوضح ھورل أن الشاھد أخبرھم  فلزنزانة.  لالشاھد  الذي قّدمھ  وصف  ال   معرفةأراد فیدنیر  
الزنزانة من خالل    إلىالطعام    إدخالتم  والمرحاض خارج الزنزانة.  كان  وداخل الزنزانة ھو بطانیة قذرة.  الذي كان  الوحید    الشيء

 قرر الشاھد تغطیتھا بالبطانیة.فإلى الزنزانة من خالل ھذه الفجوة،   ذات مرة  جرذ  دخل لھورل،  افجوة صغیرة تحت الباب. وفقً 

الشاھد من الزنزانة في اللیلة األولى   ھ تم أخذ أن  اھورل ذلك، مضیفً فأّكد ھد في الخطیب. إذا كان قد تم التحقیق مع الشا عّما سأل فیدنیر 
  للتحقیق  اقتیدأُعید إلى الزنزانة، ثم  ووتم التحقیق معھ بشأن منشوراتھ على الفیسبوك وعالقتھ بالمتظاھرین ومشاركتھ في المظاھرات.  

لم یكتبوھا بشكل    مھلكن و  ،فیسبوكال  ھ على حساب الخاصة ب مرور  ال الشاھد عن كلمة  السّجانون    سأل ومرة أخرى في صباح الیوم التالي. 
ھناك أنھ كان  ب ، وتذكر  ة معھالثانی   تحقیق جلسة القال ھورل إن الشاھد أوضح أنھ تعرض للتعذیب أثناء  و ض للتعذیب.  تعرّ فصحیح.  

لذ  النھارضوء   التعذیبو   صباح.ال  في   لك البد أن ذلك حدث بالفعل،  بالسیاط    والركل على رأسھلضرب  ل  التعرض  شمل  والضرب 
 والفلقة. 

 أنھ تعرض للركل على رأسھ. ب لركل. فقال ھورل إن الشاھد أخبرھم ل ض التعرّ  من التفاصیل حول اطلب فیدنیر مزیدً 

الشاھد نفس السؤال عدة    تھ سأل ت أنھ تعرف على أي شخص. فأوضح ھورل أن زمیلب ذكر  قد  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد  
 ). امترً  1.75في مثل طولھ (حوالي    كان بأنھ امرات. أجاب بأنھ یمكنھ التعرف على السّجان األصلع، الذي وصفھ أیضً 

تحقیق    يْ إذا كان الشاھد قال أي شيء عن المحققین. فقال ھورل إن الشاھد أخبرھم أنھ تم التحقیق معھ من قبل ضابطَ   عّما سأل فیدنیر  
 في الصباح.  وآخر اللیل  ضابط قام بالتحقیق معھ في ین. مختلفَ 

أوضح  فالفیسبوك.  الشاھد على  حساب  الخاصة ب مرور  الاألسئلة حول كلمة  عن  و  ةالتحقیق الثانی جلسة  أراد فیدنیر معرفة المزید عن  
  في وقت الحق بشأن منشوراتھ على فیسبوك، ثم    التحقیق معھھورل أن الشاھد أخبرھم أنھ عندما وصل إلى الخطیب ألول مرة، تم  

  الخضوع لماذا كان علیھ  ، لم یتمكن الشاھد من العثور على تفسیر  ولكنالمرور.    بشأن كلمات   ُحقّق معھ  ةالتحقیق الثانی جلسة  أثناء  
 منفصلین.  لتحقیقین

أوضح ھورل أنھ عندما قامت زمیلتھ  ف.  ا ضوا للتعذیب أیضً ن تعرّ ی ن آخری معتقلیعرف عن  إذا كان الشاھد    عّماھورل  ل  سؤالھتابع فیدنیر  
  ا منھ  سمع  الجھة التي  بتحدید  الشاھد  قام كان ذلك عندما  حیث  إنشاء رسم تخطیطي للمكان.    ابسؤال الشاھد عن الخطیب، طلبت منھ أیضً 

كان ھناك فقط من تلك الجھة، ولكن  ذكور  صراخ  أصوات  سمع الشاھد  وغرف التعذیب.    التحقیقز بین غرف  ومّی صراخ    أصوات 
في الغالب    ذكور أصوات صراخ  ھورل، أوضح الشاھد أنھ كان یسمع  ل  امن جھة مختلفة في اللیل. وفقً   ةإناث قادم   صراخأصوات    اأیضً 

یسمع   تحقیقوأنھ كان  ما    جلسات  اعترف شخص  إذا  أنھ  إلى  وأشار  قبلمن زنزانتھ.  الموجھة من    ازدادت شدة المحقق "  بالتھمة 
   التعذیب".

خالل    ا محددً   اذكر الشاھد تاریخً و.  2011في عام  المرة األولى    تقال ھورل إنھ اعتُقل مرتین. كان ف تم اعتقال الشاھد.    فیدنیر متىسأل  
االستجواب مع ھورل وزمالئھ. وكان االعتقال الثاني    لم یتمكن من تذكر تواریخ دقیقة أثناء   اھ غالًب لكن واستجوابھ مع الشرطة الفرنسیة،  

بحسب ما قالھ الشاھد    2012مایو  أیار/  12حتى    2012نیسان/أبریل    12من    احتجز الشاھد لمدة شھر،حیث    2012أبریل  نیسان/في  
 سیة. للشرطة الفرن 
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 اعتقال الذي وصفھ ھورل للتو. فقال ھورل إنھ كان یشیر إلى االعتقال األول للشاھد.  أي  أراد فیدنیر معرفة 

من الشاھد رسم مخطط    تھ طلب ت أن زمیل  ا، موضحً ذلك  ھورلفأّكد  رسمھا.  قام الشاھد ب یطیة  طتخ  اشار فیدنیر إلى أن ھورل ذكر رسومً أ
وحدد موقع الفرع    الرسمعلى    عامةمنطقة    قام بتحدید  كثیًرا ما. وأضاف ھورل أن الشاھد  الرسمعلى    اعتقالھللزنازین وتحدید مكان  

 بناًء على المباني المحیطة. 

  ھورل   مكنت ی   لم فإلى الشرطة الفرنسیة.    اأدلى بھا سابقً   أقوال معینةالشاھد عن    ال ھ قد سأت أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھورل وزمیل
التذكر األسئلة    باإلشارة   بالتأكید  قاما   الكنھمو،  من  الشرطة  إلى  الشخصیة.    معلوماتھ الشاھد عن    الفرنسیة عندما سأال التي طرحتھا 

أن  الفرنسیة. كما    شرطة التي طرحتھا ال  أسئلة إضافیة تتعلق باألسئلة   تھ قد طرح ت زمیل  ت وأوضح ھورل كذلك أنھ ال یتذكر ما إذا كان 
 وقت االستجواب.   في  من الشرطة الفرنسیةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  استلمھاسبق وأن  التي  وثائقال  ماھیةیعلم لم یكن ھورل 

من الشرطة الفرنسیة.   االتحادیةمكتب الشرطة الجنائیة  استلمھا  سیكون سؤالھ التالي، فیما یتعلق بالوثائق التي  كان ھذا  بأن  قال فیدنیر  
ترجمتین  ف تلقى  إنھ  الشرطة    االستجواب  لمحاضرقال ھورل  قبل  الفرنسیة:    ومرفقین  ة الفرنسی من  الشرطة  إلى  الشاھد  وھما  قدمھا 

 اتھام.  الئحة و  التحقیقمحضر 

، تم التحقیق معھ مرة أخرى بعد  المنفردةطلب فیدنیر من ھورل مواصلة وصف اعتقال الشاھد. فقال ھورل إنھ بعد إعادة الشاھد إلى  
ھذا السؤال.   قد أربكھثالثة أیام. حیث تم التحقیق معھ بشأن أشخاص معینین وبشأن سیارتھ. غیر أنھ لم یكن لدیھ سیارة وقت اعتقالھ و 

األشخاص    دّل ھذا التحقیق على أنفقد  لشاھد،  ل  ا ووفقً ما أطلق النار من سیارتھ على مظاھرة.    اشخصً   زعم بأنیُ كان  ھ  ن أ  ااكتشف الحقً و
 أسباب اعتقالھ.  نعرفوكونوا ی الخطیب لم ی  في

الیوم الذي ُحقق  في    كفرسوسةقال ھورل إن الشاھد نُقل إلى  فأراد فیدنیر معرفة ما حدث للشاھد بعد اعتقالھ والتحقیق معھ في الخطیب.  
للحرمان من    باستمرار   كان یتعرضالصالة الكبیرة) حیث  مكان ك(  كفرسوسة نُقل الشاھد إلى زنزانة أكبر في  وبشأن سیارتھ.    معھ
.  وصدیقتھ  الذي وصل في النھایة إلى قصر العدل مع محامي الشاھدوب من شخص إبالغ شقیقھ،  لَ قصر العدل حیث طَ   إلى   قلنُ . ثم  النوم

قوات األمن المكان.    داھمتصدیقین في مقھى عندما  مع    في لقاءالشاھد، كان    اعتُِقل فیھافي المرة الثانیة التي  و ثم أطلق سراح الشاھد.  
حیث    الوطنیة. القرب من سفارتي اإلمارات العربیة المتحدة وقطر ومكتبة األسدیقع ب مخابرات الجویة لتابع ل مركز احتجاز واقتید إلى 

الق  قبل وقت قصیر من إطوت الجویة في المزة.  المخابراتم التحقیق معھ بشأن جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ ثم نُقل إلى فرع  
أن  وجبر على أن یجثو على ركبتیھ  ، أُ التحقیق معھقبل  و آخر.    لتحقیق الخضوع  كان علیھ  االعتقال)    منسراح الشاھد (بعد شھر واحد  

تدوین اعتراف  ، نُقل إلى زنزانة جماعیة لمدة أسبوعین حیث كان علیھ  معھ  تحقیق البعد  واالسم].    ُحجب [  صدیقتھالتحقیق مع    یشاھد
  معتقل طلب الشاھد من  حیث  نُقل إلى مكان آخر لمدة ثالث لیاٍل وأربعة أیام.  ثم  بعد ذلك مرة أخرى.  لم یتم التحقیق معھ  و.  والتوقیع علیھ

  الذي تم استجوابھ  ،من زیارة الشاھدبمبالغ كبیرة    ى رشاودفع    تمكن شقیقھ من خاللآخر االتصال بشقیقھ وإبالغھ بمكان وجود الشاھد. و
لشاھد أن یأتي إلى قصر  من ا  ب ُطلِ ،  ولكنإطالق سراح الشاھد.    لتدبیرإضافیة    ى رشاو  بدفع  الشاھد  وقام شقیق مرة أخرى.    بعد ذلك

