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 محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  30التقریر 

 2021آذار/مارس،  17تاریخ الجلسة: 

  
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021آذار/مارس،   17 –للمحاكمة    الیوم الخامس والستون

لدى [تم حجب المعلومة]، بشھادتھ بشأن   ا كان یعمل سابقً  اعامً   32، [تم حجب االسم]، رجل یبلغ من العمر P30أدلى المّدعي 
اعتقالھ وعدة جلسات تحقیق خضع لھا في فرع الخطیب. وأوضح للمحكمة كیف تعّرض المعتقلون لتعذیب جسدي على شكل ضرب  

الحرمان من   شملوصعق بالكھرباء أثناء جلسات التحقیق وفي الطریق إلى تلك الجلسات. كما وصف كیف تعّرضوا لتعذیب نفسي، 
نوم، والتعّرض المستمر ألصوات التعذیب، واالنتظار لفترات طویلة خارج زنزانتھم قبل جلسات التحقیق. ووصف الشاھد كذلك  ال

بالضبط إلى ھذه   P30الظروف الصحیة والغذائیة المتدھورة في الفرع. وأثار دفاع أنور رسالن عدة أسئلة حول كیفیة انضمام  
 القضیة بصفتھ أحد المّدعین. 

  

  

 

بین عالمتي   1 الواردة  بنا] والمعلومات  المحكمة الخاص  الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب  [المعلومات  التقریر،  في ھذا 
لجلسات المحاكمة؛ وإنما   اأقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً اقتباس ھي  

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021آذار/مارس،   17 –الیوم الخامس والستون للمحاكمة  

لم یطلب أي من الصحفیَّین المعتََمَدین  من الصحافة.  اثنین ن، بحضور تسعة أشخاص وممثلی ااحً صب   09:30بدأت الجلسة في الساعة 
 المدعیان كلینجھ وبولتس.  االدعاء العام ومثل األشخاص الحاضرین.   رسام المحكمة ضمن وكان الحصول على الترجمة للّغة العربیة. 

 P30  2شھادة 

تم إبالغ  و. بانزبرفقة محامیھ رینیھ  ،المعلومات] ُحِجبت [  لدى  اكان یعمل سابقً و ا عامً  32، رجل یبلغ من العمر P30المدعي،  حضر 
P30  .أو المصاھرة.  نسب المتھم سواء بالوقد نفى وجود أي عالقة قرابة مع بحقوقھ وواجباتھ كشاھد 

   استجواب من قبل القاضي كیربر

اعتاد   أنھ  P30 أوضح فمع النظام.  نزاع في   دخولھعتقالھ وا یةكیفعن  P30 ستجواب بسؤال اال المحكمة  ة القاضي كیربر رئیس تبدأ
اعتقل للمرة  وألول مرة.  P30 قام أحد زمالئھ بخیانتھ واعتقل  2012 ،مارسآذار/ 13في  غیر أنھ یشارك في المظاھرات،  أن

بعد ذلك نُقل إلى الخطیب.  و. احیث مكث لیوم واحد تقریًب   40ھ نُقل إلى القسم إن  P30قال ].  2012[ مارس /آذار 31الثانیة في 
 .المعتقلین اآلخرین عند وصولھ إلى فرع الخطیب إلى خلع مالبسھ لیتم تفتیشھ مثل جمیعاضطر كیف  P30 وصفو

ھ كان في فرع الخطیب.  إن  P30قال أم في الخطیب. ف 40ألول مرة في القسم   P30أرادت كیربر معرفة ما إذا كان قد تم تفتیش 
في الخطیب   كان  إلى زنزانة جماعیة حیث أخبره المعتقلون اآلخرون أنھ P30فور تفتیشھ. ثم نُقل  واالھانة لضرب تعّرض لحیث 

 واقتادوه إلى طابق أو طابقین حیث قام السّجانون بتعصیب عینیھ.  تحقیق على الفور لل P30 اقتیدذلك من قبل). ثم  یعلم(لم یكن 
بدأ المارة  حیث في أحد الممرات أثناء انتظاره.   على ركبتیھ  أن یجثو إلى  P30اضطر وبالضبط.  الطابق P30. لم یتذكر لألعلى

الذي أجراه أحد المحققین.   التحقیق حیث بدأ  غرفة التحقیق إلى  P30كثر من خمس ساعات، نُقل ألبعد أن اضطر لالنتظار  وبضربھ. 
إنھم عثروا على مقاطع   P30لـقال المحقق و أنھ تمت مصادرة جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ وھاتفھ المحمول.  P30أوضح و

ز على  تركّ  التحقیقن إللمحكمة  P30قال وكان یشارك في مظاھرات.  P30جھزة، لذلك كانوا یعرفون بالفعل أن فیدیو على ھذه األ
  مع وعملھ   دیانتھئل عن سبب مشاركتھ في المظاھرات بالنظر إلى وسُ خلفیتھ الدینیة كشیعي.  على المعلومات] و ُحِجَبتكونھ من [

  . P30 أمام  االمحقق واقفً كان ویضربھ، و  P30أحدھما یقف خلف كان كثر من ساعة بحضور شخصین: أل التحقیق الحكومة. استمر 
اضطر إلى االنتظار بعض الوقت قبل أن یتم إنزالھ مرة أخرى إلى الطابق   غرفة التحقیق غیر أنھمن   P30، تم إخراج التحقیق بعدو

من زنزانتھ حتى عودتھ.   إخراجھمنذ لحظة وقد تعرض للضرب المستمر عندما عاد إلى زنزانتھ.   عینیھ عصابة  وأزیلت السفلي.  
لموصوف للتو. وأضاف أنھ منذ لحظة اعتقالھ  ا األسلوب مرة ثانیة في ذلك الیوم، باتباع نفس  التحقیق معھكذلك أنھ تم  P30وأوضح 
ثماني أو تسع   التحقیق معھ تم فقد ، وإجماالً . الم یكن خیارً  التحقیق"كانوا" یعرفون كل شيء عنھ، لذا فإن الكذب أثناء   40في القسم 

ھناك أكثر من مائة شخص في زنزانة   ھ كانن إلقضاة ل P30 قالفي الخطیب. كما  ایومً  18مرات خالل إقامتھ التي استمرت 
 تم نقلھم حسب الحجم وعدد المداھمات التي تمت في ذلك الوقت. كان ی حیث جماعیة واحدة. 

  ایومً  18أنھ اضطر إلى البقاء في الخطیب لمدة  P30أوضح ف.  ایومً  18ا مجموعھ لم اعتقالھإذا كان قد تم  عّما P30كیربر  تسأل
 قبل نقلھ إلى فروع أخرى. 

ھناك بطانیات ومرحاض منفصل داخل   ھ كانأن  P30أوضح فوصف الوضع في الزنزانة الجماعیة.  P30طلبت كیربر من 
كان  وللوقوف طوال الوقت.  P30 اضطر في الیوم األول في الزنزانة، لم یكن ھناك مكان للجلوس، لذلك وأنھ  الزنزانة الجماعیة.  

كل من دخل الزنزانة باألنفلونزا، ألن  حیث أصیب للغایة.  ا كذلك أن الوضع العام كان سیئً  P30أوضح و ر. ھناك ضغط نفسي كبی 
أصیب كل من دخل  فقد ، P30لـ االتي كانت ملقاة في الزنزانة ملیئة بالقمل. وفقً  العسكریة كانت البطانیاتو. ةسیئ   تكان  التھویة

 ]عن الكالم P30 توقفبالقمل. [ الزنزانة

 .التذكرفقط یحاول  كان   أنھ  ا، مضیفً ذلك P30 نفى إذا كان بحاجة إلى استراحة،  عّماوعندما سألتھ القاضي كیربر 

حالتھم كانت سیئة للغایة: حیث كان المعتقلون    إن P30قال عن الحالة الصحیة للمعتقلین اآلخرین. ف P30مرت كیربر في سؤال ت اس
باالستلقاء،   الذین فقدوا الوعي  للسماح لألشخاص نیقفوأولئك الذین ال یزال لدیھم بعض الطاقة وكان  مرضى وبعضھم فقد الوعي.  

