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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة  47التقریر 
 2021أیلول/سبتمبر،  30و  29تواریخ الجلسات: 

 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

من محاكمة أنور    95و  94الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصیل الیومین    47یسرد تقریر مراقبة المحاكمة رقم  
إلى ضابٍط من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حول    المحكمة أن تستمع مجدداً   تعیّن على  ،رسالن في كوبلنتس. في الیوم األول

  الدفاع.محامي  استجواب شاھٍد رفض اإلدالء بشھادتھ في المحكمة. كما تعاملت المحكمة مع مسائل إداریة متعلقة بطلبات صادرة عن  
االتساق في شھادتھ أمام  بشأن أوجھ عدم    P46وفي الیوم الثاني، استمعت المحكمة إلى ضابط الشرطة الذي سبق لھ أن أستجوب  

جتماعات مع رسالن بعد مغادرة األخیر  افي الخطیب، وعقد عدة  اعتقالھ  المحكمة. كما أدلى طیار عسكري سوري سابق بشھادتھ عن  
 اقرأ المزید ھنا.  لسوریا. 

 الملّخص/أبرز النقاط: 

 2021أیلول/سبتمبر،  29 –والتسعون الیوم الرابع 

بشھادتھ حول استجواب شاھٍد رفض اإلدالء بشھادتھ في  األلمانیة  أدلى كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج من الشرطة الجنائیة االتحادیة  
. وتعاملت  األلمانیة استُجوب أوًال من قبل الشرطة السویدیة قبل استجوابھ من قبل الشرطة الجنائیة االتحادیةكان الشاھد قد المحكمة. و

ة كذلك مع مسائل إداریة متعلقة بطلبات الدفاع السابقة ألخذ أدلة إضافیة، وھي عبارة عن ثالثة شھود وصورة من خرائط  المحكم
 جوجل. 

 2021أیلول/سبتمبر،  30 – والتسعون الیوم الخامس  

الجنائیین شمی المحققین  الجنائیة  مكتب  من    ،تأدلى رئیس  برلین،  اإلقلیمي  الشرطة  استجوابھلوالیة  . ووفقاً  P46لـ  بشھادتھ حول 
للمحكمة    P46للشرطة إن أول مرة رأى صورة أنور وسمع اسمھ كانت عندما كان مع البنّي. وفي المقابل، قال    P46ت، قال  لشمی 

 نھ رأى صورة أنور في وسائل اإلعالم قبل أن یلتقي البنّي.إإنھ لم یتحدث مع البنّي عن المتھم و 
 

بأنور الذي أجرى معھ  ، وھو  P52أدلى   طیار وصحفي سوري سابق، بشھادتھ حول اعتقالھ في فرع الخطیب حیث التقى أیضاً 
محادثة ودیة. كما التقى االثنان عدة مرات بعد انشقاق أنور وأجریا محادثة حول شعور أنور بأنھ مراقب من قبل المخابرات السوریة  

 في برلین. 
 

إلى التحقیق    للولوج   . ورفض القضاة طلب الدفاع السابق دفاع الستدعاء شاھدین إضافیینواستمعت المحكمة كذلك إلى طلبات ال 
 الھیكلي لمكتب المدعي العام االتحادي حول النزاع السوري. 
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 2021أیلول/سبتمبر،  29 – الیوم الرابع والتسعون للمحاكمة 

.  بولتس و  ھكلینج  العامان  المدعیان  العام   ل االدعاء◌ّ وصحفیین اثنین. ومث   أشخاص صباحاً بحضور أربعة    9:30بدأت الجلسة الساعة  
 . كان ھناك مترجم واحد فقط في المحكمة. مكان محامي المّدعي شارمر  المحامي د. ستولبینما حضر  عي بانز  محامي المدّ   یحضرلم  

 ئیین دویسنج شھادة كبیر المفتشین الجنا

 أبلغت القاضي كیربر كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

] وطلبت منھ أن یصف لماذا وكیف تم استجواب  SE5عن استجوابھ لـ[  المحكمة  خبری لأوضحت القاضي كیربر أنھ تم استدعاء دویسنج  
SE5 ُبِلغ عن وجود  . أوضح دویسنج أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أSE5    من قبل الشرطة السویدیة. وبالتالي، صدر

من    SE5استجواب  . تم  SE5إلى الشاھد باسم  اقتصرت على اإلشارة  أمر تحقیق من االتحاد األوروبي إلى الشرطة السویدیة التي  
ھذا االستجواب إلى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    محضر. تم إرسال  2018سبتمبر  أیلول/أغسطس أو  آب/ قبل الشرطة السویدیة في  

. أراد مكتب الشرطة الجنائیة  251في الفرع  كان معتقالً  كان [ُحِجبت المعلومات] وأنھ    SE5بالتفصیل أن    المحضربألمانیا. ذكر  
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا تصل ب اكن المحامي الدكتور كروكر  االتحادیة بألمانیا أوالً استجواب الشاھد في ستوكھولم، ل

. قال  2018  ،أكتوبرتشرین األول/  31ن على استعداد للمجيء إلى ألمانیا، لذلك تم استجوابھ في برلین في  اك  SE5وأخبرھم أن  
 ستجواب مع زمیلھ كنابمان ومترجم. دویسنج إنھ أجرى اال

كان قادراً    SE5، قائالً إنھ تأكد أوالً من أن  ذلك  بحقوقھ وواجباتھ. أكد دویسنج  SE5سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تم إبالغ  
 موضوع القضیة وأبلغھ بحقوقھ وواجباتھ.  SE5على التواصل بشكل جید مع المترجم الفوري، ثم شرح لـ

. أوضح دویسنج  SE5إن المحكمة سیكون لھا اھتمام خاص بمحتوى االستجواب وطلبت من دویسنج أن یصف ما قالھ لھ    قالت كیربر
ولد في [ُحِجبت المعلومات] لكنھ نشأ في [ُحِجبت المعلومات] حیث تخّرج من المدرسة الثانویة. ثم درس [ُحِجبت المعلومات]    SE5أن  

 وأجرى مزیداً من التدریب في [ُحِجبت المعلومات]. 

  SE5، كان  1987عام    . مضى دویسنج یشرح أنھ ابتداًء منSE5قائلة إن المحكمة ستكون أكثر اھتماماً بما شھده    تدّخلت كیربر
فصاعداً، نّظم وشارك في مظاھرات في دمشق    2011بدءاً من عام  و.  2011ناشطاً سیاسیاً وكان معتقالً بالفعل لعدة أیام قبل عام  

ودوما. لذلك ظھر اسمھ في قائمة المطلوبین وفي [ُحِجبت المعلومات] تم اعتقالھ في مكان عملھ [ُحِجبت المعلومات] من قبل األمن  
أخبره أنھ على الرغم من أنھ كان معصوب العینین أثناء مسیر    SE5ر دویسنج أن  ذكّ ت نُقل بالحافلة إلى فرع الخطیب.  ولسیاسي.  ا

الجنائیة  مكتب الشرطة    SE5الحافلة، إال أنھ كان قادراً على معرفة إلى أین ھم ذاھبون ألنھ كان یعرف المنطقة جیداً. كما أخبر  
كان معتقالً في الفرع    SE5، قال دویسنج للمحكمة أن  SE5  اعتقال ضرب في الحافلة. فیما یتعلق بفترات  ض للاالتحادیة أنھ تعرّ 

.  2011  [ُحِجبت المعلومات] واستمر في نشاطھ السیاسي بعد اإلفراج عنھ في    2011في [ُحِجبت المعلومات]    285والفرع    251
ق سراحھ في بدایة  سجن عدرا. أطلِ في  وكذلك    285و  251ل في الفرعین  قِ عتُ ا] وُحِجبت المعلوماتل مرة أخرى في [ قِ عتُ الذلك  

 [ُحِجبت المعلومات]. 

طلع [ُحِجبت المعلومات] في ضوء  في مَ   SE5تدّخلت القاضي كیربر، متسائلة عّما إذا كان من الممكن أن یكون قد تم إطالق سراح  
ً دویسنج    واصلقل لمدة عام واحد.  اعتُ   SE5، مضیفاً أن  ذلك  د دویسنج أكّ فما ُكِتب في المحضر.     SE5كیف ُعرضت على    واصفا

. أضاف دویسنج في المحكمة أن ھذا الشخص لم یكن أنور  3ف فیھا على الشخص الموجود في الصورة رقم  صور تعرّ   مجموعة
ور رسالن. ثم قال  ، لذلك سألھ دویسنج عن اسم أن 3اسم الشخص الموجود في الصورة رقم    SE5. لم یذكر  یشبھھ رسالن ولكنھ رجل  

SE5  .ذكر    إنھ أثناء اعتقالھ األول، سمع اسم [أنور رسالن] في محادثات بین زمالئھ المعتقلینSE5    فقط اللقب [اسم العائلة] وقال
، فإن ھذا الشخص [أنور] كان  SE5إنھ لم یسمع االسم في حوارات مباشرة ولكنھ سمعھ في محادثات بین زمالئھ المعتقلین. وبحسب 

ھذا المعتقل إلى أنور  یُؤَخذ  في الزنزانة یأملون أال    نبقوی أولئك الذین    كان،  ون للتحقیقن آخر ومعتقل  كان یؤَخذتحقیق. عندما    ضابط
بعزو ھذا األمر إلى آخرین  على الفور    قام  SE5في التعذیب. أوضح دویسنج أن    بشكل فعليشارك  ن ی كاو  بال رحمةالذي كان وحشاً  

االسم أثناء    SE5لم یسمع    من خالل توضیح أنھ لم یتم إخباره بذلك بشكل مباشر، ولكن سمعھ في المحادثات بین زمالئھ المعتقلین.
عالم عن  أنھ سمع اسم أنور فیما یتعلق بتقاریر وسائل اإل  SE5اعتقالھ الثاني. قال دویسنج إنھ خالل فترة االستجواب الالحقة، ذكر  

عّما إذا كان قادراً على قول شيء بخصوص الزي الرسمي الذي ارتداه    SE5شخص انشق وانضم إلى المعارضة. سأل دویسنج أیضاً  
أن ضابط التحقیق األول كان یرتدي بدلة ریاضة ولیس زیاً رسمیاً. قال إنھ تمكن من رؤیة ذلك    SE5الموظفون في الفرع. فأجاب  

 . الریاضةن من رؤیة بدلة عینیھ. كان ضابط التحقیق یقف خلفھ لكنھ تمكّ یالً عن قل  ةعصب العندما تحركت 

أوالً موقع الفرع، مشیراً إلى شارع بغداد    SE5. وصف  251رسم مخطط توضیحي للفرع    SE5ذكر دویسنج كذلك أنھ طلب من  
للجزء الخارجي والداخلي للفرع. وفقاً  مخطط توضیحي  برسم    SE5وشارع حلب وحدیقة السمكة ومشفى الھالل األحمر. ثم قام  

یتم احتجاز  ادیة فقط. لم  انفرتحت األرض. في الطابق الثالث تحت األرض كانت ھناك زنازین    طوابقلفرع ثالثة  في ا، كان  SE5لـ
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SE5  انفرادیة    الثاني تحت األرض. في الطابق األول تحت األرض كانت ھناك زنازین  طابقأبداً، كان فقط في ال  في تلك الزنازین
زنزانة جماعیة، لكنھ لم یكن قادراً على   20إنھ كان ھناك حوالي  SE5قال  مكان لالستحمام. ، ومطبخ وسجانینوجماعیة، ومنطقة لل

لدو ال  SE5سنج، وصف  ی تقدیر عدد الزنازین االنفرادیة. وفقاً  الشبیحة    عناصر ":  للمحظوظیناألول تحت األرض كان "  طابقأن 
لمرء أن یرى السماء. وفقاً  ا  كان بإمكانأو أولئك الذین كانوا على وشك اإلفراج عنھم. كان الطعام ھناك أفضل و  الموصومین بالعار 

 . صدر الوحید للضوء ھناك ھو الضوء االصطناعيالم، كان من المستحیل رؤیة السماء من الطابق الثاني تحت األرض. كان  SE5لـ

لضباط التحقیق.  إداریاً  كانوا تابعین    سجانینالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن ال  كتبلم  SE5فیما یتعلق بالتسلسل الھرمي، قال  
 .سجانیناط التحقیق كانوا قساة للغایة مع ال "سیدي" وأن ضّب   بلقبخاطبوا ضباط التحقیق  سجانیناستطاع أن یقول ذلك من واقع أن ال 

  50فیھا حوالي كان  متار وأ  4x6 أن الزنزانة الجماعیة التي اعتقل فیھا كانت حوالي  SE5فیما یتعلق بحالة االعتقال العامة، وصف 
، كان الطعام جیداً  SE5فوق المرحاض. وفقاً لـ في مكان متوسط االرتفاعینام  كان  ، بل إن بعضھم  علیھم النوم بالتناوبمعتقالً. كان  
 عادة لمدة أربعین یوماً ویتناولون الطعام مرتین یومیاً. عتقلونألول. كان الناس یُ أثناء اعتقالھ ا

الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ تم التحقیق معھ ثالث مرات خالل اعتقالھ األول. تم    لمكتب  SE5فیما یتعلق بالتحقیقات، قال  
قال في البدایة إنھ لم یتعرض للعنف أثناء التحقیق    SE5أن  إلى  دویسنج    أشار .  285في الفرع  التحقیق معھ مرتین في الخطیب ومرة  

أنھ على الرغم من أن لدیھم   SE5ھ إلى التحقیق األول. قال ضابط التحقیق لـولكنھ تلقى "ضربات خفیفة" من أحد السجانین في طریق
قال   حسابھ على الفیسبوك وأنشطتھ كجزء من المعارضة.  بشأن  SE5التحقیق مع    تم   – آراء مختلفة، إال أنھ "سیحاول إیجاد طریقة"  

ب قیام ضابط التحقیق بإجراء مكالمات ھاتفیة. خالل  ، بسب SE5نھ كان ھناك على ما یبدو استراحة أثناء التحقیق األول لـإدویسنج  
االنتظار في الردھة حیث تعرض للضرب واإلھانة من قبل السجانین المارین. أضاف دویسنج أن   SE5ھذه االستراحة، كان على  

الجنائیة االتحادیة  مكتب الشرطة ل SE5كان مماثالً. كان مرتبطاً من حیث الموضوع بالتحقیق األول ووصف  SE5التحقیق الثاني لـ
دفعھ أثناء التحقیق. ولم یتعرض للضرب وھو في طریقھ    إن السّجان  SE5نفسیة". قال    بی عبألمانیا أن ضابط التحقیق "لعب أال 

أخبر الشرطة السویدیة في البدایة أنھ لم یتعرض للتعذیب، لكنھ أوضح    SE5. قال دویسنج إن  وإنما أثناء فترات االستراحة  للتحقیق
 الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھ ببساطة لم یعتبر الضرب بمثابة تعذیب.  لمكتببعد ذلك 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

إلى غرفة    اقتید فیھ أخبره عن موقف    SE5دویسنج أن  ب نفسیة". أوضح  ی ع"أال  قولھ ب   SE5  قصد  عّما   سأل القاضي فیدنیر دویسنج
ً إن  قال SE5. كان ضابط التحقیق ودوداً إلى حد ما لكن وُضِرب من قبل السّجان  التحقیق . أوضح دویسنج كذلك أنھ  ذلك كان مفبركا

كان  ن على مدار الساعة.  من الطبیعي سماع صراخ التعذیب في الزنازی كان  أنھ    SE5فیما یتعلق بوضع زمالئھ المعتقلین، أخبره  
الصراخ  أصوات  یسمع  أن  المرء  من    بإمكان  األمامي  الجزء  إلى  للذھاب  ویضطر  للتحقیق  یُستدعى  عندما  الخصوص  وجھ  على 

بالقرب من الباب داخل    وبالتالي كان بإمكان المرء سماعھم عندما یكونأمام الزنزانة،  یُعذَّبون  الناس  كان  الزنزانة، بالقرب من الباب.  
یتدلى من معصمیھ من السقف.  ورأى معتقالً مشبوحاً حیث كان    الفلقة   اً على التعذیب باستخدام ھداشكان  كذلك إنھ    SE5لزنزانة. قال  ا

ً   SE5وكان یرتدي سرواالً داخلیاً فقط. سمع    ا وُمزَرق  اجسده ُمخَضرّ ھذا المعتقل فیما بعد عندما كان    شاھد أنھ    SE5وأضاف     أیضا
ً  اً صعقات كھربائیة وشھد ضرب صوت   بخرطوم أخضر.  عشوائیا

أنھ عندما دفعھ أحد السجانین،   SE5أشار فیدنیر إلى محضر استجواب مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والذي بموجبھ وصف  
د  وشأنھ ألنھم سیكونون أصدقاء وبالتأكید سیجدون طریقة للتعاون. أكّ   SE5  أن یدعان ب أخبر ضابط التحقیق الذي كان حاضراً السجّ 

 أخبره بذلك.  SE5دویسنج أن 

ھ عندما  قد رأى الّشْبح أم أن آخرین أخبروه عنھ. أوضح دویسنج أن  SE5فیما یتعلق بأسالیب التعذیب، أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
قد شاھده بنفسھ    SE5، لكن دویسنج لم یكن متأكداً مما إذا كان  ھذا األسلوب  SE5المعتقلین، ذكر    SE5  كانوا یتحدثون عن زمالء 

 أو سمع عنھ. 