ولم یقم  ھناك أنھم لن یكونوا مسؤولین عن قضیتھ وأنھ بحاجة للعودة إلى القصر مرة أخرى.    أشخاصأخبره  حیث  العدل مرة أخرى.  
 من أن یعتقل مرة أخرى.  ا خوفً   اُمجددً القصر إلى إلى الفروع أو  بالذھاب الشاھد

  اا كان الشاھد مترددً إذا كان یعرف سبب عدم حضور الشاھد وما إذ  عّماسأل ھورل  وذكر فیدنیر أن الشاھد غیر موجود في كوبلنتس.  
یرید نسیان كل  كان  إنھ  قال لھ ولزمیلتھأن الشاھد ھورل إلى  فأشارأثناء استجوابھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.   بعض الشيء 

 التفاصیل.  بتقدیم مزید من الشاھد یقملم وتذكر التفاصیل.  من مكنت ی  م شيء وبالتالي ل

 بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤیتھ في المحكمة.] الذي قّدمھ الشاھد لرسم التخطیطي ل[ما یلي ھو إعادة إنشاء 
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قال  فموجودة في نفس الطابق.    التخطیطي   أراد فیدنیر معرفة إذا كان الشاھد قد ذكر ما إذا كانت جمیع الغرف التي شملھا في الرسم
 . ذا النحو على ھھورل إنھ فھم األمر 

 نزول بعض الدرجات. كان علیھ قال ھورل إن الشاھد وصف أنھ فإذا كانت الغرف موجودة في القبو.  عّماسأل فیدنیر 

توضیح ما إذا كان الشاھد معصوب العینین أثناء    كاناألول  السؤال  ین.  رَ قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن لدیھا سؤالین آخ
الثاني في    التحقیققالت كیربر إنھا كانت تتحدث عن  ف.  تحقیق كانت القاضي كیربر تشیرأراد ھورل أن یعرف إلى أي  ف.  التحقیق معھ 

  ھ ، ولكن جید  بشكل]  40  قسمال[  الجسر األبیضأوصاف الشاھد فیما یتعلق ب   تذكركان بإمكانھ  حیث  لم یستطع ھورل التذكر. فالخطیب. 
  توضیحات إلى طلب    الشفويھورل والمترجم    ةزمیل   تاضطر حیث  .  للغایةظمة  ت التي كانت غیر من و تذكر أوصاف الخطیب  ستطیع  ال ی 

 عدة مرات. ل

أثناء    تمت مناقشتھالشاھد [الوثیقة التي قدمھا للشرطة الفرنسیة] قد  ب   التحقیق الخاص حضر  القاضي كیربر معرفة ما إذا كان مَ   ت أراد
لشھادتھ في    انظر في جمیع الوثائق استعدادً حیث إنھ  قال ھورل إنھ ال یستطیع التذكر.  ف.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةاستجواب  

 . 2019وقت االستجواب في عام في ائیة االتحادیة التي كانت متاحة لمكتب الشرطة الجن  ما ھي الوثائقالمحكمة، لكنھ لم یتذكر 

 استجواب من قبل المدعي العام 

قال ھورل إن الشاھد قال للشرطة  فالخطیب.  الجروح التي أصیب بھا في أرادت المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد ذكر 
في المقابلة مع   غیر أنھ بعد محاكمتھ [االعتقال األول].  لھا  احتاج إلى عالج طبيوالفرنسیة إنھ أصیب بجروح في جمیع أنحاء ظھره، 

 . ابات محددةإصعن  ا. وأضاف ھورل أن الشاھد لم یقل شیئً ض لھ تعرّ والضرب الذي   الفلقةالشرطة األلمانیة، لم یذكر الشاھد سوى 

للشرطة الفرنسیة أنھ    قال یموتون في الخطیب. فأوضح ھورل أن الشاھد    ا أو أشخاصً   ارأى جثثً   قد   إذا كان الشاھد  عّما سألت بولتس  
أن الشاھد أوضح بأنھ في بعض األحیان لم    . وأضاف ھورلاأبدً   اجثثً   رَ ماتوا ھناك، غیر أنھ لم َی   امن أن أشخاصً   ابشكل عام كان متأكدً 

 ما حدث لھم بالضبط. ب یستطع الجزم لم  ولكنھزنزانتھ إلى الزنزانة.  في یعد المعتقلون اآلخرون 

 أرادت بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد وصف الحالة الغذائیة في الخطیب. فنفى ھورل ذلك. 

غیر أن زمیلتھ  أشار ھورل إلى أن الشاھد أبلغ الشرطة الفرنسیة بھذا األمر،  فنفس السؤال فیما یتعلق بالعالج الطبي.    طرحت بولتس 
 طرح المزید من األسئلة حول ھذا الموضوع. لم تقم ب 
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عن ذلك بشكل    لم یسأال  وزمیلتھأوضح ھورل أنھ  فأرادت بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد ذكر وجود عنف جنسي في الخطیب.  
 . الكنھم لم یذكروا شیئً وجنسي]،  ال عنف ال[  عن ذلك كفرسوسةالذكور في  المعتقلینصریح. وأضاف ھورل أن الشاھد قال إنھ سأل 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إذا    عّماومازن درویش وسأل ھورل  البُنّي  من أنور    أنور رسالناسم  ب   یعلمالشاھد كان  إلى أن    أنور رسالنأشار بوكر محامي دفاع  
من    علم باسم أنور   أنھب أوضح ھورل أن الشاھد أخبرھم  فعلى معلومات [حول القضیة] من وسائل اإلعالم.    ا كان الشاھد قد حصل أیضً 

 وسائل إعالم عربیة ومن أصدقاء. 

عن    قام باالنشقاقعقید    كان یعلم بأمرمحضر مقابلة الشاھد مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة التي قال خاللھا إنھ  ب استشھد بوكر  
 ما قالھ الشاھد لھم. ذلك أن یكون  فال بد من، كذلكمحضر الفي   اأجاب ھورل أنھ إذا كان مكتوًب فالنظام اسمھ أنور رسالن.  

بإخبار الشرطة   فقط  جثث، غیر أنھ قام الظھره و  على الموجودة  والجروح ق الذي أجري لھ، لخص بوكر أن الشاھد ذكر محضر التحقی 
. فقال ھورل إنھ ال  المسائلالفرنسیة بذلك. وأراد بوكر معرفة سبب عدم طرح مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أي أسئلة حول ھذه  

أسئلة    طرح  من المعلومات حول األسباب الكامنة وراء  اإذا أراد بوكر مزیدً وكتابة محضر االستجواب.  اقتصر عملھ على  یعرف، حیث  
   . زمیلة ھورل معینة، فعلیھ أن یسأل  

،  ذلك  ھورلفأّكد  .  ةالفرنسی لدى الشرطة  إذا كان ھورل بالتالي على علم بأشیاء معینة فقط من محضر االستجواب    عّماسأل بوكر  
 الترجمة األلمانیة. حصل علىقد  الشرطة الجنائیة االتحادیة أن مكتبب  امضیفً 

بتعلیقات  أدلى  في الوقع  قال ھورل إن الشاھد  ف.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةل  محددة  إفاداتب   دلِ خلص بوكر إلى أن الشاھد لم یُ 
یعرف كل ھذه التفاصیل قبل إجراء  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  مما إذا كان    اأنھ لم یكن متأكدً   ا ، مضیفً غلب علیھا الطابع العام

 مقابلة مع الشاھد. ال

   استجواب من قبل محامي المدعین

الفرنسیة أثناء    مع الشرطة   محضر المقابلة ب أراد محامي المدعین شارمر معرفة ما إذا كان مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قد استشھد  
الشاھد.   مع  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  مكتب  مضیفً   ھورلفأّكد  مقابلة  المقابلة  ب   اذلك،  إلى  فقط  أشاروا  الشرطة  أنھم  الفرنسیة  مع 

 الشخصیة للشاھد. مات المعلوبخصوص 

لسؤال الشاھد عن الموضوع الفعلي. فقال    ة الفرنسی مع الشرطة  خلص شارمر إلى أن زمیلة ھورل بالتالي لم تستخدم محضر المقابلة  
، فستكون  ةالفرنسی الشرطة  باإلشارة إلى محضر   قد قامت   زمیلتھكانت ھورل إنھ ال یستطیع تذكر كل ما قیل خالل المقابلة، ولكن إذا  

 باللغة األلمانیة.  ھناك مالحظات حول ذلك في محضر المقابلة 

  بالمعلومات فیما یتعلق    ةالفرنسی الشرطة  محضر  استشھدت ب ھورل    ةفیھ أن زمیل  ذُكرالذي    ةاأللمانی باللغة  محضر  بالاستشھد شارمر  
أوضح ھورل أن زمیلتھ أجرت المقابلة الخاصة بھا  فإذا كان یرید إضافة أو تغییر أي شيء.    عّمائل  أن الشاھد سُ ب الشخصیة للشاھد و

 في ذلك الوقت.  ة الفرنسی الشرطة حول الموضوع، لذلك لم تشر إلى محضر 

القرفصاء.    یةیجلس بوضعنھ كان علیھ أن یخلع حزامھ وسروالھ وأن  إشارمر إلى أن الشاھد قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    أشار
 خلع حزامھ وسروالھ.   كان علیھقال ھورل إن الشاھد أخبرھم أنھ ف. اتمامً  اما إذا كان الشاھد عارًی  معرفة أراد شارمر ف

 قال ھورل إنھ تم تفتیش ساقي الشاھد. ف أراد شارمر معرفة أي أجزاء من جسم الشاھد تم تفتیشھا.

استشھد شارمر بمحضر المقابلة التي أجراھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، والتي قال خاللھا الشاھد إنھ كان علیھ خلع حزامھ  
للتحقق مما إذا كان یخفي أي شيء بین رجلیھ. وبحسب    بتفتیشھقاموا  وسروالھ والجلوس بوضعیة القرفصاء. وأوضح كذلك أن السّجانین  

قال ھورل  ف.  اارًی ع  كان  أنھ  ا . وأضاف شارمر أن الشاھد أبلغ الشرطة الفرنسیة أیضً كیف كان التفتیش  لشاھد لیبینا  وقفحضر، فقد  المَ 
 خلع حزامھ وسروالھ.   كان علیھإن الشاھد قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ 

 التفتیش. فقال ھورل إنھ ال یستطیع التذكر. أراد شارمر معرفة ما إذا كانت زمیلة ھورل قد طرحت المزید من األسئلة حول 

إذا كان قد تم إعادة ترجمة محضر مقابلة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة وتالوتھا على    عّماسألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 الشاھد.  لتعلیقات افقً محضر األلماني و الكل جملة وقام ھو بنفسھ بتصحیح قاموا بمراجعة أنھم  ا، مضیفً ذلك ھورل فأّكد الشاھد.  