حاول  و لمدة یومین.  أنھ اضطر إلى الوقوف P30للجلوس أو االستلقاء. وأضاف  احیث لم یكن ھناك ببساطة مساحة كافیة لھم جمیعً 
یبلغ من   اأن أحد المعتقلین كان طبیًب  P30. كما وصف امن الجلوس أیضً  P30تمكن فرجل مسن في النھایة توفیر بعض المساحة، 

  P30أوضح ف،  باإلمدادات الغذائیةفیما یتعلق أما  كان یعتني بالمعتقلین المرضى في الزنزانة. حیث ولم یتخرج بعد.   اعامً  22العمر 
الذین أخذوا   السّجانینحالوة. وأضاف أن  ال یحصلون على ثالث وجبات في الیوم: شریحة خبز جافة وبعض الزیتون وكانوا أنھم 

بھ نافذة صغیرة  فیھا كان  P30التي احتُجز الجماعیة زنزانة الباب  غیر أن وعنیفین للغایة.  ساةق  اكانوا دائمً  التحقیقالمعتقلین إلى 

 

شكل غیر واضح وبصوت منخفض؛ على الرغم من أن القاضي  یتحدث ب P30طوال فترة اإلدالء بالشھادة، كان مالحظة من مراقب المحاكمة:   2
 الخاص بھ.  المیكروفونبالتحدث بصوت أعلى وضبط  اوتكرارً  اكیربر ذكرتھ مرارً 
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للسماح بدخول الھواء النقي إلى   النافذة وقاموا ببعض األحیان بفتح ألطف من غیرھم   السجانینكان بعض و.  مغلقة كانت عادة ما و
  إلى  یدخلونكانوا ، أصواتأي  السجانونإذا سمع وأنھ لم یُسمح للمعتقلین بالتحدث داخل الزنزانة.   P30الزنزانة. كما وصف 
دون سبب   األشخاص كان یدخل الزنزانة ویضرب حیث بشكل خاص.   اسیئً  نینالسجا. كان أحد المعتقلینالزنزانة ویضربون 

   .ارباعی�  كابًال  امستخدمً 

لكن المعتقلین و، ذلك المسلسل P30 یحضر  لم وأنھ اسم مستعار من مسلسل تركي.  P30ھذا السّجان. فأوضح  اسم سألت كیربر عن 
   كانوا یسمونھ "میماتي".

ھ عمل في [ُحِجَبت المعلومات]. لكنھ شارك في مظاھرات، وھي حقیقة كان  إن  P30قال . فP30أرادت كیربر معرفة سبب اعتقال  
  جھاز  استخدام بإمكانھإذا كان  عّما P30بسؤال مرة ذات االسم]،  ُحِجب ، [P30 [وزمیل] صدیقحیث قام  یعرفھا كثیر من الناس. 

قام بتخزین جمیع  P30على الرغم من أن  وجھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ.   معھالكمبیوتر المحمول الخاص بھ ألنھ لم یكن 
الكمبیوتر  جھاز  باستخدام P30ونسخھا عندما سمح لھ   كشفھاملفات الوسائط الخاصة بھ في مجلد مخفي، فقد تمكن زمیلھ من 

بل أن یدرك حتى أنھ تم نسخ ملفاتھ، تم استدعاؤه بالفعل من قبل رئیسھ (المدیر العام القانوني  ھ قإن  P30قال والمحمول الخاص بھ.  
  P30، تم توبیخ اسلمًی  اأجاب بأنھ یحق لھ أن یكون متظاھرً  بعد أنو  .إذا كان یشارك في مظاھرات  عّماالمعلومات]) وسألھ ُحِجبت لـ[

 من قبل رئیسھ، ولكن ُسمح لھ بالذھاب في النھایة. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر  

.  2011في صیف عام   ھ شارك في المظاھرات في إدلبإن  P30قال . ففیھا P30شارك التي  مظاھرات ما ھي الفیدنیر معرفة  أراد
أنھ شارك في مظاھرات في إدلب   P30أوضح و. كفرسوسةفي  2011 األول/دیسمبروكانون  نوفمبر/في تشرین الثانيتظاھر  و

 .بشكل منتظم

كان وفد من جامعة   مرة،أنھ ذات   P30صف فوأن یصف كیف كان رد فعل قوات األمن على المظاھرات.   P30 طلب فیدنیر من 
كان من  والنار على المتظاھرین [ إطالق ب  قوات األمن بدأت  فالدول العربیة یزور إدلب عندما كانت مظاھرتان على وشك االندماج.  

 .ا] واستخدمت الغاز المسیل للدموع أیضً أعضاء الوفد بینھم 

حیث إنھ  حیة. ذخیرة أن قوات األمن استخدمت  P30فأّكد . الحادثة فیدنیر معرفة ما إذا كان الناس قد أصیبوا أو قُتلوا خالل ھذه  أراد
 .ن یصور المشھد بینما كا على أحد المباني الحكومیة اقناصً   َرَصدَ 

 .إصابة بعض األشخاص  P30فأّكد فیدنیر سؤالھ السابق.  كرر

أنھ شاھد ذلك في مقاطع الفیدیو، ألنھ اضطر إلى   ا، مضیفً ذلك  P30 مصابین. فنفى اإذا كان شاھد أشخاصً  عّما P30فیدنیر  سأل
   .الفرار بسبب إطالق النار بالذخیرة الحیة

كان   ذلك أنھ ال بد أن اأن ذلك حدث في إدلب، مضیفً  P30فأّكد  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان ھذا قد حدث في إدلب ومتى حدث.  
 .في إدلب   ،نعم P30إذا كان ذلك قد حدث في إدلب، قال  عّماعلى سؤال ] بقدر ما یتذكر. وردا 2011تشرین الثاني/نوفمبر [قرابة 

 .2012ھ كان في عام إن  P30قال  فمارس. آذار/عن العام الذي اعتُقل فیھ في شھر  P30سأل فیدنیر 

لمدة   ھناك البقاءحیث اضطر إلى  40ھ نُقل إلى القسم  إن  P30قال بض علیھ. فعندما قُ  P30قل نُ  فیدنیر أن یعرف إلى أي فرع أراد
   .یوم واحد 

أن العدید من األشخاص الذین كانوا ینتظرون معھ في الممر،   P30 أوضحف.  40في القسم كان أنھ  P30 فیدنیر كیف عرف سأل
 .أخبروه بذلك

حیث كان علیھ   40أنھ تم نقلھ إلى القسم  P30 أن یصف الوضع عندما كان ینتظر في الممر. فأوضح P30 فیدنیر من طلب 
 .40كان ینتظر في الممر حیث أخبره أشخاص آخرون أنھم في القسم و.  التحقیق معھ االنتظار حتى یتم 

إخبار المحكمة   P30 وطلب من 40بمكان وجود القسم  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةأخبر  P30فیدنیر إلى أن  أشار
 .كان في الجسر األبیض 40القسم  مكتب الشرطة أن إلى أنھ ربما أخبر P30 فذكر.  اأیضً 

في مكاتب   التحقیق معھ أنھ تم   ا، موضحً ذلك P30فأّكد أم ال.   40في القسم  P30 قد تم التحقیق مع فیدنیر معرفة ما إذا كان أراد
 .نفسھ في المظاھراتوقد صور  P30یظھر فیھا  مقاطع  P30 على  التحقیقأحد ضباط  عرض حیث مختلفة. 

