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 محاكمة أنور رسالن

 كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 
 لمراقبة المحاكمة 33التقرير 
 2021نيسان/أبريل،  15و  14تواريخ الجلسات  

  
  

 للتعذيب.  أوصافًا الشهادات بعض تتضمن تحذير:
 

 1:الملّخص/أبرز النقاط

 2021نيسان/أبريل،  14  – اليوم التاسع والستون للمحاكمة 

عاًما، أنها التقت وعائلتها مع أنور بينما جرى البحث عن   28، وهي سيدة سورية تبلغ من العمر P32في معرض شهادتها، قالت  

بشهادتها حول اعتقالها في الفرع، واصفة تفاصيل ما تعرضت له من تعذيب   P32في فرع الخطيب. كما أدلت  المعتقلتين  شقيقتيها

جنسي. وتحدثت أيًضا عن لقاء آخر جمعها بأنور أثناء اعتقالها، مدعية أنه رفض طلب نقلها من السجن االنفرادي لكيال تفقد وعنف 

 عقلها.

 2021نيسان/أبريل،  15 –اليوم السبعون للمحاكمة 

العامين، أجابت    نقبل المّدعيمن    . وعندما سُئلت P32تال محامو دفاع أنور إفادته موّضحين روايته عن اللقاءات التي أجراها مع  
P32 كان ينفي  كل ما قالته للمحكمة. على إفادة أنور بأنه من الغريب أن تكون مضطرة للدفاع عن نفسها ضد تهم موجهة من مجرم 

هم بارتكاب جرائم وقع ضحيتها إلبالغهم بأن شهادات المّدعين السابقة أدت إلى إمكانية توجيه التّ   الطرفينتال القضاة إخطاًرا على  
المدعون كجرائم عادية بموجب القانون الجنائي األلماني المحلي. كما سيطلب القضاة خبيًرا في القانون السوري لبحث القضايا المتعلقة 

رط المزعوم ألنور  بالجرائم المزعومة. وقرأ المّدعون إفادتهم رًدا على طلب الدفاع للحصول على أدلة إضافية يُزعم أنها تدحض التو
. حيث قال المّدعون إنهم ال يؤيدون هذا الطلب ألن الشهود المقترحين لن يكونوا مناسبين لإلدالء بشهاداتهم  251في أمور خارج الفرع  

في هذا الصدد، ولن تقدم شهاداتهم معلومات جديدة. وفّضل شاهد آخر كان يفترض أن يدلي بشهادته في إحدى الجلسات التالية عدم 
اإلدالء بشهادته في المحكمة بسبب مخاوف بشأن سالمة عائلته، على الرغم من إجراءات الحماية التي اقترحتها المحكمة. وطلب أحد  

 المّدعين أن ينسحب من المحاكمة بصفته مّدعيًا.

 

 2021نيسان/أبريل،  14  – اليوم التاسع والستون للمحاكمة 

وطلب أحد الصحفيين المعتمدين الوصول إلى الترجمة ،  وستة صحفيين  رة أشخاصعشصباًحا بحضور    9:30بدأت الجلسة الساعة  

 .كلينجه وبولتس  العامان انالمّدعي  االّدعاء العامومثّل . محكمة من بين الحضورام ورسّ  P30العربية. وكان 

 P32 2شهادة  

وتعيش في سويسرا    اعامً   28إنها تبلغ من العمر    P32بحقوقها وواجباتها كشاهدة. قالت  تم إبالغها  ، ود. كروكر،  هامحامي  P32رافق  

 .المتَّهموال تربطها صلة قرابة أو زواج ب

 استجواب من قبل القاضي كيربر 

 

 الواردة بين عالمتي المعلوماتو"في هذا التقرير، ]المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا[  1

العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ . يرجى "اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون
 وإنما هو مجّرد ملّخص غير رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشهود. 

رجم وقد قامت في بعض األحيان بتصحيح المترجم وتذكيره بأنه لم يت ،منفعلة خالل الشهادة بأكملها 23Pمالحظة من مراقب المحاكمة: كانت  2

 نهاية جملتها.
 

https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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( مقابلة  BKAاأللمانية )  تحاديةأجرى مكتب الشرطة الجنائية االكيربر استجوابها بالتذكير بأنه قد سبق و  القاضيت رئيسة المحكمة بدأ

مع النظام السوري.    نزاعوصف اعتقالها في سوريا واألحداث التي أدت إلى اعتقالها وكيف دخلت في    P32  من   تطلب. وP32  مع

قبل وصف    صيلالتف  اإنها أرادت ذكر هذ  P32. وقالت  2011  مارس،/آذار  15اعتُقلت في    [1]الشقيقة    شقيقتهاأن    P32أوضحت  

 P32طفاًل. كما أشارت   50وقعت مجزرة الحولة في حمص، وأودت بحياة    ،2012  مايو،/أيار  25تجربتها. وتابعت موضحة أنه في  

تم تنظيم اعتصام إلدانة المجزرة.   2012  ،مايوأيار/  27وفي يوم األحد الموافق    جمعة،كان يوم    2012  مايو،أيار/  25إلى أن يوم  

مع   االعتصام  الطفلوتزامن  وفاة  االسم]  ذكرى  اعتصام  ووآخر  P32وشاركت  [.  ُحجب  في  بدمشق.  في  ن  حمل  حيث  الطلياني 

تب عليها  الفتة كُ  P32 رفعت و لالفتات مجزرة الحولةاالتي كُتِبت على شعارات ال أدانت  [.ُحجب االسم المتظاهرون الفتات وصورة ] 

 . فحسب من إرهابيين ومسلحين تألفترواية النظام القائلة بأن الثورة  " طاعنة بصدق"أطفال الحولة ليسوا إرهابيين

وهم يحملون الفتاتهم    قفواو  ، بليهتفون  المتظاهرون. ولم يكن  إلى أن عيارات نارية قد أطلقت بعد بضع دقائق فقط  P32أشارت  

على    طلقت دلياًل أُ التي  العيارات النارية  ، وكانت  قامأن االعتصام سيعلى علم بأن النظام كان    اإنهم اكتشفوا الحقً   P32فحسب. قالت  

  . الروضة قرب الطليانيمنطقة  إنها ذهبت إلى    P32  هرب المتظاهرون. قالت  األولى،  عيارات الناريةطلقت الأُ عندما  و  هذه المعرفة.

أنها    P32  اأخبرتهمفتفعله هناك.  كانت  عّما    وسألوهانارية  لم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس. أوقفها ضابطا أمن على دراجة  و

اسمها قاال "آه! أنت    قرآعن هويتها وعندما    P32  ابطانسوق(. ثم سأل الضللتكانت في السوق )كانت المنطقة معروفة بأنها منطقة  

المحكمة أنها كانت ترتدي نظارات في ذلك اليوم. عندما صفعها    P32" أبلغت  جئتنا بِِرجلَيك."  :وأضافا مهّددين"  [1]الشقيقة  شقيقة  

مكتب    شارع وعلى يمينه  وجود  ها[ييدمستخدمةً  ]  P23انكسرت نظارتها وبدأ أنفها ينزف. كما وصفت    وجهها، أحد الضباط على  

ها على الجلوس على  اإلى الداخل وأجبر  P32موظفي العقارات بالقوة، وسحبا    المبنى منقام ضابطا األمن بإخالء    حيث  عقارات.

جلست  ووجهها.  ا موجها إياها صوب  وصوب اآلخر بندقية نحوه  لنقلها،حافلة صغيرة  األمن اتصل ب  ضبّاطإن أحد    P32  تكرسي. قال

P32   إلى    اسحب الزناد، مشيرً   د صوت قلّ ]  لكنت   لي،   امتروكً   مصيرك  كان لو  ،  وهللاالواقفين "  ضبّاطعلى الكرسي عندما قال لها أحد ال

   سيقتلها[".كان أنه 

، حيث حاولت  P32أن والدتها كانت في االعتصام أيًضا. إال أنها لم تحضر للتظاهر، بل ألنها كانت قلقة بشأن    P32كما أوضحت  

P32  وقالتضابطي األمن لكنها لم تستطع الوصول إليها.  وصولاالتصال بوالدتها قبل P32  األمن، رأت  حافلة أنه بمجرد وصول

بالداخل،   األسفل.  يد  ورأت.  كذلك   وهاأُخذحيث  والدتها  إلى  تنظر  وكانت  ظهرها  خلف  والدتها  بالمعتقلين وي  مليئة  الحافلة  كانت 

  ضبّاطولم ترغب في أن يعرف الكبيرة  أن قضيتها قد تكون    P32اعتقدت    ولوهلة قصيرة.  خاليًاوالمعتقالت وكان المقعد بجانب والدتها  

  ا ا إلى بعضهمتنظرثم  إذا كان يمكنها الجلوس بجانبها.عّما   من والدتها، وسألتها P32اقتربت  ذلك،تتدخل. ومع  لملذلك  والدتها، هاأن

[.  40فرع حافظ مخلوف ]القسم    حيث يقع  األبيضر  الجس  باتجاهلبضع دقائق    قد تحركت إن الشاحنة    P32  تقالو.  يتاالبعض وبك

صر من  اعن  وذكرت وجود  الصعود إلى الطابق العلوي.كان عليهم  و  ،ة عند وصولهم إلى القسمالشاحننزلوا من  م  أنه  P32  أضافت

  الذين يصعدون الساللم راحوا يضربون الناس ]المعتقلين[  و   .من الشباب قوات األمن  عناصر    كان   . على الساللم  بكثافةقوات األمن  

كان على جميع المعتقلين مواجهة   اإلجراء، إنه بعد هذا    P32  ت حتى وصل المعتقلون إلى ممر صغير في نهاية السلم. قال  يًداشدضربًا  

 حولهم.كان يدور حتى ال يتمكنوا من رؤية ما  بأيديهم،الحائط وتغطية أعينهم 

حاماًل معه العديد من األوراق والمستندات.    أتىوقد    مسؤول تكنولوجيا المعلومات في القسم،  تحدث معها إن هذا حدث عندما    P32قالت  

وقام بأخذ  تت اآلن إلى القسم بنفسها.  د أقنها  أنها مطلوبة وأ  علمها كما لو كان يريد أن ي  ،P32لـ  تعودأخبرها أن جميع األوراق  حيث  

صرخ و  ،اعبيدً   كانواالتي قالت فيها إن جميع الموالين للنظام  على الفيسبوك    P32إحدى منشورات    مجموعة من األوراق، وتال منها

عن استخدام هذه الكلمة في قاعة المحكمة،    P32ضابط تكنولوجيا المعلومات في وجهها "هل نحن عبيد، أيتها العاهرة؟". اعتذرت  

المخابرات.   جهزةفي أ   المستخدمة  اسوءً  األقل  قاعة المحكمة يعرف أن هذه كانت واحدة من الكلمات   كل من فيمضيفة أنها تفترض أن  

  P32ساعات. وصفت    10لمدة    فيها  اضطررن للبقاء  الفتيات إلى غرفة  اقتيدتحيث  فصل الرجال عن النساء.  أنه تم    P32  أضافت

ت في حالة هستيرية  . قالت إنها كانا. ثم رأت رجاًل اعتقدت أنه شرطي وطلبت منه هاتفً لتحقيق معهاكيف طلبت استخدام المرحاض قبل ا

أخبرته أنها ستعطيه   المقابل، ستقدمه له في  عّما    P32بشكل عاجل. عندما سأل الشرطي    شقيقتهاألنها أرادت التحدث إلى والدها أو  

  3. إلى الغرفة التي أتت منها P32"كل ما يريد". سمح لها بإجراء مكالمة وعادت 

" قد حقق معها ]مسؤول تكنولوجيا المعلومات، انظر السياق أعاله[. دخلت  الفيسبوكالشخص الذي اخترق حسابها على  إن "  P32قالت  

الفيسبوك الخاص بها من خالل عنوان بريدها اإللكتروني    ها معمكتبه حيث كان ينتظر شخص آخر. ثم طلب الوصول إلى حساب 

 P32خطيرة تؤدي إلى السجن. أوضحت   جريمة  وأن تلكأنها حاولت رشوة ضابط شرطة،  P32الشخص هذا  علم أ وكلمة المرور.

بشخص يعيش في الخارج متخصص في تكنولوجيا المعلومات وكان   كانت على اتصالللمحكمة أنها بسبب مشاركتها في المظاهرات، 

يقوم هذا الشخص    حيث   أجهزة المخابرات باعتقال شخص ما،  المتبع عند قياماإلجراء    P32  أوضحتيعرف متى أرادت التظاهر.  

الذي يعيش في الخارج[ إلبالغهم أنه تم القبض على هذا  P32هذه إشارة لآلخرين ]مثل صديق  ثم أصبحتبإغالق هاتفه على الفور. 

وجيا المعلومات في  نها أخبرت مسؤول تكنولإ  P32  قالت.  الفيسبوكالشخص حتى يتمكن األصدقاء من حذف حساب الشخص على  

 

 بإجراء االتصال أم ال. P32مالحظة من مراقب المحاكمة: لم يتضح إن قامت  3
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 ولكنهحسابها على الفيسبوك.  يتمكن من الوصول إلى    إال أنه لم.  لحسابها على الفيسبوكالفرع بعنوان بريدها اإللكتروني وكلمة المرور  

 . الخاص بها اإللكتروني العادي دبريالفتح حساب  تمكن من

المعلومات[(. وكانت    تجبالمهاجرين )]حُ   تنسيقية حيإلى    تهالأرسبريد إلكتروني    رسالة  أنه في أحد المجلدات كان هناك  P32  أضافت

[ في  ُحجبت المعلوماتمساعًدا في كلية ] أستاذًا  عن شخص كان    تنسيقيةإلى ال  P32التنسيقية مسؤولة عن تنظيم المظاهرات. كتبت  

أبلغت   ،رسالة البريد اإللكترونيفي  والبريد اإللكتروني.  رسالة  صورته في    P32  تأرفقوقد  [.  االسم  ُحجبكان اسمه ]و جامعتها.  

P32  لـ   اتسليم الناس إلى قوات األمن. وفقً بهدف  أن هذا الشخص شارك في مظاهرات    تنسيقيةالP32،    فقد ذكرت بالتفصيل أن هذا

هذا    م"إذا رأيتللتنسيقية    P32 ت. قالبسبب ذلكوأنه سيكون هناك العديد من الضحايا  في المظاهرات    كيشارتظاهر بأنه  كان يالشخص  

لما    اوفقً   ذلك،ضد قوات األمن. ومع    اللمحكمة إن المحقق عّد هذا البريد اإللكتروني تحريضً   P32المظاهرة". قالت    واالشخص أوقف

لجيش السوري الحر في دمشق ]مما يعني  أو لسلحة  وجود أللم يكن هناك وحتى يومنا هذا  يعلم الجميع أنه منذ بداية الثورة    ،P32  قالته

  المعتقلين اآلخرينإلى  P32 تاد ع[. على اإلطالق اأنه من الواضح أن التحريض المزعوم كان غير فعال وال يمكن اعتباره تحريضً 

انتهى حوالي  تحقيق  ، لكنها لم تتذكر معظمها. أوضحت أن التحقيقة أن الكثير من األشياء حدثت أثناء الالمحكم  P32أبلغت  ثم  بعد ذلك.  

في االعتصام.    وتم أخذظهًرا    12:00الساعة   الذين شاركوا  المعتقلين  )لم    نساءتسع    تصلفُ وجميع  الرجال  عدد    P32تذكر  تعن 

إنها ال تعرف   P32. قالت عند وصولهم كان عليهم النزول إلى الطابق السفليوإلى الخطيب.  شاحنةفي   اجميعً  ونُقلوا الرجال هناك(.