بألمانیا، ُسئل    لمحضرقال فیدنیر إنھ وفقاً   بأنھ شاھد الضرب  أسالیب  عن    SE5مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  التعذیب وأجاب 
 ذلك.  د دویسنجأكّ فح. بْ بالخرطوم األخضر والشّ 

أوضح لمكتب الشرطة الجنائیة    SE5من أن یشھد ذلك، وكیف تمكن من أن یراه. قال دویسنج إن    SE5سأل فیدنیر كیف تمكن  
، االتحادیة بألمانیا أن المعتقلین لم یكونوا معصوبي األعین عندما كانوا داخل الزنازین. ُعصبت أعینھم فقط عندما كانوا خارج الزنازین

تم استدعاء أسمائھم ألخذھم للتحقیق، كان علیھم الذھاب إلى المنطقة األمامیة  كان ی التحقیق. عندما  جلسات  م إلى  ال سیما في طریقھ
 مشاھدة ما كان یحدث أمام الزنزانة. كان بإمكانھم حیث 

قد التقى بمعتقلین جرحى.    SE5أكد فیدنیر أن محضر االستجواب ینص على نفس الشيء. واستمر في سؤال دویسنج عّما إذا كان  
وصف أنھ التقى مرة أخرى بالمعتقل الذي رآه من قبل عندما تعّرض للّشْبح. سأل المعتقل السّجان عن سبب    SE5ذكر دویسنج أن  

 اصطدم رأسھ بالحائط وبدأ ینزف. فعلى رأسھ  ضربھ السّجانتعذیبھ ف
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أخبره أن السّجانین دخلوا الزنزانة لصب الماء على    SE5سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك اعتداءات داخل الزنزانة. قال دویسنج إن  
 ج الزنازین. كانت تُستخدم بشكل رئیسي خار  الفلقة المعتقلین. كما قام السجانون بضرب األشخاص بشكل عشوائي داخل الزنزانة. لكن  

  د دویسنجأكّ ف.  عشوائي قال إن المعتقلین ُغمروا بالماء وُضربوا بشكل    SE5أشار فیدنیر إلى محضر مكتب الشرطة الذي جاء فیھ أن  
 . ذلك

أي شيء من    SE5. وفقاً لدویسنج، لم یشھد  حدیثا قد شاھد جثثاً وموتى وأشخاصاً متوفین  SE5أراد فیدنیر كذلك معرفة ما إذا كان 
 ھذا القبیل أثناء اعتقالھ األول في فرع الخطیب. 

وسأل دویسنج عن   2011ألول مرة في [ُحِجبت المعلومات]   SE5، ذكر فیدنیر أنھ تم القبض على SE5فیما یتعلق بفترات اعتقال 
ً   55إلى    45یوماً. أمضى من    60لما مجموعھ    اعتُِقل   SE5. قال دویسنج إن  SE5مدة اعتقال   في فرع الخطیب قبل نقلھ إلى    یوما

 ل حوالي عشرة أیام، ثم نُقل إلى سجن عدرا. قِ حیث اعتُ   285الفرع 

یوماً في فرع الخطیب، ثم من عشرة    45-35أنھ تم اعتقالھ لمدة    SE5أشار فیدنیر إلى محضر مكتب الشرطة الذي أوضح بموجبھ  
. قال دویسنج  SE5  كیف تم إطالق سراح وتم نقلھ إلى سجن عدرا بعد ذلك. أراد فیدنیر معرفة    285إلى اثني عشر یوماً في الفرع  

رضة مرة أخرى.  بأنھ لن یشارك أبداً في مظاھرة أو یقوم بأنشطة معا  تعّھداً ع  نُقل إلى محكمة في دوما حیث كان علیھ أن یوقّ   SE5إن  
 ق سراحھ بعد ذلك. أطلِ 

 وصفھا بأنھا مجرد إجراء شكلي.  SE5سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك محاكمة وُحكم. نفى دویسنج ذلك، مشیراً إلى أن 

سأل  ].  ُحِجبت المعلومات] حتى [ُحِجبت المعلومات [  أواخر والذي استمر من    SE5أراد فیدنیر معرفة المزید عن االعتقال الثاني لـ
اعتقل في فرع الخطیب لمدة    SE5في فرع الخطیب خالل ھذا الوقت. أوضح دویسنج أن    SE5دویسنج عن الفترات التي قضاھا  

إنھ نُقل إلى سجن    SE5. قال دویسنج إنھ إذا تذكر بشكل صحیح، قال  285تم نقلھ ذھاباً وإیاباً إلى الفرع  لكن  نصف عام تقریباً. و
"نزھة  بمثابة  األول كان  أن االعتقال  ، كان اعتقالھ الثاني أسوأ من األول وSE5دویسنج أنھ وفقاً لـعدرا بعد خمسة أشھر. أضاف  
 لطیفة" مقارنة باالعتقال الثاني. 

  SE5في مكان آخر قبل نقلھ إلى الخطیب. قال دویسنج إن  SE5] قد تم اعتقال SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان [في االعتقال الثاني لـ
بقیادة    40في القسم    في البدایةأخبره أنھ تعرض للخداع وبقي    SE5لعدة أیام. تذكر دویسنج أن    40تم اعتقالھ ألول مرة في القسم  

 حافظ مخلوف قبل نقلھ إلى فرع الخطیب. 

نُقل إلى محكمة أثناء اعتقالھ    SE5ة في اعتقالھ الثاني. أشار دویسنج إلى أن  أمام محكممثل  قد    SE5أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
بدعم    تتھمھالئحة االتھام    شيء یشبھ ل إلى محكمة عسكریة في المزة حیث تمت تالوة  قِ في سجن عدرا، نُ   SE5الثاني. عندما كان  

كدلیل رئیسي في الئحة االتھام ھذه،  فالشة تخزین    ر قرص مضغوط أو كِ انزعج عندما تم ذُ   SE5وتمویل إرھابیین. قال دویسنج إن 
لشبیحة. كانت ھذه  ھایة ألن زوجتھ دفعت رشاوى لفي الن   SE5. قال دویسنج إنھ تم إطالق سراح  SE5وفقاً لـمحض افتراء    األنھ

 من مغادرة سوریا. المطاف من قائمة حظر السفر حتى یتمكن في نھایة  SE5اسم حذف الرشاوى أیضاً السبب وراء 

تحدث بشكل مكثف عن أنشطتھ التي بدأت في    SE5عضواً مھماً في المعارضة. أشار دویسنج إلى أن    SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان  
حت   SE5  . أخبر 1987عام   یعمل سراً  أنھ كان  بألمانیا  الجنائیة االتحادیة  الشرطة  [ُحِجبت    2000ى عام  مكتب  إلى  عندما انضم 

على الفور من قبل األمن السیاسي ولكن تم إطالق سراحھ بفضل    SE5المعلومات]. وعندما تم حظر [ُحِجبت المعلومات]، قُبِض على  
سمھ كان  لمكتب الشرطة أن ا  SE5في تنظیم مظاھرات والمشاركة فیھا. قال    SE5منظمات حقوق اإلنسان. وبعد بدایة النزاع، بدأ  
 بالتالي في المرتبة الثالثة على قائمة المطلوبین.

وصف كیف تم    SE5. ذكر دویسنج أن  251في الفرع    SE5أراد فیدنیر معرفة المزید عن موضوع التحقیقات التي أجریت مع  
إنھ لم یكن یعرف ھذا الشخص في ذلك الوقت ولكنھ اكتشف الصلة بعد ذلك. أوضح    SE5استدعاؤه إلى مكتب توفیق یونس. قال  

مصطلحاً خاطئاً في ھذا السیاق، ومع    "التجنید"أنھ یجب علیھ التعاون "إلیجاد طریقة". قال دویسنج ربما یكون    SE5توفیق یونس لـ
 والتأثیر على المعارضة. بالعمل لصالح الحكومة   SE5، حاول توفیق یونس إقناع SE5ذلك، وفقاً لـ

في ھذا    SE5الحقاً من تحدید ھویة الشخص بأنھ توفیق یونس. قال دویسنج أنھ ال یستطیع تذكر ما قالھ    SE5سأل فیدنیر كیف تمكن  
 الصدد. 

ً إنھ  قال فیدنیر   لك. ف علیھ. فأّكد دویسنج ذلتوفیق یونس وتعرّ  إنھ رأى فیما بعد صوراً  SE5 قال   مكتب الشرطة لمحضر وفقا

إنھ كان مكتباً كبیراً بھ طاولة خشبیة،    SE5مكتب توفیق یونس. أشار دویسنج إلى قول    SE5أراد فیدنیر أن یعرف كیف وصف  
 وصورة بشار األسد، وعلمان سوریان.

)  المحضر  كانت ھناك صورة لألسد (لم یذكر االسم األول في  SE5أشار فیدنیر مرة أخرى إلى محضر مكتب الشرطة، قائالً إنھ وفقاً لـ
 مرة أخرى.  ذلكدویسنج فأّكد  وتلفزیون كبیر.  ،كان ھناك وعاء بھ فواكھوالیسار والیمین.  علىمعلقة في المكتب مع العلم السوري  



International Research and 
Documentation Center  

5 
 

  SE5عن ذلك. فأخبره    SE5نج إنھ سأل  سأل فیدنیر عّما إذا كان المكتب في نفس المبنى أو في مبنى مختلف عن الزنازین. قال دویس
ما إذا كان ھو نفس المبنى أو أي    SE5أن المكتب كان بعیداً عن الزنازین ألن المرء ال یستطیع سماع أي صراخ ھناك. لم یعرف  

 طابق كان. 

لمسافة جیداً ألنھ كان  إنھ اقتید إلى الطابق العلوي ولكن لم یتمكن من تقدیر ا  SE5أشار فیدنیر إلى محضر مكتب الشرطة حیث قال  
. فأّكد دویسنج  على وجھ التحدید یعرف الزنازین لكنھ لم یكنمعصوب العینین. افترض أن المكتب كان في نفس المبنى الذي توجد بھ 

 ذلك. 

تعذیب أخرى    أسالیب ذكر  قد    SE5، وسأل دویسنج عّما إذا كان  حبْ شّ ال و  الفلقةأخبر مكتب الشرطة عن    SE5أن  إلى  فیدنیر    أشار
إنھ سمع    SE5بخرطوم بالستیكي أخضر وكابالت. قال  العشوائي  أخبره عن الضرب    SE5أیضاً. قال دویسنج إن   صوت  أیضاً 

 صدمات كھربائیة. 

وصف لمكتب الشرطة أنھ نُقل أوالً    SE5  إلى الفرع لدى اعتقالھ األول. قال دویسنج إن  SE5أراد فیدنیر معرفة المزید عن وصول  
  SE5إلى األمن السیاسي في دوما للتعرف على ھاتفھ المحمول. ثم نُقل إلى الخطیب بنفس الحافلة التي استخدمت في اعتقالھ. كان  

الحافلة  من رؤیة أن    SE5قال إنھ تم وضع كیس على رأسھ. ومع ذلك، تمكن    SE5معصوب العینین، وقال دویسنج إنھ یعتقد أن  
تمكن   بالتاليرأسھ،  على  قمیصھ    وضعتم    إنماكانت بھا ستائر ألنھ عندما تم القبض علیھ، لم یكن معصوب العینین بشكل صحیح، و

روا على  ن للضرب واإلھانة من قبل السجانین وأجِب ون آخرومعتقلو  SE5  ، تعّرضمن رؤیة بعض األشیاء. في الطریق إلى الخطیب
 مدح األسد. 

من دوما    الطریقأخبره أن    SE5إلى الفرع. أشار دویسنج إلى أن    SE5تدّخل فیدنیر، وسأل دویسنج عن المدة التي استغرقھا نقل  
  45 اشعر وكأنھ SE5دقیقة ولكن  15ستغرق ت بأنھا طویلة جداً بالنسبة لھ. عادة ما  لكنھ شعر إلى الخطیب كانت قصیرة في العادة،

 دقیقة. 

من الحافلة واضطر إلى النزول إلى الطابق السفلي، تعرض    SE5یسنج االستمرار. قال دویسنج إنھ عندما اقتید  طلب فیدنیر من دو
 للضرب من قبل سّجانین، وھو ما جرت العادة بتسمیتھ "حفلة الترحیب الكالسیكیة". 

. أشار دویسنج إلى أنھ لم یتم إبالغ أحد من قبل السلطات الرسمیة.  SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان قد تم إبالغ أي شخص بمكان وجود  
بإخفاء القلم وعندما تم اإلفراج عن أحد زمالئھ    SE5انین أعطاه قلماً. قام  من إبالغ أقاربھ ألن أحد السجّ   SE5وفقاً لدویسنج، تمكن  

الجینز الخاص بالمعتقل الذي كان على وشك اإلفراج عنھ. ثم أطلق سراح  بنطال  أسماء المعتقلین اآلخرین داخل    SE5تب  المعتقلین، ك
 ھذا الشخص وتمكن من االتصال ببعض األقارب. 

  SE5إن    قد قابل أنور شخصیاً. نفى دویسنج ذلك، قائالً   SE5ذكر اسم أنور وسأل دویسنج عّما إذا كان    SE5أشار فیدنیر إلى أن  
 ھذا الشخص قط.  SE5أخبره أنھ یعرف االسم فقط من حوارات المعتقلین اآلخرین. لم یر 

ذكر شیئاً في ھذا    SE5سمع أوصافاً محّددة ألنور من معتقلین آخرین. قال دویسنج إنھ ال یعتقد أن    SE5سأل فیدنیر عّما إذا كان  
أولئك الذین    ، كان تم استدعاء آخرین للتحقیقكان ی دویسنج أن اسم أنور ورد في سیاق التحقیقات، عندما  أخبر    SE5لكن  الصدد. و 

 ھذا الشخص إلى أنور. یُؤَخذ إنھم یأملون أال یقولون في الزنزانة  نبقوی 

أیضاً التسلسل الھرمي    قد وصف  SE5، أراد فیدنیر أن یعرف من دویسنج ما إذا كان  SE5فیما یتعلق بالتسلسل الھرمي الذي وصفھ  
اقتصر  كانوا أعلى رتبة من أولئك الذین    قاموا بالتعذیب، فإن السجانین الذین  SE5بین السّجانین. فأّكد دویسنج ذلك، قائالً إنھ وفقاً لـ

 .المعتقلین عملھم على مراقبة 

متعاوناً أو متردداً. أشار دویسنج    SE5كان    فیما إذا،  SE5استجواب مكتب الشرطة لـ  لدىأراد فیدنیر معرفة المزید عن الوضع العام  
على استعداد لإلجابة    SE5، كان  طیلة جلسة االستجوابو م معلومات شاملة بشكل خاص عن نفسھ وأنشطتھ السیاسیة.  قدّ   SE5إلى أن  

 ع األسئلة. مباشر على جمی بشكل ، فقد حاول اإلجابة SE5مباشرة على أسئلة محددة. لم یكن ھناك أي لبس من جانب 

أن الشاھد والمترجم یتواصالن  من د أكّ ت ، موضحاً أنھ كالمعتاد، ذلك سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك مشاكل في التواصل. نفى دویسنج
ع في أسفل كل صفحة وأجرى  الذي وقّ  SE5 على مسمعھو الحال. تمت إعادة ترجمة كل شيء كان أن ھذا  SE5أكد وبشكل جید.  

 . أضاف دویسنج أن إعادة الترجمة استغرقت أكثر من ساعة. المحضر واحداً على تصحیحاً 

 مساًء.  6:39مساًء حتى  5:11صباحاً، وتمت إعادة الترجمة من   10أكد فیدنیر، قائالً إنھ وفقاً للمحضر، بدأ االستجواب في الساعة 

 لم یكن لدى االّدعاء العام أیة أسئلة لدویسنج.