 . ُصرَف ھورل كشاھد 

أوضحت القاضي كیربر أنھ بعد استراحة قصیرة، سیتم قراءة تقریر مكون من صفحتین ونصف من معھد ماكس بالنك حول القانون  
صحة    للتأكد من   خطوطال  في  لالستماع إلى خبیر  اطلًب  محامي دفاع إیاد الغریب  سیُدلي القضاة ببیانھم بشأن تقدیمو الجنائي السوري،  

 المكتوب بخط الید.  إیاد الغریب اي أدلى بھت ال اإلفادة
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 دقائق]   10استراحة لمدة [

*** 

  معھد ماكس بالنك لدراسة الجریمة واألمن والقانون  من  ااآلن تقریرً  سیتلو أوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن القاضي فیدنیر 
 . 2019عام من 

 [بسبب الصعوبات الفنیة المذكورة أعاله، لم یتمكن مراقب المحاكمة من فھم تفاصیل التقریر] 

ھ إلى معھد ماكس بالنك للحصول على وصف للوضع القانوني في سوریا، خاصة فیما   استند التقریر إلى طلب من المحامي بوكر ُوّجِ
 .القتل واإلصابات الجسدیة یتعلق ب 

العمل    عقوبة  تبدأ منقدم التقریر تفاصیل عن العقوبات ذات الصلة بالقتل واألذى الجسدي بموجب القانون الجنائي السوري، والتي  
. وبحسب  حوادث ممیتة فیما یتعلق باألذى الجسدي مع ما یترتب على ذلك من    موقف القانونإلى عقوبة اإلعدام. كما أوضح    القسري 

 .2011 لعام ینایركانون الثاني/التقریر، فإن القوانین ذات الصلة ساریة منذ 

محامي  قبل  اآلن أمر المحكمة بشأن الطلب المقدم من    سیتلونبعد قراءة التقریر، أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن القضاة  و
 .إیاد اي أدلى بھت الاإلفادة لالستماع إلى شاھد خبیر یمكنھ تأكید صحة  إیاد الغریبدفاع 

 [ما یلي ھو إعادة إنشاء ألمر المحكمة بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة فھمھ في المحكمة] 

الستماع إلى خبیر في الخطوط لتأكید صحة  ل  2020كانون األول/دیسمبر    9بتاریخ  المقدم  محكمة بشأن طلب محامي دفاع إیاد  الأمر  
 .إیاد اي أدلى بھت ال بخط الید ة المكتوب  اإلفادة

 :تم رفض الطلب ألن الحقیقة التي كان من المفترض إثباتھا قد تم إثباتھا بالفعل لألسباب التالیة

  فادة كیف تلقى محامي الدفاع شوستر اإل   2020  ،كانون األول/دیسمبر  9معھ كدلیل في    اإلفادة) أوضح الطلب المقدم الذي تم تقدیم  1
وطلب ترجمتھ،    ر اإلفادة ، وكذلك كیف تلقى شوست لإلفادةبخط الید. حیث كانت شھادة شوستر التي وصف فیھا أسباب كتابة إیاد    ةالمكتوب 

الید ھو نفس توقیع إیاد على محضر استجوابھ مع مكتب الشرطة الجنائیة  بخط    ةالمكتوب اإلفادة  منطقیة ومفصلة. ویبدو أن التوقیع على  
 دى المحكمة أدنى شك في صحة اإلفادة. . لذلك لیس لأكد مترجمو المحكمة محتوى اإلفادة االتحادیة. كما

، بالتفصیل مشاعر  ةشفوی بإفادة  إلدالء  ل  ابخط الید، تجنًب   ةالمكتوب اإلفادة    أوضحت. واإلفادة   ) قام المتھم باالعتراف بنفسھ بأنھ صاحب 2
 الجوانب المتعلقة بالمحاكمة.  توضح أالمتھم، كما 

 ة. نتحلمُ اإلفادة كون ت ن . عالوة على ذلك، لم یكن ھناك سبب ألةنتحلمُ اإلفادة كون ت یكاد یكون من المستحیل أن ) 3

 .بخط الید اإلفادة المكتوبةلھذه األسباب، رفضت المحكمة طلب االستماع إلى شاھد آخر، مع تأكید صحة و

قالت إن المحكمة ستوافق على ھذا الطلب  والمحاكمة.    فصل  طلبوا المدعین العامین  قاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن  لأشارت ا
المحكمة االستماع إلى القضیتین   فستتابع،  فصل المحاكمةفیما یتعلق بإجراءات یوم  أما  .  2021شباط/فبرایر  المحاكمة في    وستقوم بفصل 

  / شباط  25و  24و  18تُلغى مواعید محاكمة أنور رسالن التي كانت مقررة في  وس.  ارسمًی   وثائق قبل فصل المحاكمة  وستقوم بتالوة  امعً 
. وستنتھي المحكمة من أخذ األدلة في محاكمة إیاد الغریب  2021مارس  آذار/  10ستستمر محاكمة أنور رسالن في  و .  2021فبرایر  

النھائي   ستستمع المحكمة إلى البیانوالنھائي.    بیانھمن بإلقاء  ون العاموسیقوم المدع. وفي نفس الیوم،  2021شباط /فبرایر    18في  
في القضیة    إصدار الحكم سیتم  و.  بنفسھ  ة ختامی   بإفادة فرصة اإلدالء    المتھموستمنح    2021شباط /فبرایر    18في    لمحامي دفاع إیاد

أن ھذه الخطة یمكن أن تتغیر في ضوء الوضع    إلى   القاضي كیربر  ت صل خو.  2021شباط /فبرایر    24المرفوعة ضد إیاد الغریب في  
   .] المسألةحول ھذه  كل ما تقولھ إخبار الجمھور ب الشفویین ]. [طلبت القاضي كیربر من المترجمین جائحة كورونا[  مستقرالغیر العام 

یمكن  و.  للمرافعة  في التحضیركما أعلنت كیربر أن محامي دفاع إیاد سیحصل على نسخة رقمیة من أجزاء معینة من ملف القضیة  
 .من ملف القضیة كالمعتاد الحصول على النسخة الورقیة لجمیع األطراف األخرى 

القاضي كیربر إن المحكمة ستقرأ   ت قالف.  2021شباط /فبرایر  17محامي دفاع أنور رسالن توضیح الجدول الزمني لیوم بوكر  أراد
 .[الخلیة المركزیة إلدارة األزمات] في ذلك الیومـالتقاریر المتعلقة ب 

 

 . اصباحً  11:30ُرفِعَت الجلسة الساعة 
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 2021الثاني/ینایر، كانون  28 –الیوم الثامن والخمسون للمحاكمة  

قبل بدء الجلسة    6الجمھور.   شرفةممثلي الصحافة في  من  أشخاص وأربعة    أربعةبحضور    اصباحً   9:30في الساعة    الجلسة بدأت  
منھم رفع   ت إذا كان بإمكانھم سماعھا، وطلب  عّما الحضور  ت ، اعتذرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة عن المشاكل التقنیة وسألارسمًی 

 7. المحاكمة  جلسات أیدیھم كلما واجھوا صعوبات في متابعة 

 P27شھادة 

القاضي    تأبلغو.  آنا أومیشینمحامیتھ، الدكتورة    ةرفق  فایروس كورونا،بسبب    وجھوكمامة  قبعة صغیرة    یضع، الذي كان  P27  َمثَل
إن كان  و  التعّرف علیھ رید أن یتم  ی ال    P27  إن كان  ال بأس قالت إنھ  وحقوقھ وواجباتھ كمدع وشاھد.  عن    P27  ة المحكمة كیربر رئیس

تعریف  لل  لثانیة واحدة  یخلعھمایجب أن  غیر أنھ  ،  أن یبقیھماقالت إنھ یمكنھ  كما  .  الغرض   لذلك  وجھ كمامة  قبعة صغیرة ویضع    أنیرید  
ھ بالفعل أن عائلتھ ال  ت ھ أخبر محامی إن   P27قال  فالشخصیة.    معلوماتھعن    P27  كیربر   القاضي  تسأل   ،P27  ھویة   بعد تحدیدو.  نفسھب 

  ، P27محامیة    ،أومیشینالدكتورة    ت تحدث ومن ذكرھا في المحكمة.    بدالً   معلوماتھ یفضل تدوین    ولھذا السببتزال تعیش في سوریا،  
 قبل أن یطلب استراحة قصیرة.   P27إلى 

 .ذات الصلةباألنظمة اإلجرائیة مرة أخرى  P27 دقائق وأخبرت الدكتورة أومیشین بإبالغ 5كیربر باستراحة لمدة أمرت القاضي 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

نقاشً  تقدیم المشورة لموكلھا، بمخاطبة المدعین العامین وأجرت  ومحامي  المحكمة    ةمع رئیس  ا قصیرً   ا قامت الدكتورة أومیشین، بعد 
 .ومحامي الدفاع المدعین

أن    إلى  كیربر  وأشارت   8حول كیفیة التعامل مع الوضع.   اجیدً   ا اقتراحً   ت قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن الدكتورة أومیشین قدم
ھ یبلغ إن   P27قال  فعمره.   عن  P27وسألت كیربر  كما ذكرت للتو عندما أبلغتھ بحقوقھ وواجباتھ.    P27المحكمة تعرف بالفعل اسم  

 ذلك.  P27فنفى . أو المصاھرة نسب سواء بالعالقة قرابة  بالمتھم  ت تربطھ إذا كان  عّماھ كیربر  ت سألو . اعامً  32من العمر 

بعدم االرتیاح في اإلجابة، یجب علیھ استشارة محامیتھ    P27أوضحت كیربر أنھا ستطرح أسئلة عامة إلى حد ما، وبأنھ كلما شعر  
عامة تقریبیة حول كیفیة   لمحةمنھ تقدیم  تمع "النظام السوري" وطلب  دخل في نزاع P27كیربر إلى أن  تالدكتورة أومیشین. وأشار 

  ن [وأل   في بدایة الثورة، شارك في تنسیق المظاھرات   2011أنھ في عام    P27أوضح  فاعتقالھ.    وأین تممع النظام  نزاع  دخولھ في  
المیكروفون    تقریب   P27من    ت إذا كانوا قادرین على فھم كل شيء وطلب   عّمالقاضي كیربر الجمھور  ا  ت ، سألامنخفضً   كان   الصوت 

في    ةفعلی   یةتنسیق  م یكن ھناكأنھ لب . وأضاف  2011لیوضح أنھ شارك في تنسیق المظاھرات في بدایة الثورة عام    P27  ]. وتابعإلیھ
  أوضح كما  قال إنھ كان لدیھ مكتب بھ أجھزة تسجیل.  و .  اعامً   23كان یبلغ من العمر  بأنھ  في ذلك الوقت و  ا كان ال یزال طالًب و.  محافظتھ

P27  قال  المظاھرات. و أعلنوا عن مظاھرات عبر "منشورات"، أوراق صغیرة تحتوي معلومات حول تاریخ ووقت ومكان    أنھمP27  
كان    2012أن الوضع في عام    ا أیضً   P27أوضح  و.  2011أن ذلك حدث في عام    ا عن طباعة ھذه األوراق، موضحً   ھ كان مسؤوالً إن 

م منظمات محلیة مختلفة  قام بدع  ھإن   P27قال  وعلى وسائل التواصل االجتماعي.  تم تنسیق المظاھرات في ذلك الوقت  حیث  .  مماثًال 
البدایة الوقت، وفي  المنظمةب   قام  في ذلك  الدكتورت استشارة قصیرة مع محامی   P27  [أجرى  .مدینتھ األصلیة  الموجودة في  دعم    ة ھ 

  2013في عام    األنشطة بشكل طفیف  فقد تغیرت  P27ـل  اووفقً   للمحكمة إنھ واصل عملھ في السنوات التالیة.   P27  ]. وقالنی أومیش
مع الحكومة  عمل منظمات محلیة مختلفة و لدى نفسھ ب ھو  عملوتم على المستوى المحلي.  بأكملھ  العمل التنظیميقال إن و  9. ] 2014[

 . اأیضً  ھ واصل عملھ في ألمانیاإن  P27قال و المؤقتة. 