 ذلك.  P30ضابط التحقیق معرفة أي شيء محدد. فنفى أراد  إذا  عّماسأل فیدنیر 

فأّكد  .  40الصدمات الكھربائیة في القسم الصعق ب أنھ تم استخدام مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P30أشار فیدنیر إلى أن 
P30 صدمات كھربائیة. تعّرض إلى أن الشخص المجاور لھ  ا، موضحً ذلك 
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كیف استخدم أحد الموظفین   P30. فوصف االصدمات الكھربائیة أیضً ب  الصعق إلى تعرض  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
، ابعیدً  P30، قام ضابط آخر بسحب اأیضً  P30على المعتقلین. وعندما أراد ھذا الشخص استخدامھا على  الكھربائیة الصدمات 

بمفرده. ثم بدأ الشخص الذي كان یستخدم الصدمات    P30وأخبر الشخص الذي كان یستخدم الصدمات الكھربائیة أن یترك 
 بیدیھ العاریتین.  P30الكھربائیة بضرب 

 . الجسمأجزاء حساسة من استھداف  السّجانون أنھ أثناء الضرب تعمد  P30عن العنف الجنسي. فأوضح  P30 سأل فیدنیر

  اأنھ نظرً  P30أوضح فالصدمات الكھربائیة. الصعق ب عند  ا استُھدفت أیضً  قد  أجزاء الجسم الحساسةأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت 
  كانت  أجزاء من الجسم أي لم یر  ھولكن  آخرین،یسمع صراخ أشخاص  كان بإمكانھ فقط أن، 40ألنھ كان معصوب العینین في القسم 

 مستھدفة. 

ھ تعرض للضرب، ولكنھ أغلق  إن  P30قال . فأجزاء حساسة من جسمھ إذا كان قد تعرض للضرب على  عّما P30 فیدنیرسأل  
 رجلیھ حتى ال یتمكنوا من ضربھ ھناك [بین رجلیھ]. 

فأّكد  . ةی ئ الكھرباالصدمات  ب  وللصعقن تعرضوا للضرب  ی أنھ وآخرمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P30أشار فیدنیر إلى أن 
P30 ذلك . 

 ھ سمع الشخص المجاور لھ یقول ذلك. إن   P30قال ذلك. ف P30 علم سأل فیدنیر كیف 

للقضاة   P30قال فعن ذلك.  اأنھ كان في ذلك الوقت في الخطیب وما إذا كان أفراد األمن قد ذكروا شیئً  P30سأل فیدنیر كیف علم 
 أفراد األمن لم یقدموا أي معلومات.  غیر أن في الخطیب، كانوا آخرین أخبروه أنھم  معتقلینإن 

تعرضھ ألي معاملة سیئة بأي   P30قد تعرض لمعاملة سیئة في الطریق إلى الخطیب. فنفى  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 [الخطیب].  إلى  عندما وصللة سیئة تعّرض لمعامإلى الخطیب. غیر أنھ  40شكل من األشكال في الطریق من القسم 

تم  حیث أنھ لم یر الطریق إلى الفرع ألنھ كان معصوب العینین.  P30أوضح فوصف وصولھ إلى الفرع.  P30من  طلب فیدنیر
داخل الفرع. كان ھناك شخص یجب على الناس تسلیم   ممرعینیھ، ووجد نفسھ في  بةزیلت عصاأُ وعند باب المدخل.   P30 إنزال

،  القرفصاء یةفي وضع الحائط والجلوس  في مواجھةكیف اضطر بعد ذلك إلى خلع مالبسھ والوقوف   P30. وصف إلیھ ممقتنیاتھ
 مثل أي شخص آخر. 

أنھ تم  ب  اذلك، واصفً  P30فأّكد قد تعرض لمعاملة سیئة بطریقة أو بأخرى في ھذا الموقف.  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 . أثناء تعرضھ للضرب  بما اتُھم بھ  ا أیضً  تم إبالغھولكنھ حاول عدم قول أي شيء.  و  استجوابھ،

عندما  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  بمحضر  ا، مستشھدً امختلفً  اشیئً مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أخبر  P30قال فیدنیر إن 
نفى  فدقیقة.   15باستمرار، استغرقت حوالي أثناءھا للضرب  P30تعّرض إلى الخطیب، التي  40من القسم  المسافة إن P30قال 

P30 مكتب الشرطة الجنائیة   محضرإلى  في إشارةوبمفرده في المقعد الخلفي وكان معصوب العینین.   ا أنھ كان جالسً  ا، موضحً ذلك
 السیارة.  من فیھا  خرجأنھ ربما أشار إلى اللحظة التي  P30، أوضح االتحادیة

ھ ُسمح لھ بارتداء مالبسھ. ثم كان  إن  P30قال مواصلة وصفھ من لحظة تفتیشھ حتى وصولھ إلى الزنزانة.  P30من  طلب فیدنیر
أمر   استوعب أنھ في ھذه المرحلة، لم یكن قد  P30 ووصفحتى وصل إلى زنزانة.   مرمالإلى الیسار، ویمشي في  یتجھ علیھ أن 

أنھ كان   اتمامً  P30 یستوعبالناس متكدسین. ومع ذلك، لم  كان بإمكانھ رؤیةعندما تم دفعھ داخل الزنزانة، حیث إنھ .  اعتقالھ بعد
 ر بطریقة ما. زال یعتقد أنھ یمكن أن یغادی  كان الأخبر المحكمة أنھ في ھذه اللحظة، وعلیھ البقاء في ھذا المكان. 

 ھ لم یستطیع الجلوس في الیومین األولین.إن  P30قال سأل فیدنیر عن حجم الزنزانة. ف

حجم الزنزانة یبلغ  إن P30قال سأل فیدنیر مرة أخرى عن الحجم وأراد أن یعرف عدد األشخاص المعتقلین في ھذه الزنزانة. ف
 ھناك أكثر من مائة شخص في الداخل.  ھ كانافترض أن وأمتار.   8×4حوالي 

أن أولئك الذین كانوا قادرین على الجلوس كان بإمكانھم النوم. وكان على   P30من النوم. فأوضح  P30سأل فیدنیر كیف تمكن 
 اآلخرین الوقوف لمدة ساعتین أو ثالث ساعات إلى أن یقوموا بالتبدیل. 