 الدفاع  استجواب من قبل محامي 

المفتشین الجنائیین دویسنج حول مدى سھولة   لكبیر SE5قال محامي الدفاع بوكر إن لدیھ بضعة أسئلة فقط. أراد أوالً معرفة ما قالھ 
حیث كان من الصعب    قائماً بحّد ذاتھإن فرع الخطیب كان عالماً    SE5أو صعوبة معرفة أسماء ضباط التحقیق. أشار دویسنج إلى قول  
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نھ ربما  إكذلك    SE5أنھ سمعھ من معتقلین آخرین. قال    SE5كیف سمع اسم أنور، أخبره    SE5  سماء. عندما سأل دویسنجاأل   معرفة 
 ر االسم أثناء تحقیقات أخرى. كِ ذُ 

وفقاً  كانت في الطابق السفلي وأنھ زنازین ، مشیراً إلى حقیقة أن الSE5التي قّدمھا وصاف األر مصداقیة سأل بوكر دویسنج كیف یقدّ 
قال ذلك بالضبط فیما یتعلق باسم    SE5. أوضح دویسنج أن  زنازینمكتب الشرطة أن "كل شيء نسبي" في ال  SE5  ، أخبر محضرلل

 إنھ ال یمكنھ تأكید ما إذا كان االسم صحیحاً ألنھ لم یر ھذا الشخص بنفسھ.  SE5أنور رسالن. قال 

 قال بالتالي إن المرء لن یعرف ماذا كانت الحقیقة من عدمھا. فأّكد دویسنج ذلك.  SE5استنتج بوكر أن 

لم یكن یُجر حواراً    SE5أن شخصاً ما تم التحقیق معھ من قبل أنور رسالن. أوضح دویسنج أن  قد سمع    SE5  كانسأل بوكر عّما إذا  
 ین معتقلین آخرین.مباشراً مع اآلخرین حول أنور. ولم یسمع االسم إال في حوارات جرت ب 

أنھ [الشخص اآلخر] قد تم التحقیق معھ من قبل أنور. نفى دویسنج ذلك. قال    SE5أراد بوكر معرفة ما إذا كان شخص ما قد أخبر  
 تذكر. ی  ستطع أنی  لى ھذا السؤال بأنھ غیر متأكد ولم ع SE5وفقاً للمحضر، أجاب   إنھ، بوكر

  تصّرف . أراد بوكر أن یعرف كیف  251التحقیقین اللذین خضع لھما في الفرع  عن مسار    SE5أشار بوكر إلى أن دویسنج سأل  
في الفرع. قال دویسنج    SE5لـ عتقال األول  االفي التحقیق األول. أوضح دویسنج أن كال التحقیقین حدثا أثناء    SE5ضابط التحقیق مع  

في التحقیق األول أنھ على الرغم من    SE5ضابط التحقیق    . أخبر2012في عام    SE5لـالثاني  عتقال  االلم یتحدثا عن    SE5إنھ و
أثناء فترات الراحة.   إنمالعنف أثناء التحقیق، و SE5یتعّرض سیجدان طریقة/حالً. لم   إال أنھ من المؤكد أنھما اختالف اآلراء بینھما،

 . ھ مر ب ی كل سّجان یضربھ وكان لجدار.  ا  إلى ھ ووجھھذا العنف بأنھ منھجي: كان علیھ االنتظار في الردھة  SE5وصف 

طریق  ال في    لكنباسمھ. و  SE5ول. قال دویسنج إنھ یعتقد أنھ تمت مخاطبة  في التحقیق األ  SE5مخاطبة    تتمبم  أراد بوكر أن یعرف  
ھناك من خالل    لمعتقلینعلى ھویة اأي شخص آخر  تعّرف  المعتقلین إال باألرقام، للتأكد من عدم  مخاطبة  التحقیق، لم یتم  إلى جلسة  

 سماع األسماء. 

أو إذا كان شخصاً آخر. قال دویسنج إنھ یعتقد أنھ كان   SE5سأل بوكر عّما إذا كان ضابط التحقیق ھو نفسھ في التحقیق الثاني مع  
 كان قادراً على التعرف على الصوت.  SE5ھو نفسھ وأن 

أراد بوكر معرفة ما إذا كان محتوى التحقیق الثاني یتبع التحقیق األول وما إذا كان قد تم اإلشارة إلى معلومات من التحقیق األول.  
 أخبر المحكمة بذلك. سبق وأن فأّكد دویسنج ذلك، قائالً إنھ 

ُطِلب منھ    SE5دویسنج إنھ یعتقد أن  . قال  SE5سأل بوكر عّما إذا كانت ھناك أوامر بخصوص العصبة التي ُوِضعت على عیني  
 في التحقیق األول أن یزیل العصبة عن عینیھ، لكن ضابط التحقیق كان یقف خلفھ. 

  في التحقیق الثاني وأن ضابط تحقیق   ھعینی عن  عصبة  الإنھ ُسمح لھ بخلع    SE5قال فیھ  أشار بوكر إلى محضر مكتب الشرطة الذي 
رأى بدلة الریاضة في التحقیق    SE5لم یر بدلة ریاضة. قال دویسنج إن    SE5محضر، فإن  للوفقا  لكن  . وكان یقف خلفھ في ھذه المرة 

 األول. 

قد أجرى ربطاً زمنیاً بین األفعال الجسدیة    SE5وسأل دویسنج عّما إذا كان    SE5أشار بوكر إلى "األالعیب النفسیة" التي ذكرھا  
داخل غرفة التحقیق عندما أخبر ضابط التحقیق السّجان بالتوقف    SE5السّجانین دفع    وما حدث في غرفة التحقیق. قال دویسنج إن أحد

 عن ذلك ألنھم "یرغبون جمیعاً في التعاون". 

سأل بوكر دویسنج ما ھو بالضبط، من الناحیة الموضوعیة، الجزء المتعلق "باألالعیب النفسیة". أشار بوكر إلى الموقف عندما ُطلب  
الراحة التي حصل علیھا أثناء جلسة  إنھ تعرض بعد ذلك للعنف أثناء فترات  قال    SE5  غیر أندام العنف،  من السّجان عدم استخ

وصف الموقف كما ذكره بوكر للتو.    SE5أكد دویسنج أن  فنفسیة".  اللعوبة  األالتحقیق. تساءل بوكر عّما إذا كان ھذا التناقض ھو "
. أوضح دویسنج  مذكوراً في المحضر  تحدیداً سیكون   نفسیة"   عیب"أالاسم  رسة  مماھذه الیطلق على    SE5أضاف دویسنج أن ما جعل  

أیضاً إنھ على الرغم من أن ضابط التحقیق بدا    SE5تعذیب. قال  بمثابة    االعتقالالذي أمضاه في  وقت  ال، كان  SE5كذلك أنھ وفقاً لـ
 فقط.  من باب الخدیعةكان  إال أن ذلك  ودوداً،

. قال دویسنج إنھ سبق وأن أخبر المحكمة أن  في االعتقال  SE5سأل بوكر عّما إذا كان شخص ما قد مات أثناء الفترة التي أمضاھا  
 ھذا لم یحدث. 

بالتعاون والتأثیر على المعارضة.    SE5. قال دویسنج إن یونس أراد إقناع  SE5تدخل القاضي فیدنیر وسأل عّما أراده توفیق یونس من  
 وبالتالي كان لھ تأثیر معین.لفترة طویلة  ي المعارضة فإنھ كان   SE5قال  للمحضر،دنیر أنھ وفقاً أكد فی 

 ن استجواب من قبل محامي المدعی 
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سألت دویسنج عّما  ,ولم تتلّق معلومات عنھ من السلطات الرسمیة.   SE5الدكتورة آنا أومیشین إلى أن عائلة  نأشارت محامیة المدعی 
لذلك. قال دویسنج إن معتقالً أُطلق سراحھ سّرب أسماء معتقلین آخرین خارج السجن، ألن  تأھبا  مكعضو في المعارضة    SE5إذا كان  
SE5  داخل بنطال الجینز لھذا المعتقل.  كتب تلك األسماء 

لذلك بسبب كونھ عضواً في المعارضة.  متأھبا    SE5عرف ما إذا كان  ت أن    تأراد  اھذا بالفعل ولكنھ  ذكردویسنج  أكدت أومیشین أن  
بموجبھ أن عائلتھ قد أُبلغت بمكان وجوده، لكنھ قال إنھ    SE5أنكر  ، والذي  SE5ستجواب الشرطة لـمحضر ا أومیشین إلى    تأشار

،  فأّكد دویسنج إذا كان ھذا ما ُكتب في المحضرمرء أن یفعلھ في ھذه الحالة."  بصفتھ عضواً في المعارضة "كان یعرف ما یمكن لل
 ھذه الطریقة. قد قالھ ب   SE5فسیكون 

 صباحاً.   10:27ُصِرف دویسنج كشاھد في الساعة  

 دقیقة لیأخذ المترجم قسطاً من الراحة.  15أعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة استراحة لمدة 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

 مسائل إداریة 

  240المادة ذكر كیربر االسم الدقیق للمعھد] بخصوص ت أعلنت كیربر أن المحكمة تلقت بیان خبیر إضافي من معھد ماكس بالنك [لم 
أن المحكمة ستستمع اآلن    كیربر  ت لیوم المحاكمة، أوضح  التالي[اإلكراه]. فیما یتعلق بالجدول الزمني  من القانون الجنائي األلماني  

ناقش في النھایة  ت و  تعاین وثائقوبعد ذلك ربما    ،أومیشین  ةالدكتور  نالمدعی   ةالعام واآلخر من محامی   االّدعاءإلى بیانین، أحدھما من  
 . الجمھور اإلجراءات اإلضافیة في المحاكمة دون حضور 

إجراء  القاضي كیربر أنھ سیتم    ت قت للتحدث إلى موكلھما. وأكدقال محامي الدفاع بوكر إنھ وزمیلھ سیحتاجان أیضاً إلى بعض الو
 حتى یتمكنوا من الحصول على ثالثین دقیقة.  الالزمة اتترتیب ال

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة لبیان االدعاء العام، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

 ]. PW3؛ 93، الیوم 46محاكمة رقم التقریر  [ 2021أیلول/سبتمبر،  9خ بیان بخصوص طلب الدفاع للحصول على أدلة بتاری 

 

 ] واالستماع لھ كشاھد PW3_93االدعاء العام على استدعاء [ اعتراض

 المبرر:

ً (أوالً) أن أنور رسالن ساعده في إطالق سراحھ [من فرع الخطیب]، (  PW3_93من المفترض أن یؤكد   )1 ) موقف  ثانیا
ً والمؤید للمعارضة، (  الودي  أنور رسالن بالتعذیب، (ثالثا ً ) أن أنور رسالن لم یأمر أبداً    PW3) أن أنور رسالن ورابعا

ً  معاً لصالح المعارضة، (عمال أنور رسالن أو  حضور  رع الخطیب دون  أجروا تحقیقات في ف   40) أن أعضاء القسم  خامسا
 غیره من موظفي الفرع. 

) من  1(  244في غیاب طلب حسب األصول للحصول على أدلة، لن یتم قبول طلب الدفاع. لم یقّدم الدفاع طلباً وفقاً للمادة  )2
 . ة األلمانيالجنائی اإلجراءات قانون 

ألنھ ال یزال من غیر    PW3_93إن الطلب غامض للغایة، بخصوص مساعدة أنور رسالن المزعومة إلطالق سراح   )أ
القبض على   تم  بمسألة ذنب المتھم ألن  وال عالقة لوإطالق سراحھ.    PW3_93الواضح متى وكیف  ھذا االدعاء 

 رى المتھم بارتكابھا. مساعدة شخص ما في حالة واحدة ال تعني أن المتھم لم یرتكب الجرائم األخ
 . مشاھدات فعلیة ولیست   PW3موقف المتھم وتعاطفھ ھو مجرد تقدیرات من قبل  ) ب
جیدة ولم    ة أن أنور رسالن عامل بعض المعتقلین معامل  PW3_93ال یزال من غیر الواضح كیف ینبغي أن یثبت   ) ج

أما  ،  فحسب  بھ  الخاصة   التجربةاإلدالء بشھادتھ حول    PW3في ھذا الصدد. یمكن لـ الرابطیعذبھم. یفتقر الطلب إلى  
حول ما شاھده ھو بنفسھ.    أن یدلي بشھادتھ إالغامضة ألنھ ال یمكنھ    PW3_93ستكون شھادة  ففیما یتعلق باآلخرین،  

مع  عامل  كیف ت نظراً ألنھ لم یرافق أنور رسالن باستمرار، لم یكن بإمكانھ أن یرى كیف تصرف أنور رسالن وو
 ن. اآلخری 

 أنشطة المتھم لصالح المعارضة لیست ذات صلة بمسألة الُجرم.  ) د
التي تم إبرازھا  األدلة  حیث ال تقّدم  .  40الشيء نفسھ بالنسبة للتحقیقات المستقلة التي أجراھا عناصر القسم    طبقین  ) ه

  40القسم    عناصر ھو الحال على اإلطالق. حتى لو أجرى  كان  حتى اآلن أي مؤشرات على أن ھذا    االستماع إلیھاو

about:blank
about:blank
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لم یجروا تحقیقات ولم یعذبوا المعتقلین.   251الفرع    عناصر، فھذا ال یمنع أن  251تحقیقات بشكل مستقل في الفرع  
 . 40مثل ھذه التحقیقات من قبل القسم  على    PW3_93كیف شھد    ال یمكن إثبات ھنا أیضاً حیث    ا ویبقى الرابط مفقود

) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ال  2(  244لتحقیق القضائي بحكم المنصب كما ھو منصوص علیھ في المادة  ا )3
) من قانون  5(  244لیس لھا قیمة واضحة لفحص الحقیقة. فیما یتعلق بالمادة    PW3_93ینطبق في ھذه الحالة ألن شھادة  

بعد   أنھ  المرء أن یالحظ  الجنائیة األلماني، یجب على  محاولة استدعاء    90اإلجراءات  إلزامیاً  المحاكمة، لیس  من  یوماً 
لشاھد والنتائج المضافة إلى جلسات  وسماع شھود مقیمین في الخارج. ال یوجد توازن كاف بین الجھود لالستماع إلى ھذا ا

 المحكمة. 

 خرائط جوجل". لالدكتورة آنا أومیشین بیاناً بخصوص طلب الدفاع بمعاینة لقطات شاشة " نمحامیة المدعی  تلت

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة لبیان الدكتورة أومیشین، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

تقریر المحاكمة  [ 2021 ،سبتمبرأیلول/ 9خرائط جوجل، بتاریخ لبشأن طلب الدفاع بمعانیة لقطات شاشة   نمحامیة المدعی بیان 
 ] 93، الیوم 46رقم 

 ، تعترض الموقّعة أدناه على معاینة لقطات شاشة من خرائط جوجل في المحكمة. P50بصفتھا ممثلة لموّكلھا 

 من القانون الجنائي األلماني ال لزوم لھا إلثبات الحقیقة.  3) الفقرة 3(  244وبالمعنى المقصود في المادة األدلة المطلوبة غیر سلیمة  

ان معتقالً في كفر سوسة ولیس في فرع الخطیب. غیر أن الدلیل المطلوب غیر سلیم إذا كان من  ك  P50ینبغي إثبات أن   )1
وقت المعروض في خرائط جوجل بناًء على حالة حركة المرور:  الممكن إثبات الحقیقة من خالل تجربة واقعیة. یختلف ال

  P50دقیقة بالسیارة من مكان اعتقال    24-20صباحاً، حددت خرائط جوجل مسافة    8في الساعة    P50بالنسبة لیوم اعتقال  
ن الدلیل المطلوب  دقیقة بالسیارة. وبالتالي فإ  28-22مساًء من نفس الیوم، تم تحدید مسافة    8إلى فرع الخطیب. في الساعة  

 لیس دلیالً على المدة التي كان ینبغي أن تستغرقھا الرحلة بالسیارة. 

صراحةً أنھ كان في    P50أن الرحلة استغرقت عشر دقائق بالسیارة. ومع ذلك، كان ھذا مجرد تخمین وأشار    P50قّدر  
ات أجھزة المخابرات بحدود السرعة مثل  بشكل أسرع. باإلضافة إلى ذلك، ال تلتزم مركب   حالة صدمة وأن الوقت ربما مرّ 

  جوجلكذلك إنھ لم یكن ھناك توقف في الطریق. ومع ذلك، تحسب خرائط    P50المركبات العادیة. لذلك فھي أسرع. قال  
 الوقت بناًء على الوضع الحالي لحركة المرور والتوقفات الضروریة مثل نقاط التفتیش على سبیل المثال. 

في منطقة مدمرة بشدة في الوقت الحاضر. ال یمكن أن یوفر الحساب المستند إلى    P50یقع المكان الذي تم فیھ القبض على  
 ظروف الیوم معلومات حول المدة التي كان من الممكن أن تستغرقھا الرحلة في ذلك الوقت. 

  P50ضح من شھادة  معقول في إثبات الحقائق. یتّ إن األدلة المطلوبة لیست ضروریة لتحدید الحقیقة ألنھا ال تساھم بشكل   )2
زمالئھ  ه المعتقلین أخبروه بأنھم في فرع الخطیب. عالوة على ذلك، كان معظم  ءأنھ كان معتقالً في فرع الخطیب، ألن زمال

للمكان مشابھة    P50أوصاف  جاءت  فرع الخطیب.  تقع ضمن اختصاص  المعتقلین من حرستا ودوما وھي المنطقة التي  
 ً  انین.لسجّ الخاص باوالتلفزیون  االنفرادیة  لما قالھ شھود آخرون للمحكمة من حیث حجم الزنزانة أیضا

غیر مناسب    القیام بذلك لیس ضروریاً لتحدید الحقیقة و  2021أیلول/سبتمبر،    9بالتالي، فإن معاینة لقطة شاشة من خرائط جوجل من  
 أیضا. 

ن قُدم فقط لتقدیم  ی أومیش بیانمن الواضح أن  كانبوكر إنھ  لأومیشین. قابیان على  اإلدالء ببیان رداً قال محامي الدفاع بوكر إنھ یرید 
ت أومیشین قائلة إنھا ترید الدفاع عن نفسھا ضد مثل ھذه االتھامات. وأدلت بھذا البیان فقط ألن الدفاع اتھم موكلھا  ◌ّ أدلة لصالحھا. ورد

]P50دلیلھالك كان بیانھا یتعلق فقط بمصداقیة موكلھا ولیس بأي حال من األحوال إلثبات ] بتقدیم معلومات متناقضة. ولذ . 

 وافق مترجم المحكمة على طلب القاضي كیربر باالستمرار دون استراحة. 

 . المدعي العام االتحادي األلماني عن القضاة بشأن طلب الدفاع للولوج إلى التحقیق الھیكلي الخاص بمكتبكیربر قراراً صادراً  تلت

 إعادة صیاغة لقرار القضاة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] ھو ما یلي [

 . 2021آب/أغسطس،   26أیلول/سبتمبر و 1محكمة بشأن طلب الدفاع بتاریخ القرار  

 مكتب المدعي العام االتحادي. الخاص بالتحقیق الھیكلي لدى ملف التم رفض طلب الدفاع للوصول إلى  

. في ضوء نطاق الملف،  2021آب/أغسطس،    26یشیر القضاة إلى التعلیل الخاص بھم الذي تم تقدیمھ مسبقاً في قرارھم المؤرخ  
 سیكون الولوج المحدود فقط ذا صلة بالقضیة الحالیة. 