ھ اعتُقل ألول مرة  إن   P27قال  حدث لھ في ذلك الوقت.    عّما  P27وسألت    2011إلى األحداث في عام    إنھا ترید الرجوعقالت كیربر  
األول والثاني كانا في نفس المدینة ولم یُنقل  االعتقالین . وأوضح أن 2011عام  مرة ثانیة في أواخر  ثم اعتُقل 2011 أیار/مایو  1في 

 المخابرات العسكریة، بینما استمر اعتقالھ الثاني لمدة شھر.  بةعش  في ، فقد استمر اعتقالھ األول یومین  P27لـ اووفقً إلى فروع أخرى.  

أن كال االعتقالین حدثا في الرقة. وبالمقارنة مع    P27فأوضح    .وكیف حدث ذلك   بالضبط  P27أرادت كیربر معرفة أین تم اعتقال  
لكن كان ھناك  والمخابرات العامة في المرتین،    إدارة   لدى  اعتُقلھ  إن   P27قال  كما  ن بھذا السوء.  اعتقالھ الثالث، لم یكن ھذان االعتقاال

 "أي أدوات صلبة".  السّجانون، ولم یستخدم حبْ شّ الض للتعذیب بطریقة تعرّ في المرة األولى، لم ی نھ إحیث اختالفات في المعاملة. 

 
  لم یطلب أحد الحصول على الترجمة إلى اللغة العربیة. وحسبما أُعِلن في العام الماضي، فلم تقم القاضي كیربر بسؤال الجمھور بشكل صریح 6

 . الشفویةعن طلبھم بالحصول على الترجمة 
 . 26المحاكمة رقم   انظرلسة التالیة، مالحظة من مراقب المحاكمة: تم إصالح المشكالت التقنیة المتعلقة بالصوت في شرفة الجمھور في الج  7
 : لم یتضح ما اقترحتھ الدكتورة أومیشین بالضبط. من مراقب المحاكمةمالحظة  8
 . " 2014"یقول  P27، بینما سمع الجمھور " 2013"   شفويقال المترجم ال  من مراقب المحاكمة:مالحظة  9
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حیث  ،  2012عام في أن اعتقالھ األخیر كان  P27فیھ، وكیف علم بمكان اعتقالھ. فأوضح  P27  اعتُقل كیربر عن الفرع الذي  ت سأل
نھ نُقل من الرقة إلى  األسوأ وأوضح أ ھو  ھذا كان قال إن االعتقال الثالث و قل في الرقة ثم نُقل إلى دمشق عبر دیر الزور وحمص. اعتُ 

أنھ  یتذكر ب تذكر بالضبط، لكنھ  ستطیع الھ ال ی إن   P27قال  وأیام.    5-4البقاء في دیر الزور لمدة    حیث كان علیھ  أیار/مایودیر الزور في  
  غلب على فقد  ،  P27لـ  اوفقً و أنشطتھم.  عن  یریدون معرفة الكثیر عن أصدقائھ و  كانوا   قال "إنھم" و مرة أو مرتین.    التحقیق معھ تم  

كذلك أنھ نُقل بعد ذلك إلى حمص، حیث لم یتم   P27معلومات محددة. وأوضح  وا طلب لم ی  "إنھم"قال  عام إلى حد ما، والطابع الاألسئلة 
الشرطة العسكریة في حمص    لدى البقاء    وكان علیھ من قبل الشرطة    للمعتقلینوسیلة نقل    بواسطة ل  قِ على اإلطالق. ثم نُ   التحقیق معھ 

للشرطة العسكریة. وأضاف أنھ   اھ نُقل بعد ذلك إلى القابون في دمشق. وأوضح أن ھذا الفرع تابع أیضً إن   P27قال  و لمدة لیلة واحدة.  
 . ذات طابع عامتستند إلى تجربتھ الشخصیة ولیست  االتي قّدمھ وصاف األإلى أن جمیع  P27خلص و . مخفًرافقد كان على حد علمھ  

إدارة  أنھ نُقل من القابون إلى فرع    ا موضحً   P27حتى یتمكن الجمیع من سماعھ. وتابع  إلیھ  بتقریب المیكروفون    P27كیربر    ت ذّكر
قال  و].  235ھذه المرة إلى فرع فلسطین [الفرع  حیث نُقل  نقلھ مرة أخرى،    لیومین قبل أن یتم  كان علیھ البقاءوالمخابرات الجویة  

P27  قبل أن یُعرض على محكمة    اتقریًب   ثالثة أشھر   لمدة لبقاء في فرع فلسطین  كان علیھ اھذه كانت "نھایة رحلتھ". وأوضح أنھ    إن
وقال إن فرع فلسطین ھو الفرع الوحید الذي    تحقیقات لل  الطابع العام   ا سابقً أنھ ذكر  إلى    P27  وأشارفي دمشق حیث أطلق سراحھ.  

في    اعتقالھ  إن  P27قال  یبدو أنھم یعرفون الكثیر من التفاصیل عنھ وعن أصدقائھ وعائلتھ.  كان  طرح فیھ المحققون أسئلة محددة و 
لم یستطع تحدید    غیر أنھ   في الخطیب، كان معتقًال أنھ    ا قال إنھ اكتشف الحقً وأیام.   4-3اقتصر على حیث  ،  انسبًی   ا الخطیب كان قصیرً 

أیام وتم    4-3البقاء في الخطیب لمدة    كان علیھإلى أنھ    P27خلص  و وھو في طریقھ إلى ھناك أم عند وصولھ.    قد علم ذلكما إذا كان  
 ساعات والثاني حوالي ساعة واحدة.  من ساعتین إلى ثالث األول  التحقیقمرتین. استغرق  التحقیق معھ 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

من فیدنیر   P27في الخطیب وأراد معرفة من أین علم بذلك. فطلب    معتقًال   نأنھ كا  ا اكتشف الحقً   P27أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
  P27قال ففي الخطیب.  الذي أخبره بأنھ كان معتقًال من  P27فیدنیر  سأل  فتكرار األسئلة ألنھ لم یتمكن من الفھم بسبب مشاكل تقنیة.  

ما إذا كان قد    یتمكن من تذكر. لذلك لم  أثناء نقلھم  تم إرفاق أسمائھم ورقم الفرع بالمعتقلینقد    غیر أنھھ ال یستطیع التذكر بالضبط.  إن 
في الخطیب،    معتقًال كان  أنھ    ااكتشف متأخرً   ھ في الحقیقة أن   P27عند وصولھ. وأضاف  علم بذلك  أم    األوراق من ھذه    اعتقالھعلم بمكان  

   . 251الفرع 

  بمكان   مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال إن معتقلین آخرین في الخطیب قاموا بإخباره  P27استشھد فیدنیر بمحضر مقابلة  
 ذلك.  P27فأّكد وجوده.  

فیدن  بالثورة  ی أوضح  المتعلقة  أسئلتھ  بطرح  أنھ سیقوم  أن ر  إلى  بترتیب زمني. وأشار  الجنائیة   أخبر P27 السوریة  الشرطة  مكتب 
بالضبط   P27 وما الذي فعلھ متى بدأ "ھذا"،    فیدنیر معرفة   أرادوفي الثورة.    شاركوا أنھ كان من أوائل األشخاص الذین  االتحادیة  

البدایة.    كان رد فعلوكیف   المظاھرات في  اإن   P27قال  فقوات األمن على  المظاھرة األولى في  ھ كان في    25لرقة حیث جرت 
المظاھرات عبر منتدیات اإلنترنت    قاموا بتنسیق أنھم    ا ، موضحً المظاھراتفي جمیع    قام بالمشاركة. وقال إنھ  2011أبریل  نیسان/

].  المنشورات مظاھرة ستقام یوم األربعاء، [وكانت مھمتھ طباعة    بتنسیقیقومون    ، على سبیل المثال،كانواھم  إن   P27قال  و المختلفة.  
 .كانت ھذه المنشورات عبارة عن أوراق صغیرة تحتوي على معلومات تفصیلیة حول المظاھرة حیث 

 .اأنھ شارك في كل مظاھرة تقریًب  اذلك، مضیفً  P27فأّكد قد شارك في المظاھرات.  P27 معرفة ما إذا كان فیدنیر أراد

  P27عن رد فعل قوات األمن، وسواء كان ھناك تطور [في رد فعلھم على المتظاھرین] وكیف استخدموا العنف. فأوضح    فیدنیرسأل  
األمن  ، فلم تكن قوات  P27لـ   اتخاف من ردة فعل الناس في الشوارع. ووفقً   محافظتھ في    قوات األمنأنھ في بدایة المظاھرات كانت  

 . فقط   بعض القرى بین الحین واآلخر إلى كانوا یأتون حةیّ الشب أن بعض ب عنیفة تجاه المتظاھرین لمدة عام. وأضاف 

بضرورة تقریب المیكروفون تجاھھ، حیث لم یتمكن بعض األشخاص من الجمھور من فھم ما كان یقولھ.   P27 القاضي كیربر  تذّكر
 .یحةالشبّ مدعومة من قبل  اأن قوات األمن كانت دائمً  P27فأوضح 

شاركوا  الشباب وكبار السن    إن  P27قال  فلوا.  بالضبط، وما إذا كانوا قد تدخّ   حةیّ والشب أراد القاضي فیدنیر معرفة ما فعلتھ قوات األمن  
في كثیر من   ونجحوا بذلك  ،المظاھرات تفریق وا] حاول حةی والشبّ  قوات األمنأن [ غیر. م یتمكن أي أحد من تفریقھمفي المظاھرات ول
 .ابالتفاصیل مسبقً  إبالغھماألحیان حیث تم 

فیدنیر   كانت   P27 یعنیھ  عّما سأل  إذا  وفیما  "تفریق"،  األمن  بكلمة  مع  م  أ  أسلحة   ت ستخدم اقوات  التحدث  على  اقتصر  األمر  أن 
،  P27لـ االبابنسي. ووفقً تل علي حتى قُ  تقم باستخدامھا لكنھا لم و  تحمل أسلحة،  ا دائمً  كانت  قوات األمن  أن P27 أوضح فالمتظاھرین. 