 حظيرة حيوانات.على أحسن تقدير ب وصفه يمكنلكن و الفرع،كيف تصف 

أنها كانت    P32أجابت  فإذا كانت معصوبة العينين أو كانت قادرة على رؤية ما كان يحدث حولها.  عّما    P32سألت القاضي كيربر  

  P32تهوية. ووصفت  أنه لم تكن هناك  رائحة الدم والبول والمراحيض عندما دخلت الفرع، مضيفة    P32قادرة على الرؤية. ووصفت  

إلى المكان الذي يوجد فيه طبيب الفرع. كما كانت هناك    انعطاف يمينً النزول إلى الطابق السفلي واال  معتقلينكذلك كيف كان على ال

قاماممرضت األحمر.  الهالل  من  األ  ةً واحدقالت  المعتبتفتيش    تان  دور    خرىتلو  جاء  قالت  P32حتى   .P32  على جميع إن كان  ه 

شعرت باإلهانة  ها  أن  P32  أضافتواحدة تلو األخرى لتفتيشهن.    هنألخذ  ان تأتيانالممرضتكانت  و  الطبيبفي مكتب    التجمع  المعتقالت

[.  اجنسيً   من كونها انتهاكًا ]اعتداءً   أقرب  مالبسها، وتم تفتيش مناطقها الحساسة بطريقةكل  ألنها اضطرت إلى خلع    التفتيش  نتيجة  الشديدة

 . ايسارً توجهن هذه الغرفة و تالمعتقال تغادرالتفتيش، انتهاء بعد و

قامتا بتفتيش كل إن الممرضتين    P32بالتفتيش. قالت    قامتن  مَ   يهالممرضة  أو    الطبيبأرادت القاضي كيربر معرفة ما إذا كان  

كان هناك  لتو( ول  نمعتقالت )وصل  تسع إنهن كّن  P32 قالتعن في زنزانة جماعية بعد ذلك. ِض . وأضافت أن المعتقالت وُ قالتالمعت

 بالحشرات، إن الزنزانة بها جدران وأرضية وبطانيات وكانت مليئة  P32في الزنزانة الجماعية لإلناث. قالت عتقلة م 17ما مجموعه 

إلى ثالث مجموعات للسماح لكل مجموعة بالنوم  نلذا انقسم جًدا، اكان المكان صغيرً ووخاصة القمل الذي كان يعشش في البطانيات. 

كيربر وتابعت[   P32شكرت  و  ،ن احتاجتأنها تستطيع شرب الماء في أي وقت إ  P32كيربر    القاضيلمدة سبع ساعات. ]أخبرت  

من جميع الخلفيات: وفيهن الفتيات    بل كانت المعتقالت  الجماعية،في الزنزانة    حسب ف  ات سياسي  تنايكن هناك سجتإلى أنه لم    مشيرة

  اهنإحد  تكونألنه من الممكن أن    البعض، ن  مع بعضه  نبما يكفي ليتحدث  الوضع مالئما لم يكن  وكن هناك بسبب تهم الدعارة.    تيالال

 لنظام. لة بعتا

على    نها كانت قلقةأ  P32  وأضافتنها تضع كل ما وصفته للتو في كفة، ووجودها مع والدتها في كفة أخرى.  إللمحكمة    P32قالت  

أن البقاء هناك  أخبرتها    P32والدة    إال أنوالدتها أنها ستعترف بأي شيء إلبعادها عن المشاكل.    P32. أبلغت  بشكل مستمر  والدتها

تأثرا وغلبت عليها مشاعرها[.   P32 أبدت ] عنها أمامها أفضل من البقاء في الخارج وعدم معرفة أي شيء  P32والقدرة على رؤية 

[. شديد المرارةكان من الشجرة ] فطِ من الزيتون قُ  اطبقً  السّجانينكانت ليلة عيد ميالدها عندما أحضر أحد  ه صادف أنإن P32قالت 

الميالد  التالمعتقيالتها  مزلها  ت  غنحيث   في  أغنية عيد  أثر  الم  P32  ت. أوضحيًاعاطف  P32  مما  الزنزانة عتقالت  أن جميع  في 

التحقيق معها  لم يتم    تيال  P32  باستثناء  ،نوصوله في اليوم األول بعد    نمعه  التحقيقفي االعتصام قد تم    نعليه   قُبض  لواتيالجماعية ال

 محققها شخص مهم وسيأتي في اليوم التالي. أجابها بأن ف. عن موعد التحقيق معها  السّجان P32سألت ا بعد ستة أيام. لذ الإ

أن يديها    P32. أوضحت  اتخرياأل المعتقالت  حقق مع  كان محققها مختلفا عن الذي  و بالفعل في اليوم التالي.    P32  تم التحقيق مع

إن   P32(. قالت  من ذلك األمر  ا لم تكن متأكدة تمامً   P32لم تكن معصوبة العينين )وخلف ظهرها بشريط بالستيكي.    تينمقيد  اكانت

ن هذا هو سبب  إللمحكمة  P32شادي الجلبي. قالت معها بِِذكر حقق   الشخص الذي بدأ وأنور ]رسالن[.  لم يكن من قبل التحقيق معها 

  مظاهرة التيال   أن   ت اعتُقلت في مظاهرة من قبل شخص يُدعى شادي. وأضاف  شقيقتهاأن    كما أوضحت   ا أيضً   شقيقتهاذكرها العتقال  

على  ما زال    ه المظاهرةمقطع فيديو لهذحتى أن هناك  .  ، كما اشتهرت شقيقتهاةالثورفي بداية    مشهورةأصبحت  شقيقتها    اعتُقلت فيها

. أعلن الجيش  [1]الشقيقة  اعتقلهو من أن هذا الشخص كان من المعروف الفيديو. لذلك مقطع شادي في   حيث يمكن رؤيةاإلنترنت. 

  خارج البلد   كانت  [1]الشقيقة  أن    P32  ت". أوضح[ 1شقيقة  ]الالسوري الحر في داريا ]الغوطة الغربية[ أنهم "قتلوا شادي من أجل  

وفقًا للمظاهرة األولى.  اأصبح رمزً  [1]الشقيقة اسم   إال أن اإلطالق،لم تكن على اتصال بالجيش السوري الحر على  P32وأن عائلة 

  ذلك،"جماعة تطلق على نفسها اسم الجيش السوري الحر". ومع  التي قامت بها    شطةنفإن عائلتها لم تكن على علم بهذه األ  ،P32لـ

  ضبّاطل امهمً  كان على ما يبدو شاديإن  P32قالت شادي. واتهامها بالتحريض على قتل رفيقهم   P32قررت األجهزة األمنية اعتقال 

كذلك كيف أخبرها المحقق أن    P32. وصفت  أن تلعب هذا الدور  P32  من   وأرادوااألمن اآلخرين وكانوا يبحثون عن كبش فداء،  

  أصبحت بعض المصطلحات السيئة للغاية التي    همااستخد  كما وصفت  األقل،لعشر سنوات على    عقابه السجنالتحريض على قتل زميله  

 معروفة للجميع في قاعة المحكمة.
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سوف    ها إنهقيل ل   حيث  ع خمس أوراق.، موضحة أنه كان عليها توقيذلك  P32فأكدت  .  P32إذا كان المحقق قد هدد  عّما    سألت كيربر

 موت شادي. بسبب " الحقتها"بم وسيقومون، حال عدم توقيعها يتم تعذيبها

و  قالت للت  كما  – ، مضيفة أنه  ذلك  P32فأكدت  .  قبوت للتهديد بالتعذيب في التعّرضإنها    اقالت للشرطة سابقً   P32كيربر أن  أضافت  

 هددها بالتعذيب. قدف – 

 قائلة "لم يكن هناك سوى اغتصاب لفظي". ذلك P32  نفتكذلك. باالغتصاب   تددقد هُ إذا كانت عّما  P32سألت كيربر 

ووصفت %".  100أن هذا "صحيح    P32  تأكدفقد هُددت باالعتقال لفترة طويلة.    P32، متسائاًل عن صحة أن  فيدنيرتدخل القاضي  

آخر مع  اساخنً  االشاي أو مشروبً يحتسي أحدهم كان  [.من اليدين لتعليقاح ]بْلشَّ عن طريق اوتعذيبها  في القبو أخذها إلى الطابق السفلي

ت للضرب أثناء تعليقها  تعّرضكذلك أنها    P32على بطنها. أوضحت  ما زالت  إن الندبة    P32عليها. قالت    سكبهالشخص الذي عذبها و

إخبار الشرطة   اإنها تتذكر سابقً   P32قالت    وُضربت على قدميها.   عليهوقيّدت    خشبي    على لوح    تمددالكان عليها  ها. ثم  يمن معصم

في  تعّرضبأنها   تتذكر ذلك  لم  لكنها  بالكهرباء،  للتعذيب  المحكمة.  تحديًدا  اللحظة  تلك  ت  أيضً إ  P32  قالتفي  نسيت  تم    ا نها  إذا  ما 

إلى   أو إعادتها  للمحقق  العلوي  الطابق  إلى  قالت  اصطحابها  التعذيب.  انتهاء  الجماعية بمجرد  إلى    P32الزنزانة  إنها عندما عادت 

إنه كان  P32قالت   والدتها.  السّجانهناك ستة أيام قبل أن يستدعي  ومكثت. آثار الضربالزنزانة الجماعية، ظهرت عليها العديد من 

 . في ذات الوقت شعرت بالحزن  لكنهاألنها كانت سعيدة بإطالق سراح والدتها شعورا غريبا 

  عُلقت إنها    P32قالت  ف  .الباب  أم علىالسقف    م منأالحائط  على  : على سبيل المثال،  بالضبط P32  كيف عُلقت  سألت القاضي كيربر

 من السقف. 

 مشوهة.  في ذهنها إن الصورة ةً قائل  ،التذكر P32 تستطع: على سبيل المثال باستخدام الخطافات. لم P32 عُلقتكيربر كيف   تسأل

  ت قالفاللوح الخشبي.  ما حدث على  وصف    P32الكهرباء وطلبت من  ب  موقف التعذيبإلى أنها ال تتذكر    P32  إشارة  كيربر  ذكرت

P32 بالطرف العلوي من اللوح الخشبي. قد ربطتا يهاساق وإن ، مرتفعًا لألعلى  كان إن أحد طرفي اللوح الخشبي 

ض  عّما إذا كان صحيًحا سألت كيربر   ت للضرب على قدميها. تعّرضأنها  P32أكدت فللضرب في هذه الوضعية.  P32تعرُّ

 قبله.  تحدث اإنه P32أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت هذه الحادثة قد حدثت قبل أو بعد االعتداء الجنسي. قالت 

 سائل  هم قاموا برش  أنها ُضربت على بطنها وأن  P32أكدت  فت للضرب أثناء تعليقها.  تعّرضقد    P32إذا كانت  عّما    سألت كيربر

 عليها.   ساخن  

فيلُمست"قد    P32  كانتإن  معرفة    ت كيربرأراد الموقف  "  نفت  هذا   .P32    إذلك كثير من اإلهانات  لل"فقط"    تتعّرضنها  قائلة 

 واإلذالل.

 .ذلك P32فأكدت   ، السّجاناسم  تذكر P32 إن كانتر كيربسألت  

غضب وأبو عيطة و  استخدموا أسماء مستعارة عوضا عن أسمائهم الحقيقية مثل أب  السّجانينإن    P32قالت    ،كيربر معرفة االسم  تأراد

 تلك األسماء.  ى، لكنها لم تتذكر سوP32لـ اوفقً السّجانين كان هناك المزيد من ووأبو شملة. 

 . وحدهإن أبو غضب كان  P32قالت ف ،P32كان موجوًدا عندما تم تعذيب  السّجانينسألت كيربر أي 

 . ذلك P32 نفت، هو من "لمسها" أثناء االعتداء الجنسي غضبأرادت كيربر معرفة ما إذا كان أبو 

 لم يحدث ذلك أثناء تعذيبها. وآخر هو أبو شملة.  قد قام به سّجانأن هذا ]االعتداء الجنسي[  P32 تأوضحف ،عن هويتهكيربر   تسأل

دعيت بعد دقائق قليلة من استدعاء والدتها، وتم إخراجها  أنها استُ   P32. قالت  P32أرادت كيربر معرفة ما حدث بعد استدعاء والدة  

إلى مغادرة الزنزانة    P23إليه[ اضطرت    جب عليها الذهاب توّ   يديها لوصف المكان الذي  P23من الزنزانة الجماعية. ]استخدمت  

داخل إحدى الزنازين االنفرادية. استذكرت  اقتيدت إلى  إلى اليمين ثم اليسار إلى حيث توجد الزنازين االنفرادية.  وتوّجهت    الجماعية،

P32  الزنزانة،إلى    لسّجانأنه عندما أخذها ا  [ غلب على  لم تكن تريد أن تكون بمفردهاP32  التأثر واالنفعال.]  انهارت ولم تعرف و

أن النساء في الزنزانة الجماعية يجب أن يعرفن   P32اعتقدت    المرحاض،في طريقها إلى  وطلبت الذهاب إلى المرحاض.  و  تفعل،ماذا  

كيف قررت أداء   P32صفت  وإحداهن.    إطالق سراحبمكان وجودها إذا تم  آخرين  من إبالغ    يتمكّنَّ حتى    ها،إطالق سراحأنه لم يتم  

المرحاض ] إلى  المكاني[.  P32استخدمت  تمثيلية صغيرة في طريقها  الموقف  في   يديها مرة أخرى لوصف  فكرتها كالتالي:  كانت 

عندما كانت أمام الزنزانة واالنفرادية إلى المرحاض، كان عليها أن تمشي بجوار الزنزانة الجماعية للنساء.  P32الطريق من زنزانة 

يضحكون عليها قائلين: "اتركوها تقف وحدها"، وأخذوا  السّجانون بفقدان الوعي وسقطت على األرض. بدأ P32تظاهرت  الجماعية،

هللا! ال تضعوني في الزنزانة االنفرادية"، لتعرف النساء في الزنزانة الجماعية   من شان "  جًدا،بصوت عال     P32  تينكزونها. ثم قال

 هذه الفكرة ثم ذهبت إلى المرحاض وعادت إلى زنزانتها االنفرادية.  نفّذتللمحكمة إنها  P32أنها كانت في الزنزانة االنفرادية. قالت 
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  30  أخذ  إنها تفضل  P32  فأجابت  ،دقيقة  30أو    15تفضل أخذ    P32إذا كانت  عّما    ركيرب   القاضي  سألت، فاستراحة  P32طلبت  

 دقيقة.