 م لالدعاء بأنھ كان ھناك تأخیر في الكشف عن المحاِضر. ال یوجد أي دع

about:blank
about:blank
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  مكتب الشرطة الجنائیة . ثم استجوبھ  [ُحِجبت المعلومات] في    المكتب االتحادي للھجرة والالجئین: تمت مقابلتھ من قبل  P36بخصوص  
مكتب    إلى المحكمة من قبل   االستجواب . نُقلت محاضر  [ُحِجبت المعلومات] و  [ُحِجبت المعلومات]   في   [ُحِجبت المعلومات]   والیة   في

بصفتھ طبیباً إلى المخابرات الجویة. في استجواب الشرطة    يأنھ استُدع  P36ذكر  .  ] [ُحِجبت المعلوماتفي    المدعي العام االتحادي 
باء، والتسلسل الھرمي في  عن تصوراتھ للنزاع السوري، واستخدام الغازات السامة، واالنفجارات، وعمل األط  P36التالي، تحدث  

المعلومات الحساسة.  غیر ذلك من فیما یتعلق بأسماء المرضى و محضر التحقیق  حجب كثیر من المعلومات فيأجھزة المخابرات. تم 
كذلك أنھ كان یعمل في قبو جھاز المخابرات في مبنى مجاور لمشفى الھالل األحمر. ثم سئل عن ھذا بالتحدید وذكر فرع    P36ذكر  

الخطیب ألول مرة. ال یمكن انتقاد إجراءات االستجواب والنقل الفوري للمعلومات. لم یكن ھناك تأخیر واضح وال مؤشرات على أن  
 ت أخرى ذات صلة بالمحاكمة الحالیة. التحقیق الھیكلي یحتوي على معلوما

 قبل إغالق جلسة المحاكمة للیوم، شكرت القاضي كیربر مترجم المحكمة. 

 صباحاً.  11:10ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 2021أیلول/سبتمبر،  30 –الیوم الخامس والتسعون للمحاكمة  

سوى مترجم واحد.    ن. كما في الیوم السابق، لم یحضر اثنی صباحاً بحضور ثالثة أشخاص وصحفیین    9:30بدأت الجلسة في الساعة  
 عي شارمر. المدّ مكان محامي ل االدعاء العام المدعیان العامان كلینجھ وبولتس. حضر الدكتور ستول ومثّ 

 شمیت السید  ةشھاد

أي عالقة  والیة برلین بحقوقھ وواجباتھ كشاھد ونفى  في  من مكتب الشرطة الجنائیة    تم إبالغ كبیر المفتشین الجنائیین بیورن شمیت
 . تربطھ بالمتھم سواء عن طریق الدم أو الزواج 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

استجواب    سار. أرادت أن تعرف كیف  P46المحكمة شمیت أن ھناك بعض التناقضات بین شھادات    ة القاضي كیربر رئیس  ت أخبر
، وكیف تمكنوا من التواصل. أوضح شمیت أن موعد استجواب  P46، وكیف تمت إعادة الترجمة، وكیف تصرف  P46شمیت لـ

P46    تم الترتیب لھ مع محاميP46    اب. كان ھناك مترجم للغة العربیة. ومع ذلك،  الذي كان حاضراً أثناء االستجوستول  الدكتور
جید جداً بالفعل.  یتحدث األلمانیة بشكل   P46كان في البدایة إنھ یتحدث األلمانیة جیداً وال یحتاج إلى مترجم. وفقاً لشمیت،   P46قال 

ً  9:30بحقوقھ وواجباتھ وبدأ االستجواب حوالي الساعة  P46أبلغ شمیت   مساًء.  4:30ى الساعة حت  . استمر االستجواب صباحا

. أوضح شمیت للمحكمة أنھ كلما احتاج  P46سألت كیربر عّما إذا كان محضر االستجواب قد تمت ترجمتھ وتالوتھ على مسامع  
P46    .ر المترجم أثناء إعادة  لم یستشغیر أنھ  إلى توضیح أو مصطلحات معینة أو لم یعرف بعض الكلمات، كان یستشیر المترجم

 . ترجمة المحضر 

 قد قرأ محضر االستجواب. فأّكد شمیت ذلك.  P46أرادت كیربر معرفة ما إذا كان 

 قد أجرى أي تصحیحات على المحضر. قال شمیت إنھ ال یعرف.  P46سألت كیربر عّما إذا كان 

ذكر االسم في بدایة االستجواب،    P46وشرح أن  ذلك،  د شمیت  أكّ في.  ّن قد ذكر السید أنور البُ   P46كیربر أیضاً معرفة ما إذا كان    ت أراد
كان على اتصال    P46شھادات الشھود. وبحسب شمیت، فإن    محام وناشط حقوقي سوري یقوم بتوثیقي كان أحد معارفھ؛  ّن قائالً إن البُ 

 أراد صنع فیلم عنھ.  P46ي ألن ّن بالبُ 

ف على الفور على أنور رسالن. قال  الذي تعرّ   P46صور لـ  جموعةم  عرضسألت كیربر عن صور أنور رسالن. قال شمیت إنھ  
في كثیر    ة أنور حاضرصورة    ت عّما إذا كان   P46. لذلك سأل  على المتھم  P46شمیت إنھ شعر بالحیرة من السرعة التي تعرف بھا  

یعرف صورة أنور من وسائل اإلعالم أو من تجاربھ الخاصة في االعتقال في    P46من األحیان في وسائل اإلعالم وما إذا كان  
انین وضباط  ب فوق رأسھ حتى ال یتمكن من رؤیة السجّ حِ سُ   كان قدبالضبط، ألن قمیصھ    حددإنھ ال یستطیع أن ی   P46سوریا. قال  

نُ   لكنالتحقیق بوضوح. و على الجانب األیسر من وجھھ. كان ھذا    لنظر ملفتة لوحمة  ب العصابة عن عینیھ، رأى رجالً    تعزِ عندما 
 ً فھ على أنھ أنور رسالن    P46ضاف  أ.  خفیف   وشعر رأسھ الرجل یرتدي نظارة أیضا أن الشخص الموجود في الصورة والذي عرَّ

ي. كان  ّن لبُ أیضاً إنھ قبل أن یرى صورة أنور في وسائل اإلعالم، كان على اتصال بأنور ا P46كان لدیھ أیضاً وحمة. ومع ذلك، قال 
 ف على أنور. ذلك عندما رأى الصورة وتعرّ 

 سمع باسم أنور رسالن من أنور البني. P46اسم أنور. فأّكد شمیت أن  P46سألت كیربر عّما إذا كان ذلك أیضاً عندما سمع 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 
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شیئاً مختلفاً في المحكمة. سأل فیدنیر شمیت عّما    P46أن المحكمة مھتمة على وجھ التحدید بھذه المسألة: قال    أخبر فیدنیر شمیت
ف على الشخص. قال  ن حصل علیھا، أین رآھا ألول مرة، وكیف تعرّ مّ مِ فیما یتعلق بالصورة:    تحدیداً   P46قالھ  ما    أنشب   هیتذكر

ي. كان ذلك قبل أن یرى الصورة في وسائل اإلعالم.  ّن أخبره أنھ رأى صورة أنور رسالن ألول مرة عندما كان مع البُ   P46شمیت إن  
 ي إنھ یعرف الشخص وربط بینھ وبین تجاربھ الخاصة. ّن للبُ  P46قال 

أن یرى صورة أنور رسالن  إنھ قبل    P46أشار فیدنیر إلى محضر االستجواب الخاص بمكتب الشرطة الجنائیة بالوالیة، حیث قال  
 . ذلك د شمیت أكّ فشھادات الشھود.   یوثّقفي وسائل اإلعالم، كان على اتصال مع المحامي السوري والناشط الحقوقي أنور البُنّي الذي 

رسالن في  أخبر مكتب الشركة الجنائیة بالوالیة أنھ یرید أن یصنع فیلماً عن البُنّي. رأى صورة أنور    P46كما أشار فیدنیر إلى أن  
 مرة أخرى. ذلك أكد شمیت فھذا السیاق وأدرك أنھ یعرف ھذا الشخص بطریقة ما. 

یعرف أنور من تجاربھ    P46واصل فیدنیر االستشھاد من محضر مكتب الشرطة الجنائیة بالوالیة قائالً إنھ عندما ُسئل عّما إذا كان  
إنھ اضطر إلى خفض نظره وكان خائفاً [أثناء االعتقال]. لم یكن متأكداً مما إذا كان قد تعّرف    P46الخاصة أو من أنور البُنّي، قال  

 قال ذلك.   P46أكد شمیت أن فعتقالھ أم ال. على الشخص من ا

في االستجواب  فیھ خطأأخبر المحكمة أن المحضر كان    P46قال فیدنیر إن   أیضاً  . أجاب شمیت أن الدكتور ستول كان حاضراً 
الً إنھ سیفكر  ویمكنھ تأكید ما حدث. قال فیدنیر إن المحكمة تستجوب شمیت اآلن ولیس الدكتور ستول. تدّخل محامي الدفاع بوكر قائ 

 في [استدعاء الدكتور ستول كشاھد في ھذا الصدد]. 

 استجواب من قبل االدعاء العام 

، إذا كان متعاوناً، أو عصبیاً، أو لطیفاً، أو معارضاً. قال شمیت إنھ ال یستطیع قول  P46سأل المدعي كلینجھ شمیت عن انطباعھ عن  
 مشكلة ووصف تجاربھ. لم یتصرف بغرابة. مھتماً جداً بحل ال P46. كان P46أي شيء سلبي عن 

  P46قد حاول أن یتذكر أو بدأ في التخیل في مرحلة ما. قال شمیت ال، كان لدیھ انطباع بأن    P46أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  
 وصف كیف كانت تجربتھ مع ما حدث. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إنھ لم یر صورة أنور رسالن عندما    P46في المحكمة، والتي وفقاً لھا قال    P46أشار محامي الدفاع بوكر إلى مالحظاتھ حول شھادة  
البُنّي. سأل بوكر شمیت عّما إذا كان قد فھم ذلك بشكل مختلف أثناء استجواب   . قال شمیت إنھ فھم أنھ خالل  P46كان مع أنور 

 صورة ألنور رسالن.   P46أنور البُنّي] عرض أنور البُنّي على االستعدادات للفیلم [عن 

 وأنور البُنّي. فأكد شمیت ذلك. P46تساءل بوكر عّما إذا كان من الصحیح أن اسم أنور رسالن ورد ذكره بین 

 ُصِرف شمیت كشاھد. 

 مسائل إداریة 

جوجل  اآلن لقطتي شاشة من خرائط    أن المحكمة ستعاین  المحكمة بعد، أعلنت القاضي كیربر  إلى  یصل نظراً ألن الشاھد التالي لم  
 المعلومات الواردة فیھما.تالوة وسیتم 

مین في المحكمة وتمت تالوة المعلومات. ألغراض حمایة الشھود، لن یتم تض  2021أیلول/سبتمبر،    9[ُعرضت لقطتا شاشة بتاریخ  
 المعلومات الحساسة.]  حجب یر وسیتم الشاشة في ھذا التقر لقطتي

 : 1معلومات من لقطة الشاشة رقم 

 بواسطة: سیارة   إلى: میدان التحریر، دمشق، سوریا       سوریا  : [ُحِجبت المعلومات]،من

 ] 9/9/2021بناًء على حالة المرور الحالیة [

 كم  15.9دقیقة،  27: 1 الطریق 

 كم  13.1دقیقة،  31: 2الطریق 

 : 2الشاشة رقم  معلومات من لقطة

 بواسطة: سیارة     إلى: المزة، سوریا     سوریا  ]،  ُحِجبت المعلومات[  من:

 ] 9/9/2021بناًء على حالة المرور الحالیة [
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 كم  8.6دقیقة،  15: 1الطریق 

 كم  11.6دقیقة،  23: 2الطریق 

 . اآلن بإجراء المعاینة سیتم تنفیذهأكد محامي الدفاع بوكر بناًء على استفسار القاضي كیربر أن طلب الدفاع 

 ا ھو وزمیلھ اآلن في المحكمة. مأدلة سیتلوھ ن الدفاع لدیھ طلبان إضافیان للحصول علىأعلن محامي الدفاع بوكر كذلك أ

 [فیما یلي إعادة صیاغة لطلبي الدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

 (معلومات االتصال مقدمة من قبل المتھم أنور)  [ُحِجبت المعلومات] ]، یعیش في PW1_95طلب استدعاء [

كان    2012حتى    2011. من  2012في سوریا قبل انشقاقھ في نھایة عام  [ُحِجبت المعلومات]  یحمل رتبة    PW1_95كان   )1
 . [ُحِجبت المعلومات]ورئیس    [ُحِجبت المعلومات]یعمل 

كانوا یداھمون السیدة   251تابع للفرع    بأنور رسالن لیخبره أن عناصر من قسم فرعيّ   PW1_95، اتصل  2011في صیف  
بأنور رسالن لطلب المساعدة    PW1_95زینب وسرقوا خزنة صاحب متجر. كما قاموا بتعذیب صاحب المحل واعتقالھ. اتصل  

 نوتبعكانوا ی إنھ ال یستطیع فعل أي شيء ألن الرجال    PW1_95لـقال  أنور  غیر أن  .  40ألن بعض الرجال كانوا من القسم  
 ً  [غیر أنور]. الصالحیة كانت بید آخرین لحافظ مخلوف، وبالتالي فإن   إداریا

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة  PW1_95روري االستماع إلى  یجعل من الض  2021یولیو/تموز،    21إن القرار الصادر في   )2
التعذیب في الفرع إلیھ ألنھ لم یأمر أو یمارس التعذیب بنفسھ. لم    ة كل ما حدث في فرع الخطیب تقریباً. ومع ذلك، ال یمكن نسب 

مّد ید العون  خرین، لكنھ لم یستطع  یكن لدیھ أي سلطة تنظیمیة أو فعلیة، وضمن ھامش ما كان قادراً على فعلھ، حاول مساعدة اآل
 في كثیر من األحیان. 

لغرض ھذه المحاكمة. بما   في الخارج الوصول المطلوب للشھود الذین یعیشون   إمكانیة یجب وضع حد للعقبات التي تحول دون )3
في الخارج، ولھا طابع دولي، ومعترف بھا دولیاً، فإن جھود المحكمة في تحدید الحقیقة    ارتُِكبتأن ھذه المحاكمة تتناول أفعاالً  

أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني    أشكاالً إن  یجب أن تكون أعلى فیما یتعلق بھؤالء الشھود.  
لإلدالء    إلى كوبلنتس   وأكد قدرتھ على السفر فوراً   مات] [ُحِجبت المعلو مواطن    PW1_95  إن   ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي. 

 بشھادتھ في المحكمة. 

 

 . [ُحِجبت المعلومات] ]، یعیش في PW2_95طلب استدعاء [

[ُحِجبت المعلومات]  و  [ُحِجبت المعلومات]طیار منشق عن الجیش السوري یعیش في تركیا وفرنسا. ساعد مع    PW2_95إن   )1
كان لھ صالت بالجیش السوري الحر الذي أرسل أشخاصاً إلخراج أنور من    PW2_95أنور رسالن على الھروب من سوریا.  