ھ في البدایة، لم یكن لدیھ مكان یجلس فیھ ألنھ لم یكن یعرف  إن  P30قال . فP30لـكیف سارت ترتیبات النوم بالنسبة  فیدنیر سأل
كانوا یتحدثون عن مسقط رأسھ، وسبب االعتقال، وأخبار  حیث بعد فترة تعرف على معتقلین آخرین. و، لذلك كان علیھ أن یقف. اأحدً 

 .من العالم الخارجي

 ذلك.  P30فأّكد لم ینم في أول یومین أو ثالثة أیام.   P30 إن قائًال دیة  مكتب الشرطة الجنائیة االتحا  بمحضر استشھد فیدنیر 

 القاضي فیدنیر. سألھھ بحاجة إلى استراحة قصیرة عندما إن  P30قال و



International Research and 
Documentation Center   

 

5 
 

*** 

 دقیقة]   15استراحة لمدة [

*** 

إلى أن بعض المعتقلین    P30حالة المعتقلین اآلخرین. فأشار عن عن الوضع في الزنزانة الجماعیة و P30 سأل القاضي فیدنیر
 .عندما كانوا في الزنزانة ، كانت حالتھم مزریةتعرضوا للتعذیب كل یوم وعادوا في الیوم التالي. لذلك

 بالدماء.  ینھؤالء األشخاص كانوا فاقدین للوعي ومغط إن P30قال ف". ةمزری "   قولھیعنیھ ب  عّما P30سأل فیدنیر 

ى. ووصف  العدید من الناس كانوا مرضى وأصیبوا بالحمّ  إن  P30قال معرفة المزید عن الظروف الصحیة للمعتقلین. ف فیدنیر أراد
P30  ًإلى زنزانة  معتقًال  السّجانونأخذ حیث .  معھمكان  یتذكره على أنھ أسوأ حالة لمعتقل  ا موقف P30 وقد  .  ا كان ظھره مكسورً و

 .من الزنزانة مرة أخرى  وأخذوه  السجانون بعد ذلكعاد و ،على األرضُوِضع للتو 

 .في البدایة اأنھ كان واعًی  ا، مضیفً ذلك P30للوعي. فنفى  اإذا كان ھذا الشخص فاقدً عّما  P30 فیدنیر سأل

للتعذیب على الكرسي  ن الشخص تعرض أب  P30 یعرف كیف أصیب ظھر ھذا الشخص. فقال  P30 معرفة ما إذا كان فیدنیر أراد
األلماني. حیث كان یصرخ من األلم. فنادى المعتقلون على السّجانین الذین عادوا وأخذوا الشخص ولم یعیدوه إلى الزنزانة مرة  

األشخاص  بعض  حفظ في جرمانا.  كان  الشخص المصاب قد أبلغ المعتقلین اآلخرین باسم والده وبأن والده  إن P30قال أخرى. و
 .والده بمجرد اإلفراج عنھم اسمھ إلبالغ

الشخص   إن  P30قال ف. P30لـ اوفقً   اظھره كان مكسورً  أن  بالنظر إلىعلى الحركة،  اإذا كان ھذا الشخص قادرً  عّماسأل فیدنیر 
 ن یضعون مالبس تحتھ. ی ن اآلخری والمعتقل P30وكان على األرض.   اكان مستلقًی 

كیف تم أخذ عدة   P30عن طرق التعذیب األخرى التي شاھدھا أو سمع عنھا من معتقلین آخرین. فوصف  P30 فیدنیر سأل
تم أخذ األشخاص (عدة  كان ی في اللیل، فلصدمات الكھربائیة. تعرضوا لب الماء علیھم ثم كِ سُ حیث  .  أشخاص من الزنزانة لیًال 

 .على األرض تسقط أجسادھمكانت ، كانوا یعودون عندماوباء. للتعذیب بالكھر نتعرضوكانوا ی رشھم بالماء ثم ویتم أشخاص) 

ھذا لم یحدث لھ،   إن P30قال فتعرض لذلك بنفسھ.   م، أبذلكتم إخباره  مقد رأى ھذا بنفسھ، أ P30 معرفة ما إذا كان فیدنیر أراد
 .بذلكلكنھ سمع و

 ذلك.  P30فأّكد إذا كانت عبارة "سمع بذلك" تعني أن معتقلین آخرین قد أخبروه بذلك.   عّما P30 فیدنیر سأل

تعرضوا للتعذیب  قوا (ھ قیل لھ من معتقلین آخرین إنھم ُعلّ إن  P30قال فمن اآلخرین.  P30أراد فیدنیر أن یعرف بالضبط ما سمعھ 
 على األرض. ن و) في اللیل أو تعرضوا للتعذیب وھم مستلقحبْ الشَّ بطریقة 

   ذلك.  P30فأّكد   .حبْ الشّ سمع عن  P30 التأكد من أن  فیدنیر أراد

ھ لم یتم تعلیقھ. وافترض أن  إن  P30قال ، وأین تم تعلیق األشخاص. فP30من التفاصیل: حول ما إذا تم تعلیق  اطلب فیدنیر مزیدً 
 الجدران.  على أخرى  وأدواتالناس قد ُعلّقوا على الجدران ألنھ رأى مسامیر  

أنھ عندما یتم أخذ أحدھم   اھ رآه بنفسھ، مضیفً إن  P30قال إذا كان قد تم إخباره بذلك أم أنھ رأى ذلك بنفسھ. ف عّما P30فیدنیر سأل  
 على الجدران].  األدوات [  ة ذلك رؤی  للشخص  ، یمكنللتحقیق

إذا   عّما P30ھ رأى مسامیر وأدوات التعذیب ... فقاطعھ القاضي فیدنیر وسأل إن  P30قال توضیح ما رآه. ف P30طلب فیدنیر من 
 ذلك.  P30فأّكد كانت المسامیر مثبتة في الجدران. 

بالضبط،   ذلك  P30لم یتذكر فأن یعرف كیف كانت تبدو بالضبط وعلى أي ارتفاع كانت المسامیر مثبتة في الجدران.  أراد فیدنیر
ھناك أو من أبواب  (ُشِبحوا) خّمن أن المسامیر كانت على ارتفاع حوالي مترین. وافترض أن معتقلین آخرین ُعلقوا  غیر أنھ

 . مشبوًحا  أي شخص لم یَر  P30 غیر أنالزنازین. 

ى  ن معظم األشخاص الذین فقدوا الوعي أو أصیبوا بالحمّ أب  P30للظروف السیئة داخل الزنازین. قال  P30أشار فیدنیر إلى وصف 
 في المدرسة. اعتُِقلوا  امنھم طالًب  ثالثةً وكان مع أربعة معتقلین آخرین.  اأوضح أنھ كان دائمً حیث .  ا صغار كانوا أطفاال 

  17أو  16ھم كانوا في الصف العاشر أو الحادي عشر، حوالي إن  P30قال تقدیر عمر ھؤالء الطالب. ف P30طلب فیدنیر من 
 .اعامً 

  ،ن لعدة أیامی كانوا مستلقی حیث ھم أصیبوا بالحمى وتم التحقیق معھم وتعذیبھم. إن  P30قال أراد فیدنیر معرفة ما حدث للطالب. ف
 مالبس مبللة بالماء.  یضعون علیھموآخرون  P30وكان 
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لم  أنھ  P30فذكر المعتقلین استخدموا مالبسھم لتھویة األطفال.  إن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قال ل P30أشار فیدنیر إلى أن 
 استخدمھا البعض لتھویة الصغار. حیث مالبسھم.   المعتقلونأن یخلع  یكن من غیر المعتاد

لكنھا كانت  وأنھ كان ھناك فتحة صغیرة في المرحاض،  P30أوضح فإذا كانت الزنزانة ال تحتوي على نوافذ.  عّماسأل فیدنیر 
 باب الزنزانة.  الفتحة الموجودة فيإذا تم فتح  فقط   بعض الھواء النقيحیث كان من الممكن دخول .  عدیمة الفائدة

أنھ كان یعتمد على مزاج السجانین،  ا ذلك، مضیفً  P30فأّكد [فتح فتحة الباب] كان یعتمد على السجانین.    ذلك ر إلى أن ی فأشار فیدن 
 حیث لم یكن ھناك أي تنظیم أو أي شيء یتعلق بوقت فتح الفتحة وما إذا كان قد تم فتحھا. 