*** 

 دقيقة[ 30]استراحة لمدة 

*** 

 –   فصل الصيففي    ه كانأن  P32أن تصف ما حدث بعد إعادتها إلى الزنزانة االنفرادية. أوضحت    P32طلبت القاضي كيربر من  

للغاية، إن  اكان الوقت الذي قضته بمفردها في الزنزانة االنفرادية صعبً و داخل زنزانتها. ا جدً  اوكان الجو حارً  –  2012 ،يوليو/تّموز

أن المرء ال  إلى    P32  أشارتإنها ما زالت تعاني من العواقب النفسية لهذا االعتقال.    P32أصعب وقت في حياتها. قالت    لم يكن

 P32 تافترضقد  ضوء أصفر  كان هناكوتهوية. لم تكن هناك  أنه التنفس بسبب يصعب، وأم لياًل  اما إذا كان الوقت نهارً  ايعرف أبدً 

  لشيء الوحيدكان اوسم.    75×    175كان حجم الزنزانة االنفرادية  و.  امطلقً   طفاؤهحيث لم يتم إ  الناس، أنه تم وضعه هناك لتعذيب  

  أضافت ساعة بعد حصولهم على الطعام.   12كل  مرة  باستخدام المرحاض    عتقلينسُمح للم و  بطانية بنّية مليئة بالقمل.  هوداخل الزنزانة  

P32  ألن    ار(. نظرً سكّ السمسم وحالوة الفي الفرع[ حالوة" )  ناصرعّده ]الع  "ماو  على العشاء  أنهم قدموا الزيتونP32    واجهت قد

أثناء وجودها  تعّرضت  محكمة أنها لل P32قد مضى. أوضحت  ازيتون لتعلم أن يومً نواة صعوبة في تحديد الوقت، فقد اعتادت إخفاء 

الفتحة الصغيرة في باب الزنزانة  بفتح  ، أبو شملة،  السّجانينأحد   حيث قام صعب تجربة في فرع الخطيب:  أل  في هذه الزنزانة االنفرادية

 . هذا كان بداية ما حدثن إ P32 تليراقبها. قال

إنها كانت صغيرة في العشرين من عمرها، ولم يكن هناك    P32قالت    4.ثم طلب منها أن تخلع سترتها وسألها "أال تشعرين بالحر؟"

كان الوقت    إن  P32تعرف    مأبو شملة أن تريه صدرها. وفي حادثة أخرى )ل  أخبرهاذات مرة،  وزنزانتها.    زاويةمهرب منه سوى  

وأخرج عضوه    مالبسه  وخلع  سترتها[ ولمس صدرهاسّحاب  ابها ]إنه فتح سحّ   P32  تقالونهاًرا( فتح الباب ودخل الزنزانة.    ملياًل أ

شعرت  ] ولم تستطع إبعاده.    ولم تكن تعرف ما الذي يجري  ثوان  إن ذلك حدث في غضون    P32قالت والتناسلي ووضع يده على فمها.  

P32 يد واحدة على صدر على الموقف اكان أبو شملة مسيطرً  [باالنفعال :P32  فمها. أوضحت  علىواألخرىP32  تستطع  لم أنها

 . ما عانته ا هوإلى أن هذ P32وبدأت بالصراخ، فخاف وخرج. خلصت  هعضّ قامت بففعل أي شيء. 

ساعة في    24طوال    "أرجوك يا سيدي" وأصوات ضرب وجلد  قائلين  ناس يتأوهون ويصرخونأسماع    باإلمكانكان    إضافة إلى ذلك

خالل فترة وجودها في الزنزانة االنفرادية، وكانت تبحث عن طرق إلنهاء حياتها.  عصبي  ا أصيبت بانهيار  أنه  P32. وصفت  يومال

[ تشير إلى عدد األيام وكونها في الواقع غير قاتساب معتقالت بحفرها تالتي قاممنحوتة في جدار زنزانتها ] اأضافت أن هناك خطوطً 

الذي طلبت فيه مقابلة المحقق أنور رسالن، ألنها عرفت اسمه ووجهه من االجتماع  الوقت  اأن هذا كان أيضً  P32معدودة. أوضحت 

ال تفقد عقلها. وألن    كيفقط: العودة إلى الزنزانة الجماعية    اإن لديها طلبًا واحدً   P32قالت  حيث  .  شقيقتها  عتقالالذي أجروه أثناء ا

  3لمدة    لسجانينا  صّر علىت  P32  ظلت  .اصطحابها لرؤيتهالسّجانين  طلبت من    [،كان الشخص الوحيد الذي تعرفه ]في الفرع  أنور

 الباب وأخذها إلى أنور ]رسالن[.  السّجانينفتح أحد إلى أن أيام  4إلى 

نها إ  P32  قالتمعصوبة العينين.    كانتو  أنور،مكتب  أنها دخلت  إلى الطابق العلوي و  نه كان عليها الصعودأ  للمحكمة  P32  وصفت

  الذين كانوااألشخاص    إال أنمن عينيها.    %80  بةاِعصال، غطت  P32لـ  امتأكدة مما حدث. وفقً   كانت  وأنها  جيًدا  هذه اللحظاتر  تذكت

إلى الطابق العلوي إلى ممر صغير  صعودهاكذلك  P32 ذكرتعلى علم بأنها كانت قادرة على رؤية بعض األشياء. لم يكونوا  حولها

على رؤية بعض األشياء[ جيدة ألنها    P32]قدرة  كانت  أحدهم مكتب العقيد أنور ]رسالن[.  وكان  أو أربعة مكاتب.    ةثالثيؤدي إلى  

وقرأت على الالفتة "العقيد أنور رسالن" ]لم توضح ما إذا   P32  أدخل السّجان  إلى أنور ]رسالن[.  اُقتيدتمتأكدة اآلن من أنها  كانت  

قائاًل "عمو"، وسألها عن سبب مشاركتها في المظاهرات بداًل من التركيز   أنورخاطبها  وكانت الالفتة مثبتة على الباب أم على المكتب[.  

طلبت منه إعادتها إلى الزنزانة أنها  و  ،باكيةً   أنها انهارت  P32  صفت ا ولم يهنها. ولم يكن قاسيً   أنورإن    P32  ت على دراستها. قال

  الوقت،، كان طلب إعادتها إلى الزنزانة الجماعية بمثابة الجنة بالنسبة لها في ذلك  P32لـ  االجماعية ألنها ال تستطيع البقاء بمفردها. وفقً 

 وافق على طلبها. نإ لن يخسر شيئًاه وكانت تعلم أنه تمضيفة أن هذا هو كل ما طلب

 الماء[ شرب بعض من  P32تتمكن لأعلنت القاضي كيربر استراحة لمدة دقيقتين و ،التأثر واالنفعال P32غلب على  ]

 للمتابعة.  وإنها جاهزة إنها بخير P32قالت فاستراحة أطول. أخذ كانت تفضل ن إ P32سألت كيربر 

إذا كانت قادرة على رؤية وجه ما  P32وسألت  عينيها،نها كانت قادرة على الرؤية من خالل عصابة إ P32 قولإلى كيربر  أشارت

 . سألته أشياء كثيرة..فقد ، 32لـ فقا وأن المحقق هو أنور ]رسالن[.  P32أكدت فالمحقق. 

 

قد خلع سترتها أو جعلها تفعل ذلك من خالل    السّجان في هذه المرحلة. ولم يتضح ما إذا كان    ا جدً منفعلة    P32مراقب المحاكمة: كانت  مالحظة من    4

 خلعتها على اإلطالق.  أو إن كانت قد مشاهدتها والتحدث معها 
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إذا كانت قد رأت وجه  عّما    وجه المحقق أنور ]رسالن[ عندما سُئلتعن رؤية    P32  ما قالتهمشيًرا إلى  ل محامي الدفاع بوكر،  تدخّ 

 وجهه بالضبط. P32 تالمحقق. أضاف بوكر أنه لم يتضح له متى رأ

 إنها لم تفهم.  P32أعادت كيربر صياغة سؤالها السابق. قالت 

كيربر معرفة    ت. أرادأنور إلى الزنزانة الجماعية عندما رأت لوحة اسم عليها اسم إعادتهامن المحقق  P32  طلبإلى  كيربر أشارت

 . %100 صحة ذلك P32 أكدت وجه المحقق في نفس الموقف. تقد رأ P32  إن كانت

توسلت إليه للسماح لها بالعودة إلى الزنزانة  فقد    .أنه كان أنور رسالن  P32  فأجابت  ،عن هوية المحقق  P32  سؤال  كيربر  تابعت

أن يأخذك إلى    للسّجان  عمو ]انظر السياق أعاله[. قلتُ يا  ،  ا، حسنً ا: "حسنً أنورقال لها    P32لـ  وفقًا  األخريات.النساء  الجماعية مع  

إلى الزنزانة الجماعية   P32اسمه( وأخبره أن يأخذ    P32  ت)نسي  السّجان  استدعى  أنورن  إ  P32  قالتالزنزانة الجماعية للنساء".  

عكس  إشارة لفعل سّجان "ال"[ وكأنه يعطي ال  يعنييرفع حاجبيه ]عادةً ما  أنورأنها رأت  P32بداًل من الزنزانة االنفرادية. أوضحت 

أنفها كما نزفت من    أصيبت بنزيف في بطنهاو  P32  ثم انهارت  إلى الزنزانة االنفرادية.  P32  السّجانأعاد    وبالفعل،له للتو.  قاما  

يزال في داخلها روح تقاتل للخروج من هذا    ما ، كان  ففي نهاية المطاف  نوبة حزن. ل  ت تعّرض  ما إذا إنها ال تعرف    P32بغزارة. قالت  

  مر المكان كله بدمائها. ثمجمعت الدم من أنفها ووضعته على ثيابها والجدران حتى غُ حيث ": أن تقوم بحيلة " P32لذا قررت المكان. 

نها كانت محطمة للغاية للمحكمة أ  P32وأخبرته أنها ال تعرف ما حدث عندما سألها عن كل الدم في زنزانتها. أوضحت نادت السّجان  

إنها تعلم أنها مكثت في الزنزانة االنفرادية  قالت    P32  إال أن.  أنورمباشرة بعد الموقف مع    ذلك  حدث  إن  في ذلك الوقت، لذلك لم تتذكر

زنزانتها وطلب منها أن    سّجان أنها تناولت العشاء ثم نامت( فتح ال   P32  تلعدة أيام بعد لقائها مع أنور ]رسالن[. ذات صباح )تذكر

إلى   قتادأنها ستُ   P32كانت هناك زنزانة جماعية، لذا افترضت  حيث  من زنزانتها االنفرادية إلى الممر.    P32خرجت  وتأتي معه.  

عندما فتح  وادوا نقلها إلى زنزانة انفرادية أخرى.  تتساءل لماذا أر  P32باب زنزانة انفرادية ثانية. كانت    قام بفتحسّجان  هناك، لكن ال

  P32  أبدت]كانت هناك في الزنزانة االنفرادية.    بل  إطالق سراحها،لم يتم  التي  برؤية والدتها    P32باب الزنزانة، فوجئت    سّجانال

 الحشرات جسدها.  نهشتشاحبتين وها اشفتكانت أن والدتها كانت مريضة ومتعبة و P32 ذكرت[ تأثرا وغلبت عليها مشاعرها

 دقيقة. 15كيربر استراحة لمدة  القاضي المحكمة ةأعلنت رئيسف، استراحة قصيرة للتعافي P32طلبت 

*** 

 دقيقة[ 15]استراحة لمدة 

*** 

إنها دخلت الزنزانة، مضيفة أنها  P32حدث بعد نقلها إلى زنزانة والدتها. قالت عّما   P32كيربر استجوابها بسؤال  القاضيواصلت  

والدتها. مع أنها ستموت وقرروا نقلها  اعتقدوا ، ربماP32لـ  اغير متأكدة من سبب قيام أنور ]رسالن[ أو غيره من المحققين بذلك. وفقً 

وسهما  زنزانة والدتها وجل  دخولها  P32صفت وتعذيبًا منهجيًا.    عدى يُ في زنزانة انفرادية ووالدتها في زنزانة أخر  P32وضع  غير أن  

فيما بعد  علمت  نها  إ  P32  قالت أن الزنزانة لم تكن في الواقع كبيرة بما يكفي لشخص واحد، ناهيك عن شخصين.    P32  ت . أوضحامعً 

صغيرة  فجوة  كانت هناك  فزال هناك وعلى قيد الحياة.  ت ال    P32عرف أن  تأمها  جعلت  الردهة  كيف أن تمثيلية سقوطها على األرض في  

كذلك أن والدتها أخبرتها كيف كانت تبحث    P32قالت  .  P32  ترأت والدتها من خاللها كيف سقطحيث  تحت باب زنزانة والدتها  

 P32أبدت  . ]إلى المرحاض  P32  ذهبتكلما    قادرة على رؤيتهاكانت  ومن خالل الفجوة الموجودة أسفل بابها،    P32  حذاء عن    ادائمً 

 [تأثرا وغلبت عليها مشاعرها

 نهشتبينما    فانوكانتا تضعُ ساعة،    12إلى المرحاض كل   تأكالن وتذهبان  فقط  نتاأو والدتها. وكا  P32  لتحقيق معمرت األيام دون ا

 P32  م تستطعلوبخالف ذلك  اضطرت للنوم على جانبها وهي تعانق والدتها،    P32. كان المكان صغيًرا لدرجة أن  جسديهما الحشرات  

 والدتها، وأُطلق سراحها. وبعد ذلك بثالثين دقيقة تم استدعاءاسم  في الخطيب( تم نداء    ايومً   23ما مجموعه  )مدة  مرور  أن تنام. بعد  

إنها بقيت في هذا الفرع وفي   P32في كفرسوسة. قالت  285الفرع العسكري  وهو  إلى فرع آخر، حافلة صغيرةوأخذتها  P32 اسم

أُحيل ملفها إلى القضاء العسكري وليس إلى  ثم  مرة واحدة  تم التحقيق معها ل  ،الفرع العسكريفي  شهر ونصف.    ما مجموعهالخطيب  

 ، المشاركة في المظاهراتو  ،خيانة كبرىوال  ،حيازة سجالت ووثائقو  ،لألسباب التالية: التحريض على القتل  P32قصر العدل. اعتُقلت  

 ونصف   شهرنحو  جنت  إلى سجن عدرا حيث سُ   P32ختلقة[. كما نُقلت  " ]المُ الملفّقة"التّهم  وغيرها من    ،دعم الجيش السوري الحرو

 . 2012]المعلومات محجوبة[،  في تاريخ مشروط راحسبإطالق ها إطالق سراحقبل 

 مقارنة   الأنه  ة  بالتأكيد، مضيفأسوأ  ن الخطيب كان أ  P32  فأجابت .  285  مأ  251أرادت القاضي كيربر أن تعرف أي فرع كان أسوأ،  

 .بينهما

 . ذلك P32 نفت، 285في الفرع  تحقيقلسوء المعاملة أثناء ال P32 تعّرضن كيربر ع  تسأل

  واإلصابات،بعض الندبات    ، بقيتP32ـل  افقً و.  عتقالهاال تزال تعاني من العواقب الطبية ال  P32أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت  

 وانزالق غضروفي. ،رنًاكِ البطن كما ذُ  على كان لديها فقط ندبةوولكن ليس لفترة طويلة. 
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 بأنها من آثار الماء الساخن في القبو ]انظر السياق مجددا: التحقيق في القبو أعاله[.  P32 فأجابت  ،عن سبب الندبة  P32سألت كيربر  

أثناء استجواب الشرطة توضيحي   سم  رسمها لرتقديم المزيد من التفاصيل حول الماء الساخن الذي ذكرته عند  P32طلبت كيربر من 

  حاولت أن تتذكر بعض األشياء   ولكنهاذكرياتها.  أن تهجر  التعذيب مشوهة ألنها قررت    بغرفة  المتعلقةأن ذاكرتها    P32أوضحت  فلها.  

 أثناء استجواب الشرطة.