 سوریا. 
یدلي  أن    PW2_95شقة ألنور في عمان. یمكن لـ   الحدود السوریة األردنیة واستأجرمع أنور رسالن على    PW2_95التقى  

د شھر إلى شھرین  بعوبناًء على المحادثات العدیدة واالتصال المتكرر بینھما.    تجاه المعارضة على موقف أنور اإلیجابي    بشھادتھ
، كان أنور محدوداً في صالحیاتھ.  ، من بین أمور أخرىمن النظام  ض النظام. بناًء على موقفھ الناقد، كان أنور یعارمن بدء الثورة

ان من الممكن لھ فقط  رید مغادرة سوریا، لكن في ھذه المرحلة، ك كان ی إنھ    PW2_95ن لـ، قال أنور رسال 2011في صیف  
عندما    2012ھروب الحقاً مع أسرتھ. كان ھذا ممكناً فقط في خریف عام  الد بدون عائلتھ. لذلك بقي أنور وانتظر  مغادرة البل
 د على الفور. البل غادر أنور

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة  PW2_95یجعل من الضروري االستماع إلى    2021تموز/یولیو،    21القرار الصادر في   )2
. كان أنور یؤدي خدمتھ  قانوني لمسألة المساعدة والمشاركةكل ما حدث في فرع الخطیب تقریباً. كما یفتقر القرار إلى تحلیل  

التعذیب الذي حدث في الفرع إلى  وال یمكن أن یُنسب  ي وحاول المساعدة. لقد انشق بمجرد أن أصبحت عائلتھ في أمان.  كسنّ 
تجاه النظام أیضاً إلى استنتاجات حول سلوكھ    خرین في الفرع. أدى موقفھ الناقد على تصرفات اآلنفوذ  أنور ألنھ لم یكن لھ أي  

 في الفرع حیث حاول مساعدة الناس. 
لعقبات التي تحول دون إمكانیة الوصول المطلوب للشھود الذین یعیشون في الخارج لغرض ھذه المحاكمة. بما  لحد   وضع  بیج )3

في الخارج، ولھا طابع دولي، ومعترف بھا دولیاً، فإن جھود المحكمة في تحدید الحقیقة    ارتُِكبتأن ھذه المحاكمة تتناول أفعاالً  
أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني    أشكاالً إن  ھؤالء الشھود.  یجب أن تكون أعلى فیما یتعلق ب 

الذي سیدلي بشھادتھ قریباً، كان من الممكن استدعاء الشاھد وسماعھ في وقت    P52ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي. في حالة  
 أمام المحكمة.  أنھ مستعد وقادر على السفر وأنھ سیمثل PW2_95قصیر جداً. أكد 

 .] شرفة الجمھورفي وجلس بین الحضور آخر   وصل شخص[

قال محامي الدفاع  في [ُحِجبت المعلومات].    PW2_95أرادت القاضي كیربر رئیسة المحكمة معرفة ما إذا كان الدفاع یعرف عنوان  
 بعد.  فراتسكي إنھم لم یحصلوا علیھ 



International Research and 
Documentation Center  

12 
 

وكیف سیترجمون كل شيء بمترجم واحد فقط    P52المحكمة الجوانب الفنیة لـأوضحت القاضي كیربر أنھ بعد أن أوضح مترجم  
 . P52للمحكمة، سیكون ھناك استراحة قصیرة قبل شھادة 

*** 

 دقائق]   10[استراحة لمدة 

*** 

 P52شھادة 

یعیش  و[ُحِجبت المعلومات] سابقاً،  كان  عاماً و  46سوري یبلغ من العمر    صحفي ومؤلفو،  بحقوقھ وواجباتھ كشاھد  P52  تم إبالغ
 الدم أو الزواج. أي عالقة تربطھ بالمتھم سواء عن طریق اآلن في [ُحِجبت المعلومات]. نفى 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

  یعّرفأن    P52  ت. أخبرأمر االستدعاء   منموضوع الیوم  ب بالفعل    على علمكان    P52إلى أن    ئیسة المحكمةأشارت القاضي كیربر ر
معلومات    أن یقّدم، و2011في عام    P52بشأن اعتقال  وكیف تواصل ھو وأنور رسالن،  أن یخبر المحكمة  ، وبنفسھ أوالً المحكمة  

في مصر وتونس،  ، عندما بدأت المظاھرات  2011یشرح أنھ في بدایة عام    P52یعرفھ عنھ. بدأ    شيء عامة عن أنور رسالن، أي  
 ً في الخارج. قرروا القیام بمظاھرة أمام البرلمان السوري في    مظاھرات في سوریا لدعم المظاھرات  نظم ھو ونشطاء آخرون أیضا

منذ نصف    نافذة لالحتجاج اآلن على حالة الطوارئ التي كانت    لكنھم قرروا تغییر موضوع المظاھرة .  2011[ُحِجبت المعلومات]،  
بقوات   یعجّ إال أن قوات األمن [المخابرات] كانت قد أبِلغت بالفعل وكان المكان  ].ُحِجبت المعلومات وأصدقاؤه في [  P52قرن. التقى 

من احتلت المنطقة  ا أن قوات األعندما الحظ  مع زمیل، صحفي،  P52غادر  وأصدقاؤه المغادرة في أزواج.   P52األمن. لذلك قرر  
ولم یُسمح لھ وأصدقاؤه بالنزول إلى الشارع المؤدي إلى البرلمان، لذلك قرروا الذھاب في    P52بطاقة ھویة    بأكملھا. أخذت القوات 

ن  ومسبقاً على أنھ في حالة عدم تمكنھم من التظاھر أمام البرلمان، فسوف یجتمع  وااتفق  وأصدقاءهالمحكمة أنھ    P52اتجاه مختلف. أخبر  
غیر أن المخابرات كانت قد احتلت    بشار األسد.  وكانت ھذه الشركة مملوكة البن خال .  علومات] ُحِجبت الم بدالً من ذلك أمام مبنى [

وقال إنھ [ُحِجبت    P52نفسھ إلى  وعّرف  .  P52  ھذه المنطقة أیضاً. اقترب أحد أفراد القوات األمنیة الذي كان یرتدي ثیاباً مدنیة من
للمحكمة أن شقیقھ كان ضابط شرطة، لكنھ   P52الراحل. أوضح  P52 یق شقأنھ كان صدیقاً ل P52المعلومات]. أخبر ھذا الشخص 

  P52ن، فقد أراد إخبار  ی صدیقكانا  وألنھما  معرفة جیدة  عرف شقیقھ  كان ی أیضاً أنھ    P52. أخبر ھذا الشخص  2011توفي قبل عام  
 غادر. لھ أن ی أنھ من األفضل 

إلى نصیحتھ. وبدالً    لم یستمع  P52ولكن  المحكمة أن ھذا الشخص كان على ما یبدو قائداً إلحدى الِفَرق في مكان الحادث.    P52أخبر  
في ھذا المكان،    P52ذا المكان من قبل. عندما كان  وكان قد زار ھمن ذلك ذھب إلى مكان آخر في وسط دمشق، [ُحِجبت المعلومات].  

بـ تُ   ةی صحف  ي، وھتھالی زم  ىحدإ  تاتصل المعلومات]،  [ُحِجبت  لب   P52دعى  الشبیحة ت الھاتف  لكن  أیضاً  المكان  أنھا غادرت    خبره 
  الصطحابھا. رأى كیف حاول ثالثة من الشبیحة ضربھا.   P52  ب بمكانھا وألنھا كانت قریبة، ذھبإخباره    P52  ة زمیلقامت  .  یتعقبونھا

ین بقوات أمن في زي مدني. كان ھذا عندما  ا محاصرَ كان   امن قبل لكنھم  P52فیھ    تھ إلى المكان الذي كانوزمیل  P52بعد ذلك ذھب  و
  P52مكان أصدقائھ. لذا ذھب    لتخبره أنھم كانوا یعرفون  P31إن قوات األمن اقتربت من    P52وزمالئھ. قال    P52مع    P31التقى  

[ُحِجبت    ت استقلوبعد حوالي ثالثین دقیقة،    P31در  إن [قوات األمن] ستأتي، لذا غا  P52وبقیة المجموعة إلى الفندق. قال رجل لـ
بت أعینھما. وزمیلھ أیضاً. لكن بمجرد خروجھما، ھاجمتھما قوات األمن وُعِص   P52ثم غادر    المعلومات] سیارة أجرة إلى المنزل.

  P52ویمینھ. كان على    ه یسارإلى    حارسین إنھ تم دفعھ داخل سیارة حیث كان علیھ أن یجلس في منتصف المقعد الخلفي مع    P52قال  
معصوب العینین   P52أن یخفض رأسھ إلى نقطة یكاد یكون فیھا رأسھ مالمساً لألرض. بعد وقت معین، وصلوا إلى مكان ما وكان  

 على وجھھ ووصفھ بالخائن الذي تآمر على الدولة.  P52ا غادر السیارة، صفع شخص ما السیارة. عندم كان علیھ أن یترّجل من و

الصعود إلى الطابق العلوي على ساللم ضیقة، وربما حدیدیة. عندما وصل إلى الرواق، كان علیھ أن یقف    كان علیھ إنھ    P52قال  
الحائط ویداه مقیدتان خلف ظھره. أخبر   أنھ   P52ھناك في مواجھة  الوقت كان علیھ االنتظار في ھذا    المحكمة  ال یعرف كم من 

أن ضابط األمن بدأ یتحرك بسرعة ویتصرف بدرجة معینة    P52  الحظ   بعد فترة،و.  بقي ھناك الّدھر كلھكأنھ  والوضع، لكنھ شعر  
" عندما صاح أحد ضباط األمن قائالً "لقد وصل العقید، رئیس الفرع". أخبر  األجواء: "كان ھناك شيء ما في  P52من الحذر. قال  

P52    حافظ مخلوف. وفقاً لـبرئاسة    40المحكمة أن ھذه ھي اللحظة التي أدرك فیھا أنھ كان في القسمP52،    ممیزاً    قسم ال  ھذاكان
 . عمید ثلرتبة أعلى میحملون ھذه األقسام  ما كان رؤساء بقیادة عقید. عادة  ألنھ كان

وصفھ قائالً إنھ اقتید بعد ذلك إلى شخص اعتقد أنھ كان حافظ مخلوف. أراد ھذا الشخص معرفة معلومات عامة حول    P52واصل  
P52 الشخصیة ووظیفتھ. ثم سأل الرجل    ھ ، مثل معلوماتP52    عن خدمتھ في سالح الجو. أوضحP52    للمحكمة أنھ عندما كان یعمل

بالمغادرة دون    P52السماح لـ  أمكنعن ھذه التحقیقات وكیف    P52في سالح الجو السوري، تم التحقیق معھ عدة مرات. سأل الرجل  
  P52. كما سأل الرجل  P52عن [ُحِجبت المعلومات] ولماذا لم یفعل ھذا الشخص شیئاً بشأن    P52أي عواقب. سأل الرجل أیضاً  

ثم توقف ذلك الشخص عن الكالم وكان لدى    أن المظاھرات كانت دعماً لتونس ومصر.   P52مشاركتھ في المظاھرات. أوضح لھ  عن  
P52  انطباع بأن الشخص قد وقف. في الواقع، كان الشخص یقترب منP52   وأخبره أن یفتح فمھ. قالP52   ًإن الرجل وضع شیئا
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نظم مظاھرات لفرض    P52بأنھ كاذب وعمیل أجنبي، وقال إن    P52وصف  و  مسدس.  سبطانةفي فمھ، من المفترض أن یكون  
ولكن، وفقاً لھذا    نفس الشيء في سوریا.   ون أن یفعلوایرید  اءهصدق أو  P52. قال إن  ونس ومصر حیث أطاح الناس بالحكموضع مثل ت 

ما ضد "السید الرئیس"، فإن    ء ول شيالشخص، كانت الحكومة تسیطر على كل شيء، وإذا حاول شخص ما اإلطاحة بالحكومة وق 
إن الرجل أخبره أنھ یجب علیھ البقاء في مكانھ، وإذا نزل شخص ما إلى    P52". قال  عنقكذلك و"تقطع  ب [قوات األمن] ستعرف  
لـP52  رقبةالشوارع، فسوف یقطع   نا  ]، فأنت تعتقد أنك رجل قوي. أP52نھ "لمجرد أنك حاولت إنقاذ [زمیلة  إ  P52. قال أیضاً 

 . P52" یُخلّص على"  بأن أمر الرجل السّجان تلك اللحظة  ندع ھ المحكمة أن  P52!" أخبر [مقامك]  قیمتك الحقیقیة سأریك

خارج    P52سحب  بأن ی على األرض. ثم ُطلب من السّجان    أصالً ممدداً    P52واستمر في ركلھ عندما كان    P52بدأ السّجان بضرب  
إلى البقاء ھناك لبعض الوقت قبل أن یُطلب من السّجان    P52بجانبھ. اضطر    مّرون إلى الرواق حیث كان الناس ی   P52الغرفة. أُعید  

أنھ سیطلق سراحھ في نفس الیوم ولكن كان علیھ    P52أنھ حافظ مخلوف]. أخبر الرجل    P52إلى الرجل [الذي افترض    P52إعادة  
  إلخباره بما یجب فعلھ.  P52أن لدیھم طرقھم الخاصة في االتصال بـ  P52رجل لـأن یترك ھاتفھ وبطاقة ھویتھ في القسم. أوضح ال

على ھاتفھا   P52إلى المنزل في وقت متأخر من اللیل في ذلك الیوم. في صباح الیوم التالي، اتصلت قوات األمن بزمیلة    P52عاد  
المحكمة أنھ عندما اتصل، أوضح لھ شخص    P52  معاودة االتصال بھم باستخدام ھاتف عمومي. أخبر  P52لتخبرھا أنھ یجب على  

الشرطة القریب من مبنى الخطوط الجویة التركیة في   قسمالحضور إلى  P52بنبرة ودیة أنھ یمكن أن یأتي ویأخذ متعلقاتھ. طلب من 
توق للحصول على  لمقابلة المحامي خلیل معأحد أصدقائھ  بعد المكالمة ذھب مع  إنھ    P52صباحاً. قال    11الساعة  في تمام  دمشق  

 . P52 تراقب وأن تبقى بعیدة  P52أن یتوخى الحذر، سیكون وضعاً خطیراً، ویجب على زمیلة  P52نصیحتھ. أخبر 

صباحاً. كان ھناك ضابط    10:30إنھ ذھب إلى المكان الذي كان من المفترض أن یذھب إلیھ، لكنھ وصل بالفعل في الساعة    P52قال  
ضابط الشرطة أنھ كان من المفترض أن یأخذ متعلقاتھ. نظراً    P52اخل كشك [نقطة تفتیش]. أخبر  شرطة شاب ویبدو ودود المظھر د
المحكمة أنھ عندما عاد الضابط    P52، فقد أجرى مكالمة ھاتفیة للحصول على توضیح. أخبر  P52ألن الضابط لم یكن على علم بشأن  

إلى مقھى قریب حیث    P52بالرحیل. ذھب    P52ء عن سؤالھ وأخبر  أنھ لم یكن یعرف أي شي   P52من المكالمة، كان شاحباً وأخبر  
إن    P52حافلة قادمة. وعادة ما تتسع الحافلة لما یتراوح بین ثالثین إلى أربعین شخصاً. قال    P52ثم رأى    المنطقة.مراقبة  یمكنھ  

األعالم السوریة.    حملون شخصاً. كانوا ی   40إلى    30ونزل من الحافلة ما بین    P52متر من مكان    100الحافلة توقفت على بعد حوالي  
ن  وبأنھم متظاھر  ویّدعون  الناس إلى المظاھرات   علم أن الشبیحة كانوا یأخذون  بوقت قصیر،  للمحكمة أنھ قبل ھذه الواقعة   P52أوضح  

یمكن للمرء أن یتعرف علیھم من خالل العلم السوري الذي كانوا یحملونھ باستخدام  كان  ضرب اآلخرین في الشوارع.  حتى یتمكنوا من  
 المعاول. 

إن    P52.] قال  معاول عّمن أخبره [عن مشاركة الشبیحة في المظاھرات مع أعالم مربوطة ب   P52تدّخلت القاضي كیربر، وسألت  
كیف كان یعتقد أنھ  وصفھ قائالً    P52  واصل لم یعرف كیف علم زمیلھ بذلك.    P52ذلك، لكن  زمیلھ الذي نظم المظاھرات أخبره عن  

كانت الشوارع خالیة وكانت السماء  وإنھ كان یوم جمعة    P52  من الحافلة. قال  ونى الشبیحة ینزلأ سیتعرض للضرب بمجرد أن ر
شبیحة یحاولون ضرب الناس  ي أخبرھم أنھ من الممكن بالفعل [أن یكون الذ] البعد ذلك مع زمیلتھ إلى [المحامي   تمطر. قال إنھ عاد 

في ظل الربیع العربي كانت    ألنھ  استراتیجیة خاصة من قبل قوات األمن،كانت  ھذه  إن  [المحامي]  قال لھما  ن].  ومتظاھر  باالدعاء بأنھم
 مفتوحة.  تخشى ببساطة اعتقال الناس في شوارع

عندما ُسئل عن سبب عدم حضوره  و. حدث في المرة األولى ى نفس المكالمة الھاتفیة كما ، تلقّ واقعةالمحكمة أنھ بعد ھذه ال  P52 أخبر
ً إن لدیھ خیاالً    P52لـ  قالضحك و بالالشخص  ذلك  ، أخبر الشخص على الھاتف بما رآه في وقت سابق. بدأ  ىاألول  المرةفي   .  واسعا

أن الناس   إنھ قرر الذھاب إلحضار متعلقاتھ ألنھ یعرف اآلن  P52أنھ ال یوجد شيء وعلیھ أن یأتي ویأخذ متعلقاتھ. قال  P52د لـأكّ و
عندما وصل، كان ھناك ضابط شرطة شاب حسن المظھر ال یبدو  إنھ    P52حدث من قبل. قال  ما    ھناك كانوا على علم بأنھ یعرف

بعد حوار    أبداً.   ئاً كھذا د أنھم لن یفعلوا شی الضابط على الفور بما كان یفكر فیھ لكن الضابط أكّ ھذا    P52أنھ كان شخصاً سیئاً. أخبر  
للمحكمة كیف نُقل إلى حي بھ    P52ألخذ أغراضھ وتأكید االستالم. وصف    إلى الداخل   أن یأتي  P52قصیر ودي، قال الضابط لـ

 ً أن    P52أنھ تم اقتیاده عبر ھذه المنطقة. بعد فترة، وصال إلى سیارة. قیل لـ  بریبة  P52  . شعرشوارع ضیقة وصغیرة. كان حیاً قدیما
  . في القسم، بقالذي كان في السا  أخذه إلى نفس القسم داخل السیارة. تم    إلى   ب حِ داخل السیارة وعندما ذھب إلى ھناك ُس كانت  أوراقھ  

یعرف ما الذي یجري،    إنھ لم یكن  P52لتقط الصور. قال  ائل من  للضرب وسُ   P52ض  ]. تعرّ ُحِجبت المعلوماتعن [  استجوبھ شخص
لضرب لكنھ لم یقل أي شيء. كما تعرض  مزید من اض لوافترض أن ھناك [في المظاھرات] أشخاص یصورون للتلفزیون. وتعرّ 

 للضرب مرة أخرى في الردھة. 