كانوا یشمون  ، وأنھم كریھةرائحة لمعتقلین ا ت تفوح منھ كان أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة ل قال P30 إلى أن فیدنیر  أشار
الذین بقوا في الزنزانة   المعتقلینلكن  والجدد عادة ما یكونون نظیفین.  القادمینأن  ا، مضیفً ذلك P30فأّكد جدد.  المعتقلین ال رائحة

 . فأصبحت رائحتھم كریھةلفترة أطول لم یتمكنوا من االغتسال، 

إنھ كلما جاء معتقل جدید إلى الزنزانة، سألھ معتقل آخر عن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قال ل  P30ر كذلك إلى أن ی وأشار فیدن 
 ذلك.   P30فأّكد .  االتاریخ وما إذا كان بشار األسد ال یزال رئیسً 

 وطلب استراحة. مشاعُره   P30 غلبت  آخرین. لكن  مرضى في حالة الحمى ألي  عالج طبيإذا كان ھناك  عّماسأل فیدنیر 

 دقائق.  10ھ یحتاج إلى إن  P30قال . فP30سأل فیدنیر عن مقدار الوقت الذي یحتاجھ 

*** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

*** 

ھ لم یكن ھناك عالج طبي. حیث كان ھناك معتقلون یعانون من  إن   P30قال  فعن العالج الطبي في الزنزانة الجماعیة.    سأل فیدنیر
  ا طلب الطبیب [الشاب المعتقل، انظر السیاق أعاله] حبوًب و ولكنھم لم یتلقوا أي عالج.    طبي،الربو ومشاكل في القلب وطلبوا تلقي عالج  

 ، لم یحصلوا على دواء إال مرة واحدة. الذاكرة  P30 إن لم تخن  لكنوالمصابین بجروح،  للمعتقلینمضادة لاللتھابات 

فأّكد  كمادات.  كاآلخرین    المعتقلینأن الطبیب الشاب استخدم مالبس  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  أخبر    P30  أشار فیدنیر إلى أن
P30 ذلك . 

كانت ھناك حاالت تلقى فیھا األشخاص العالج  فقد    P30لـ  اإنھ وفقً   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قائًال   بمحضر استشھد فیدنیر كذلك  
إذا    عّما   بسؤال المعتقلین  –   منصبھ رتبتھ أو    P30لم یعلم    –  قام رجل للمحكمة إنھ ذات یوم فُتح باب الزنزانة و   P30قال  فالطبي.  

 لقلب. وامضادة لاللتھابات وأدویة للربو   بحبوبٍ طالب المعتقلون فكانوا بحاجة إلى أي شيء.  

التي تلقوھا  الدواء  أنھا كانت المرة الوحیدة وأن عدد حبوب    اذلك، مضیفً   P30فأّكد  إذا كان قد تم إعطاؤھم الدواء.    عّما سأل فیدنیر  
 . ا جدً  كان قلیًال 

إذا كان ھذا الشخص قد    عّما  P30عن رجل مسن یعاني من مشاكل في القلب، وسأل    اأخبر المحكمة سابقً   P30إلى أن    أشار فیدنیر
 ذلك.  P30فأّكد تلقى أي نوع من العالج.  

بالحمى واألنفلونزا، لكنھ لم یتلق أي    اھ كان مصاًب إن   P30قال  وما إذا كان قد تلقى دواء. ف  اإذا كان مریضً   عّما  P30  سأل فیدنیر
 حبوب. 

عندما كان داخل الزنزانة.  لسوء المعاملة  لمعتقلین آخرین یتعرضون للتعذیب و  اقد سمع أصواتً   P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 یوم.  أن األصوات كانت تأتي من الممرات القریبة من الزنزانة وكان المرء یسمعھا كل  اذلك، موضحً  P30فأّكد 

 ذلك.  P30فأّكد . اإذا كان ذلك یحدث في اللیل أیضً  عّماسأل فیدنیر 

  السّجانون كان  كیف  P30فوصف في الطابق العلوي.  م حیث تم سجنھ أ  القبوفي كان  ھل : P30أراد فیدنیر معرفة مكان التحقیق مع 
ان ھناك ممر أصغر على الجانب  كإلى الطابق العلوي.  یُؤخذون  ثم    عیونھمعصب  تُ ، حیث  الممریأخذون المعتقلین من الزنزانة إلى  

على الجانب األیمن كانت ھناك أما  في ھذا الممر الصغیر.    جلسة التحقیق معھمكان على الناس انتظار  و.  تحقیق األیسر وعدة غرف  
ھ اضطر إلى االنتظار في ھذه الغرفة مرة واحدة  إن   P30قال  و .  ا حیث كان الناس ینتظرون أیضً   - مطبخ    امن المحتمل أنھ  –غرفة  
 اعینیھ، ورأى مبنى سكنی�  عنالعصابة  زالةاستخدم ظھر صدیقھ إلحیث .  ة الغرف في أیضا نافذة وكان ھناك ة. رّ وأسِ  غذائیة  مؤناورأى 

 مقابل مكان وجودھم. 

المدة كانت تختلف في كل مرة،    إن  P30قال  أن ینتظرھا عادة قبل أن یتم التحقیق معھ. ف  P30سأل فیدنیر عن المدة التي كان على  
 [في المطبخ]، كان علیھ ھو وآخرون االنتظار لمدة أربع إلى خمس ساعات. تلك الحالة بالذات  ولكن في 
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أن الغرفة    اذلك، مضیفً   P30فأّكد  االنتظار لمدة خمس ساعات في غرفة تشبھ المطبخ.    P30أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان على  
 كانت في الطابق العلوي بالقرب من غرف التحقیق. 

أنھ سمع أسئلة من محققین    ا ذلك، محددً  P30فأّكد قد سمع أي صوت من غرف التحقیق أثناء انتظاره.   P30إذا كان  عّماسأل فیدنیر 
 . وأصوات ضربوأجوبة من معتقلین، 

 ذلك.  P30فأّكد .  ا صراخً قد سمع  P30إذا كان  عّماسأل فیدنیر 

 ذلك.  P30فأّكد قد تعرض للضرب أثناء انتظار التحقیق معھ.  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

وأیدیھم مقیدة خلف ظھورھم.  على ركبھم  كیف كان على المعتقلین أن یجثوا    P30وصف الموقف. فوصف    P30طلب فیدنیر من  
 كان ھناك شخص یضربھم. وفي بعض األحیان، كان ھذا الشخص یغادر ویعود مرة أخرى. و

ا كان  إذ عّما P30أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عن أسلوب محدد تم استخدامھ قبل التحقیق وسأل  P30أشار فیدنیر إلى أن 
للمحكمة. فأوضح   لنفس    P30یمكنھ شرح ذلك  للتحقیق تعرضوا  العلوي  الطابق  إلى  الذین اضطروا للصعود  أن جمیع األشخاص 

 . التحقیق تعرضوا لإلھانة والضرب قبل  حیث األسلوب: 

من غرفة التحقیق أثناء انتظاره. وأنھ    ا سمع إھانات وصراخً   P30إن    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة قائًال   بمحضر استشھد فیدنیر  
. حیث كان على المعتقلین االنتظار لثالث ساعات وأنھ كان یأتي سّجان كل خمسة عشر  جلسات التحقیقلم تكن ھناك فترات راحة بین  

 ذلك.  P30فأّكد دقیقة ویضربھم.  

معرفة ما إذا كان ینتج مقاطع فیدیو لقنوات عربیة أو أجنبیة،  أرادوا  ھم  إن   P30قال  ن معرفتھ منھ. فو المحقق  أراد  عّما  P30سأل فیدنیر  
 وما إذا كان أفراد من عائلتھ یشاركون في المظاھرات. 