 إذا كانت تتذكر   P32المعلومات[ وسألت    ُحجبتأثناء استجواب الشرطة لها في ]  وضيحيًا ت  ارسمت رسمً قد    P32كيربر أن    ذكرت

 . ذلك P32فأكدت 

المعروض في المحكمة، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤيته وسماعه   التوضيحيللرسم تصميمه  نموذج معاد]ما يلي هو 

 في المحكمة.[ 

 

 . من فعلت ذلك  هي نهاإ P32 ت. قال التوضيحيأرادت كيربر معرفة من كتب الكلمات األلمانية على الرسم 

في حالة نفسية تمنعها من    كانت  أنها  P32. أوضحت  يكهربائي  تذكر الجلوس على كرست  P32  ن كانتمعرفة ما إأرادت كيربر  

 . تذكر كل شيء

أنها حاولت استعادة ذكرياتها قبل المحاكمة.    P32أوضحت  ف،  إذا كانت تفضل االستمرار في فترة ما بعد الظهر  P32سألت كيربر  

نفسيا    أنها استشارت اختصاصيا  P32في سويسرا. أضافت    ة جديدحياة  "قررت االبتعاد عن الشرق األوسط" عندما بدأت  إال أنها  

من الواضح أنها ال تزال تتذكر بعض القصص مثل محاولة االغتصاب من قبل  ول ما حدث لها والمضي قدًما. تقبُّتتمكن من اجتماعيا ل

بل وأثرت على عالقتها  جًدا،هذه الذكريات تطاردها لفترة طويلة ظلت ، P32لـت له. وفقًا تعّرضواألذى الجسدي الذي السّجانين أحد 

 إغالق هذا الفصل.  P32بابنتها. لذلك، قررت 

ر  . أضافت كيربر أنها ستذكّ P32تعذيب  جرى فيها  سف" المزيد من األسئلة بخصوص الغرفة التي  مع األأوضحت كيربر أن لديها "

P32    لـاستجواب الشرطة    محضربما حدث من خالل اقتباسP32وبعد كل اقتباس، على .  P32  ( 1أن تخبر المحكمة إذا كانت )

 :المحضر في االقتباس منت كيربر . بدأأثناء استجواب الشرطةذلك  قولهاتذكر كانت  إذا( 2و) لهاذلك ث وتذكر حد

 ذلك.  P32دت أكّ فأبا غضب وأبا شملة مرارا أثناء جلسات التعذيب وعند تقديم الطعام".  P32 رأت"

 . متأكدةغير  لكنها ذلك،إنها تذكرت  P32للتعذيب بأداة تشبه السرير وربطت بها." قالت  P32ت تعّرض"

إنها تذكرت   P32ذلك من معتقلين آخرين". قالت    P32سمعت    ،من أقدامهم  امن أيديهم وأحيانً   ا"كانت هناك أدوات لتعليق الناس، أحيانً 

 قول هذا أثناء استجواب الشرطة، مضيفة أنه ليس لديها اطالع على شهادات الشهود اآلخرين. 

 إنها تذكرت لكنها لم تكن متأكدة.   P32غضب ضربها بيده". قالت    فأجابت أن أبا  ، حدث لهاعّما    وسُئلت   توضيحيا رسما    P32"رسمت  

 ذلك.  P32دت أكّ ف ".على الكرسي P32  " جلست
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 رت قول ذلك، لكنها اآلن نسيت ما حدث. إنها تذكّ  P32ت للتعذيب بالكهرباء". قالت تعّرض، وP32 اقدمدت يِّ"قُ 

إنها كانت في   P32إنها ال تذكر ذلك، ألنها كانت في حالة نفسية ]سيئة[. قالت    P32". قالت  شّدة التيار الكهربائي:  مفتاحية"الكلمة ال

 ]أثناء التعذيب[. تشعر فيها بآالم حالة 

  كاناسم. عن ذكر  P32 امتنعتكلما التيار شّدة إذا كانت تتذكر ما يلي: "تمت زيادة  عّما  P32قالت كيربر إنه ال بأس بذلك وسألت  

 استجواب ]الشرطة[. أثناءإنها تتذكر قول ذلك  P32". قالت شديًدا ]التيار[

 رت قول ذلك. إنها تذكّ  P32على األرض". قالت  P32"تم وضع 

 رت قول ذلك. إنها تذكّ  P32للضرب سبع أو عشر مرات على قدميها". قالت  P32 "تعرضت

 إنها نسيت ذلك.  P32على الوقوف". قالت  ةقادر P32 كنت"لم 

 إنها غير متأكدة ]إن حدث هذا[.  P32قادرة على المشي على قدميها". قالت   P32"لم تكن 

وربما لم يحدث. وأضافت أنها ربما   ذلك، ربما حدث ف انها نسيت P32جنسيًا وخلع مالبسها". وقالت  P32غضب على و "اعتدى أب

 تخيلت حدوث ذلك ألنها كانت خائفة.

كانت تشير إلى ما حدث في زنزانة الحبس فقد  رت قول ذلك.  إنها تذكّ   P32. قالت  "ولمس صدرها  P32  مالبس  غضب[   ]أبو  خلع"

 .صدرها في حديثها عناالنفرادي 

 P32أوضحت ف. ]قيام أبي غضب/ أحد السّجانين بلمس صدرها[ مرة أو مرتينأن ذلك حدث تتذكر  P32إذا كانت عّما  كيربر سألت

لم تكن    لكنها باإلضافة إلى األلم الذي شعرت به.    التعذيب،من قبل شخص ما في غرفة    للمس ات للضرب وتعّرضأنها تذكرت فقط أنها  

 االعتداء الجنسي.   بغرضتعرف ما إذا كان اللمس 

أنها أخبرت   P32غضب إلى المحقق". تذكرت    وانهارت وفقدت الوعي. ثم أعادها أبو  فسية بسبب اإلساءةبصدمة ن  P32"أصيبت  

أنه أثر عليها   P32االعتداء الجنسي، أوضحت   حولإلى الزنزانة أو إلى المحقق. وقد أعيدت  أنها ال تعرف ما إذا كانت    االمحكمة سابقً 

 السّجان هو أبو شملة ]وليس أبا غضب كما هو مذكور في المحضر[.  ، وأننفسيا وعلى زواجها لسنوات

أنها كانت شبه واعية؛    P32تذكر إعادتها إلى مكتب المحقق بعد أن فقدت وعيها. أوضحت    P32أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت  

 .يقاظهااست ر الظروف عندلذا لم تستطع تذكّ 

التحقيق  P32جلست  " أثناء  الكرسي  نفس  الجنسي، كانت  و  على  تذكر    .مشتتةبسبب الضرب واالعتداء  ]أثناء    P32لم  أي أسماء 

 إنها تذكرت حدوث ذلك.  P32إلى زنزانة النساء ]الجماعية[". قالت  عيدتوأُ [ تحقيقال

 . ذلك إنها تذكر P32ترتدي مالبسها". قالت  P32"كانت 

 إنها تفضل أخذ استراحة.  P32قالت فاستراحة أطول.  أخذ  إذا كانت تفضل االستمرار لثالثين دقيقة أخرى أوعّما  P32سألت كيربر 

*** 

 دقيقة[ 60]استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

أن عائلتها كانت معروفة   P32. أكدت  اكانت نشطة سياسيً  P32  شقيقةأراد القاضي فيدنير معرفة ما إذا كان من الصحيح القول إن  

الناس أخبار الثورات التي انطلقت تابع    – ، لم تكن هناك ثورة بعد  2011  مارس،/آذار  15قبل    –في بداية الثورة  ف  ،لدى الجهات األمنية

حيث يعرف الناس أن النظام   – كان لدى الشعب السوري أمل ضئيل للغاية في بدء ثورة    الوقت،في ذلك  وفي تونس ومصر وليبيا.  

شوارع.  يأملون ]على األقل[ في الخروج إلى ال   إال أنهم كانوا  –ديكتاتوري ولم يجرؤ الناس على النزول إلى الشوارع  نظام  السوري  

واحدة  شقيقتهاكانت و، 2011  مارس،/آذار 15في  مفاجئ لبشكة سري إنها لم تكن لديها أي فكرة عندما تم تنظيم مظاهرة P32قالت 

الحريقة في دمشق مع أشخاص آخرين.    منطقة   ذهبت إلى  شقيقتهاأن المظاهرة كانت صغيرة للغاية، وأن    P32أوضحت    من المنظمين.

ملفوفة بعلم سوري كبير، وقد هتفت مع آخرين "عاشت سوريا حرة" وبعد لحظات قليلة، هاجمت قوات األمن شقيقة    P32كانت شقيقة  

P32 .ومتظاهرين آخرين 

ظاهرة مالتي وصفتها للتو كانت ال  مظاهرةأن الذلك، مضيفة    P32أكدت  فشطة على اإلنترنت.  ان  شقيقتهاإن كانت    P32سأل فيدنير  

  ا في مكان عملها أيضً   وقفتأُ   [2]الشقيقة  األخرى    شقيقتهاأن    P32  أوضحت .  فيها  اعتقالها   قد تمو  شقيقتهاالوحيدة التي شاركت فيها  

 في الخطيب. عتُقلت وا
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 شقيقتيها بعد اعتقال  و.  2011  مارس،/آذارفي    ناشطةإنها لم تكن    P32قالت  ف.  اأيضً   اسياسيً   نشطة  هي  إذا كانتعّما    P32سأل فيدنير  

 مظاهرات لتوثيقها. الفي  P32 شاركت من قبل قوات األمن في بداية الثورة وحتى اعتقالها، 

 ذلك.  P32 نفت[. 2011]  مارس،/آذار  15مظاهرة  قد حضرت P32إن كانت  أراد فيدنير معرفة

 تم اعتقالهم. قد ووالدتها  [2]الشقيقة و  [1]الشقيقة  يقتيهاوشقنها هي إ P32قالت ف. قلواذين اعتُ عن أفراد عائلتها ال P32سأل فيدنير 

تم القبض   2011  مارس،/آذار  15أنه في    P32[. أوضحت  2011]  مارس،/آذار  15في    ااعتقالهم جميعً إن تم  أراد فيدنير معرفة  

 . بالمجمل نأربعتهتم اعتقال  إال أنه قدفقط.  شقيقتيهاعلى 

]الشقيقة  شقيقتيها، مضيفة أنه تم القبض على ذلك P32 نفت.  P32 شقيقتيإلى  إضافةً اآلخرين  العائلةأفراد  إن تم اعتقالسأل فيدنير 

 فقط. [2]الشقيقة و  [1

بعد ثالثة أيام من اعتقالها.   [2]الشقيقة    إطالق سراحأنه تم    P32. أوضحت  مابعد اعتقاله P32  شقيقتيلمعرفة ما حدث    فيدنيرأراد  

  مصير يعرف  فال أحد  .P32 شقيقتيلسيحدث  كان ما مطلقا أن عائلتها لم تعرف P32. أضافت [1]الشقيقة  إطالق سراحلم يتم بينما 

 من يدخلون السجون السورية.

الخطيب.    شقيقتهاأن    P32كيف عرفت عائلة    فيدنيرسأل   في  المعلومات األولية" أن هذه  P32  تقال ف كانت  يعرفون "حسب   إنهم 

 لكنهم لم يكونوا متأكدين.  ،بشكل عام األحداث مجرى كانوا يعلمون والخطيب.  األمور تقع تحت مسؤولية

االتصال بأشخاص   بشتى الطرق حاولت العائلةإن  P32. قالت P32 شقيقةحاولت مساعدة قد أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت العائلة 

لذلك علموا    أيام،  3بعد    [2]الشقيقة    إطالق سراحأنه تم    P32. أضافت  شقيقتهامن الحكومة للحصول على معلومات حول مكان وجود  

 األخرى[ هو الخطيب.  شقيقتها عتقالأن ]مكان ا

 .ذلك P32 ت. نفP32 شقيقة إطالق سراحقد دفعت المال لتسهيل  العائلةإذا كانت  عّما  فيدنيرسأل 

 في مكتب المحقق أنور رسالن. [1]الشقيقة سُمح لها بزيارة  العائلةإن  P32. قالت P32 شقيقةمعرفة ما حدث ل فيدنيرأراد 

  P32قالت  فعلى إذن لزيارة فرع الخطيب.    عائلةكيف حصلت ال  P32سأل  كما  [  االجتماععن تجربتها ]في هذا    P32  فيدنير  سأل

 .شقيقتهالكنهم تمكنوا في النهاية من الذهاب إلى الخطيب ومقابلة  النقطة،إنها ال تعرف كيف وصلوا إلى هذه 

قد    [2]الشقيقة  ما إذا كانت    P32تذكر  تهي ووالدتها ووالدها. لم  كانت  إنها   P32. قالت االجتماعمعرفة من ذهب إلى هذا    فيدنيرأراد  

 أم ال.  اأيضً  ذهبت

  على   إنها تذكرت دخولهم الفرع، وبالطبع كان هناك العديد من نقاط التفتيش  P32  فأجابتتتذكره من الزيارة.  عّما    P32سأل فيدنير  

إنهم دخلوا إلى   P32  تدرج آخر يؤدي إلى المكاتب. قالو الطريق. عند المدخل، كان هناك درج يؤدي إلى القبو حيث توجد الزنازين

كان وجهها  و   بالدماء.  امليئً   اكانت ترتدي حجابً و.  اإلى المكتب أيضً   [1]الشقيقة  بأخذ    لسّجانل  سمح  حيثمكتب المحقق أنور ]رسالن[  

أن   إالإلى المنزل.  [1]الشقيقة وطلب من أنور ]رسالن[ السماح له بأخذ  اقلقً  P32كان والد  الضرب. آثار مليئا بالكدمات منوأزرق 

لكن كان عليها أن    ،[1]الشقيقة  من رؤية    عائلةتمكنت ال   بالفعل،".  تربيتهاأنهم سيبقونها بضعة أيام من أجل "أخبرهم  أنور ]رسالن[  

 لبضعة أيام ثم يرسلها إلى المنزل.  [1]الشقيقة   يبقيأنه س اأخبر العائلة أيضً  أنورأن  P32 ذكرت. بعد مغادرتهمتبقى في الفرع 

"الضرب    نتيجة  أن ذلك كان  P32بالكدمات واإلصابات. افترضت    شقيقتهاتعلم كيف أصيبت    P32أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

 الذي حدث في الطابق السفلي".

إنها  P32 فأجابتإذا كانت تتذكر.  هاما حدث في االجتماع وسأل اذكرت أثناء استجواب الشرطة لها أن شيئً  P32أن إلى فيدنير أشار 

تذكرت فقط أن  و. اأثناء استجواب الشرطة، لكنها نسيت ما قالته ألن عقلها كان مشوشً  ااعتذرت قائلة إنها تعلم أنها قالت شيئً  ثم نسيت

 ثم غادرت. [1]الشقيقة  رأتلعائلة قد ا

سبق  إلى ما    P32أشارت  ف  عرفت ذلك.كيف    P32وسأل    رسالن،مكتب أنور    كان  الشرطة أنه  تأخبر  P32  أنإلى  فيدنير  أشار  

اوأن   تحدثت عن  للمحكمة عندما  قدّ   P32  ت: كانت هناك لوحة اسم. أضافعتقالهاقالته  الشخص  أيضً أن  نفسه  أنور    ام  العقيد  باسم 

 رسالن. 

لوحة وأنها رأت  نفسه،  ب  عّرفهمر  إن أنو  P32قالت  ف.  2011  مارس،آذار/  15إذا كان هذا في االجتماع األول بعد  عّما    سأل فيدنير

 .االسم

 ذلك.  P32 ت دأكّ ففي قاعة المحكمة.  أنورف على إذا كانت قادرة على التعرّ عّما  P32 فيدنير سأل

عى  على جانبها األيمن ]مقعد المدّ   اإنه كان جالسً   P32]في قاعة المحكمة[. قالت  أنور  نه  بأ  تعّرفت على هويتهمن    معرفةر  ييدن ف  أراد

 عليه[.
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 ذلك.  P32 تأكدف. عتقالهاإذا كان هذا هو نفس الشخص الذي رأته أثناء اعّما  فيدنير سأل

في سيبقيها ]ه رفض الطلب، قائاًل إنه بأن  P32 فأجابت P32ر كيف كان رد فعل انور عندما طُلب منه إطالق سراح شقيقة يسأل فيدن

 ". لتربيتهاالفرع[ "

"ليس   حيث أجاب   [P32  شقيقة]  [ ليطلق سراحأنورقالت خالله "لقد توسلنا إليه ]حيث    P32ـ  لاستجواب الشرطة    مذكرةر  ي اقتبس فيدن

 قائلة إنه ال يخالف ما قالته للتو. ذلك P32فأكدت كانت تتذكر.  إذا P32 كما سأل فيدنير".  الم يطلب شيئً واآلن، فيما بعد". 