 .في الرقة  السالح تل باستخدام قُ فإن علي البابنسي كان أول من 

أن قوات األمن كانت تعلم أن المظاھرات    ا موضحً ،  2012مارس  آذار/إن ذلك حدث في  ب   P27  فقالمعرفة متى حدث ذلك.    أراد فیدنیر
كذلك أنھ بمجرد    P27أوضح  كما  عادة بعد صالة الجمعة أو في األعیاد الدینیة.  كانت تنطلق  إنھا    P27قال  والمساجد.    تنطلق منكانت  

المظاھرة،   التي  ومنشوراتھم.  یأخذون  وزمالؤه  كان ھو  اإلعالن عن موعد  الحاالت  تاریخ    كانعادة، في  ووقتھا    المظاھراتفیھا 
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قوات  فقد كانت  ،  P27لـ  اووفقً المظاھرات.  تنظیم  محاولة منع  لبالفعل،    انتظارھمفي    الشّبیحة و، كانت قوات األمن  اومكانھا معروفً 
 اعتقال األشخاص وحتى باستخدام الھراوات. عن طریق  بُعَید انطالقھا المظاھرات  تفریق  یحاولون الشّبیحة واألمن 

فع صوتھ، حتى یتمكن ور إلیھ  بتقریب المیكروفون    P27وقبل أن یطرح القاضي فیدنیر أسئلتھ التالیة، قامت القاضي كیربر بتذكیر  
 في الخلف من سماعھ.  جمیع األشخاص 

ھ رأى أمامھ عدة  إن   P27قال  فقوات األمن.    بسببمظاھرات  القد رأى جرحى أو قتلى في    P27  إذا كان  عّماسأل القاضي فیدنیر  
   ھو الشخص الذي ذكره للتو.  2012عام في جرحى. وفیما یتعلق بالوفیات، أوضح أن أول شخص مات في مظاھرة  

فقد  كما ذكر للتو،  نھ إ، P27قال فھناك وكیف تم استقبالھ.  نقلھ إلىعن وقت وصولھ إلى الخطیب، وكیف تم  P27تابع فیدنیر لیسأل 
  P27قال كما طوال الوقت.  وضع عصابة عینینفي شاحنة تبرید. وأوضح أنھم اضطروا إلى  ونُقلواتم تقیید المعتقلین بسلسلة طویلة  

 آخرین أخبروه بالرقم. غیر أن معتقلین رقم زنزانتھ،  تذكر م یتمكن منھ لإن 

  P27قد تم نقلھ بالحافلة أو على متن شاحنة. فأوضح  ذكر حافلة في وقت سابق وأراد توضیح ما إذا كان    P27أشار فیدنیر إلى أن  
كل المعتقلین في سوریا یعرفون ما الذي    إنقال  وأنھ لم یكن یتحدث عن حافلة مثل الموجودة ھنا [في ألمانیا] بل عن سیارة بیضاء.  

 بدت السیارة وكأنھا شاحنة تبرید تستخدم لنقل اللحوم. حیث یتحدث عنھ. 

فقط. وأوضح أن جمیع المعتقلین كانوا مقیدین   الشخصیةھ بإمكانھ وصف تجاربھ إن  P27قال مصطلح "حفلة االستقبال". ف ذكر فیدنیر
بھذه السلسلة وبمجرد فك قیودھم،    نووھم مقیدالشاحنة/الحافلة    حیث خرجوا من.  مقیدین بھاالتي كانوا    بسلسلة واحدة من خالل األصفاد 

لعدة دقائق حتى اكتمال عملیة التسجیل.    بھذا الشكل كان علیھم الوقوف  فقد  ،  P27لـ  ا وفقً ولحائط.  اجھة ابموكان علیھم الوقوف في صف  
 المعتقلین  إن   P27قال  و .  الصف الوقت الذي كان علیھم فیھ االنتظار في    خالل   السّجانین"اعتداءات"    ولكنھم اضطروا للتعرض إلى 

تم استخدامھ كوسیلة للترھیب.    بللم یكن الضرب "قاسیا".  وحیث تعرضوا للضرب.    ساحة الفرع   المؤدیة إلى   بوابة النُقلوا بعد ذلك إلى  
ھم اضطروا إلى القیام بحركة معینة  إن   P27قال  و.  راة عبمجرد دخولھم المبنى، تم تفتیشھم واضطروا إلى خلع مالبسھم حتى أصبحوا  و

 تعرضوا للترھیب طوال الوقت حتى وصلوا إلى زنزانتھم. وھذا اإلجراء.    خالل   والجلوس بوضعیة القرفصاء

قطعة من الجلد، إلخ.  أو  ،  ھراوةلدیھ نوع من األدوات، مثل    سّجان كان  أن كل  P27أوضح  فسأل فیدنیر كیف تم ترھیبھم بالضبط.  
كل  سّجان یقوم بضرب المعتقلین بأداتھ بعد    ناكأنھ كان ھب وصف  و.  ا أو منظمً   ا منسقً ھ ال یعتقد أن توزیع األدوات كان  إن   P27قال  و

  مستمر إلى أنھ منذ لحظة مغادرتھم الحافلة/الشاحنة حتى وصولھم إلى الزنزانة، تعرضوا للضرب بشكل    P27  وخلصخمسة أمتار.  
 على جمیع أنحاء أجسادھم. 

 ھ كان بالداخل. إن  P27قال . فابالداخل أم بالخارج عندما كان عارًی  P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 ذلك.  P27فأّكد إذا كانوا قد استعادوا مالبسھم.   عّماسأل فیدنیر 

لم  و  بالضبط؛ ھ ال یستطیع التذكر  إن   P27قال  بداخلھا.    الذین كانوا  وعدد األشخاص   ھا، ونوعP27  زنزانة أراد فیدنیر معرفة مكان  
ترك أغراضھم الشخصیة،  وأوضح أنھ بمجرد دخولھم  و.  أم في القبوتحدید ما إذا كانت [الزنزانة] في الطابق األرضي  من  حتى    یتمكن

(مثل  متر    3×4الزنزانة حوالي    حجم   كانفقد  ،  P27لـ  ا ووفقً .  الممرھناك درج في نھایة    ھ كان افترض أن و.  اممر طویل نسبًی   ذھبوا إلى 
 الموجودة أمامھ في قاعة المحكمة). المساحة 

عن عدد األشخاص    P27وسأل    متر،  5×3أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن حجم الزنزانة كان یبلغ    P27ى أن  لأشار فیدنیر إ
 شخص في الداخل.   100إنھ كان ھناك حوالي  P27قال فالموجودین داخل الزنزانة.  

ھ ال یمكنھ سوى وصف ما شعر  إن   P27قال  ففي ھذه الزنازین.    اعتُقل أخرى ومن الذي    زنازینأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك  
 بجوار زنزانتھ.  نساءزنزانة  منھامزید من الزنازین، الھناك  ھ كانأن ب ، خمن الصراخ أصوات  بناًء على نھ أحیث  بھ.  

  وكان .  طوال الوقت   اوأصواتً   ا صراخً   كان یسمعھ  إن   P27قال  ف .  سوء المعاملةلض شخص ما  تعرّ   عن إذا كان قد سمع    عّماسأل فیدنیر  
أنھ  ب خّمن   ولكنھوقت محدد،   تقدیمأنھ ال یستطیع    P27الظھر. أوضح    بشكل خاص في ساعات الصباح وقرابة   اعالًی الصراخ  صوت  

 . مساء الثانیة والسادسة الساعةو  اصباحً   10كان حوالي الساعة 

 ھا كانت من الداخل. إن  P27قال كانت أصوات الصراخ تأتي من داخل المبنى أم من خارجھ. فأراد فیدنیر معرفة ما إذا 

كان الجمیع  حیث  من الصعب التحدث.  كان  ھ  إن   P27قال  ف.  لھإذا كان أي شخص في زنزانتھ قد أخبره بما حدث    عّما  P27سأل فیدنیر  
  للضرب أو كان قد تعرض  إذا    عّمایقم أي أحد بالتحدث  لم    أنھ  P27وأضاف  .  ھ لم یقم أي أحد منھم بقول أي شيء خائفین لدرجة أن 

 المعتقلین.رفاقھ   أجسادفي جمیع أنحاء   إصابات قد رأى  P27غیر أن . التحقیق معھمدة  عن

یتم تعذیب الجمیع، مشیرً  كل شخص في زنزانتھ قد تعرض    إنقال    P27إلى أن    اأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت القاعدة ھي أن 
 ذلك.  P27فأّكد للتعذیب. 
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. وأضاف أن  اھ بالطبع ال یمكنھ تقدیم إحصائیة؛ حیث كان باألحرى تقدیرً إن   P27قال  عن ھذا. ف  P27أراد فیدنیر معرفة كیف علم  
 كان یعرف أحدھم، [ُحجب االسم].  وبأنھ ظھرت علیھم آثار التعذیب.  اكل من في الزنزانة تقریًب 

كانت  المالبس التي    خاللمن    التعذیب  آثاررؤیة    كان باإلمكانأنھ    P27أوضح  ف.  P27  شاھدھاسأل فیدنیر عن آثار التعذیب التي  
ى  ظھرت عل ألشخاص العدید من ا  إن   P27قال  وكان ھناك شخصان مصابان بكسور في العظام.  بأنھ في كثیر من الحاالت، و  ممزقة 

   ح.بْ الشّ  بطریقةبسبب تعرضھم للتعذیب التعذیب  آثار معاصمھم

ھ بالطبع كان الكثیر من  إن   P27قال  ینزفون، أو رأى آثار ضرب أو كدمات. ف  ا قد رأى أشخاصً   P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
جرح في أذنھ،    بسبببنزیف  ھو نفسھ  أصیب  وسببھا الضرب المبرح في أغلب األحیان.  حیث كان  األشخاص یعانون من كدمات،  

 ھ ھو نفسھ لم یشھد أي إصابات خطیرة أو ممیتة. إن  P27قال و . اءبالدم یناآلخرین لم یكونوا مغطَّ لكن و

كان معصوب  حیث  ساعات.  4-3حوالي   تاستمر  ىاألول  تحقیقجلسة ال  إن  P27قال  حدث لھ أثناء التحقیق.    عّما  P27سأل فیدنیر  
 . سوریا لھجة شمال شرقيب  یتكلمكان أحدھم  .شخص أو شخصان  حقّق معھ، P27لـ ا وفقً حائط.  لا یقف بمواجھة والعینین 

ھ یعتقد أنھ  إن   P27قال  فمكان آخر.    إلى   P27  قد حدث في نفس الطابق أو ما إذا كان قد تم نقل   التحقیق أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 كان ھناك خمس درجات فقط، لذلك ال بد أنھ كان في نفس الطابق.  غیر أنھ الدرجات.أو صعود بعض  نزولكان علیھ 

معرفة    إالّ   رد المحققون لم ی أنھ في الواقع،    P27فأوضح    معاملة أثناء التحقیق معھ. سوء القد تعرض ل   P27إذا كان    عّما سأل فیدنیر  
تعلق  ت وكانت  إلى حد ما،    الطابع العاماألسئلة  غلب على  حیث  لدیھم أي فكرة عن سبب اعتقالھ.    كنت لم  أنھ    P27افترض  وأمور عامة.  