أن الفرد كان    P30على رؤیة أي شيء [أثناء التحقیق]. فأوضح    ا كان قادرً   م معصوب العینین أ  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 معصوب العینین طوال الوقت من لحظة مغادرة الزنزانة حتى عودتھ. 

ھ من المؤكد أنھ كان  إن   P30قال  إذا كان باستطاعتھ إدراك عدد األشخاص الذین كانوا حاضرین أثناء التحقیق. ف  عّما  P30سأل فیدنیر  
 .  یقوم بضربھأمامھ شخص یطرح أسئلة، وشخص آخر خلفھ 

 المحقق باستخدام اإلشارات. ھ لم یسمع أي شيء، ولكن ربما قام  إن   P30قال  . فP30ضرب  ب أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك أوامر  

  فأشار تحدید التسلسل الھرمي بینھما.    P30كیف كان كال الشخصین یخاطبان بعضھما البعض وما إذا كان بإمكان    P30  سأل فیدنیر
P30  بضرب  السّجانأنھ في بعض األحیان، أمر المحقق إلىP30  .على قدمیھ من األمام ولیس من الخلف 

  P30أن الشخص الذي كان أمامھ طلب من الشخص الذي یقف خلف    P30من أین جاءت ھذه األوامر. فأوضح    P30  سأل فیدنیر
 بینھما. محدد  ھرمي بتحدید تسلسل  P30"سیدي". ولكن لم یقم  قولھ ب  P30أن یفعل ذلك، وأجاب الشخص الذي كان یقف خلف 

 ذلك.  P30فأّكد إلى الشخص الذي یقف خلفھ.   P30فیدنیر توضیح ما إذا كانت التعلیمات قد أعطیت من الشخص الموجود أمام أراد 

وكان یرتدي    لقب "سیدي"المحقق ب   أجاب ضربھ  قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن الشخص الذي    P30أشار فیدنیر إلى أن  
 ذلك.  P30فأّكد ].  الزي الممّوه" [الصاعقة زي "

تحقیق في غرف أخرى  جلسات  من    انھ أثناء التحقیق معھ، سمع أصواتً إقال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P30أشار فیدنیر إلى أن  
 أنھ سمع أصوات تعذیب وأسئلة قادمة من غرف تحقیق أخرى.  اذلك، مضیفً  P30فأّكد .  اأیضً 

من غرفة أخرى، وأنھ افترض أن المعتقلین   اصراخً سمع    P30إن    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، قائًال   بمحضر استشھد فیدنیر  
 ذلك.  P30فأّكد إذا كانوا یحملون أسلحة.   عّماوسأل  ،كانوا یصرخون ألنھم تعرضوا للضرب

  ا أنھ ُطرح علیھ نفس األسئلة مرارً   اذلك، مضیفً   P30إذا كان یعتقد أن ھناك فرصة النتھاء التحقیق. فنفى    عّما   P30  سأل فیدنیر
 منذ یوم والدتھ.  P30في كل تحقیق. وكان لكل محقق أسلوبھ الخاص: حیث قام أحد المحققین بذكر كل تفاصیل حیاة  اوتكرارً 

 ھ تم التحقیق معھ ثماني أو تسع مرات. إن  P30قال كم مرة تم التحقیق معھ. ف P30 سأل فیدنیر

ھ كان ھناك  إن   P30قال  من قبل نفس المحقق، أو إذا كان ھناك محققون مختلفون. ف  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا تم التحقیق مع  
 محققین مختلفین.

من خالل  ز بینھم  ھ مّی إن   P30قال  معرفة ما إذا كانوا مختلفین. ف  كان یمكنھإذا كان قد رأى المحققین وكیف    عّما  P30فیدنیر  سأل  
 في نفس الغرفة مرتین.  التحقیق معھفي غرف مختلفة، ولم یتم   التحقیق معھتم فقد باإلضافة إلى ذلك،  وأصواتھم.  
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یمینھ ویخبر    على   مقعد المتھمأن ینظر إلى    P30  فإنھ ینبغي علىمن المحققین،    الم یر أًی   P30أنھ على الرغم من أن    أوضح فیدنیر
 إنھ لم یر ھذا الشخص [أنور] قط.  قائًال ذلك،   P30نفى فھناك.  الذي یجلسإذا كان قد رأى الشخص ما المحكمة 

إذا كانت ھناك طرق أخرى للتعذیب    عّما  P30شرح للمحكمة كیف تعرض للضرب على قدمیھ، وسأل    P30أشار فیدنیر إلى أن  
اعتادوا  والعاریة  بأیدیھم وقبضاتھم  وأدوات السباكة والعصي  ب ضرب المعتقلین بالعصي وعلى  أن السجانین اعتادوا    P30. فأوضح  اأیضً 

 . اأبدً  الطرق بھذه  P30 ضربلم یتم  غیر أنھ ركلھم. 

من نفس    وجبتّي اإلفطار والعشاء كانتا  إن  P30قال  في الفرع. ف  بالطعامعن الظروف العامة والظروف المتعلقة    P30فیدنیر  سأل  
على    ا طبق واحد، لذلك لم یكن ذلك كافًی التشارك في  ، ولكن كان على ثمانیة إلى عشرة أشخاص  ا مطبوخً   اكان الغداء شیئً و.  الصنف

 اإلطالق. 

، لكنھ لم یمكث  اكیلوغرامً   15حوالي    خِسر أنھ    ا، مضیفً ذلك  P30فأّكد  أثناء اعتقالھ.    ا إذا كان قد خسر وزًن   عّما  P30فیدنیر  سأل  
 . اھناك لفترة طویلة جدً 

إذا كان ھناك قاصرون آخرون    عّما  P30تحدث عن طالب كانوا معتقلین في نفس الزنزانة غیره، وسأل    P30إلى أن    أشار فیدنیر
مداھمات في دوما    حدثت بعد  بینما  أنھ عندما وصل إلى الزنزانة كان ھناك رجل من بلودان وكان معھ طفل.    P30. فوصف  اأیضً 

 الجد واألطفال.  وفیھمتم اعتقال عائلة بأكملھا حیث ع األعمار. أن یجد معتقلین من جمی  للفردیمكن كان وحرستا و

 . تقریبًا في سن العاشرة أو الثانیة عشرة  ھ رأى أطفاالً إن  P30قال سأل فیدنیر عن عمر ھؤالء األطفال. ف

باب    أسفل أنھ رأى ذات مرة من خالل الفجوة الموجودة    P30أوضح  فنساء معتقالت.    اأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك أیضً 
نُقل اثنان من  ون الحجاب.  ی رتدی   كانت بعض المعتقالت حیث    –والمعتقالت    المعتقلینمجموعة من    الزنزانة كیف وصل إلى الفرع

،  أسیھماجروح في ر  اوكانت لدیھمالمقص،  استخدام  ب   ُجِرحا   اھمإن   P30قال  و .  P30الرجال الذین تعرضوا للضرب المبرح إلى زنزانة  
 . رأسیھما قد نُزعمن فروة  ا جزءً  إن حیث 

 أن الرجلین قد نُقال إلى زنزانتھ.  اذلك، مضیفً  P30فأّكد إذا كان قد رأى ذلك بنفسھ.  عّما P30 سأل فیدنیر

أن المجموعة التي وصلت إلى الممر أمام زنزانة    P30  فأوضحیتحدث عن الرجال أو النساء.    P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
P30  .نُقل رجالن إلى الزنزانة الجماعیة التي كان وكانت تتكون من رجال ونساءP30 ھا. فی   محتجًزا 