 إن دفعا   يقصد  فيدنيرإذا كان    P32  تقالو.  شقيقتهاها قد دفعا المال في قضية  اكان والد  نإ  تعرف  P32كانت    إنمعرفة  فيدنير    أراد

 . أموااًل إلطالق سراحها، فإن اإلجابة ستكون ال 

إطالق  ألنه تم    [،للذهاب ]إلى الفرع  رالم يضط  اإنهم  P32  التللذهاب لرؤية شقيقتها. ق  انقودً   اقد دفع  اقال فيدنير إنه يقصد ما إذا كان

 أيام.  3ها بعد سراح

من  للم تعرف    P32 إال أن،  شقيقتهامن أجل رؤية    انقودً   عادف والديها قد  أن  الشرطة "  P32 رتأنه فيما يتعلق بـ"المال" أخب  فيدنيرذكر  

بالطبع إنها تتذكر. وأضافت أن عائلتها كانت على اتصال بشخص    P32قالت  ف.  ذلك  رتذكّ ت  P32  نتإذا كاعّما    فيدنيرسأل  و".  ادفع

 والرشوة لتسهيل األمور[.  معارفهمألن الناس في سوريا يعرفون أن النظام يعمل بهذه الطريقة ]باستخدام  ما،

أن الغرفة كانت مربعة وأن المكتب يقع على   P32 حت أوضففي االجتماع.    أنوروصف المكتب الذي رأت فيه   P32 من فيدنير طلب

 .P32ذاكرة هذا ما بقي في إن كان هناك مكان للطاولة والكرسي.  ويمين المدخل. 

 ". عادياكان أنه "  ةمضيف ،ذلك P32فت . نامعرفة ما إذا كان المكتب كبيرً  فيدنيرأراد 

 به أثاث أنيق. اعاديً  اإلى أنه كان مكتبً   توخلص ،افاخرً وال  اإنه لم يكن بسيطً  P32 لتمعرفة المزيد عن األثاث. قا فيدنيرأراد 

بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤيته وسماعه   المحكمة،المعروض في نموذج معاد تصميمه للرسم التوضيحي  ]ما يلي هو

 في المحكمة.[ 

 

 P32قالت  ف  ،السفلي للوصول إلى هذه الغرفةإلى الطابق    النزول   إذا كان على المرء الصعود إلى الطابق العلوي أوعّما    سأل فيدنير

 إلى الطابق العلوي.  صعدواأعاله[  انظر السياق  ،عائلتهاو P32إنهم ]

نها  إ P32 لتتوضح بالتفصيل ما كان هناك[. قا  الرسم،  في  معرفة من كتب الكلمات األلمانية ]كانت هناك كلمات ألمانية فيدنير أراد

 .كانت هي
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في    صورته  كل شيء آخر تماما كماكان  ون المدخل كان على اليمين  إ P32 قالتفرسمها التوضيحي  شرح   P32 من فيدنير بطل

 .توضيحيالرسم ال

 .[أنورخلفه ] تربما كان الفترينةأن  P32 رت. ذكفترينةالموجود في الزاوية   لغرضمعرفة ما إذا كان ا فيدنير أراد

مكتوٌب اسم  لوحة  وكانت هناك    ا،كان فاخرنه  أو  الشرطة أن "المكتب ربما كان في الطابق الثالث أو الرابع  P32إخبار  إلى  ر  فيدني   أشار

 . ذلك P32دت أكّ ف، تذكرت P32 تكان إن". أراد فيدنير معرفة مميزبخط عربي  عليها اسمه

 أن هناك صورة لبشار األسد. P32ذكرت  ".ماأراد فيدنير معرفة المزيد عن "صورة 

صور لبشار وحافظ  ألن هناك    نظًرا  ،اكانت هناك صورة لحافظ األسد أيضً   إن  P32سأل فيدنر إذا كانت هناك صورة أخرى. لم تتذكر  

 .الفروعفي كل 

 االستجواب.  مذكرةمن خالل اقتباس   امشابهً  اوصفً ( BKAت للشرطة الجنائية االتحادية األلمانية )قدم P32أكد فيدنير أن 

على    حاسوبوكان هناك جهاز    2م  40المكتب   ت مساحة"كان  P32  تحيث قال  P32لـاقتبس فيدنير مرة أخرى من استجواب الشرطة  

أوضحت للقضاة أنه في المرتين  وتتذكر التفاصيل.    ، مضيفة أنها الذلك  P32فأكدت  ذكر.  ت  P32  إن كانت   سأل فيدنير  منضدة".ال

المرة  في  وُضربت و]  عتُقلت [ ااتمرفي إحدى ال]  شقيقتها[ لم تكن في وضع يسمح لها بالتركيز، ألن  أنور]عندما كانت في مكتب  

 بالتفاصيل.  لم تهتم ا. لذP32 اعتُقلتاألخرى[ 

 ره.فقط أن تذكر ما تتذكّ  P32قال فيدنير إن كل شيء على ما يرام، وكان على 

  عسكريًا،   اإال أنه لم يكن زيً   ارسميً   انه كان يرتدي زيً إ  P32  قالتأو أي شيء آخر.    ارسميً   ازيً   ارتدى أنور  إنأراد فيدنر أن يعرف  

 بل كان بدلة عادية مع ربطة عنق.

 .بالطبع كان نفسهإنه  قائلة    ،ذلك  P32فأكدت   .اعتقالهاأثناء   P32 كان أنور يرتدي نفس الزي عندما رأتهكذلك معرفة إن   فيدنير أراد

موضحة أن ذهابها إلى نفس المكتب ساعدها في التعرف    ذلك  P32فأكدت في نفس المكتب.    اكان كال االجتماعين قد تم  إن  سأل فيدنير

 رأته من قبل.قد  كانت عندما قابلته للمرة الثانية، ألنها ى هويتهعل

 سوى بضع دقائق.  يستمرنه لم  إ  P32  ع[. قالت ها الفريووالد  P32عند زيارة  معرفة المدة التي استغرقها االجتماع األول ]أراد فيدنير  

أي    بالو  متبلّدا  ان "إنسانً كانه  أ  P32  فأجابتوكيف تفاعلت معه.    ،امفيدً   أنور  ، وما إذا كانأنورتجاه    P32عن شعور    فيدنيرسأل  

 مشاعر".

ربما كانت األمور ال تزال في مراحلها  ف، عن السبب لديها فكرة ال إن P32. قالت P32 شقيقةمعرفة سبب إطالق سراح  فيدنيرأراد 

 مرة ثانية.  شقيقتها قلت"، اعتُ للعلمأنه " P32ثورة. أضافت تتسبب في األولية، وأرادوا التخلص منها حتى ال 

 رج إلى الخا شقيقتهاتم تهريب  ،2011، قائلة إنه ربما كان في نهاية عام الضبطب P32سأل فيدنر متى كان االعتقال الثاني. لم تتذكر 

تقوم  أعطاها هاتفًا خلويًا حتى    ضابط    علمدة سبعة أيام قبل أن يُطلق سراحها باتفاق م  قد اعتُقلت  شقيقتهاأن    P32. ذكرت  بعد ذلك

 لصالح النظام. سًرا  بالعمل بالتبليغ عن أشخاص،

مع    عتُقلتأخبرتها أنها ا  شقيقتهاإن    P32قالت  ف  ،أخبرتها أن اعتقالها األول كان في الخطيب  P32  شقيقةإذا كانت  عّما    سأل فيدنر

 [. ا]الحقً  كذلك P32  اعتُقلتفي نفس زنزانة النساء حيث  عتقالهمااالسم[ وتم ا  جبحُ ]

قالت إنها    شقيقتهاأن    P32أوضحت  ،  حدث لهاعّما    لإليذاء أو ها  تعّرضعن  أخبرتها  قد    P32  شقيقةمعرفة ما إذا كانت    فيدنيرأراد  

 [. 2011  مارس،/آذار 15للحصول على أسماء المسؤولين عن المظاهرة ]في  تم التحقيق معها ت للضرب وتعّرض

 .ذلك P32فأكدت ، أنوراسم  P32 شقيقة إن ذكرت فيدنيرسأل 

  تا تعّرض، ألنهما  أنور  عنشقيقتها  أنها تحدثت مع    P32أوضحت    أنور بالضبط،عن    P32لـ  P32  شقيقةأراد فيدنير معرفة ما قالته  

ت للضرب من  تعّرضكانت قد    إن متأكدة    P32ولم تكن  السّجانين  ت للضرب من قبل  تعّرض  إال أن شقيقتها قد.  معهشابهة  تجارب مل

 . كذلك أنورقبل 

  . لم تتذكرأنوروليس من قبل    السّجانينللضرب من قبل  شقيقتها    تعّرضعن  قد أبلغت الشرطة    P32معرفة ما إذا كانت    أراد فيدنير

P32. 

  قام بالتحقيق إنه    P32فعله أنور بشقيقتها، قالت  عّما    P32: عندما سُئلت  P32لـاستجواب الشرطة   اقتبس فيدنير مرة أخرى من مذكرة

للضرب من قبله".   هاتعّرض  نفت  عندما أطلق سراحها، لكنهابما حدث  على رأسها. أخبرت شقيقتها العائلة    قام بضربهاشقيقتها و  مع
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للشرطة.    P32أكدت   قالته  قد حقق مع شقيقتهاأن    P32أضافت  وأن هذا ما  تعرف    P32بالتأكيد، لكن    أنور ]رسالن[  إذالم   ما 

 [ لم يحدث لها. تحقيقأثناء ال أنور]الضرب على يد  ذلكإلى أن  P32. خلصت  تحقيقللضرب أثناء ذلك ال شقيقتها تعّرضت

 . ذلك P32 أكدتف ،2011 مايو،/أيارفي مظاهرة في  P32عند إلقاء القبض على  ق عيارات ناريةإطال تمقد  ر إلى أنهيوأشار فيدن

 . تعلم P32تكن  لم.  أحد لتأصيب أو قُ قد  أراد فيدنير معرفة ما إذا كان

نُقلت إلى الخطيب من القسم    P32سأل فيدنير كيف علمت   يعلم  في المحكمة:    إلى إجابة سابقة على سؤال    P32. أشارت  40أنها 

، خاصة عند القبض عليهم في مناطق مثل  لحاالتمن ا %90إلى الخطيب في  ينقلونالسوريون أن األشخاص الذين تم القبض عليهم 

كانت إن    P32. لم تتذكر  شقيقتهاعندما زارت    امن تحديد المكان ألنها ذهبت إليه سابقً   اأنها تمكنت أيضً   P32  قالتالجسر األبيض.  

 رع.الف لمعتقلونتذكرت الصورة عندما دخل اإال أنها إلى الخطيب،  40 القسمالحافلة من رحلة معصوبة العينين في 

فيدن  الشرطة  ياقتبس  زيارة  هأن  P32قائاًل: "علمت    ،P32لـر مرة أخرى محضر استجواب  أنها كانت شقيقتها  الخطيب من  ، رغم 

 ذلك.  P32 أكدتف ".هناكمعصوبة العينين في طريقها إلى 

العلوي أ  اقتيادهاللضرب عند    P32  تعّرضر عن  فيدنيسأل   الطابق  تتذكر    P32قالت  ف،  السفلي  مإلى  أنها  تتذكر، مضيفة  إنها ال 

 . 40للضرب فقط عندما دخلت القسم  هاتعّرض

 . ذلك P32دت فأكّ إن قالت ذلك،  P32للضرب وسأل   تعّرضأخبرت الشرطة أنها لم ت P32أن  ذكر فيدنير

إذا كانت   فيدنير توضيح ما  ت  P32أراد  لم  إذا  المحكمة  في  بالذات  اللحظة  تلك  في  ]في   P32تذكرت  . اسللضرب  تعّرضتذكرت 

 في الفرع الثاني.  رياتاألخقالت والمعت هيللضرب  تعّرضلم ت نهاإقولها سابقًا استجوابها للشرطة[ 

 ر.إنها ال تتذكّ  P32قالت ف، ت للضرب عند وصولها إلى الخطيبتعّرضقد  P32إذا كانت عّما  سألها فيدنير

 . حسنًا P32 قالتفتعلم، لم تكن  وإنكون على ما يرام تس اأنه P32طمأن فيدنير 

  P32. قالت  هنتحدثت مع  نوما إ  تحقيقمن ال  هنعند عودت خرياتاأل  معتقالتال  تبدتتذكر كيف    P32أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت  

ألنها   خرياتجنب التحدث إلى األتإنها كانت تركز على نفسها وت  P32. قالت  تحقيقمن ال  عودتهن  إنها نسيت كيف بدت النساء عند

 . والدتها إلىكانت تتحدث عندما أنها كانت تهمس حتى فقدت الثقة تماما، 

سماع ذلك  من الممكن  إنه    P32  تقالف  ،ما حدث للمعتقلين اآلخرين  القبوإذا كان من الممكن أن يسمع شخص ما في  عّما    سأل فيدنير

 "."طوال الوقت

 جًدااألصوات قريبة  وأن  .  %100ذلك قائلة    P32  أكدت   ،طابقالضوضاء واألصوات تأتي من نفس ال  ت أراد فيدنير معرفة ما إذا كان

 بباب الزنزانة. ضرب السجين رأسه من الباب عندما يَ   اقادمة من الممرات أو أحيانً و

 إنهم كانوا ذكوًرا.  P32قالت ف ، أم إناث   تعني أصوات ذكور   P32كانت   ما إذاسأل فيدنير 

 اعتادت في طريقها إلى المرحاض على رؤية   أنها  موضحة"،  أجساًدا"  رأتإنها    P32. قالت  جثثًا  P32  إن رأتأراد فيدنير معرفة  

 الحائط.مواجهين يجلسون على ركبهم  رجال  

.  والجلد لإلصاباتوا تعّرض اأشخاصً  إنها شاهدت P32قالت ، سوء المعاملة أو اإلصابات آثارإذا كانت تظهر عليهم عّما  سأل فيدنير

 معينة.  أدواتكانت ظهورهم مليئة بالدماء نتيجة الضرب بحيث 

 . ذلك P32أكدت ف ،بالدماء ٌمليءظهره و وأقدامه مقيدةعلى األرض  اللشرطة إنها شاهدت شخصً  P32 قول فيدنير رذك

 P32إلى الزنزانة الجماعية للنساء. أراد فيدنير معرفة ما إذا كان أنف    انقله  ثم طلبت  مقابلته  P32  تعندما طلب  فيدنير الموقف  ذكر

 ن ذلك حدث بعد لقائها مع أنور ]رسالن[. إ P32قد نزف قبل أو بعد االجتماع. قالت 

 هقد حدث قبل كان ما إذا تكن متأكدة مألنها ل إن هذا حدث P32قالت ، أثناء استجواب الشرطةعكس ذلك  تقالقد   P32قال فيدنير إن 

 . هأو بعد

 .ايومً   11حوالي  إنها مكثت    P32 ت. قال ساءة ت لإل تعّرضفي الزنزانة االنفرادية حيث   P32معرفة المدة التي مكثت فيها فيدنير  أراد  

. أوضحت  اعتقالها  بسببإذا كانت هذه المشاكل  عّما    P32إنها تعاني من مشاكل في عمودها الفقري وسأل    اسابقً   P32  قول  فيدنير  ذكر

P32    هذا   إن كانبندقية. وأضافت أنها غير متأكدة  بأخمص )عقب(  أن مشاكل عمودها الفقري كانت ناجمة عن ضربة على رقبتها

  P32 أصيبت. كما انزالق غضروفيأظهرت األشعة السينية أنها مصابة ب وقد هو السبب، لكنها خضعت لألشعة السينية بعد الضربة.