في وقت الحق من ذلك الیوم، في اللیل، تم أخذه إلى مكان آخر، إلى الطابق السفلي في القبو. تم تفتیشھ جیداً واضطر إلى خلع جمیع  
الكوابل  إنھ كان قادراً على رؤیة أنھ كان داخل "غرفة بسیطة" مع ثالثة أشخاص آخرین. كانت أدوات التعذیب مثل    P52مالبسھ. قال  

ھاتفھ وبطاقة ھویتھ من القسم السابق إلى    نقل ، تم  P52بعة والھراوات وغیرھا معلقة على الجدران. بعد تفتیش  األسالك األرذات  
إلى زنزانة    واقتیدمغادرة الغرفة وُعصبت عیناه مرة أخرى    كان علیھ . ثم  ھأن یؤكد أن ذلك كان ھاتف  P52المكان الجدید. كان على  

نھ عندما یطرق شخص بابھ،  إ  P52زنزانات على الیسار والیمین. قیل لـب صغیرة. كانت الزنزانة [زنزانة انفرادیة] موجودة في رواق  
إن ھناك فتحة صغیرة في باب الزنزانة یمكن فتحھا وإغالقھا. مرت األیام    P52كان علیھ أن یستدیر ویضع یدیھ خلف ظھره. قال  

الزنزانة، كان علیھ أن یخلع   كلما غادرللمحكمة إنھ    P52من الزنزانة مرة أو مرتین في الیوم. قال  بالخروج    P52ـیُسمح ل  وكان
 ت تُوضع عصبة على عینیھ.ھ، ویواجھ الحائط، ویضع یدیھ خلف ظھره، وكان ی ه وجورب ءحذا
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المحكمة أنھ ال یمكنھ    P52لة مراراً وتكراراً. أخبر  دائماً إلى غرفة حیث كان ھناك شخص ما ینتظره ویطرح نفس األسئ   اقتیادهثم یتم  
في المخابرات    نصراً على ما یبدو. لم یكن ھذا الشخص ع  مثقفتذكر أي مناسبات محددة، باستثناء مرة واحدة عندما كان ھناك شخص  

 ً یجثو    علیھ أن  للمحكمة إنھ عادة ما كان   P52الجلوس على كرسي. قال    P52بینما كان على    P52. استجوب الشخص  وال ضابطا
بشكل مختلف. كان رجالً مثقفاً على عكس اآلخرین.  تحّدث  ھذا الشخص    غیر أن خلف ظھره.    ه مقیدتیناعلى ركبتیھ أثناء التحقیق وید

بحزب هللا. وصف    P52سأل  و وعالقة سوریا  اإلیرانیة  السوریة  العالقات  في  رأیھ  بأنھا    P52عن  موضوعیة  "كانت  المحادثة 
لدیھ    بأنھ لم یكن  P52فأجاب  لدیھ اتفاق مع [ُحِجبت المعلومات].    P52أنھ رأى في وسائل اإلعالم أن    P52وممتعة". أخبر الرجل  

 للمحقق أنھ لم یعد مقتنعاً باالتفاق.  P52االتفاق، أوضح  توقف ذلكاتفاق. عندما ُسئل عن سبب 

  سالحال، لم یكن األمر متعلقاً ب   P52في سالح الجو. قال    P52، متسائلة عّما إذا كان ھذا االتفاق یتعلق بخدمة  لت القاضي كیربرتدخّ 
إذا كان   P52المحقق  سألإنھ أخبر المحقق أنھ لم یعد مقتنعاً بالمشروع المشترك. ثم   P52[ُحِجبت المعلومات]. قال بـ  ولكن  الجوي 

على    قد حصل P52إذا كان صحیحاً أن    عّما  P52سأل  ویحتاجھ.  كان  قابل التعاون، وھو ما  حصل على أموال جیدة مقد  رغم ذلك
] مرة أخرى  ُحِجبت المعلومات ر رأیھ وأراد التعاون مع [ ذلك، وقال لھ المحقق إنھ إذا غّی   P52فأّكد    دوالر من المشروع.   100,000

أنھ من الواضح أن    P52. ظل المحقق صامتاً للحظة قصیرة قبل أن یخبر  ذلك  P52  رفض   المخابرات] االتصال بھ. جھاز  یمكنھم [
P52    سحبتم  ثم  یبیع أسرار سالح الجو إلسرائیل.  كان  لدیھ مصدر أفضل للمال:  كان  P52  قال  ھ لى األرض وضربھ وشتمع .

 فرع] حتى یموت. ال/في السجنإنھ یجب أن یبقى ھناك [ P52المحقق لـ

إنھ    P52، أُعید بعد ذلك إلى زنزانتھ. قال  P52وصف ما حدث بعد ذلك. بحسب    P52ر، واصل  بناًء على طلب القاضي كیرب 
وحُ تعرّ  الوقت  طوال  للضرب  قال  لِ ض  رأسھ.  في  أصیب  كما  [   P52ق شعره.  حتى  النحو  ھذا  على  استمرت  األمور  ُحِجبت  إن 

إنھ عندما خطا خطوتین   P52إلى غرفة تحقیق في المساء. قال    لخضوع لإلجراء نفسھ كالمعتاد واقتید] عندما اضطر إلى االمعلومات
حذاء  حافي القدمین. عندما قال السّجان إن   P52ال یمكن أن یكون ف، P52 يوجورب   اءداخل الغرفة، سمع صوتاً یسأل عن مكان حذ

P52   عینع أصفاد وعصبة  . كما ُطلب من السّجان أن یخلأن یحضرھم   في زنزانتھ، أخبر الشخص السّجان  كانوا  ھ ی وجورب  P52 .  
وعّرف    P52یرتدي نظارات وبدلة. مد یده إلى  وكان الرجل یبلغ من العمر خمسین عاماً تقریباً    رجالً جالساً أمامھ.  P52رأى    ئذعند

م لھ فنجان من إنھ ُسمح لھ بارتداء حذائھ و  P52عن نفسھ بأنھ العقید أنور رسالن، رئیس قسم التحقیق في األمن الداخلي. قال     قُّدِ
ث عن  إن أنور تحدّ   P52أقلع عن التدخین. قال    ألنھ كان قدرفض    P52) لكن  النوع األبیضالشاي. كما عرض علیھ أنور سیجارة (

ناقشا الشخصیات    قرأھا.أنور  أن  إنھ فوجئ ب   P52. قال  نشرھا  رظِ الجدیدة التي حُ   P52سبیل المثال عن روایة    أشیاء عامة، على 
ً أنھ كان م  P52وتحدثا عن الروایة. من الطریقة التي كان یتحدث بھا أنور، الحظ   د أن یصبح مؤلفاً  ا رأأنھ    P52. أخبر أنور  ثقفا

تجاذبا أطراف الحدیث لفترة طویلة نسبیاً، حوالي خمسة    اإنھم  P52أیضاً، لكن طریقة الحیاة أوصلتھ إلى ما كان علیھ حینھا. قال  
المحكمة أنھ كان على درایة    P52أكادیمیة الشرطة. أخبر  والتحق ب عن حیاتھ: درس القانون    P52أخبر أنور    عشر أو عشرین دقیقة.

أنھ أصبح رائداً ومدرباً في أكادیمیة الشرطة. ومع    P52. أخبر أنور أیضاً  فعل الشيء نفسھ   السیرة الذاتیة ألن شقیقھ الراحل  بھذه
إلى أكادیمیة الشرطة. ثم قال أنور    P52ألن أنور أعید تعیینھ في أمن الدولة قبل انضمام شقیق    P52ذلك، لم یكن یعرف شقیق  

یا   یدي  لشخص آخر "نحن مستعدون  تقیید  تم  تم    P52سیدي".  ارتداء عصبة على عینیھ.  إلى  یكن مضطراً  لم  لكنھ  مرة أخرى، 
بضع درجات وإلى مكتب حیث كان أحدھم  على ارتفاع    آخر اصطحابھ إلى الطابق العلوي إلى ساحة صغیرة، ثم إلى الطابق علوي  

الذي  إنھ تعرف على الفور على الشخص    P52. قال  P52" كان ینتظر وقام ضابط أمن بخلع أصفاد  المعلمینتظر. قال أحدھم إن "
للمحكمة إنھ سبق لھ أن رأى یونس في    P52في المكتب: كان توفیق یونس، رئیس األمن الداخلي/فرع الخطیب. قال  كان ینتظر  
 المظاھرات. 

نھ كان رئیس الفرع.  ذلك، قائالً إ  P52د  أكّ ففسھ حاضراً في المظاھرات.  تدّخلت القاضي كیربر وسألت عّما إذا كان توفیق یونس ن 
ً   P52قال     واصل .  تھحظمال   وتسھلطویل القامة  فھو شخص  توفیق یونس،    ما [في مظاھرة] أخبره أن ذلك الشخص كان   إن شخصا

P52    لیصف أن توفیق یونس حاول تھدئةP52    فقط لحمایة    اجتمعوابإخباره أنھمP52    من اإلخوان المسلمین الذین حاولوا قتل
في ھذه اللحظة إنھ تذكر    P52تونس ومصر. قال  التي حدثت في  الناس في الشوارع لبدء حملة ضد المخابرات وفرض ثورة مثل  

یحاولون  الطریقة التي  يھ  ه ھذ ت إصاباتھ وسأل عّما إذا كان  P52توفیق یونس. ومع ذلك، أظھر لھ صّدق الموقف من الیوم السابق و
كان یعرف كیف یتصرف السجانون من وقت    توفیق ] فأجاب أنور أن  P52سأل توفیق أنور من فعل ذلك [لـ  حمایة شخص ما. فیھا  

للمحكمة أنھ كان لدیھ انطباع بأن توفیق یونس كان متردداً: لقد بدأ الجملة وسرعان ما توقف عن الكالم. بدا األمر    P52آلخر. أوضح  
أنھ سیُطلق سراحھ في نفس الیوم، ومع ذلك، سیبقون على   P52فیق لم یكن یعرف ماذا یقول لھ. ثم أخبر توفیق كما لو أن تو  P52لـ

مرة أخرى. عندما    P52خارج الغرفة، ُطلب من أنور البقاء. تم تقیید یدي    P52  اقتیدأسباب المظاھرات. عندما    یناقشوا أكثراتصال ل
وطلب    مقّیدتین مرة أخرى  تاكان   P52  یدي  خبره أنھ یجب أن یكون ممتناً. فوجئ أنور بأن، وأP52جاء أنور بعد دقیقتین، سحب معھ  

أعطى السّجان المفاتیح ألنور وقال لھ أن یفعل ذلك [أن یخلع األصفاد من یدي    . یُطلق سراحھس  P52، ألن  األصفاد  من السّجان خلع
P52  في مكتبھ. شعر أنور بعدم االرتیاح وطلب من السّجان مرة أخرى نزع أصفاد [P52  أعطى السّجان إشارة ألنور وقال لھ .

من ذراعھ وأخبره أن العمید أخبر    P52خذ أنور  ونزال إلى الطابق السفلي. أ   معھ  P52"افعل ذلك في مكتبك یا سیدي". أخذ أنور  
یُسمح ألي شخص في سوریا أن یقول أي شيء    ق سراحھ بأمر من الرئیس. وأضاف أنور أنھ اآلن، ال أنھ أطلِ   P52أنور أن یعلم  

 یصمت. إن علیھ أن  P52. قال أنور لـنزعھاوطلب منھ ألنور صفاد األ P52. أظھر P52لـ
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إطالق سراحھ بالفعل. كان والده في غیبوبة في مشفى في [ُحِجبت المعلومات] حیث كان مصاباً بنزیف في  المحكمة أنھ تم  P52أبلغ 
لیخبره أنھ یجب أن یأتي لرؤیتھ.    P52والده إلى [ُحِجبت المعلومات] إلجراء عملیة جراحیة. عندئذ اتصل أنور بـ  P52المخ. أخذ  

، لكنھ لم یأت. ثم اتصل  P52أین كان بالضبط وأخبره أنھ سیأتي إلى  P52ر الوضع مع والده والمشفى ألنور. سأل أنو P52شرح 
إنھ ذھب إلى ھناك واستغرق    P52أنھ یجب أن یأتي عندما یكون لدیھ وقت. قال    P52وأخبر    P52مرة أخرى، وسأل عن والد  

أنھ قضى كل وقتھ مع والده. قال    P52كیف كانت األمور [مع المظاھرة] فأوضح لھ    P52االجتماع حوالي ثالثین دقیقة. سأل أنور  
P52    للمحكمة إنھ بعد ھذا االجتماع، أعاد والده إلى [ُحِجبت المعلومات] ولم یر أنور مرة أخرى قبل مغادرتھ سوریا. قالP52    إنھ

 غادر سوریا متوجھاً إلى [ُحِجبت المعلومات]. 

. وافق  P52في األردن، وأنھ طلب رقم    كانفنانة أن أنور  تھ العد ذلك، أخبرتھ صدیققائالً إنھ ب المحكمة  شھادتھ في    P52  واصل 
P52    على إعطائھ أرقامھ، ثم اتصل االثنان ببعضھما البعض. أخبر أنورP52    أنھ حاول الوصول إلىP52    لكن من الواضح أنھ

لكنھ لم یكن یعرف أي شخص في الجیش السوري الحر، لذلك  طویلة  فترة  أیضاً أنھ كان یحاول االنشقاق ل  P52ر رقمھ. أخبر  غّی 
. ومع ذلك، في  2014أي اتصال حتى عام    یجر بینھماالمحكمة أنھ لم    P52ألنھ كان ضابطاً سابقاً. أخبر    P52حاول االتصال بـ

.  [علناً] ایا وجمیع أشكال التعذیب تحدث عن الضحی   أن یخبر أنور أنھ یجب    P52على اتصال بأنور، ظل    P52الوقت الذي كان فیھ  
لكن أنور قال إنھ ال یحب اإلعالم وال یرید الظھور في اإلعالم. قال أنور إنھ یفضل العمل بدالً من إجراء المقابالت. ومع ذلك، قال  

 ً  في ذلك.  P52ساعده أن ی  وینبغيعن كل شيء   إنھ في یوم من األیام سیكتب كتابا

]  ُحِجبت المعلومات الذي كان موجوداً في [ P52اتصل أنور بـ  – كان ذلك فصل الشتاء  –  2014مطلع عام  أو   2013في نھایة عام 
بأنور لكنھ لم    P52إن أنور كان في رحلة عمل مع آخرین أرادوا إنشاء "جھاز أمني" للمعارضة. التقى    P52في ذلك الوقت. قال  

ً إنھ كان   P52یعمل. قال  مع من كان یسألھ   ... ، ولیس مؤلفا

ذلك، مضیفاً أن أنور    P52كیف یجب أن یبدو ھذا "الجھاز". نفى    P52تدخلت القاضي كیربر، وسألت عّما إذا كان أنور قد أخبر  
مرة أخرى وسألھ عّما إذا   P52. بعد حوالي أسبوع، اتصل أنور بـP52كان متحفظاً. ذكر بضع كلمات مفتاحیة لكن دون تفاصیل لـ

إلى ھناك ورأى أنور ینتظر تحت المطر ومعھ حقیبة سفر. شرح أنور موقفھ    P52ُحِجبت المعلومات]. ذھب  كان بإمكانھ القدوم إلى [ 
: تمت دعوة أنور وزمالئھ إلى [ُحِجبت المعلومات] لتأسیس جھاز للمعارضة. مكثوا في فندق لكن الشخص الذي دعاھم  P52بسرعة لـ

. لقد  ھمزلااً واحداً، لكن عندما لم یتلقوا رداً من ھذا الشخص، قرروا العودة إلى من نفقاتھم واختفى. انتظر أنور وزمالؤه أسبوع لم یغطّ 
في الشوارع.  بقي  أنور مفلساً و  صبحأالفندق. لذلك  أجرة  فوجئوا بعدم تغطیة فاتورة الفندق، لذلك اضطروا إلى استخدام كل أموالھم لدفع  

أنور البقاء معھ. في نفس الوقت، كان لدى    بإمكان  على أن  P52إذا كان یمكنھ البقاء معھ حتى یجد حالً. وافق    P52  [أنور]  سأل
P52  .زائر من [ُحِجبت المعلومات]. ثم تمكن أنور من الحصول على المال لشراء تذكرة العودة إلى األردن حیث كانت عائلتھ 

اللجوء في ألمانیا.    م أنور بطلب للحصول على حقّ ◌ّ فیھا عن أنور كانت عندما تقد  المحكمة أن المرة التالیة التي سمع  P52أخبر  
، حصل أنور على حق اللجوء في ألمانیا. ومع ذلك، فقد  تلك األثناء. وفي  2015عام    مطلعالتقى االثنان للمرة األخیرة في تركیا في  

عن حادثة وقعت في    P52] حاول اختطافھ من ألمانیا. أخبر أنور  شعر بالقلق وقال إنھ شعر بأنھ یخضع للمراقبة وأن النظام [السوري 
عیادة طبیبھ. وصف أنور أنھ في المرة األخیرة التي ذھب فیھا لرؤیة طبیبھ، تمت إعادة تحدید الموعد عمداً إلى  زیارتھ لبرلین أثناء  

عیادة طبیبھ]، شعر بالقلق ألنھ رأى رجلین یرتدیان مالبس بیضاء یقفان   في الیوم. عندما نظر أنور خارج النافذة [ذلك    وقت الحق من
أنور لماذا    P52. عندما سأل  ان معھمالرجال  أخذهی كي  بجوار سیارة إسعاف. وخلص أنور إلى أن الطبیب أرجأ موعده لتخدیره ل