 ذلك.  P30فأّكد  تأكید أنھ لم یتم نقل أي امرأة إلى زنزانتھ.   P30طلب فیدنیر من 

النساء كان من بین  إحدى ذلك ألن زوج  P30 علمإلى زنزانة أخرى. حیث  لننُق نھإن  P30قال معرفة ما حدث للنساء. ف أراد فیدنیر
 . التحقیق معھمامن زنزانتھا ویتم  اأیضً  یتم إخراجھا ھي  ، كانللتحقیق الزوج تم نقلكان ی . وكلما P30المعتقلین في زنزانة 

قام    ولكن.  نّ عند وصولھ  الممرللتعذیب في    نضتعرّ   نّ ھإن   P30قال  ف.  لسوء المعاملةإذا كان النساء قد تعّرضن    عّما  P30سأل فیدنیر  
 لم یعودوا یرون أي شيء. وفحسب،  ع  االسم  المعتقلینكان بإمكان    لذلك،  P30بتغطیة الفجوة الموجودة أسفل باب زنزانة    السّجانینأحد  

 ذلك.  P30قد سمع عن العنف الجنسي ضد النساء في الخطیب. فنفى  P30أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

عدة مرات أخبروه أن النساء عادة ما یحتجزن  ل  اعتقالھمه المعتقلین الذین تم  ءزمال  إن  P30قال  فسأل فیدنیر أین كانت النساء مسجونات.  
   .ات منفردفي 

وكیف كّن یصرخن  وصف كیف تم تعذیب النساء في اللیل    P30إن    قائًال   االتحادیة،مكتب الشرطة الجنائیة    بمحضراستشھد فیدنیر  
علم من معتقلین آخرین ی   P30تحتوي على مرحاض بالداخل، وكان    المنفردات كانت  وفي الیوم التالي.    منفرداتإلى    لن. ثم نُقباستمرار

 . اإلفادة P30فأّكد . واحدة منفردةفي  محتجز أنھ في بعض األحیان كان ھناك أكثر من شخص 

علیھ وصف    فینبغيإلى أماكن أخرى،    P30ألنھ تم نقل    ار أن تركیز المحكمة سیكون على فرع الخطیب، ولكن نظرً ی أوضح فیدن 
. ثم نُقل إلى "فرع األمن العسكري"  ایومً  14أو  12ھ نُقل إلى "إدارة أمن الدولة"، حیث أمضى إن   P30قال ف.  باختصار تجاربھ ھناك 

كان  وبعض األشخاص نُقلوا إلى محكمة وأُطلق سراحھم.    إن  P30قال  وفي القابون، حیث أمضى مع معتقلین آخرین لیلة واحدة.  
[سجن]  إلى    المعلومات] وبالتالي، كان ال بد من نقلھ إلى ھناك. لذلك نُقل أوالً   ُحجبت في [ اموجودً   P30مكتب التسجیل المسؤول عن  

 الشرطة العسكریة لیوم واحد. لدى  البقاء    P30  كان على  وبعد ذلكالمعلومات].    ُحجبتإلى [نقل  البالونة في حمص، ثم إلى الجمیلیة، ثم  

قرر  وھ أطلق سراحھ من مكتب القاضي [المحكمة] حیث أُبلغ بالتھم الموجھة إلیھ.  إن   P30قال  فإطالق سراحھ.    حول  P30  سأل فیدنیر
ُ كانت  القضاة أن الفترة التي قضاھا في السجن   م لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الوثیقة  أنھ قدّ   P30ق سراحھ. وأضاف  طلِ كافیة، فأ

 القضاة في سوریا عند إطالق سراحھ. استلمھا من التي 

 [ما یلي ھي إعادة صیاغة للوثیقة التي تم عرضھا في المحكمة، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤیتھ.] 
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 إلى من یھمھ األمر،
  

ومن أھالي [تم حجب المعلومة]، عن   1989تم استجواب [تم حجب االسم]، والده [تم حجب االسم]، والدتھ [تم حجب االسم]، تولد 
 جرائم نقل أخبار كاذبة 

 . وتحقیر رئیس الدولة واإلساءة للقیادة السیاسیة والعلیا. وتقرر تركھ من قبل قاضي التحقیق في [تم حجب المعلومة] 

 27/05/2012 ُحجبت المعلومات] [  في  التحقیققاضي 
 

 ھ ُطرد من وظیفتھ ومن الجامعة. إن  P30قال حدث لوظیفتھ بعد إطالق سراحھ.   عّما P30فیدنیر سأل  

 ذلك.  P30إذا كان بحاجة إلى استراحة قبل استراحة الغداء، نفى  عّماعندما سألتھ القاضي كیربر رئیسة المحكمة و

 استجواب من قبل المدعي العام 

أنھ   اذلك، مضیفً  P30قد سمع أي شيء عن العنف الجنسي ضد الرجال في الخطیب. فنفى   P30أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
التناسلیة. ولكنھ لم یسمع أي شيء عن تعرض المعتقلین الذكور "لالغتصاب أو  ن آخرین للضرب على أعضائھم وتعّرض ھو ومعتقل

 أي شيء من ھذا القبیل". 

ھم تعرضوا للضرب عندما كان علیھم  إن  P30قال وصف الحاالت التي تعرض فیھا المعتقلون للضرب. ف  P30طلب كلینجھ من 
 الصعود إلى الطابق العلوي للتحقیق. 

كیف حاول السّجانون "الدوس"   P30أن یعرف بالضبط كیف كان یُضرب المعتقلون على أعضائھم التناسلیة. فأوضح  أراد كلینجھ 
 . المعتقلین التناسلیة ءأعضاعلى 

 إبقاء أرجلھم مغلقة.  ادائمً   أن المعتقلین كانوا یحاولون ا، مضیفً ذلك P30فأّكد .  اإذا كان ذلك متعمدً  عّماسأل كلینجھ 

 ذلك.  P30واحتجازه. فنفى  بالقبض علیھ  P30أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان قد تم إبالغ عائلة 

 م یكن بإمكانھاأن عائلتھ ل P30أوضح فمعلومات حول مكان وجوده. الحصول على طلبت قد  P30 عائلةإذا كانت  عّماسأل كلینجھ 
  اعتقال تم قد أنھ ب  P30شقیق   خبرقام بخیانتھ أالذي  P30زمیل  غیر أن . ا یشاركون في المظاھرات أیضً ، حیث كانوا أحدسؤال أي 

P30. 

  آثارھ كان یعاني فقط من إن  P30قال ف.  اعتقالھ اء قد عانى من أي آثار نفسیة أو جسدیة جرّ  P30أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
حتى تلك    ولكنھ، 2018 عام كذلك إنھ حاول الحصول على عالج في  P30قال و. تراوده ال تزال الكوابیس أن انفسیة، موضحً 

اللحظة بالذات في المحكمة لم یتحدث بصراحة عن ذلك [محاولة العالج من الصدمة النفسیة التي تعرض لھا] من قبل. وأضاف  
P30  نسیان األمر أنھ حاول.   

أنھ حتى في بدایة عالجھ، كان من الصعب   P30إذا كان یرید مشاركة ما حدث معھ بعد العالج. فأوضح  عّما P30سأل كلینجھ 
   علیھ التحدث عن تجاربھ.

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

مع مكتب الشرطة الجنائیة    P30إذا كان من الصحیح أنھ تم ذكر اسم أنور رسالن خالل جلسة استماع  عّماسأل محامي الدفاع بوكر 
 ذلك.  P30فأّكد االتحادیة. 

االسم، ولكنھ لم یتحدث عن أي   قام بذكرھ إن  P30قال . فا إذا كان قد ذكر اسم أنور في أي سیاق آخر أیضً  عّما  P30سأل بوكر 
 تفاصیل. 