 قرحة في المعدة.ب

 "ال".  فالجواب هو ،  عائلتها إخطاراإن تلقت    أراد فيدنير معرفة  إن   P32باعتقالها، قالت    P32ما تم إبالغ عائلة  أراد فيدنير معرفة إذا  
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أنها    P32دت  أكّ فاألسماء.    تفصح عن، ما لم  الفترة طويلة جدً   عتقالددت باالهُ   P32إذا كان من الصحيح القول إن  عّما    سأل فيدنير

بشكل مباشر أو غير مباشر في  تورطها  كما قيل لها أن السبب وراء هذا السجن الطويل هو   ،سنوات  10  لمدة  ت للتهديد بالسجن تعّرض

 وفاة شادي. 

لم تعترف أو تذكر أسماء    إن سنوات    10أنها ستُسجن لمدة    P32  رَ أخبَ لقد  قائاًل: "  P32لـاستجواب الشرطة    محضر  رياقتبس فيدن

 تحّدث إنه ]المحقق[  P32 تقالف. مساءلتهاتمت  ما إذاقد اعترفت بالفعل وذكرت األسماء أو   P32إذا كانت عّما  أخرى". سأل فيدنير

قضاء كامل الفترة ]في السجن[". على أي  /البقاء  أساعدك على عدمس  "إذا أعطيتني أسماء،   أي  معها بهذه الطريقة لكي تعطيه أسماء،

 . هاصبعإ ةبصم إعطاءوالتوقيع على أوراق  P32كان على  حال،

أفضل في هذا اليوم بالذات في المحكمة مقارنة باستجواب الشرطة أو ما إذا كانت ذاكرتها  P32معرفة ما إذا كانت ذاكرة  فيدنيرأراد 

ألنها بعد استجواب الشرطة، قررت أن تنسى كل    الوقت،تتذكر بشكل أفضل في ذلك  كانت  إنها    P32أفضل في ذلك الوقت. قالت  

 تعبت.  قد شيء ألنها

  يحتاجقال محامي الدفاع بوكر إن الدفاع ف. ةسئللألن إليه اقدار الوقت الذي يحتاجعن م لطرفينكيربر ا القاضي المحكمة ةرئيس تسأل

 تحضير بيان. لله لبعض الوقت للتحدث مع موكّ 

*** 

 دقيقة[ 20]استراحة لمدة 

*** 

 للغاية بالنسبة لها. امرهق ن األمرمنذ الصباح وكا ظلت مستمرةها في الوقت الحالي، ألن شهادتها إيقاف إدالءإنها تفضل  P32قالت 

 . موكلهملدفاع للتحدث مع محامي اأن هذا سيوفر أيضا وقتا كافيا ل موضحةلهذا اليوم،  P32القاضي كيربر  صرفت

 مساًء.   3:00ُرفعت الجلسة الساعة 

 . 2021 أبريل،/نيسان  15المحاكمة في  ستأنفست

 

 2021نيسان/أبريل،  15 –للمحاكمة  سبعوناليوم ال

وطلب أحد الصحفيين المعتمدين الوصول إلى  ،  من الصحفيين  وستة  ة أشخاص عشربحضور  صباًحا    9:30في الساعة    لجلسةبدأت ا
  العامان   انالمّدعي  االّدعاء العامام محكمة بين الحضور ومثّل  رسّ كان  و  ،(المحاكمةالثالثين من  يوم  ال)نفس الشخص في  الترجمة العربية  
 كلينجه وبولتس.

  سألتحتى نهاية الجلسة.    تأجيلهشارمر    ّدعاء اال  محامياقترح  و  ،بغرض تالوتهي إن الدفاع قد أعد بيانا  تسكقال محامي الدفاع فرا
 .مهمكي إنه سفراتقال ف ،لمجريات الجلسةعن أهمية البيان  فراتسكيالقاضي كيربر 

  د. ومحاميها P32قاعة المحكمة ]استعدت  P32سمحت القاضي كيربر للدفاع بتالوة البيان، موضحة أنه سيتم تالوته بمجرد مغادرة 
عادت  فالبقاء أو المغادرة.  بإمكانها    بأن  P32، طلبت كيربر من المترجم أن يخبر  P32كروكر لمغادرة قاعة المحكمة[. بعد أن خرجت  

P32   تحدث د. كروكر مع[ إلى الداخل وقالت إنها تفضل البقاءP32 اوغادر  .]مرة أخرى 

 ة البيان: تالوبقاعة المحكمة قبل أن يبدأ محامي الدفاع فراتسكي لللتو  P30 المّدعي إلى دخولالقاضي كيربر  أشارت

 مة سماعه في المحكمة.[ ]ما يلي هو إعادة صياغة لبيان أنور بناًء على ما استطاع مراقب المحاك

 P32[. قلت في بيان دفاعي السابق إن مع أنورواالجتماع  واعتقالها إيقافهافي اليوم السابق بخصوص   P32"]ذكر أنور بدايًة شهادة 

  م . ت[ُحجب االسموفتاة أخرى من عائلة ] [2]الشقيقة  و [1]الشقيقة  كانت : باألحرىأً ط، لكن هذا كان خ[1]الشقيقة مع  اتم القبض عليه
إمرتي. لم يكن  لم يكونوا تحت    ضبّاط، وتدخلت إلنهاء الضرب، رغم أن هؤالء ال40  قسممن ال  ضبّاط على أيدي    ضربهن وإهانتهن

بحثت في  ، وقد  لكنني لم أضربها  [1]الشقيقة    لتحقيق معطالبني توفيق يونس با  للضرب.  تعّرضمع الفتاة الثانية، فهي لم ت  ذلك ما حدث 
مقابل الزيارة،   اا قد دفعا نقودً نكا  ال علم لدي إنوجدت مقاطع فيديو لمظاهرات.  حيث    الفيسبوكعلى  "الوردة الدمشقية"    هاتفها وحسابها

أن توفيق يونس    ب منيطلهدد والدها بإشعال النار في نفسه أمام الفرع.  ، كما  P32  دونالفرع في نفس المساء    ازار  إال أن الوالدين

الدم عليه. طلبت من األب   سالحجابها و الأزلدرجة أنه . في مكتب يونس، صفع األب ابنته بشدة [1]الشقيقة  ن أجلب معي أوأحضر 
 ثالث مرات [1]الشقيقة  معقمت بالتحقيق  .جب االسم[والفتاة من عائلة ]حُ  [2]الشقيقة طلب مني يونس إطالق سراح و ،التزام الهدوء
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زعمت أنها   كما  ،الفيسبوكعلي على  P32 رتتقلها فرع فلسطين مرة أخرى بعد أسبوع، حيث أطلق سراحها. ال أعرف لماذا افتواع

 .شقيقتهاذلك. ومع ذلك، لم تكن لتفعل ذلك لو أنها سمعت أشياء سيئة عني من   مع أنني ال أذكرإلى الزنزانة الجماعية،    هاطلبت مني نقل

األم في وقت   اعتُقلت  عني.  اسيئً   الم تقل شيئً شقيقتها    مني تثبت أن  ذلك  طلبت  حقيقة أنهاف  ،طلبت المساعدة من أبي غضب  وإال لكانت
 ".الشاهدتينوالدة  40ل القسم قتاعو مارس،/رآذا 15من لقائها في  ايومً  45إلى  40التقيت بها بعد حوالي و الحق

 توقيع أنور رسالن

 [.اهز أنور رأسه ]بدا متفاجئً ف .بيانهإذا كان هذا هو عّما  كيربر أنور المحكمة القاضي ةسألت رئيس

 طلب محامي الدفاع فراتسكي استراحة.

*** 

 دقائق[ 5]استراحة لمدة 

*** 

أجاب أنور باإليجاب. طلبت كيربر من مترجم أنور ترجمة ما قاله، فكيربر سؤالها ألنور عن كونه صاحب البيان،  القاضي  كررت  

 أوضح المترجم أن أنور قال "نعم". ف

أفضل من  أنه  و  اضروريً   ه كانمحامي الدفاع بوكر أنرّد  ليوم.  ذلك الاالنسياب التنظيمي  قد أفسد  كلينجه إن البيان    العام  المّدعيقال  

المحكمة بتوزيع نسخ ورقية من البيان، أشارت القاضي كيربر إلى أن    ضبّاطمرة أخرى في وقت الحق. بينما قام أحد    P32دعوة  

P32  حة.سترابتمديد فترة اال إبالغهماشارمر محامي االّدعاء طلب   .كروكر د.قد ترغب في استشارة محاميها 

*** 

 دقيقة[ 15]استراحة لمدة 

*** 

 P32 5شهادة  

 االّدعاء العاممن قبل استجواب 

ارتداه الطبيب. عّما  P32إلى الخطيب، وسألت  40عندما نُقلت من القسم  إنه كان هناك طبيب P32بولتس قول  العام المّدعيذكرت 

 إنه كان يرتدي زي الطبيب. P32 قالتف

 . ذلك P32 نفت. أحد األجهزة األمنيةقوات األمن أو  انتمائه إلى إلى ما يشير على مالبسهإذا كان عّما بولتس  تسأل

 ذلك.   P32  نفت  ، عن االعتداء الجنسي على النساء أو الرجال  معتقالت أخريات قد سمعت من    P32معرفة ما إذا كانت    بولتس  تأراد

رؤية    تذكر على    P32بولتس  وإصابات  ظهورهملمعتقلين  كانت  عّما    P32  توسأل   ،دماء  أيضً إذا  رأت  أشخاصً   اقد  أو    اقتلى 

بدا من  ووهم يتحدثون عندما كانت في الزنزانة االنفرادية.    السّجانين، مضيفة أنها تذكرت أصوات  ذلك  P32  نفت.  ون للقتلتعّرضي

إنهم بدوا وكأنهم يتحدثون   P32  قالتللخارج".    خذوهفي سجادة و  لفّوه  هذا.  لقد ماتمثل "انظر!    اقالوا شيئً و  جثة،حديثهم أن هناك  

 حيوان.  عن عن كيس من الخيش أو 

 ذلك.  P32 تأكد ف. اأن الشخص الميت كان ذكرً  تقصد P32 إذا كانت عّما  تللضمير "هو" وسأل P32بولتس إلى استخدام  تأشار

 إنها كانت وحدها في الزنزانة االنفرادية. P32 قالت ،أثناء هذه المحادثة P32معرفة مكان  بولتس تأراد

 بالوقت.  هاإحساسألنها فقدت  موضحة أن ال فرق بين النهار والليل، ،P32. لم تعرف أم لياًل  اإذا كان الوقت نهارً عّما  بولتس تسأل

 مورإنها ال تذكر الحديث عن مثل هذه األ  P32 قالت. في الخطيب أشخاص وفاة  معتقالت أخريات تذكر ما إذامعرفة  بولتس تأراد

 معتقالت أخريات.  مع

 

مترجم  لل ت في بعض األحيانححصالشهادة. كما أنها ادالء  أثناءللغاية  منفعلة  P23كانت السابق،مالحظة من مراقب المحاكمة: كما في اليوم  5

 .جملتهالم يترجم نهاية  بإعالمه أنه
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لم تر أو    P32لكن   "،بولتس بكلمة "أطفالقصده  ت  تعرف ما  م أنها ل  P32أوضحت ف.  اعتقالهاأثناء    الً أطفاإن رأت    P32بولتس    ت سأل

أن المرء قد يعرف مصطلح "سُخرة" ]العمل القسري[ مما    P32  قالت النظام.  يخّصون    أشخاصهناك    ولكن كان أطفال.  أي  تسمع عن  

 يعني أنه تم إجبارهم على التنظيف. 

المباشر  لتواصل  با  نَّ إنه لم يُسمح له  P32 ت أعمارهم، قالتهؤالء األشخاص وكم كان   تقد رأ  P32  تبولتس معرفة ما إذا كان   تأراد

لهم "تعالوا إلى هنا واذهبوا إلى هناك". لهذا السبب، لم يكن هناك    حيث يقالكالعبيد  كانوا يعاملون  كما .مع السّجانينالمعتقلين، فقط  مع  

 . صغاًرا في السنكانوا اتصال بصري معهم، لكنهم  

 السّجانون.  ىلم يتواصل معهم سو علمها،على حد ف، ترهم إنها لم P32قالت ف. لم ترهمبالتالي  P32  إذا كانت ولتسب تسأل

عتقالت  الم  عتسمكما  .  على الدوام  السُخرةعمال  أصوات    التالمعتق  سماع   P32وصفت  .  ذلك  P32بولتس معرفة كيف عرفت    تأراد

حيث  "،كالراديوخرة كانت "السُ  عمالو سّجانينإن المحادثات بين ال P32  قالت، وهم يصدرون األوامر للعمال في الممرات سجانينال

 . همسماع قالتالمعتكان بإمكان 

أنها   عبيدا، إالخرة: أي كانوا  إنها متأكدة من أنهم عملوا بالسُ  P32قالت  فأطفااًل،  كونهمتأكيد  P32إذا كان بإمكان  عّما  بولتس  تسأل

أنهم كانوا في  إن من الممكن    P32  قالت.  كذلك  معتقلينعلى اإلطالق، مضيفة أنها ال تعرف ما إذا كانوا    أعمارهملم تكن متأكدة من  

 .في العمل القسريتم استخدامهم  الجيش، إلى  أخذهموقبل  العمر،السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 

ن يشقيقتن لديها  إ  P32قالت  ف  ،شقيقتيهاآخرين غير    إذا كان لديها أشقاءعّما    ت ، وسأل P32بولتس معرفة المزيد عن عائلة    تأراد

 .واحدا وشقيقااثنين 

 .ذلك P32فأكدت  ، في سوريا اكانوا يعيشون جميعً  إن بولتس  تسأل

 عالقة أسرية طبيعية.  بينهمن إ P32 تقال ،ببعضهم البعض  اتصالبولتس معرفة ما إذا كان جميع األشقاء على  تأراد

" مشتقة من "الوحدة".  عائلةأنها تعتقد أن "ال  P32أوضحت  ف  تتناول مشاكلها بانفتاح فيما بينها،  P32إذا كانت عائلة عّما    بولتس  ت سأل

 . في حال حدوث أمر ما يتحدثون مع بعضهم البعض العائلةن أفراد أ P32 تفترض الذ

  بولتس إال أن  قد يكون البيان طوياًل    ،تالوتهبولتس    وّدتودفاعه، انظر السياق أعاله[.    تاله]  اقدم للتو بيانً أنور  بولتس أن    تأوضح

 :P32 إن أرادتأي جزء  ستكرر

 P32  أنور". قالتاها  الدو  مرة عندما زارو  [1]الشقيقة  مع شقيقتها    اعتُقلت  مرتين في مكتبه: مرة عندما  أنورأنها قابلت    P32"زعمت  

 في هذا االجتماع[. المعتقلة]هي  [1]الشقيقة فقد كانت  ،امخطئً  قد يكون أنورإن 

 ة البيان[ تالو بولتس  ت]واصل

تظهر في رأسها منذ بداية   ظلت   ستفهام  وا  أن عالمات تعجب    P32أوضحت فما تقوله عن البيان،    P32إذا كان لدى عّما    بولتس  تسأل

  كل ما ارادت قوله هو إن  إن  P32التي يجب معالجتها. قالت    مورالعديد من اال   P32، كان لدى  لتسبو  تاآلن بعد أن انتهو  البيان.