قال لھم  وأنھ أبلغ الشرطة األلمانیة أنھ لم یتعرض للتعذیب.    P27ولماذا ذھب إلى أماكن معینة. وأضاف    هءأصدقا   وابما فعلھ، ومن كان 
أنھ  ب أنھ أخبر الشرطة األلمانیة  إلى    P27  وأشارصعق بالكھرباء.    إلى  ضحیث تعرّ   ةالثانی   تحقیقجلسة الإنھ تعرض للضرب أثناء  

 تعرض للضرب بقطعة من الجلد. 

سوء  إذا كان قد تعرض ل   عّما  P27في ھذه اللحظة بالذات. وسأل    جلسة التحقیق معھیتذكره عن    P27أراد فیدنیر معرفة ما كان  
، فإن التعذیب وسوء المعاملة  P27لـ  اإنھ وفقً   ت، وقالأومیشین  ة ، الدكتورP27  ةمحامی   تمعاملة وإذا كان األمر كذلك، فكیف. تدخل ال

 ن.اتلفخن مامعنی لھما 

أنھ سبق لھ أن    االدكتورة أومیشین أوضحت ما كان یرید قولھ، مضیفً   إن  P27قال  . ففحسب   أن یصف ما حدث  P27طلب فیدنیر من  
 في فرع فلسطین.   ولكنھ خضع لجلسات تحقیق أكثرفي الخطیب.   تحقیقجلسات الأوضح ما حدث أثناء  

ھناك وما الذي یمكنھ تذكره    التحقیق معھإذا كان قد تعرض للضرب أثناء    عّما  P27قال فیدنیر إنھ أراد التركیز على الخطیب، وسأل  
أنھ تعرض  ب أراد فقط أن یشرح للشرطة    وأنھ   ض للضرب بأدوات مختلفة، ذكر أنھ تعرّ سبق وأن  ھ  إن   P27قال  فالتحقیق.  جلسات  من  

ھ تعرض للضرب في السیارة/  إن   P27قال  كما  .  مسّننًا  امطاطًی   احزامً كان  بأداة مصنوعة من البالستیك الصلب، ربما    ا للضرب أیضً 
  ، الشخصقتل متسبب ب لیس الالضرب  الغرض من نأب  یعرفأن المرء  كان بإمكانقال إنھ والحافلة/ الشاحنة على جمیع أنحاء جسده. 

 . إصابات خطیرة  وإنما إلحاق

ھ  إن   P27قال  .  اعتباطيم أنھ حدث بشكل  أ  P27التي تقّدم بھا   جابات اإل فیدنیر معرفة ما إذا كان الضرب قد حدث كرد فعل على   أراد
 .ون سبب أحیانا دفعل، و  ردّ ك اأحیاًن تعّرض للضرب 

كان علیھ االنتظار لمدة    التحقیق معھإنھ قبل  فیھ  قال    الذيمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة   مع P27 بمحضر مقابلة   فیدنیراستشھد  
مكتب الشرطة الجنائیة  ل  كما قال  ض للضرب والركل بقسوة. ساعتین أو ثالث ساعات. حیث كان علیھ الوقوف خالل ھذا الوقت وتعرّ 

كان لدیھ انطباع أنھ كلما كان الشخص یتعب، استخدم    غیر أنھشیاء معینة،  رد فعل أل نتیجة لاالتحادیة إنھ ال یعرف ما إذا كان الضرب  
عانوا من  رینخاآلن ی معتقلال غیر أن لم یُعاني من كسور في العظام، إنھ ف، P27لـ اوفقً ضربھ.   لمواصلة مسّننًا امطاطًی  ا حزامً  سّجانال

 ھذه اإلفادة.   P27فأّكد .  ذلك

 .دقائق 10أومیشین، استراحة لمدة ، الدكتورة P27محامیة طلبت 

*** 

 10  دقیقة]  25استراحة لمدة [

*** 

 
الوحیدة   المرأةمالحظة من مراقب المحاكمة: خالل االستراحة، خاطب القضاة الجمھور لطلب تعلیقاتھم بشأن الصوت. وبعد نقاش قصیر، تلقت  10

للغة  با قوال لسماع الشھادة األصلیة للشاھد. ولكنھا كانت ال تزال غیر قادرة على فھم األ  االناطقة باللغة العربیة، وھي صحفیة غیر معتمدة، جھازً 
. وأضافت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن إعطاء الجھاز لن یكون سابقة للطلبات  الشفویةاأللمانیة، ألنھا لم تتمكن من الحصول على الترجمة  

. وتم رفض حصول الجمھور على أجھزة  اجدً  المستقبلیة، ألنھ حدث فقط بسبب الوضع وبسبب حقیقة أن عدد األشخاص في الجمھور كان قلیًال 
 كانوا یستخدموھا. القضیة لقناة الترجمة األلمانیة، ألن أطراف 
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دائمً  المیكروفون  تقریب  المحكمة، جمیع األطراف بضرورة  القاضي كیربر، رئیسة  یتمكن كل فرد من    ا ذكَّرت  التحدث، حتى  عند 
 الجمھور من فھمھم. 

الخطیب. حیث أراد معرفة ما إذا كانت غرفة    في  P27خضع لھ  إن لدیھ المزید من األسئلة حول أول تحقیق    قال القاضي فیدنیر
 لمدة دقیقة أو دقیقتین. مكان التحقیق  مشوا إلى ھم إن  P27قال . P27  التحقیق قریبة أو بعیدة عن زنزانة 

  كانت عن الزنزانة. و  اإن مكان التحقیق كان بعیدً   فیھ   قال  الذي مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  مع    P27استشھد فیدنیر بمحضر مقابلة  
 ذلك.  P27فأّكد كن ھناك رائحة في مكان التحقیق.  ت المنطقة التي كانت فیھا الزنازین رائحة قویة، غیر أنھ لم تفوح من 

مكتب الشرطة  لمحضر    اعن الطابق التي تم فیھ التحقیق. وفقً   ا أیضً  P27 االتحادیة سأل أشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة الجنائیة  
على الرغم من أنھ كان  و، حیث لم یكن ھناك ضوء النھار.  القبوأن الزنازین كانت في  ب أنھ افترض   P27 ، أوضحالجنائیة االتحادیة

 .مرة أخرى  ذلك  P27فأّكد . التحقیقان في مك اكان أكثر إشراقً  المكان أنب معصوب العینین، إال أنھ شعر 

 .كان ھناك شخص أو شخصان  ھ إن  P27قال . فP27األولى مع  تحقیق جلسة الفیدنیر معرفة عدد األشخاص الذین حضروا  أراد

 ذلك.  P27فأّكد . قد تحدثا مع بعضھما البعض  اإذا كان  عّماسأل فیدنیر 

. وأضاف أنھ تم  أن یجزم بذلك  ال یمكنھولكن  ،  بضربھ  أوامرصدرت    ھ إن   P27قال  أوامر بضربھ. ف  صدرتإذا    عّماسأل فیدنیر  
 .من قبل شخص واحد فقط لتحقیق معھ ا

رتبة معینة،  ب كان    ةالثانی   تحقیقجلسة الأن أحد األشخاص في  ب   افترضھ  إن   P27قال  فر عن التسلسل الھرمي بین الشخصین.  ی سأل فیدن 
 ."سیدي"  خاطبھ اآلخرون بلقبحیث  

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة طرح   إن   P27قال  أن یجلس القرفصاء في أول تحقیق لھ. ف  P27  اضطرفیدنیر معرفة ما إذا   أراد
 على ركبتیھ.   یجثو أمأن یقف اضطر نفس السؤال، غیر أنھ لم یتمكن من تذكر ما إذا علیھ 

، أجاب أنھ تعرض  علیھا  ض للضربتعرّ جسده التي  أجزاء    عن  P27  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  فیدنیر إلى أنھ عندما سأل  أشار
مرات. ثم تعرض    خمس القرفصاء ثالث إلى    بوضعیة   أنھ في كل استراحة، كان علیھ أن یجلس   ا، مضیفً أنحاء جسده  على جمیعللضرب  

ض للضرب  نھ تعرّ إلمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    قال . كما  قلبھ  في   من زرع الخوف والرعب   السّجانون یتمكن  لللضرب والركل  
 ذلك.  P27فأّكد كرد فعل على إجاباتھ.   اأیضً 

  ن یعرفو  ال الموجودین في التحقیق  ھ كان لدیھ انطباع بأن األشخاص  إن   P27قال  فالمحققون معرفتھ منھ.  أراد    عّما  P27فیدنیر   سأل
یُزعم   بھ أنھ  ب ما  لدیھم معلومات عنھ أو عن األشخاص في مجموعتھ.    قام  انطباعھ    أن ھذا ب  ضاف أ   P27  أن غیر  ولیس  فقط  كان 
   .الشخصي 

 ذلك.  P27فأّكد للمرة الثانیة.  P27 التحقیق معر إلى أنھ تم ی أشار فیدن 

 .للتحقیق األول، ولكنھ كان أقصر اأنھ كان مشابھً  P27 فیدنیر عن اإلجراء. فأوضحسأل  

إذا كان   عّماسأل فیدنیر  ذلك. P27فأّكد الثاني.  التحقیقأثناء  لسوء المعاملة قد تعرض للضرب/  P27 فیدنیر معرفة ما إذا كان أراد
 .شخصان، وربما أكثرھ كان ھناك إن  P27قال للتحقیق معھ. ف  أیضا ھناك شخصان 

 ذلك.  P27فأّكد خلص فیدنیر إلى أنھ كان ھناك ثالثة أشخاص.  