تواصلھ مع  بمجرد  ذلك، وقال إنھ  P30فأّكد . يمحامتواصل مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ قال ل  P30أشار بوكر إلى أن 
 ذا المحامي، انضم إلى القضیة الحالیة [كمدع] بمساعدة ھذا المحامي. ھ

 ي.ّن ھ كان أنور البُ إن  P30قال أراد بوكر أن یعرف من كان ھذا المحامي. ف

  P30مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. فنفى  P30قبل جلسة استماع  اشخصًی   أنورقد التقى مع   P30إذا كان  عّماسأل بوكر 
 إنھ قابلھ فقط بعد فترة طویلة من الجلسة.  ذلك، قائًال 

 معلومات إلى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  P30م ھما التقیا بعد أن قدّ إن  P30قال أراد بوكر أن یعرف متى التقیا بالضبط. ف
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  P30فأّكد مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  P30قد التقیا فقط بعد جلسة استماع البُنّي وأنور  P30كان  إذاأراد بوكر تأكید ما 
 ذلك. 

 ]. 2020الماضي [ھ كان في العام  إن  P30قال . فالبُنّي وأنور  P30أراد بوكر أن یعرف متى التقى 

بوكر لیسأل   وتابعأنھ سمع اسم أنور رسالن من شخص في المعارضة.  اذكر سابقً  P30أوضح بوكر أنھ طرح ھذه األسئلة ألن 
P30  أوضح ف.  أنور رسالنكیف تعرف على اسمP30  .أنھ سمع االسم في وسائل اإلعالم 

في   التحقیق قسم ھو رئیس  رسالن  أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أن أحد أصدقائھ أخبره أن أنور P30أشار بوكر إلى أن 
  قال إن أي شخص حیث  .  رسالن  أنور قام بتغطیة القضیة المرفوعة ضد  اأن صدیقھ كان صحفًی   ا موضحً  ذلك، P30فأّكد الخطیب.  

]، فعلیھ  2012 سبتمبروأیلول/  2011مارس آذار/في الخطیب بین  اعتقالھیعرف أي شيء عن اإلطار الزمني ذي الصلة [تم  كان
 االتصال بھ [الصحفي]. 

أن   اموضحً  ذلك، P30فأّكد  في ذلك الوقت.   بالتواصل معھ P30 قامالذي  البُنّي  أنھ لم یكن أنور اإذا كان صحیحً  عّماسأل بوكر 
 ي.ّن أنور البُ  لم یكنولكنھ  للمعارضة،ینتمي كان الشخص الذي تواصل معھ 

مع   P30 تواصل بعد أن  التواصل معھ P30طلب من البُنّي   معرفة ما إذا كان من الصحیح القول بإن أنور اأراد بوكر أیضً 
 . ذلك P30فأّكد الصحفي من المعارضة. 

عبر الفیسبوك.   البُنّي أنھ تواصل مع أنور P30أوضح في. ّن وبین أنور البُ   كان حلقة الوصل بینھعن الشخص الذي  P30سأل بوكر 
 في النھایة. باالتصال بھ  P30 وقام رقم ھاتفھ  P30 البُنّي حیث أعطى أنور 

 عدم وجود وسیط.  P30فأّكد وسیط بینھما.  ال یوجد   أراد بوكر معرفة ما إذا كان بالتالي

كان یبحث عن أشخاص لدیھم معلومات عن القضیة  البُنّي  ن أنورأأخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  P30أشار بوكر إلى أن 
 التواصل معھ لرفع قضیة.  2012و 2011قال إنھ على كل من اعتقل بین عامي البُنّي  أن أنور  P30[ضد أنور رسالن]. فوصف 

الذي أحالھ بعد ذلك إلى "المركز  البُنّي  بأنوركیف اتصل   P30ذكر . فاشخصًی البُنّي  قد قابل أنور   P30إذا كان  عّماسأل بوكر 
 األوروبي". 

  ا )" الذي ذكره أیضً ECCHRیقصد "المركز األوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق اإلنسان (  P30أراد بوكر معرفة ما إذا كان 
 ذلك.  P30فأّكد خالل جلسة استماع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. 

 . المركز األوروبيھ تحدث مع محامیة في إن  P30قال ف.  في المركز األوروبي مع من تواصل   P30بوكر  سأل

 من تذكر اسمھا، ولكنھ أضاف أنھ ال یزال یحمل رقمھا.  P30إذا كان اسمھا السیدة كالین. فلم یتمكن  عّماسأل بوكر 

أنھ في ھذا   P30أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كیف تواصل مع العدید من المحامین. فأوضح  P30أشار بوكر إلى أن 
الذي أرسلھ بعد  البُنّي  نورمع أ كذلك أنھ تواصل أوالً  P30السیاق أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عن السید كالیك. وأوضح 

 ذلك إلى المركز األوروبي، وبدأوا في النھایة بربطھ بالعدید من المحامین.  

ھ یعرف بأنھ رئیس المركز [المركز األوروبي للحقوق الدستوریة  إن  P30قال إذا كان یعرف ولفغانغ كالیك. ف عّما  P30سأل بوكر 
 وحقوق اإلنسان]. 

باتریك  قام   بل یقم بالتواصل معھ. لم ولفغانغ أن  P30. فأوضح P30أراد بوكر معرفة ما إذا كان ولفغانغ كالیك قد تواصل مع 
 .  بالتواصل معھ [كروكر]

ھ رأى المحامیة لمرة واحدة فقط خالل جلسة االستماع مع مكتب  إن  P30قال على اتصال بمحامیة. ف P30إذا كان  عّماسأل بوكر 
 الشرطة الجنائیة االتحادیة. 

 ذلك.  P30قد رآھا مرة أخرى في وقت الحق. فنفى   P30أراد بوكر معرفة ما إذا كان 

إحالتھ إلى محامیھ الحالي   ت المحكمة كیف تم  P30أخبر ف. كالینإذا كان على اتصال بولفغانغ كالیك أو السیدة  عّما  P30سأل بوكر 
 أي محامین آخرین. لتواصلھ مع كن ھناك حاجة ی ]، لذلك لم بانز [السید

إلى محامیھ السید بانز. [جرت مناقشة قصیرة بین محامي المدعي بانز ومحامي الدفاع بوكر].   P30أراد بوكر معرفة من أحال 
، وسأل  شارمر، نإنھ سیكون من الطبیعي مقابلة أكثر من محام واحد. كما تدخل محامي المدعی  ، قائًال شولتس نتدخل محامي المدعی و

 بوكر عن نوایاه في طرح ھذه األسئلة. 

 .P30لـقال بوكر إنھ لیس لدیھ المزید من األسئلة  فطلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من بوكر توضیح سؤالھ. 
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 بعدما قامت كیربر بسؤالھ. وقرر البقاء في قاعة المحكمة كشاھد.   P30 ُصرفَ 

 

  25و  24رسالة برید إلكتروني من شاھد إلى األطراف. وأوضحت أن الشاھد الذي تم استدعاؤه لیومي  ل اوزعت القاضي كیربر نسخً 
الآذار/مارس فضّ  التي كان من  الجلسة  إلغاء  وبالتالي، سیتم  المحكمة.  في  بشھادتھ  اإلدالء  في  ل عدم    مارس /آذار  25مقرر عقدھا 

في    عنھ  واستدعت المحكمة مفتش مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي سبق لھ مقابلة ھذا الشاھد لإلدالء بشھادتھ في المحكمة بدالً 
 . مارس /آذار 24

 

 بعد الظھر.  2:10ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 . 2021آذار/مارس  24المحاكمة القادمة في  ستُعقد

 