أو  أنور  عد ذلك إلى [ُحِجبت المعلومات] ولم یرَ للمحكمة إنھ ذھب ب  P52افترض ذلك، لم یشرح أنور لكنھ قال إنھ لم یفعل شیئاً. قال 
 ض علیھ في ألمانیا.ِب مرة أخرى حتى قُ یسمع منھ 

أعلنت القاضي كیربر أن المحكمة ستأخذ استراحة قریباً، خاصة لیأخذ المترجم قسطاً من الراحة. قبل ذلك، أرادت معرفة ما إذا كان  
أنھ قبل انتقالھ إلى [ُحِجبت    P52للتحدث عن أنھ یخضع للمراقبة في ألمانیا. أوضح    في [ُحِجبت المعلومات] فقط  P52أنور قد التقى بـ

المعلومات]، كان یعیش في [ُحِجبت المعلومات]. عاش في تركیا لمدة ثالثة أشھر. عندما زار أنور تركیا، جاء أیضاً إلى حیث یعیش  
P52ینة، زار  . كان لدیھما أرقام بعضھما البعض وعندما جاء أنور إلى المدP52  ا أمسیة معاً. مما قالھ أنور لـی وقضP52  ، شعر  
P52  بأمان أكثر في تركیا. قال  أحسّ أن أنورP52 یكن متأكداً. مإنھ یعتقد أن ابنة أنور عاشت ھناك أیضاً، لكنھ ل 

*** 

 دقیقة]   70[استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

. أوضح  2011[ُحِجبت المعلومات]،  ما بینللمحكمة حدث  P52عّما إذا كان من الصحیح أن االعتقال الذي وصفھ  سأل فیدنیر
P52  ُض علیھ في [ُحِجبت المعلومات] لمدة ثالث ساعات قبل السماح لھ بالمغادرة في منتصف اللیل. في الیوم التالي، وقع  ِب أنھ ق

 أیام].  8[حوالي  2011]، ُحِجبت المعلومات مرة أخرى حتى [  P52ض على ِب صباحاً وقُ   11الحادث مع الرجال في الساعة 
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  نفسھ. أراد ب برئاسة حافظ مخلوف واستجوبھ حافظ مخلوف   40معتقالً في القسم أخبر المحكمة أنھ كان  P52أشار فیدنیر إلى أن 
وصف،  سبق وأن  كما  إنھ  P52معصوب العینین وكیف كان قادراً على رؤیة ھذا الشخص. قال  P52أن یعرف ما إذا كان  فیدنر

ھو   كان حافظ مخلوف. العقید قد وصل ، فیھ عندما قال أحدھم إن رئیس القسمكان معتقالً كان ھناك عمل معین في المكان الذي 
ً   أسری الشخص الوحید في جھاز المخابرات الذي یحمل رتبة عقید و  .قسما

لم یكن األمر كذلك، وإنما افترض ذلك فقط.   P52أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان اسم [حافظ مخلوف] قد ذُكر أم أنھ عّرف نفسھ. قال 
 . 40أنھ كان في القسم  P52عندما التقى بأنور الحقاً، أخبر 

 في تركیا، بعد أن انشق أنور. إن ذلك حدث  P52. قال P52سأل فیدنیر متى قال أنور ذلك لـ

قد رأى معتقلین  P52رفة ما إذا كان  ]. أراد فیدنیر مع40التقى أنور في مكان مختلف [غیر القسم  P52خلص فیدنیر إلى أن 
ض لمعاملة سیئة في السجن أو أثناء جلسات التحقیق في ھذا المكان [حیث  آخرین وأشخاصاً یخضعون للتحقیق وما إذا كان قد تعرّ 

 بالطبع، فقد تعّرض للضرب في كل مرة، كلما تحرك، وأصیب رأسھ.  P52بأنور]. قال  P52التقى 

  P52فجأة. سأل فیدنیر عّما إذا كان  ھ غضب  ثار " ولكنثقف بأنھ "م P52قاء آخر مع شخص وصفھ أشار فیدنیر إلى تحقیق/ل
المرء دائماً معصوب العینین  كانإنھ كان معصوب العینین، مضیفاً أنھ كما ذكر سابقاً،   P52معصوب العینین في ھذه المناسبة. قال 

 إنھ لم یستطع رؤیة من استجوبھ في ھذه المناسبة، ولم یكن یعرف من ھو الشخص.  P52في فرع الخطیب. قال 

الشخص  ذلك إنھ غیر متأكد. انزعج  P52أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا لم یكن أنور، أو إذا كان من الممكن أن یكون أنور أیضاً. قال 
 بشدة وقام بضربھ. 

، مضیفاً  P52ّما إذا كان یعلم أنھ كان في الخطیب عندما كان ھناك. نفى ع P52ذكر "الخطیب" وسأل  P52أشار فیدنیر إلى أن 
 أنھ كان یعرف فقط بعد أن قّدم أنور رسالن نفسھ كرئیس للتحقیق في فرع الخطیب. 

 ذلك.  P52إذا كان أنور قال إنھم كانوا في فرع الخطیب. فأكد ما سأل فیدنیر 

حادثتھ األولى مع أنور، من بین أمور أخرى. أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  وصف بالفعل للمحكمة موضوع م  P52قال فیدنیر إن 
إن أنور لم یقل    P52أنور، بصرف النظر عن سیرتھ الذاتیة، قد قال أي شيء آخر عن نفسھ، على سبیل المثال موقفھ السیاسي. قال 

حول   P52التظاھر. واكتفى بطرح أسئلة على عن سبب قیامھ ھو وأصدقاؤه ب  P52تجنب سؤال  كما أي شيء عن [رأیھ السیاسي]. 
P52. 

تجاه النظام السوري.   الناقدلإلدالء بشھادتھ ألنھ یمكن أن یقول شیئاً ما عن موقف أنور رسالن  P52أوضح فیدنیر أنھ تم استدعاء 
ا عن أي شيء من ھذا  لم یتحدث  أنھ خالل محادثتھم األولى، P52عّما یمكن أن یقولھ في ھذا الصدد. أوضح  P52 سأل فیدنیر

لم أنور في أن  تحدثا عن أشیاء شخصیة وحُ لكنھما كان لدیھ انطباع بأن أنور لم یكن داعماً للنظام بشكل خاص. و P52القبیل، لكن 
ً یصبح  المحكمة أنھ یجب على   P52 ز المخابرات. أخبر اسبب عملھ في جھ P52. حاول أنور بشكل غیر مباشر أن یشرح لـمؤلفا

، فقد تم  P52نضم إلى أجھزة المخابرات یتمتع بثقة معینة من قبل النظام. وبحسب ی ن أي شخص إالمرء أن یقول في ھذا الصدد 
إنھ افترض أن ھذه كانت رسالة غیر مباشرة من أنور   P52اختیار أنور بسبب أدائھ الجید، بسبب أدائھ الممتاز أثناء دراستھ. قال  

 إلى أنھ كان تلمیحاً غیر مباشر.  P53ز المخابرات]. خلص  اجھ  لدىأنھ لم تكن رغبتھ [العمل  P52عالم إل

 ذلك.  P52یعرف اسم أنور قبل اعتقالھ. نفى   P52أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 بالطبع.  P52قد تعّرف على أنور في مكان ما في قاعة المحكمة. قال  P52سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 إلى أنور رسالن] قائالً إنھ الشخص الذي یجلس ھناك.  P52سأل فیدنیر من الشخص الذي تعّرف علیھ بأنھ أنور. [أشار 

ا  قل معاملة كھذه وأراد أن یعرف مإلى توفیق یونس. قال فیدنیر إنھ لیس بالضرورة أن یتلقّى كل معت  P52ذكر فیدنیر أن أنور أخذ 
أنھ كان وضعاً مربكاً للغایة في بدایة الربیع العربي، بدایة الثورة. لم تكن   P52سبب ھذا اللقاء. أوضح  عن P52 كان یعتقده

اسمھ في  في سوریا، انتشر   P52یوماً من اعتقال  11[الحكومة السوریة] تعرف ماذا تفعل إذا حدثت أشیاء مماثلة في سوریا. بعد 
  P52جمیع وسائل اإلعالم. عندما أطلق سراحھ، رأى اسمھ في كل قناة إخباریة، وعلى كل شریط إخباري في التلفزیون. أخبر 

ه لفترة أطول. وأضاف أن ھناك بعض الحقیقة وراء التصریح بأنھ أفرج عنھ بأمر من  ؤالمحكمة أنھ یعتقد أنھ كان من المؤسف إخفا
 بشار األسد. 

أنھ ذكر سابقاً عملھ وتفكیره في مشروع مع مخرج سوري، صدیق بشار األسد الذي أصبح فیما بعد [ُحِجبت المعلومات].   P52ذكر 
أن ھذا الشخص ربما ذكر اسم   P52وكان ھذا الشخص ھو من یقرر كیف سیقدم بشار األسد نفسھ على وسائل اإلعالم. استنتج 

P52  .لبشار األسد 
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ذلك، مضیفاً أنھ في [ُحِجبت المعلومات].   P52كان شخصاً بارزاً في الوقت الذي قُبِض علیھ فیھ. فأكد عّما إذا  P52سأل فیدنیر 
[ُحِجبت المعلومات]. كان یعمل أیضاً في بعض الصحف العربیة، من بین صحف أخرى [ُحِجبت المعلومات]،   2008في عام 

 .P52د العمل في مشروع مع [ُحِجبت المعلومات] أراكما أن وأجرى العدید من المقابالت. 

إنھ ھو نفسھ كان   P52عندما اتصل بھ ألول مرة بعد انشقاقھ؛ ولماذا اتصل بھ. قال   P52سأل فیدنیر عّما أراده أنور رسالن من 
لو كان  لمعارضة. لقد أراد التأكید على أنھ أصبح موالیاً لافترض أن أنور أراد إخباره بأنھ انشق ووأشبھ بالمتحدث باسم المعارضة.  

سیلعب دوراً كبیراً  P52عتقد أن  اللمحكمة إنھ یعتقد أن أنور  P52سابقاً. قال  P52ذلك ممكناً بالنسبة لھ، لكان قد انشق واتصل بـ
 ذلك.  ىفن  P52 لكنفي األحداث ألنھ كان ضابطاً سابقاً. 

 استجواب من قبل االّدعاء العام 

ھناك عدة تقاریر عن دور أجھزة المخابرات في سوریا قبل الثورة وبعدھا. طلب محامي الدفاع بوكر   ت ن اكإنھ  قال المدعي كلینجھ 
  P52عن رأیھ في ذلك. أوضح  P52من كلینجھ أن یكرر ما قالھ للتو ألن بوكر لم یستطع سماعھ جیداً. كرر كلینجھ الجملة وسأل 

. لیس فقط  اإلخفاءة المخابرات تحكم سوریا باستخدام التعذیب و أجھز بأنیذكر ذلك الوقت وھو ومنذ  1975أنھ ولد في عام 
 سیعانون من ذلك، ولكن كل المقربین منھم.مباشرة األشخاص المتضررین 

أراد كلینجھ أن یعرف منذ متى تم استخدام التعذیب، وما إذا كان ھناك تطور معین، وما ھو نوع التعذیب الذي تم استخدامھ بالضبط.  
متأكداً من أنھ على الرغم من أن طریقة التجسس ربما تغیرت، إال أن   كانإنھ ال یعرف ما إذا كان ھناك تطور لكنھ  P52قال 

 التعذیب ظل كما ھو. 

منذ أن كان عمره خمس سنوات، ألنھ   P52سأل كلینجھ متى بدأت أجھزة المخابرات السوریة في استخدام التعذیب في سوریا. قال 
 ظل یروي قصتھ حتى مات قبل عام. و ذكر. حیث تم القبض على والده وتعّرض للتعذیب.  كان قادراً على الت 

یعرف الفرع، وكان معروفاً  كان بالطبع إنھ  P52یعرف فرع الخطیب قبل اعتقالھ ھناك. قال  P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
عن التجسس على المثقفین والمشھد الثقافي. كان عقل أمن الدولة،  ، كان الفرع مسؤوالً P52جداً/نسبیاً بین المثقفین السوریین. وفقاً لـ

 إذا جاز القول. 

إن الخطیب كان   P52یعرف ذلك قبل اعتقالھ أم أنھ سمع فقط عن سمعة [الفرع] بعد اعتقالھ. قال   P52سأل كلینجھ عّما إذا كان 
 معروفاً بالفعل قبل اعتقالھ. كان دوره معروفاً بشكل خاص بین المثقفین.

، عندما تم أخذه إلى الفرع في [ُحِجبت  بناًء على السمعة والشائعات P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان كل شيء كما توقعھ 
 إنھ یرید توضیح أنھ نُقل إلى الخطیب [بعد یوم واحد مما قالھ كلینجھ]. لكن كل شيء كان كما تخیلھ.  P52. قال 2011المعلومات] 

إنھ یستطیع وصف   P52سأل كلینجھ كیف كان بالضبط. كیف كانت التسلسالت الھرمیة والحالة الصحیة وحالة االعتقال. قال 
ثالث مرات في   حصل على الطعام المرحاض مرتین في الیوم. كان ی األمور من وجھة نظره الشخصیة فقط: فقد ُسمح لھ باستخدام 

 . على فواكھ قط حصل، لم ی P52واحدة فقط حصلوا على طماطم. وفقاً لـومرة    ةأو بیض  یتكون من البطاطاالطعام عادة كان الیوم. 

 ذلك.  P52سأل كلینجھ إذا كان الطعام كافیاً. نفى 

إنھ   P52نزانة انفرادیة وسألھ عّما إذا كان ال یزال قادراً على رؤیة المعتقلین اآلخرین. قال احتُِجز في ز P52أشار كلینجھ إلى أن 
 لم یر اآلخرین، لكنھ كان قادراً على سماعھم في زنازینھم. قال إن الزنزانة المجاورة كانت على بعد مترین فقط، مقابل زنزانتھ. 

 ذلك.  P52تقلین آخرین. نفى  سأل كلینجھ عّما إذا كان قادراً على التواصل مع مع

إنھ یفترض أنھ لم یكن ھناك سوى   P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كانت ھناك أیضاً زنازین جماعیة أم زنازین انفرادیة فقط. قال 
لم تكن ھناك استجابة إال من  زنازین انفرادیة في المنطقة التي توجد بھا زنزانتھ، ألنھ في كل مرة یتم استدعاء شخص من زنزانة، 

 معتقل واحد فقط. 

ً  P52شھد جلسات تحقیق لمعتقلین آخرین. قال  P52سأل كلینجھ عّما إذا كان  مكان  ال من مكان خارج إنھ سمع أصواتاً وضجیجا
  P52للضرب، ال سیما في منتصف اللیل وفي وقت متأخر من اللیل. رأى  نتعرضوی . سمع أصوات أشخاص كان موجوداً فیھ يالذ

 یتعرضون للتعذیب. اقتصر األمر على سماع صوت أشخاص مرة شخصاً یتعرض للتعذیب ولكن بخالف ذلك، 

 بالطبع إنھ سمع صوت الناس وھم یتوسلون.  P52صواتاً أو صراخاً. قال سمع أ P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 

للمحكمة أن المعتقلین قالوا إنھم قالوا بالفعل كل ما یعرفونھ، لكن الضرب استمر. قال   P52سأل كلینجھ ما الذي توسلوا إلیھ. أوضح 
P52  توقف بغض النظر عّما یقولھ المرء. كما شعر أن المعتقلین الذین تم التحقیق معھم في  لم ی إنھ كان لدیھ انطباع بأن التعذیب

سوأ من ذلك، من أجل الحصول على مزید من المعلومات، حتى لو لم  الیوم السابق كانوا یُؤخذون للتعذیب مراراً وتكراراً، واأل
 المزید.  نیعرفویكونوا 
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إنھ كان یتوقع أن یكون األمر على ھذا النحو، لذلك لم   P52. قال  P52أراد كلینجھ أن یعرف كیف كان تأثیر صوت الصراخ على 
 یكن لھ تأثیر كبیر علیھ، لكن الوضع الذي وصفھ... 