في وضع يسمح لها باالستماع إلى شخص    هي ليستوعية وضحية.  ومدّ   ةشاهدهنا للسياحة، بل أتت ك لم تأت  إال أنها  جميلة    تسكوبلن

 مجرم.، وشعرت أنه من الغريب أن تضطر إلى الدفاع عن نفسها ضد اتعّده مجرمً 

بولتس البيان    تلتأنور أنكر األقوال التي أدلت بها في شهادتها. ]  المتَّهموأن    ةشاهدبصفتها  في المحكمة  كانت    P32بولتس إن    تقال

في اليوم    P32ه  تقالعّما    يختلف  أنور  المتَّهمن محتوى بيان  أ  P32لـ  بولتس   تمن بولتس إعادة سؤالها. أوضح  P32[ طلبت  جددام

في تناول النقاط واحدة تلو    سبولترغبت    إن  P32 تقالف،  أنوركانت حاضرة أثناء االجتماع األول مع    ن إ  P32بولتس  السابق. سألت  

إنه إذا كان لدى بولتس أسئلة،    P32  قالت و.  لتناولها  نقاط معينةعند    P32  وستوقفهاالبيان  بولتس    تتلو  يمكن عندئذ  أن ف  األخرى،

 سوى اإلنكار.  الم يفعل شيئً  أنور، فستكون اإلجابة أنها تشعر بالغرابة ألن السؤال متعلقا برد فعلهاكان  أما إن ها.  فستجيب علي

ومع ذلك، لم يتم الرد على سؤال   ،احسنً . قال بوكر  ذلك  القاضي كيربرمنعت  ف،  طرح سؤال  بإمكانهسأل محامي الدفاع بوكر إن كان  

 العام.  المّدعي

 يها، مضيفة أن والدذلك P32 نفت. P32 شقيقةبخصوص مسألة ا هميبنفس أنورقد زارا  P32معرفة ما إذا كان والدا  تسبول تأراد

 لم يخبراها بذلك.

 . ذلك P32فأكدت  ،إنها كانت حاضرة أثناء االجتماع P32 قول ت بولتسذكر

 ". أنه لم يفعل" يه روايةن الإ P32 تقالف ،شقيقتهاإذا كان والدها قد ضرب عّما   سسألت بول

ويجب ،  ال فكرة لديها  إن  P32قالت  ف.  [1]الشقيقة    شقيقتهايخص    الفيسبوكإذا كان حساب "الوردة الشامية" على  عّما    بولتس  سألت

 عن ذلك. شقيقتها  سؤال
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اعتاد الجميع على إنشاء قد  ف  ،إنها نسيت  P32قالت  .  فيسبوكعلى    شقيقتهاتتذكر اسم حساب    P32معرفة ما إذا كانت    بولتسأرادت  

عشرات    تعربية(، لوجدعن الوردة الشامية )بال تبحث  لوإنه في هذه اللحظة بالذات،    P32 ت. قالبدافع الخوف  حسابات بأسماء وهمية

 الحسابات بهذا االسم. 

على اإلنترنت لكنها    نشطةكانت    شقيقتهاأنها كانت تعلم أن    P32أوضحت  ف  ،على اإلنترنت  نشطةإن كانت شقيقتها    P32سألت بولتس  

: قال  ابسيطً   اإن لديها استفسارً   P32لم يكن أحد من العائلة على علم بذلك. قالت    مارس،/آذار  15حتى يوم  وال تعرف أي تفاصيل.  

  حول أنور  إذا كان هناك سوء فهم من جانب  عّما    تساءلت  P32جعل مما ا،  استمر من أربعين إلى خمسة وأربعين يومً   عتقالإن اال  نورأ

 تقريبًا، في نفس الوقت  قد تم    ا جميعً   هن اعتقال  يفترض أن  أنورأن األمر بدا وكأن    P32هي ووالدتها وشقيقتيها. أوضحت  ها  عتقالوقت ا

ليس أن الفرق "بشكل ساخر    P32. وأضافت  2012ووالدتها في عام    P32  اعتُقلتبينما    2011في عام    قلتاقد اعتُ   اقتيهشقي  إال أن

 . اواحدً  ا" عامً إال

 . 2012إنها اعتُقلت في عام   P32في أي عام تم اعتقالها وقالت  P32كيربر، وسألت  القاضيتدخلت 

،  اكان هذا صحيحً  إن P32 ت بولتسكان أبيض اللون. سأل  P32 شقيقةأنور أن حجاب  المتَّهمالعام بولتس إلى ذكر  المّدعيوأشارت 

 . ذلك P32فأكدت 

ألت  سشيئا كهذا.   والدهالن يقول  وذلك،  إنها ال تستطيع تصور    P32قالت  فهدد بحرق نفسه.  قد    P32أن والد  ن صحة  سألت بولتس ع

P32    يعتقد أن    أنور  تناول نقطة فيها تناقض مرعب: فمن الغريب أن المحاكمة استمرت لمدة عام، وما زال  بإمكانهاإذا كان  عّماP32 

 اإن األمر بدا غريبً   P32الوضع في مكتبه. قالت    ذكريتزعم أنه  بينما ي  ،(نفقد خلط بين الشقيقتي[ )[1]الشقيقة  ]  شقيقتهامع    اعتُقلت

هويات ال يمكنه تذكر    أنورإلى أنها تعتقد أن    P32خلصت  .  خلط أنور بين أمور أساسية بينما تذكر تفاصيل معينة  حيث بالنسبة لها:  

 ويغادرون هذا السجن. يدخلون الذين ، ألن هناك آالف المعتقلين متم اعتقاله من

 .حديثلمنحها الفرصة للبولتس  P32  تشكر ،إجابةً  تمتلك  سف لممع األإنها  تسقالت بول

 استجواب من قبل القاضي فيدنير 

. أراد فيدنير معرفة كم من الوقت  2011 مارس،/آذار 15اعتقلت في   شقيقتهاالمحكمة أن  أخبرت  P32 إلى أنالقاضي فيدنير أشار 

قوات األمن منزلهم مداهمة  P32  ولكن ذكرتإنها ال تتذكر مقدار الوقت الذي مر.  P32مر حتى لقاء عائلتها بأنور في مكتبه. قالت 

[،  المعلومات ُحجبتدرست ] P32أخذوا العديد من الوثائق ألن . وكانوا يبحثون عن أوراق تتعلق بتنظيم المظاهراتو ،في نفس اليوم

 متعلقة بالمظاهرات.وإعالنات دراستها كانت منشورات  أوراقلذلك افترضت القوات أن بعض 

اعتُقلت مع   [2]الشقيقة  أن  ةً  مضيف  ،مدة بدقةال  P32  تتذكرفي مكتبه. لم    نورالوصول ألعدد األيام التي استغرقها    عن  ريسأل فيدن

 .على األقل شقيقتيهاثالثة أيام من اعتقال  إال بعد أنورعائلة بالتالي لم تر الوبعد ثالثة أيام.  [2]الشقيقة  تم إطالق سراحو [1]الشقيقة 

موضحة أنها افترضت أنه ،  بعد أن سألها  ذلك  P32فأكدت    مارس،/آذار  20الشرطة أن االجتماع قد تم في    P32  فيدنير إخبار  ذكر

 " بثالثة أيام.باألمر العائلة"بعد أن علمت   [2]الشقيقة  إطالق سراحتم 

 الدفاع محامي استجواب من قبل 

 .اإنه كان تاجرً  P32 تقالف ، عن وظيفة والدها P32سأل محامي الدفاع فراتسكي  

 الذي يمارسه االضطهاد  ضد    يقفمن السوريين،    %90إنه مثل    P32  تقالف  ،تجاه النظام  والدهاعن موقف    P32سأل فراتسكي  

 كانت خائفة ]من النظام[ مثل أي شخص آخر.  العائلة إال أنالنظام، 

إلى أحد   P32أشارت  فوسألها عن سبب رغبتها في رؤيته.    2012في عام  عتقالها  أثناء اأنور  طلبت مقابلة    P32فراتسكي أن    ذكر

أنها لم تطلب مقابلة    P32أضافت  .  الخروج من الزنزانة االنفرادية، ألنها كانت على وشك االنهيار  أرادت   قائلة إنها  السابقة،أقوالها  

 اسمه. عرفت   ألنه كان الشخص الوحيد الذي بل، شقيقتيهامع  األنه كان لطيفً أنور 

طلبت   ]نقلها إلى زنزانة أخرى[.  P32قد ذكرت أسماء أخرى في اليوم السابق، وسألها لماذا لم تطلب منهم    P32قال فراتسكي إن  

P32 .من فراتسكي توضيح األسماء التي كان يشير إليها. فإذا كان يقصد السّجانين، لم يكن بإمكانهم تلبية طلبها 

المعروف في سوريا وفي كل    من   ألنه  علمت ذلك إنها    P32  قالت و  للغاية[  P32كيف عرفت ذلك. ]استاءت    P32سأل فراتسكي  

 . هاوإغالق فتح األبواب  . حيث تقتصر صالحيتهم علىالواسعة الصالحياتمثل هذه  ال يملكون  السّجانينمكان آخر أن 

أنها لم تسأل عن ذلك  ، مضيفة P32. لم تعرف ألنورالتماسًا  ىخرأ ةمعتقل أيتقديم بمحاولة على علم  P32 ت كان إن سأل فراتسكي 

 الخروج من الزنزانة االنفرادية. كان أن طلبها الوحيد  P32أوضحت   ،ولم تهتم
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ض   من   ح فراتسكي أنه على الرغمصرّ  أنور، وسألها إن كانت تأمل    لتطلب مقابلة  الكافية  لالعتقال، إال أنها امتلكت الشجاعة  P32تعرُّ

  الشخص الذي كان   ن أنور كانإ  P32قالت  دفعتها إلى فعل ما فعلته.  قد  أن غريزة البقاء لديها    P32أوضحت  فأن يساعدها أنور،  

 فعل ما فعلته.إلى  دفعتها بإمكانه التوقيع على أوراق إعدامها لذا كانت غريزة البقاء فقط هي التي

[ وأوضحت  P32أن تسأل أنور، إن كانت على علم بأن اإلجابة ستكون "ال". ]استاءت    P32ماذا حاولت  أراد فراتسكي أن يعرف ل

P32  .أن خيار المعتقلين الوحيد هو التحدث إلى المجرم، فلم يكن هناك محامون أو مالئكة رحمة 

 . اشكرهلكنه لم ترد على سؤاله،  P32قال فراتسكي إن 

السؤال. قال بوكر إنه يريد معرفة  P32شقيقتها بعد االجتماع مع أنور، ولم تفهم  إطالق سراحإن تم  P32سأل محامي الدفاع بوكر  

، ألن شقيقتها اإنها إذا فهمت بشكل صحيح، فسيكون سؤاله غريبً  P32بعد أن رأت أنور. قالت  شقيقتهام إطالق سراح ما إذا كان قد ت

 . ، قالت إن أنور قام بالتحقيق معهاشقيقتها إطالق سراحبعد . P32ووالدها و P32ة كانت حاضرة مع والد

إنها كما قالت في اليوم السابق   P32قالت  فبعد ذلك االجتماع.  شقيقتها إطالق سراحعن مقدار الوقت الذي استغرقه  P32سأل بوكر 

 .ايومً  11وأثناء استجواب الشرطة: 

عن    اإنها ال تعرف شيئً   P32قالت  ف.  ايومً   11إطالق سراح شقيقتها بعد  بهدف    تم فعله عّما    تعرف أي شيء   P32سأل بوكر إذا كانت  

 هذا الموضوع. 

بوكر    أوضحالسؤال.  تكرار    بوكرمن    P32  ت. طلبأنورباالجتماع مع    امرتبطً   P32أراد بوكر معرفة ما إذا كان إطالق سراح شقيقة  

 P32ربط كال الحدثين. قالت    P32إذا كان بإمكان  عّما    وتساءل  أنور،من لقائها مع    ايومً   11بعد    P32  شقيقةإنه تم إطالق سراح  

من لقائها   ايومً   11بعد    شقيقتها  طالق سراحإلم يتم    هتوضيحه وأضافت أن  بوكرلسؤال، وطلبت من  أحدا قد فهم ا  نبأ  تعتقدإنها ال  

 . منها ربطها ببعض عن األحداث التي أرادبوكر  P32سألت    كما .ايومً  11 كانت مدة االعتقال بأكملها هيبل ، بأنور

إن أحد القضاة قد طرح السؤال نفسه،   P32سأل بوكر عن المدة التي استغرقها إطالق سراح شقيقتها بعد االجتماع مع أنور. قالت  

 من ثالثة إلى أربعة أيام إذا تذكرت بشكل صحيح. استغرقمضيفةً أن األمر 

 ال فكرة لديها إن إن P32قالت ف  ،في مكتبهأنور تها بعائلاجتماع و شقيقتهابين إطالق سراح صلة ترى أي  P32كانت   إنسأل بوكر 

 . صلة كانت هناك

 P32بين ماذا؟" أوضح بوكر أنه لو كان في مكان  صلة  "  P32. سألت  محتملة  صلةأن هناك  إذا كانت تعتقد بعّما    P32سأل بوكر  

 .، فلم تفكر في األمرفحسبالمهم  هو شقيقتها كان إطالق سراح، إال أن فهمتقائلة إنها  P32لكان قد فكر في... قاطعت 

سيعتقد  فإنه  ،P32 شقيقةوكانت في نفس وضع  شقيقة نه إذا كانت لديهأالسماح له بإنهاء سؤاله. وكرر  P32وطلب من  بوكر،تدخل 

  لو كان   ممكناإن هذا قد يكون    P32محادثة مع المحقق قبل بضعة أيام. قالت  ال  صلة محتملة بين إطالق سراحها وإجراءبأن هناك  

 . شقيقتهاإطالق سراح  كان اكترثت ألجلهأن الشيء الوحيد الذي  P32. أضافت لكنه لم يكن في مكانها بوكر في مكانها، 

عن أسباب اعتقال  أن تسأل  حاولت    أو ما إذا كانت قدبين الحدثين،    صلةتعتقد وجود    P32أراد بوكر مرة أخرى معرفة ما إذا كانت  

كما  " وليس "االعتقال".  إطالق السراح، قائاًل إن بوكر كان يجب أن يذكر "أسباب  محامي المدعيفي الفرع. وتدخل شارمر    شقيقتها

و  ولوال تريد أن تعرف.    ال فكرة لديها  نإ  P32  قالت. قال بوكر إن زميله شارمر كان على حق.  ةالشاهد  أال يربكطلب من بوكر  

 كيف كان عليها أن تحاول معرفة األسباب دون أن يتم القبض عليها.  P32قد تم القبض عليها. تساءلت  لكانأرادت أن تعرف، 

معرفة سبب طلب    بوكرأراد  و.  على أي حال  أنورطلبت رؤية  وقد  ،  شقيقتهابعد عام واحد من    P32بوكر أنه تم القبض على   ذكر

P32    قالت  أنورمقابلة .P32  كان الشخص الوحيد  وأنه    كما ذكرت من قبل  للخروج من الزنزانة االنفرادية  أنورطلبت مقابلة    إنها

 الذي تعرفه ]في الفرع[. 