لم یؤكد   P27 إن   فیدنیر معرفة ما إذا كان ھناك أي شيء ممیز بشأن الشخص الثالث. فتدخل بوكر محامي دفاع أنور رسالن قائًال  أراد
،  ىاألول جلسة التحقیقأنھ خالل  P27 أوضحف. ث ثال ھناك شخص  ھ كانأن ب أوضح  P27 فیدنیر إنھ فھم أن قالفوجود شخص ثالث.  

، كان ھناك شخصان وشخص  ةالثانی   تحقیق جلسة الفي  ولم یكن االثنان حاضرین طوال الوقت.  وكان ھناك بالتأكید شخص أو شخصان.  
من  بینھم فقط    ومّیزرؤیتھم  یتمكن من  لم    حیث   طوال الوقت.   اأنھ ال یعرف ما إذا كان الشخص الثالث حاضرً  P27 أوضحوثالث.  
 .اللھجةبتلك ن اخراآل ن اشخصال  لم یتحدثوالساحل. بتحدث بلھجة  قال إن أحدھم كان ولھجتھم وصوتھم. خالل  

أن األشخاص  یجزم  نفس المعلومات، حیث أوضح لھم بأنھ لم یتمكن من أن  ب مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة   أبلغ P27 فیدنیر أن أكد
ذكر أن الشخص   P27 إن  محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قائًال ب فیدنیر   استشھدكما  الثالثة كانوا حاضرین طوال الوقت.  

وكان رئیس    علیھ  أسئلة   بطرح  اھذا الشخص أیضً فقد قام  ،  P27لـ  ا. وفقً یُخاَطب بلقب "سیدي" من وقت آلخر وكان    كان یأتيالثالث  
 .فادة اإل ه ھذ P27فأّكد ین.  الشخصین اآلخر

وضع    إن  P27قال  والغذاء والنظافة. ف  بالھواءظروف العامة لالعتقال في الخطیب، خاصة فیما یتعلق  العن    P27تابع فیدنیر سؤال  
لى  اضطروا إن العدید من األشخاص  إ  اأیضً   P27بسبب كثرة األشخاص. وقال    شدید الرطوبة  الھواءكان  للغایة. و  االنظافة كان سیئً 

لمعتقلین بحساسیة شدیدة. قال  ا، فقد أصیب العدید من  P27لـ  ابالذباب. وفقً   اة للغایة ومغط  ة متسخ   تكان   ارتداء قمصانھم بالمقلوب ألنھا
  P27  فقد ذكرفیما یتعلق بالطعام، أما  أي عالج طبي.   یشھدلكنھ لم  وإنھ ال یستطیع معرفة ما إذا كان ھناك عالج طبي في الخطیب،  
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سوري.  یحصلون على وجبتین فقط في الیوم. في أغلب األحیان كانوا یحصلون على األرز أو البطاطس أو حساء العدس ال كانوا  أنھم  
بھا معرفة ما إذا كان داخل الزنزانة    أمكنھ كانت ھذه ھي الطریقة التي  حیث  في الزنزانة.    ھواء   اتھناك مكیف   لم یكنأنھ    P27وأضاف  

كانت  أنھ على الرغم من أن الزنزانة    P27أوضح  و.  قویةشدیدة الحرارة وخانقة، ولھا رائحة    كانت  قال إن الزنزانةوفي مكان آخر.    مأ
ھ كان ھناك مرحاض  إن   P27قال  و .  الممركبیر فیما یتعلق بنوعیة الھواء داخل الزنزانة وفي    ھناك فرقكان    ھ ، إال أن فقط  بابمفصولة ب 

و الزنزانة،  داخل  فقط  الزنزانة  واحد  عن  یفصلھ  فقط.  كان  قماش  الزجاجة  وقطعة  نفس  من  یشربوا  أن  المعتقلین  جمیع  على  كان 
 البالستیكیة.

العدید من األشخاص   إن P27قال فما إذا كان بعض المعتقلین مرضى.  معرفة سأل فیدنیر عن الحالة العامة للمعتقلین اآلخرین وأراد 
 معرفة ما إذا كان ھناك أشخاص یعانون من أمراض مزمنة.  تمكن منلم ی  ولكنھ معینة على أجسامھم،  آثارلدیھم كان 

إن المعتقلین تم احتجازھم لفترات زمنیة    اي قال خاللھذمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، المع    P27استشھد فیدنیر بمحضر مقابلة  
بالسكري لكنھ لم یتلق أي دواء في الخطیب.    امختلفة تتراوح من أیام إلى شھور. وكان الكثیر منھم نحیفین للغایة وكان أحدھم مصاًب 

 . فادةاإلھذه  P27فأّكد 

كیف علم أن ھذه اآلثار   P27لمعتقلین. وسأل فیدنیر على معاصم زمالئھ االّشْبح  بأسلوب ذكر آثار التعذیب  P27أشار فیدنیر إلى أن 
 ھ لم یشاھده بنفسھ. إن  P27قال من اآلخرین أم أنھ شاھده بنفسھ. ف ھذا األسلوب  ، وإذا ما قد سمع عنحبْ الشّ ب سببھا التعذیب 

عینیھ لم  على  عصابة    وجود   أنھ مع   ا ذلك، موضحً   P27رأى أي أدوات مثل حلقات أو خطافات. فنفى    P27إذا كان    عّما سأل فیدنیر  
وصفھا. وأضاف أنھ في الزنزانة الجماعیة، كانت ھناك أدوات في  سبق وأن  یستطع رؤیة سوى الھراوات وقطع الجلد الصلب التي  

 أحد ھناك.یتم تعلیق لكن لم والسقف،  

  P27األرض]. فأوضح    دون أن تالمس قدماهھ  ی عامن ذر  الشخص  تعلیق   – الّشْبح  [  سلوب األ  بھذا P27أراد فیدنیر معرفة كیف علم  
 المكان الذي شاھد فیھ جمیع أسالیب التعذیب وتمكن بعد ذلك من التفریق بینھا. ھو أن ھذا  افي فرع فلسطین، مضیفً لّشْبح ل نھ تعّرضأ

أن معظمھم تعرضوا للتعذیب    ا موضحً   ذلك،  P27فأّكد  أي شيء عن التعذیب.    قد ذكر إذا كان أي شخص في الخطیب    عّما سأل فیدنیر  
یعود فیھا  قال إنھ في كل مرة  و بشكل عام.    ذلك  تحدثوا عنحیث  إنھ لم یسأل أي شخص بشكل مباشر؛    P27قال  و.  التحقیقأثناء  

 یقدمون النصائح لبعضھم البعض. كانوا  عتقلینالم أن  P27أوضح كما ، كان یرى آثار التعذیب على أجسادھم. تحقیقمن ال األشخاص 

، الدكتورة أومیشین، إن موكلھا  P27. فقالت محامیة حبْ الشّ صریح عن  بشكل  P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان أي شخص قد أخبر 
 "نعم".  P27قال فلم یجب على السؤال بعد.   P27قد أجاب بالفعل على السؤال. فتدخلت القاضي كیربر رئیسة المحكمة، قائلةً إن 

ھم كانوا یتحدثون عن أشیاء حدثت قبل  إن   P27قال  . فحبْ الشّ ما أخبره بالفعل عن    ایعني أن شخصً   P27أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان  
 . بشكل صریحالّشْبح ، فقد أخبره أحدھم عن ةذاكرالإذا لم تخنھ  ولكنتسع سنوات،  

 ذلك.  P27فأّكد إذا كان أي شخص قد ذكر بشكل صریح أسالیب أخرى [للتعذیب] مثل الصعق بالكھرباء.   عّماسأل فیدنیر 

  P27قد تعّرف على أحد المتھمین من "ذلك الوقت". فنفى    P27االلتفات إلى یمینھ وأراد معرفة ما إذا كان    P27طلب فیدنیر من  
، فقد تعرف على  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةكما قال بالفعل ل  غیر أنھ أنھ لم یتعرف على أي شخص من ذلك الوقت،    اذلك، موضحً 

 . وسائل التواصل االجتماعيأحدھم من 

  نور ألھ رأى صورة إن  P27قال فبالضبط على "وسائل التواصل االجتماعي".  P27 شاھده  عّماتدخل بوكر محامي دفاع أنور وسأل 
   .االجتماعيوسائل التواصل   على رسالن

أنھ  علمت فقط  أن عائلتھ    ا، مضیفً ذلك  P27  نفىفوعرفوا بمكان وجوده.    باعتقالھغوا  إذا كان أقاربھ قد أُبلِ   عّما  P27  سؤالتابع فیدنیر  
 أطراف ثالثة. فقد علموا بذلك من خالل ، P27لـ ا وفقً و كان في القابون بمجرد إطالق سراحھ من فرع فلسطین. 

یقارن    أن   –   اوصعًب   اغریًب   ا أن ھذا سیكون طلًب مع علمھ    –   P27اعتُقل في مراكز احتجاز مختلفة وطلَب من    P27أشار فیدنیر إلى أن  
وصولھ  لحظة    إن   P27قال  الخطیب بفرع فلسطین وأن یقول ما إذا كان الخطیب أفضل أم أسوأ من حیث الوضع العام وسوء المعاملة. ف 

التحقیق  جلسات  . ولكن كان ھناك اختالف واحد یتعلق بعدد  ت متشابھةأن غادر الحافلة حتى دخولھ الزنزانة، كان إلى الفرعین، منذ  
أن الضرب في فرع فلسطین كان أكثر شدة وشمل    P27  ف أطول في فرع فلسطین. وأضا مدتھا  أكبر و  عددھا  ومدتھا، حیث كان 

 ممیتة.  ضربٍ  حاالت 

ھ لم یسمع أي شيء عن ھذا  إن   P27قال  قد سمع أي شيء عن االعتداء الجنسي في الخطیب. ف  P27أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 األمر عندما كان ھناك، ولكنھ سمع بذلك بمجرد إطالق سراحھ. 

أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ سمع من زمالئھ المعتقلین في فرع فلسطین عن االعتداء الجنسي   P27أشار فیدنیر إلى أن 
فأّكد  .  فقط   لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ سمع عن ھذه الحاالت   P27وحاالت اغتصاب المعتقلین في الخطیب. حیث أوضح  

P27  فادةاإلھذه . 
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جسدیة أو    آثارإذا كان یعاني من أي    عّما  P27في اإلجابة علیھ. سأل فیدنیر    ا، إذا كان مرتاحً P27لـخر  آ  لدیھ سؤاالً   قال فیدنیر إن
تتعلق  كانت  أن األضرار النفسیة التي لحقت بھ  ب ھ لم یصب بأذى جسدي من الخطیب وإن   P27قال  فوجوده في الخطیب.    فترة   نفسیة من 

بینما   بأنھأنھ إذا سمحت المحكمة بذلك، فإنھ یرید أن یضیف    P27قال فیدنیر إنھ كان على علم بذلك. وأضاف  و. عتقالھطوال فترة اب 
إال أنھ  عدد األشخاص،  أم طابقًا أم نزل طابقًان قد صعد  إذا كاما مثل من وقت آلخر فیما یتعلق بتفاصیل معینة یلتبس علیھ األمر  كان

ة  أن الدكتور   P27ھ، أضاف  ت . وبعد استشارة قصیرة مع محامی ھو وصف لطیف  فظیعبالوصفھ    من أن الخطیب مكان فظیع وأن  تأكدم
 . اعتقالھ بعد سنة ونصفلمدة   انفسًی  ابأنھ تلقى عالجً  أومیشین قامت بتذكیره

 استجواب من قبل المدعي العام 

إذا كان لدیھ أي معلومات    عّماھ  ت رأى صورة أنور على وسائل التواصل االجتماعي وسأل  P27أشارت المدعي العام بولتس إلى أن  
ما إذا كان یعرف   معرفة رید ت بولتس  ت إذا كان  عّما  P27سأل فحول ما فعلھ أنور بعد مغادرتھ سوریا أو حول ما فعلھ على اإلطالق.  

 في الخطیب.  لتحقیق ھ كان رئیس اإن   P27قال ف. ذلك بولتس  ت أكدف.  أنور ما فعلھ 

بالتحدث إلى صدیق في تركیا. حیث أخبره    قام   2014أو    2013ھ في عام  إن   P27قال  بذلك. ف  P27أرادت بولتس معرفة كیف علم  
   في الخطیب.   اھذا الصدیق بأن أنور انضم إلى المعارضة وعمل سابقً 

  یستوعب أنھ لم    P27أن أنور انضم إلى المعارضة. فأوضح  ب قد صدق كالم صدیقھ عندما أخبره    P27إذا كان    عّماسألت بولتس  
 في حد ذاتھا.  بالفعل  المعلومة، ألن كلمة "محقق" كانت مخیفة

قال  فم أي شيء أو كان ذا قیمة بالنسبة للمعارضة"؟  أرادت بولتس معرفة ما إذا كان أنور، خالل فترة وجوده مع المعارضة، "قد قدّ 
P27  ھ ال یستطیع تقدیم إجابة إن . 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

قال  تصور بأن أنور قام بالمشاركة في مؤتمر للمعارضة في مصر. ف  P27معرفة ما إذا كان بإمكان    أنورأراد بوكر محامي دفاع  
P27  ھ سمع عن ذلك من خالل وسائل اإلعالم. إن 

متى سمع عن ذلك. [كان على القاضي فیدنیر تذكیر بوكر بالتحدث بصوت أعلى حتى یتمكن الجمیع من سماعھ.]    P27سأل بوكر  
  P27یعرف لم فتأكید ذلك.  P27وطلب من ، اتقریًب  2013/2014 في عامأنھ سمع عن أنور  اذكر سابقً  P27وأشار بوكر إلى أن 

أنھ سمع عن شخص منشق   P27أوضح ففي مؤتمر بمصر.  أنورعن مشاركة أوضح بوكر أنھ كان یتحدث فیشیر إلیھ بوكر.  كان ما 
 . 2014أو  2013مما إذا كان ذلك في  الم یكن متأكدً  ولكنھمحقق.   رتبةب 

إذا كان    عّما   P27سأل بوكر  و إلى المعارضة في وقت "تحریر الرقة".    أنور نھ علم بانضمام  إلشرطة  ل  قال   P27أشار بوكر إلى أن  
  فادة إذا كان بوكر یرید معرفة ما إذا كان قد سمع عن اإل   عّما  P27سأل  ف.  ذلك  سمع عنتوضیح متى    بإمكانھوما إذا كان    فادةیتذكر اإل

  2013 عام المعارضة] فيإلى   أنور قد سمع عن [انضمام  P27ن معرفة ما إذا كاأوضح بوكر أنھ یرید ف.  2016 أم في 2013في 
إنھ    قال  P27  ر إلى أنبوك  فأشارأومیشین، من بوكر تقدیم المزید من السیاق.    ة، الدكتورP27  فطلبت محامیة   .2014  م في عامأ

قال  ف.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةمحضر  ب   االستشھاد كرر بوكر  وبالضبط.    عنھ كان سؤالھ متى سمع    لذلك،  أنور رسالنسمع عن  
P27  2014ومنتصف عام  2013كان ذلك بین نھایة عام  ولكن ھ ال یستطیع تذكر التاریخ بالضبط؛ إن . 

لم  فالمؤتمر في وقت قریب من "وقت تحریر الرقة".    عنحصل على معلومات  قد    P27أن    اأراد بوكر معرفة ما إذا كان صحیحً 
أومیشین    ة الدكتور  ت قرأ ف.  أن تأخذ الكلمةأومیشین    ةطلب بوكر من الدكتورفما إذا كان قد صاغھا من قبل على ھذا النحو.    P27یعرف  
مقابلة مكتب الشرطة  ب االستشھاد    منھ [كما ورد  إن   P27قال  حیث  .  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة مع    P27الصلة من مقابلة    االقسم ذ

 لم بالفعل عن المؤتمر في وقت "تحریر الرقة". عَ قد أومیشین]  ةھا الدكتورت ي قرأالجنائیة االتحادیة الت 

الثاني، معرفة لماذا شعر   غیر    ابأن انضمام أنور رسالن إلى المعارضة كان أمرً   P27أراد فراتسكي، محامي دفاع أنور رسالن 
لماذا انضم  اشخصًی   أنورھ ال یعرف  إن   P27قال  فطبیعي.   تساءل  لكنھ  المعارضة عندما سمع أسماء أخرى [ألشخاص    أنور ،  إلى 
  ا بد  المنصبفي حد ذاتھ، إال أن الرتبة/    اكن غریًب لم ی في فرع مخابرات    التحقیق ]. وأضاف أن انشقاق رئیس  إلى المعارضة   انضموا

 وأصدقائھ.  P27لـ امخیفً 

 ذلك.  P27فأّكد  لنظام" انضموا إلى المعارضة.  لدى ایعرف "موظفین سابقین  P27أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان 

ھ  إن   P27قال  عن حاالت مماثلة. ف قد سمع P27أن ینضم أنور إلى المعارضة إذا كان    P27لـبالنسبة    اسأل فراتسكي لماذا بدا غریًب 
قام  ربما یكون قد  اأن محققً  تصدیق لم یكن یرید ولكنھنضموا إلى المعارضة.  ینشق األشخاص وی أن كان یحدث ب  في كثیر من األحیان

 .بالفعل أم ال حقق معھھو الشخص الذي   أنورإلى أنھ ال یستطیع تحدید ما إذا كان  P27 خلصو . كھذا ئافعل شی   بالتحقیق معھ قد

التي    عن المظاھرات وأخبرھم عن العشائر  P27 یة سأل مكتب الشرطة الجنائیة االتحاد أشار شوستر محامي دفاع إیاد الغریب إلى أن 
  قوات األمن بأن  P27 إفادةالسؤال. فأشار شوستر إلى  P27 شرح ما یعنیھ بذلك. فلم یفھم P27 حكمت المنطقة. وطلب شوستر من 

"  تحكمھاأن مصطلح " P27 أوضحف.  العشائر توخي الحذر في بدایة التظاھرات ألنھا كانت تعلم بأن المنطقة كانت تحكمھا    كانت تحاول 
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تعبیر،   یكون أفضل  قبلالمنطقة  ولكن  ربما لن  یكن   P27 . وأضافالعشائر  كانت مسیطر علیھا من  لم  یمكن  حیث    رأیھ؛أن ھذا 
   .(اإلنترنت)  جوجل شخص البحث عن ذلك علىلل

لھذا السبب قام بطرح ھذا السؤال على  .  افھمھا دائمً   یتمكن منالسوري، ولكنھ ال    نزاعقال شوستر إنھ یحاول فھم جمیع جوانب ال
P27.  وطلب من P27  ًقال  فورد فعل الحكومة الَحذر.    العشائرمن التفاصیل حول العالقة بین    امزیدP27   ھ بعد فترة، أصبحت  إن

  أوضح وفي المنطقة.  العشائر  كانت الحكومة حذرة إلى حد ما بسبب    2011الحكومة أكثر ثقة في ردود أفعالھا. وأضاف أنھ في عام  
P27  قد تعارض    عشیرة أن الب والعشیرة  تخشى رد فعل    كانت   ، على سبیل المثال، فإن الحكومة العشائرنھ إذا قُتل شخص من إحدى  أ

 .الحكومة 

على علم بھذا    ا ھناك أشخاصً   إن  P27قال  . فا وأعراقھ  اوسألھ عن أسمائھ یتحدث عنھا  P27 التي كان  عشائرأراد شوستر معرفة ال
 .الموضوع أكثر منھ 

یسأل  ھ إذا كان شوستر یرید إحصائیات، فعلیھ أن  إن   P27قال  ّنة. فأن الغالبیة في الرقة كانوا من السُ   اإذا كان صحیحً   عّماسأل شوستر  
 .آخر ألنھ في الواقع ال یستطیع اإلجابة على السؤال  ا شخصً 

 .ذلك  شوسترفأّكد اإلجابات.  عن اراضًی إذا كان  عّماشوستر  رئیسة المحكمة  القاضي كیربر تسأل

 استجواب من قبل محامي المدعین 

ھ سیكون  إن   P27قال  انضم بالفعل إلى المعارضة. فإذا كان یعتقد أن أنور رسالن    عّما  P27أومیشین،   الدكتورة،  P27سألت محامیة  
 .من الصعب اإلجابة على ھذا السؤال

إن السؤال قد تمت اإلجابة علیھ بالفعل وأن جمیع األسئلة یجب أن تتعلق بحقائق ولیس بتخمینات.   تدخل بوكر محامي دفاع أنور قائًال 
 .اإلجابة على أي حال  نراضیة عإنھا  أومیشین قالت الدكتورةف

. وطلب من القضاة توضیحھ. فكررت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  اكما ذكر بوكر بأن الجدول الزمني لألسابیع المقبلة كان محیرً 
 .والقاضي فیدنیر الجدول الزمني لألسابیع المقبلة
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