قد سبق  إن السؤال  شارمر، ، محامي المدعيقال  ففي مكتبه.  أنور هاوالداو P32ت أراد محامي الدفاع فراتسكي أن يعرف كيف زار

 تمت اإلجابة عليه في اليوم السابق.وأن 

 .شقيقتهان إطالق سراح يأمالكانا  اإنهم P32قالت  فاالجتماع.  من  قعاهتوعّما  إن أخبرها والداها P32 سأل فراتسكي

 ّدعاءمحامي االاستجواب من قبل 

.  اأن األمر كان مهينً   أنها ذكرتكيف تم تفتيشها من قبل ممرضتين، و  االمحكمة سابقً أخبرت    P32  محامي االّدعاء إلى أنشارمر  أشار  

.  اإنها ستقدم إجابة مختصرة فقط، ألن األمر كان مزعجً   P32أن تصف بالضبط لم شعرت باإلهانة. قالت    P32طلب شارمر من  

 ".فتشوا داخليأنهم "بطريقة مهينة" تعني "عبارة أن  P32  تأوضح
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  عملتإن    P32مرة أخرى، تم إطالق سراحها وإعطاؤها هاتفا خلويا، وسأل    شقيقتهااعتقال    بعدإنه    P32قول  إلى  شارمر  أشار  

لدى النظام[ من أجل  بالقبلت العرض ]شقيقتها  لم تعمل مع النظام. إال أن    بالطبع  إنها   P32قالت  فمع النظام.  شقيقتها   إطالق  عمل 

 ها ثم مغادرة البالد. سراح

 [. P32البقاء في قاعة المحكمة ]بقيت بإمكانها  أن P32أخبرت كيربر و ،ةالشاهد تُصرف

*** 

 دقائق[ 10]استراحة لمدة 

*** 

 الغريب[.  إياد مترجم] مكانه رآخ محلف ممترج وسيحلمن مهامه،  امترجم المحكمة السابق رسميً إعفاء  ر أنه تمأعلنت القاضي كيرب

التّ   احكمً   القاضي كيربرتلت   بالتفصيل أن بعض  القضاة، يوضح  يمكن  من  القانون األلماني  العادية بموجب  بالجرائم  تتعلق  التي  هم 

 . المدعينارتكبت ضد بعض قد إضافتها إلى الئحة االتهام، ألنها 

 ]فيما يلي إعادة صياغة ألقوال القضاة بناًء على ما استطاع مراقب المحكمة سماعه في المحكمة[ 

هام ال ينطبق على القضايا التي  لة في الئحة االتّ القاضي كيربر أن حصر المحاكمة في الجرائم المزعومة المفصّ أوضحت   (1

بأنه يجب إضافة اإلصابات الجسدية واإلصابات الجسدية   الطرفين. لذلك أبلغ القضاة المدعينارتكبت فيها جرائم معينة ضد 

 هم. على النحو المنصوص عليه في القانون األلماني إلى التّ  الشديدة واالعتداء الجنسي والحرمان من الحرية

الخطيب   فرع  في  االعتقال  أن ظروف  إلى  كيربر  النوم    – وخلصت  من  والحرمان  األكسجين  ونقص  المكتظة  الزنازين 

تُعد إصابات جسدية بموجب    – لمعتقلين وسوء التغذية  لالنظافة ونقص العالج الطبي واإلساءة اللفظية المستمرة  واالفتقار إلى  

 . الشديدةالذي وصفه الشهود من قبيل اإلصابات الجسدية  يُعد الضرب كما  القانون األلماني.

حتى اآلن، قالت القاضي كيربر إن جميعهم تأثروا جسديا وهو ما يُعد بمثابة التسبب في    نالمدعيفي إشارة إلى شهادات   (2

 إصابات جسدية بموجب القانون األلماني: 

P1تعّرض   .1 فيلمه وتعاونه المزعوم    وادوالهراوات إلجباره على إعطاء معلومات عن حياته ومكابالت  للضرب بال  

  باإلضافة إلى ذلك، تم إدخال عصا فيو إنه سيبقى رهن االعتقال في حال لم يتعاون.    أيًضامع قوى أجنبية. قيل له  

على  فتحة مؤشرات  هي  األوصاف  هذه  أن  إلى  كيربر  خلصت  الجنسي    وقوع  شرجه.  االعتداء  جرائم 

177  بموجب المادة الشديد/االغتصاب     ( 1( رقم  1 و    2 والمادة    ،من القانون الجنائي األلماني   177   ( 2  )s  .2  

1رقم   األلماني   الجنائي  القانون  والمادة  ،  من  177    ( 4 رقم    ( 1 األلماني     الجنائي  القانون  ال]من  ساريةنسخة    

2016حتى    المفعول ] a(1  174  بموجب المادة   المعتقليناالعتداء الجنسي على  و  ،   من القانون الجنائي األلماني،(  

بموجب المادة  األذى الجسدي  و 223 بموجب المادة    الشديدجسدي  الاألذى  و  ،من القانون الجنائي األلماني   224 

(1 رقم  (   2 المادة  السجن غير القانوني  و،  من القانون الجنائي األلماني   بموجب  239   ( 1( رقم  3 من القانون   

المادة بموجب أخذ الرهائن و، الجنائي األلماني 239 .القانون الجنائي األلماني منب   

واألنابيب. خلصت  كابالت  على أخمص قدميه باستخدام ال ُضِرب  تقديم أسماء أعضاء المعارضة و  P11طُلب من   .2

من القانون   223  بموجب المادةاألذى الجسدي    جرائموقوع  كيربر إلى أن هذه األوصاف كانت مؤشرات على  

 .من القانون الجنائي األلماني  2رقم (  1) 224بموجب المادة  الشديدالجسدي  األذىو، الجنائي األلماني

  تبالتعذيب. كما أُجبر على تقديم أسماء أعضاء المعارضة. خلص   تم تهديدهو  بالكابالتللضرب    P12  تعّرض .3

من القانون    223  بموجب المادةجرائم األذى الجسدي  وقوع  كيربر إلى أن هذه األوصاف هي مؤشرات على  

السجن  و  ،من القانون الجنائي األلماني 2رقم  (  1) 224بموجب المادة    الشديداألذى الجسدي  و،  الجنائي األلماني

 .من القانون الجنائي األلماني 1رقم (  3) 239المادة بموجب غير القانوني 

. وخلصت كيربر إلى أن هذه األوصاف كانت مؤشرات  بلمس صدرها  أحد السّجانين  قامللضرب و  P19ت  تعّرض .4

 القانون الجنائي األلماني من    3و   1( رقم  1)  177  بموجب المادةجرائم االعتداء الجنسي/االغتصاب  وقوع  على  

األذى و، 174a (1)بموجب المادة االعتداء الجنسي على المعتقلين و ،[2016حتى عام سارية المفعول نسخة ال]

رقم  ( 1) 224 بموجب المادة  الشديدجسدي ال واألذى  من القانون الجنائي األلماني، 223بموجب المادة  الجسدي

https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/al56870-0.htm
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
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األلماني  2 الجنائي  القانون  غير  وال،  من  المادةقانوني  السجن  الجنائي    1رقم  (  3)   239  بموجب  القانون  من 

 .األلماني

جرائم   وقوع على  اوخلصت كيربر إلى أن هذا الوصف كان مؤشرً  ،رب بأداة مشابهة ألنبوبللض P25تعّرض  .5

المادة    الشديدالجسدي    واألذى،  من القانون الجنائي األلماني  223بموجب المادة  األذى الجسدي     224بموجب 

 .من القانون الجنائي األلماني 2رقم ( 1)

بموجب المادة  خلصت كيربر إلى أن هذا مؤشر على جرائم األذى الجسدي  ، وبالكابالتللضرب    P27تعّرض   .6

من القانون الجنائي   2رقم  (  1)  224  بموجب المادة  الشديد، واألذى الجسدي  من القانون الجنائي األلماني  223

 .األلماني

جرائم   على وقوع  اوخلصت كيربر إلى أن هذا الوصف كان مؤشرً   ،وات مختلفةللضرب بعدة أد  P28تعّرض   .7

المادة   الشديد، واألذى الجسدي  من القانون الجنائي األلماني  223  بموجب المادةاألذى الجسدي     224  بموجب 

الجنائي األلماني  2رقم  (  1) القانون  القانوني  من  غير  المادة  ، والسجن  القانون    1رقم  (  3)  239بموجب  من 

 . الجنائي األلماني

جرائم األذى الجسدي  وقوع وخلصت كيربر إلى أن هذا مؤشٌر على  ،للضرب بطرف كابل مفتوح P30تعّرض  .8

من   2رقم  (  1)  224بموجب المادة    الشديد ، واألذى الجسدي  من القانون الجنائي األلماني  223  بموجب المادة

 .من القانون الجنائي األلماني 1رقم (  3) 239 بموجب المادة، والسجن غير القانوني القانون الجنائي األلماني

 

االعتداء الجنسي كجرائم   على وقوع مؤشراتالمن  ايُعد أيضً  ام، وجدت كيربر أن وصفهP19و P1دتي باإلشارة إلى شها (3

 . من القانون األلماني للجرائم ضد القانون الدولي  1الفقرة  1رقم    (1)  7  بموجب المادة كما هو منصوص عليه    ضد اإلنسانية

ربر أن هذه مؤشرات على جرائم  ، وجدت كي]على التوالي[  حول وفاة شقيقه/ابن عمه   P17وP18  دتيباإلشارة إلى شها (4

 . من القانون الجنائي األلماني  212  بموجب المادةوالقتل غير العمد  من القانون الجنائي األلماني    211بموجب المادة    القتل

ذكر قد  أنه يجب األخذ في الحسبان أنه لم يتم العثور على جثة الشخص الذي يُزعم أنه ميت، وأضافت  القاضي كيربر   إال أن

   أنه من المحتمل أن يكون الشخص ال يزال على قيد الحياة. اهدانالش

في الجرائم الجنائية المذكورة أعاله وسيتم تقييمها بحسب القانون  رأي خبير  وضحت القاضي كيربر أن القضاة سيطلبون   (5

 وقت ارتكاب األفعال ذات الصلة.آخذين باالعتبار السوري 

[.  1  رقم  في يوم المحاكمة  ةكمدعي  ةمدرجوهي  االسم[ ]  ُحجبتلقتها المحكمة من ]التي    اإللكترونيبريد  التلت القاضي كيربر رسالة  

لديها مخاوف  أن  فحسب، بل    عائلتهااالسم[ القضاة على تقديم تدابير الحماية والدعم لها وأوضحت أنها لم تكن قلقة على  ُحجب  شكرت ] 

 بشهادتها في المحكمة. أال تدلي فّضلت لذا ، كذلكأخرى 

  في المحكمة دلي بشهادته  مدعيا ولن يبصفته  شارك بعد اآلن في المحاكمة  ياالسم[ لن    ُحجب ه ]لإن موككروكر    محامي االّدعاء   لقا

 . كذلك

دلي بشهادته في المحكمة.  يألن الشاهد لن    2021  أبريل،/نيسان  29و   28أعلنت القاضي كيربر أنه سيتم إلغاء مواعيد أيام المحاكمة في  

 بواسطة ]ُحجب االسم[ عبر البريد اإللكتروني أنه فضل عدم اإلدالء بشهادته في المحكمة. هاتم إبالغ المحكمة وأضافت أن

ين على مكتبه ترتيب الجدول الزمني  تعيطلب محامي الدفاع بوكر إبالغه بهذه الرسائل اإللكترونية والقرارات في الوقت المحدد، حيث  

 لذلك. اوفقً 

 شهادات خمسة شهود.  من خالل أدلة إضافية ألخذالدفاع محامي  ب  طلبشأن  العامين عينالمدّ بيان  بتالوة تسالعام بول  المّدعي قامت

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.[  العامين عينالمدّ ما يلي إعادة صياغة ألقوال  في]

الدفاع لسماع ]ُحجب االسم[ و]ُحجب االسم[ من دائرة االستخبارات االتحادية  محامي  اعترض المّدعون العامون على طلب (1

  من إدارة المخابرات العامة السورية. احتج المّدعون   40القسم  صالحيات  بشأن    بشهادتهمالإلدالء    يرين( كخبBNDاأللمانية )

 فإن ، وبالتالي  قد اختبراه بشكل مباشر  ل أمرحو  دتهماعلى اإلدالء بشها  ينلن يكونا قادر  نيالمقترحن  ديبأن الشاه  العامون

عن   40حول مسؤولية القسم   هماتبشهاد انالمقترحاهدان الش  أدلى  إذاف: ةغير مناسبو أغير ذات صلة إما ستكون  ما دتهاشه

ال عالقة له بمحاكمة أنور رسالن.    40ذات صلة ألن عمل القسم    المظاهرات التي جرت في دمشق، فإن شهادتهما لن تكون

هو القسم/الفرع الوحيد المسؤول عن المظاهرات في دمشق،   40حول كون القسم  بشهادتهما الشاهدان المقترحان أدلى  وإذا

من تقرير خبراء دائرة االستخبارات االتحادية   الم يكن جزءً   40مناسبة ألن التفويض الحصري للقسم    هما فلن تكون شهادت

المختلفة في سوريا   مخابراتال   أجهزةيشير تقرير دائرة االستخبارات االتحادية األلمانية إلى أن مهام وتفويضات    نية.األلما

أن    ا، يذكر التقرير أيضً االّدعاء العامما كان من غير الواضح من المسؤول عن حاالت معينة. بحسب   ا كانت متداخلة، وغالبً 

الشرطة إلى تصريح إياد الغريب أمام    المّدعون العامونجميع أجهزة المخابرات كانت مشاركة في محاربة المعارضة. وأشار  

، وأفراد  251، وأعضاء األقسام الفرعية األخرى بالفرع  40، التي صّرح فيها أن أفراد القسم  الجنائية االتحادية األلمانية

https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/08/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/04/29/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/13/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d8%a3%d9%86%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/05/20/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/07/09/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/02/18/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad-2/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/11/18/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-15-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9/
https://ar.syriaaccountability.org/2021/06/03/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b1/
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خلص المّدعون العامون إلى   في دوما. المظاهراتارة المخابرات الجوية كانوا موجودين في وزارة الداخلية، وأفرادا من إد

استدعاء    عندئذ    يمكن فالمخابرات السورية المختلفة،    أجهزةأنه في حالة وجود أي أسئلة مفتوحة حول صالحيات وتفويضات  

 كشاهد مرة أخرى. األلمانية الشرطة الجنائية االتحادية دويسنج من مكتب  ينكبير المفتشين الجنائي

المّدعون  . أوضح صلة عدم وجودل نظًراعلى استدعاء ]ُحجب االسم[ وشخصين آخرين كشهود، المّدعون العامون اعترض  (2

في  ما أو في احتجاج  احاضرً  أنور إن كان المتَّهم الواضح كيف سيتمكن الشهود المقترحون من معرفةليس من  أنه  العامون

بينما كان مكتب    251الفرع    في سجن[ يعمل في الطابق السفلي  ُحجب االسم] كان  حيث  جنازة مخرج سينمائي سوري.  

في األحداث المذكورة    أو عدمه   أنور  حضور  [ من تأكيدُحجب االسم]لذلك لن يتمكن  في الطابق األول من المبنى.    أنور  المتَّهم

أن األمر نفسه ينطبق على    المّدعون العامونطوال الوقت. ذكر    امعً   وأنورالدفاع، ألنه لم يكن هو  محامو    أعاله كما ادعى

فإن مذكرة الدفاع التي تطلب استدعاء هؤالء األشخاص كشهود ال تشير   ، العامين  للمدعين  افقً والشاهدين اآلخرين المقترحين.  

لن   أنورتهم بشأن سلوك افإن شهاد حال،على أي و . أنورل سلوك إلى كيف سيتمكن هؤالء الشهود من اإلدالء بشهاداتهم حو

 اع  شخصي . مجرد انطب بل معتبرةً، حقيقةً  تكون

، شارمر أنه سيكون من المثير لالهتمام  االّدعاءمحامي  . وأضاف  المّدعين العامينأنهم سينضمون إلى بيان    ّدعاءي االأعلن جميع محام

 .االسم[ كشاهد، ولكن ألسباب مختلفة عن تلك التي قدمها الدفاع  ُحجبسماع ]
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