 . یخشى ذلك بالطبع كان P52ال یخشى أن یكون التالي. قال  P52تسائالً عّما إذا كان  تدخل كلینجھ، م

ألنھ كان مشھوراً،   P52أن یوّضح سبب عدم تعّرضھ للتعذیب بھذه الطریقة. قال  P52أراد كلینجھ كذلك أن یعرف كیف یمكن لـ
، ألن األحداث المحیطة بالربیع  األرجح. قال إن ھذا كان ھو جعل منھ قصة كبیرةكانوا یخشون أن تكتشف وسائل اإلعالم ذلك وت 

 الجحیم.  كما لو كان في ض لتعذیبتعرّ كان قد  أن الشخص الذي رآه  P52العربي كانت متشابھة جداً. أضاف  

حدث في [ُحِجبت المعلومات]. كان ھناك شاب   إن ذلك P52وصف الموقف. قال من  P52 یعفيقال كلینجھ إنھ لألسف لن 
في اللیل، على الرغم من أن الغرفة  صراخھ    سماع P52عرض للتعذیب كل لیلة. كان یصرخ بصوت عاٍل للغایة وكان بإمكان یت 

أن الشاب تمكن من الخروج من تلك الغرفة وكان یجري في   P52[التي ُعذب فیھا ھذا الشخص] كانت في منطقة مختلفة. تذكر 
  كانت الكّوةالمحكمة أنھ رأى ھذا المشھد ألنھ حدث في اللیل، وعادة ما  P52. أخبر ن یجرون خلفھ ویضربونھ سجانوالردھة. كان ال

الشاب، نظر   P52عندما سمع  المعتقلین داخل الزنزانة. وتفقّد لیالً للسماح بدخول بعض الھواء النقي  تبقى مفتوحة باب زنزانتھ  في
من خالل الكّوة، على الرغم من أنھ لم یُسمح للمعتقلین بالنظر. كان الشاب یرتدي سرواال داخلیاً قطنیاً طویالً ویداه مقیدتان خلف  

أحدھم یقول   P52ھ بكابل من أربعة أسالك. كان الرجل یصیح طالباً النجدة. فجأة سمع ن اضرب ی خلفھ و  یركضانظھره. كان سجانان 
إنھ في البدایة لم   P52ھ أثناء ذلك. قال ان مما یعني "التقطھا". أجاب الشاب أنھ سیفعل ذلك لكنھ طلب من السجانین أال یضرب  !" "شیال

  از في سروالھ وألن یدیھ كانت تبرّ قد بعد ذلك أن الرجل   P52یكن یعرف ما الذي كان یحدث، عندما سقط الرجل على وجھھ. الحظ  
على الحائط.   ھبصقالبراز وإنما ز بلعقھ. عندما انتھى، عاد السّجانان وشرعا في ضربھ. لم یبتلع الرجل ، بدأ "یلتقط" البراتین مقید
 إن الرجل كان علیھ أن یلعق الجدار أیضاً.  P52قال 

المحكمة أن   P52خلع مالبسھ. أخبر   P52 من ُطِلب أدوات التعذیب حیث التي توجد فیھا وصف الغرفة   P52طلب كلینجھ من 
إن ھذا   P52واحد) في ھذه الغرفة، باإلضافة إلى ھراوات. قال كبل أربعة أسالك (أربعة كبالت ملتویة في من  امكون  ھناك كبال

  مكانغرفة تعذیب. كان ھناك  ولیستمكتب، غرفة باألحرى  ت كان كل ما رآه في الفترة القصیرة التي قضاھا في ھذه الغرفة. كان 
 ووضعھ في خزانة.   تم إغالقھ بإحكام وختمھفي كیس، و  P52 متعلقات وُوِضعتائط.  للملفات على الح

، ولم  بھذا األسلوبض للتعذیب ه ولم یتعرّ ذلك. ثم ُعصبت عیناإنھ لم یر  P52. قال لشَّْبحل مكانأراد كلینجھ معرفة ما إذا كان ھناك  
 یر شیئاً من ھذا القبیل. 

ترقیة داخل  لحصول على عّما یجب على المرء فعلھ ل P52سأل و . عقودإن نظام التعذیب كان موجوداً في سوریا منذ  قال كلینجھ
أن تكون   ي ھ ىن ھناك طریقتان. األولاالمحكمة أنھ ك P52ھذا النظام، للحصول على منصب أعلى في التسلسل الھرمي. أخبر 

شخاص بأداء جید بشكل خاص. سیتم  أن یتمتع األالطریقة األخرى ھي وكانت ئیسیة.  ھذه ھي الطریقة الرانت مخلصاً جداً للنظام، وك
 اختیار ھؤالء األشخاص إلنجاز العمل ألن األشخاص المخلصین لدیھم قدرات فكریة محدودة للغایة. 

یحظى  أنھ في ھذه الحالة، یجب أن یكون المرء ذكیاً و P52معرفة نوع األداء المطلوب في أجھزة المخابرات. أوضح   أراد كلینجھ 
جید. ینبغي أال یكون للمرء رأي سیاسي واضح، ال مؤید وال معارض للنظام. بمجرد أن یكون المرء إلى جانبھم،  بسجل أكادیمي 

أماكن أخرى، مثل مركز البحث العلمي. قال   على  طبقین إن الشيء نفسھ  P52قال   سیحصل على امتیازات معینة لتأمین الوالء.
P52  خطوة یصبحون جزءاً من النظام. ب وخطوة  ،علماء إلنتاج أسلحة استقطبإن المركز 

أن  یُفترض إن ھذا الشخص كان  P52أنھ كان على رئیس قسم التحقیق في الخطیب أن یفعلھ. قال  P52سأل كلینجھ عّما یعتقد 
ً رئیس الفرع شخصكان إنھ في حالة العقید أنور رسالن یمكنھ تقدیم مثال:  P52. قال یكون على درجة عالیة من المعرفة والذكاء   ا

 ً ً كان ولكنھ  عدیم األھلیة ئیس الفرع لدیھ مرؤوسون أكثر قدرة على إنجاز العمل. كان روللغایة  موالیا ویعمل لصالح الحكومة.   موالیا
ماً أنتج سالحاً  ◌ِ إن مثاالً آخر أفضل سیكون عال P52األكبر. قال  االستراتیجیة في القضایا یتم إشراكھ   ال أھلیة لكن الشخص األكثر 

 الموالون.   یقرره األشخاص  أمر  ھذافاستخدام السالح.  ولكنھ لم یشارك في التخطیط لمكان وكیفیة 

ً  ◌ً ماقال كلینجھ إن عالِ  وضابط مخابرات یعمل في فرع حیث تعّرض الناس لتعذیب وحشي ھما أمران مختلفان. قال   ینتج سالحا
P52  .إنھ سیكون األمر نفسھ بالنسبة لھ، ألن كالھما خدم النظام 

طیع أن یقول  إنھ ال یست  P52إذا كان بإمكانھ أن یتخیل أن أنور لم یكن یعلم بأوضاع القبو في فرع الخطیب. قال  P52سأل كلینجھ 
 %. 99.9ذلك على وجھ الیقین، لكن أنور رسالن كان یعلم ما یحدث بنسبة 

لم یسأل أنور عن سبب مشاركتھ في كل ذلك   P52وأنور تحدثا عن ذلك أیضاً. أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  P52قال كلینجھ إن 
یجب أن   P52ا حدث وأن ألحیان أنھ یرید أن یكتب كتاباً عمّ إن أنور ذكر في كثیر من ا P52ولماذا لم یتحدث علناً عّما حدث. قال 

 یساعده بمجرد أن یحین الوقت. 

أنھ یرید حمایتھ من اإلخوان   P52 توفیق مع توفیق یونس وأنور رسالن، أخبر  P52ذكر كلینجھ أنھ في االجتماع الذي عقده 
وأنور عّما إذا   توفیق  P52 عندما سألوذلك.   عتقدبالطبع إنھ ال ی  P52". قال جدیا"إذا كان یعتقد ذلك   P52المسلمین. سأل كلینجھ 
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إلى بعضھما البعض وابتسما.   وتوفیق وإصابة رأسھ] ھي الطریقة التي یمكن بھا حمایة الناس، نظر أنور  مقیدتینال P52 اكانت [ید
مضى على   أنھ  توفیق  P52أیام فقط". عندما أبلغ  شیئاً مضحكاً: "كل ما حدث لك كان قانونیاً، ألنك اعتقلت لمدة ثالثة توفیق ثم قال 
لیعرف أنھ كان ھناك   غروبھاساعة أو كان قادراً على رؤیة شروق الشمس و  یحملإذا كان  P52 توفیقعشرة أیام، سأل  اعتقالھ

 لم یمِض على اعتقالھ أكثر من ثالثة أیام. إنھ  P52وقال لـ توفیق یھزألمدة عشرة أیام. كان 

إنھ افترض أنھم في بدایة [الثورة السوریة] أرادوا    P52ب. قال ی عھذا النوع من األال كان توفیق یمارس ن یعرف لماذا أراد كلینجھ أ
االبتعاد عن األنظار وعدم اإلعالن عن اعتقالھم لمتظاھرین. كانوا خائفین من أن تكتشف وسائل اإلعالم ذلك، ولذلك طلبوا من  

P52  السیطرة علیھ.  واالبقاء على اتصال وحاول 

ھم [أجھزة المخابرات] على اطالع  ءإنھ ُطلب منھ إبقا P52ل اإلعالم. قال بالتحدث إلى وسائ   P52إذا لم یُسمح لـ ما  سأل كلینجھ
 وأخبروه أنھ لن یكون ھناك سبب للتحدث إلى أي شخص. 

انطباع بأن توفیق یونس وأنور رسالن كانا قادرین على التأثیر بشكل معتدل على المعارضة.   P52سأل كلینجھ عّما إذا كان لدى 
ن إلى  وثالث البدایة تظاھر سیحدث. في  كان یعرف ما الذي كان ثل ھذه االستراتیجیة موجودة ألنھ ال أحد إنھ ال یعتقد أن م P52قال 
. ومع ذلك، لم  تصویر مقاطع فیدیو المزید والمزید من الناس كل یوم. بدأ الناس في التقاط الصور وانضم إلیھم ن شخصاً ولكن ی خمس

في    في ذات الوقت، ال یمكنھم السماح بتغییر األجواء السائدةتتعلق بسوریا في ذلك الوقت. ویستطع أحد منع التظاھرات ألنھا لم تكن 
 سوریا. 

إذا شعر أن ھذین الشخصین حاوال    P52. سأل كلینجھ P52ذكر كلینجھ أن توفیق یونس وأنور رسالن أرادا البقاء على اتصال مع  
ً ذلك P52كسبھ كجاسوس. نفى   واالتصال بھ.  P52كون وسیلة لمراقبة ت من المفترض أن  تكان  أن تلك ، مضیفا

إن كل شخص في سوریا یخشى ذلك. كان الجمیع یخشون من   P52سأل كلینجھ عّما إذا كان یخشى أن تتم مراقبة مكالماتھ. قال 
تعود  خلوي  ھاتف  ملكیة أكبر شركةإن ھذا ھو الحال بشكل خاص مع الھواتف المحمولة، ألن   P52أنھم یخضعون للمراقبة. قال 

 بشار األسد. لذلك كان األخیر في وضع یسمح لھ بالتجسس بسھولة على الناس.  خال بن ال

ولحسن الحظ لم یتم اعتقال كل سوري في الخطیب. خلص كلینجھ إلى    P52یكن كل شخص في سوریا بارزاً مثل  قال كلینجھ إنھ لم 
متشابھین  انوا، مضیفاً أن الجمیع في سوریا كذلك P52من غیره. نفى  كانت أعلىرامي مخلوف  من قبل P52مراقبة  یةأن احتمال

 یتم مراقبة الجمیع. كان و

اتصلت بھ إلخباره   العائلةإن  P52على اتصال بعائلة أنور خالل األشھر القلیلة الماضیة. قال  P52ا كان أراد كلینجھ معرفة ما إذ
 لإلدالء بشھادتھ.  مستعداً  P52أن محامي أنور یرید معرفة ما إذا كان 

عرف من أین حصلوا على  . لم ی قطّ   بأحد منھم إنھ لم یكن یعرف العائلة ولم یلتقِ  P52العائلة. قال  P52سأل كلینجھ كیف عرف 
 . رقم ھاتفھ 

 أنور اتصل بھ.  ابن اذلك، مضیفاً أنھ یعتقد أن محمد P52. فأّكد P52خلص كلینجھ إلى أن العائلة اتصلت مع 

 ن قبل عامین. إن ذلك كا P52. قال P52أراد كلینجھ أن یعرف متى اتصلت العائلة تقریباً مع 

  معأن المحكمة اتصلت ب  االطمئنان لة ئ إن ذلك كان قبل أسبوعین. أرادت العا P52سأل كلینجھ متى كانوا على اتصال آخر مرة. قال 
P52. 

ذلك، مضیفاً أنھم لم   P52وعائلة أنور تحدثوا أیضاً عن الحادث مع الطبیب في برلین. نفى  P52أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
 یتحدثوا عن ذلك أثناء المكالمة. 

وتذكر تفاصیل دقیقة لموقف كان    2015من تذكر تفاصیل محادثة أجراھا في تركیا في عام  P52أراد كلینجھ أن یعرف كیف تمكن 
إن   P52. كان [أنور] شدید القلق والخوف واالنزعاج. قال اً في نھایة المطافمھمكان إن الموقف  P52یشّكل تھدیداً ألنور. قال 

أن یفھم لماذا كان یفكر بھذه   P52أنور، أراد كانت تلك مخیلة إذا وھذه القصة، إذا كانت صحیحة، ستخیف كل معارضي النظام.  
ً مؤلفكان   فھوتذكر التفاصیل،  أن ی أنھ بالطبع یمكنھ  P52الطریقة. أضاف   . في نھایة المطاف  ا

كان قادراً على أن یتذكر بدقة أن أنور   P52. ومع ذلك، لم یعتقد كلینجھ أن P52قال كلینجھ إن القصة كانت بالطبع مھمة جداً لـ
بیضاء یقفان بجوار سیارة إسعاف، بناًء على محادثة أجراھا قبل ست سنوات. ال یمكن للمرء أن یتذكر  رأى رجلین یرتدیان مالبس

رأي   فقد كان ذلكغیر مقبول؛  كانل محامي الدفاع بوكر قائالً إن سؤال كلینجھ مثل ھذه التفاصیل بعد ھذا الوقت الطویل. تدخّ 
لن یكون ھو نفسھ سعیداً جداً بشھادة الشاھد ولكنھ یصدقھ أكثر من الشھود  وكلینجھ الشخصي. قال بوكر إنھ لن یعترض على ذلك. 

مباشرةً لیخبره أنھ یعتقد أنھ جدیر بالثقة. أجاب كلینجھ أنھ ال ینبغي للمرء أبداً أن یكون لدیھ آمال كبیرة   P52اآلخرین. خاطب بوكر 
ذه المحادثة كانت بمثابة مناوشة بین الدفاع والمدعي العام.  فیما یتعلق بالشھود. وخلصت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن ھ

 .P52لـ سألت كلینجھ عّما إذا كان لدیھ سؤال محدد
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كیف یمكنھ شرح أنھ كان قادراً على تذكر التفاصیل حول عدد ومظھر الشخصین ومكان وقوفھما، بناًء على   P52سأل كلینجھ 
 مزحة.  عبارة عنوسأل عّما إذا كان السؤال   ،إنھ لیس لدیھ أدنى فكرة P52. قال 2015أوصاف سمعھا من أنور في عام 

 اآلن. ما حدث من قبل كان مناوشة بین الطرفین لكن ذلك سینتھي  تدخلت القاضي كیربر، قائلة إنھ یجب على المرء أن یكون حذراً 
أنھ أعجب بالوضع العام. بدا   P52أال یجیب عنھا بطرح أسئلة. أوضح  P52اآلن. إن جمیع األسئلة المطروحة مھمة وینبغي على 

في   نصرینع كانان الرجلین أنھ حتى سأل أنور كیف عرف أ P52ببطء. تذكر  االرتیابلھ كما لو أن أنور كان یصاب بجنون 
من الطبیعي بالنسبة لھ أن یتذكر الناس مثل   كانإنھ   P52ن عناصر المخابرات. قال ا كانا یشبھاأنور بأنھم أجابھأجھزة المخابرات. 

لى السؤال  إنھ یعتقد أنھ أجاب ع P52في ذاكرة المرء ألن لھا آثاراً بعیدة المدى. قال   لصقھذه التفاصیل وأن مثل ھذه التفاصیل ت 
 مت لھ تعلیمات، فسیكون مخطئاً. أن عائلة أنور قدّ  أحدوأضاف أنھ إذا اعتقد 

*** 

 دقیقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

[ُحِجبت المعلومات]. فأّكد   في  عّما إذا كانت قد حدثت  P52ذكر مظاھرة أمام البرلمان وسأل  P52أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن 
P52  .ذلك 

  P52]. أراد بوكر معرفة ما إذا كان  P31بوكر وأكد أنھ ذكر  االسم ل  لفظ  P52  ب ◌ّ صو[  P31ذكر   P52  أن  كما أشار بوكر إلى 
 ً یتحقق فقط  كان  ل محامي المدعي محمد قائالً إن بوكر  مرة أخرى. تدخّ   P52كد  فأ[ُحِجبت المعلومات].    یُدعى  قد ذكر أیضاً شخصا

 حتى اآلن.  حسنة   كانتیطرح أسئلة فعلیة. قالت رئیسة المحكمة كیربر إن أسئلة بوكر  ولم  P52من مالحظاتھ مع 

ان في نفس الفصل  إنھ لم یكن متأكداً لكنھ ك P52رائد أم مالزم أول. قال برتبة واصل بوكر بسؤالھ عّما إذا كان [ُحِجبت المعلومات] 
 یعرف على وجھ الیقین.  إنھ لم یكن P52رائد أو مالزم أول. قال برتبة لذا كان إما  P52شقیق الذي كان فیھ [في أكادیمیة الشرطة] 

إنھ ال یعرف    P52واعتُقل فیھا]. قال    P52سأل بوكر عن مھمة ھذا الشخص في [ُحِجبت المعلومات] [في المظاھرة التي نظمھا  
 یعرفھ. كان ن ھذا ھو كل ما إ P52د مجموعة من ضباط األمن یرتدون ثیاباً مدنیة. قال وقكان ی بالضبط. 

ذلك، مضیفاً أنھ التقى أنور مرة واحدة في    P52الحادث في ھذا الیوم. نفى    قد رأى أنور في مكان  P52أراد بوكر معرفة ما إذا كان  
 الفرع. 

إنھ یتذكر جیداً أنھ كان یرتدي سترة    P52أن یقول شیئاً عن مالبس [ُحِجبت المعلومات]. قال    P52سأل بوكر عّما إذا كان بإمكان  
 . عادي ضابط مالبس یرتدیھا لیست و  ،مالبس عملجلدیة. كانت مالبس غیر رسمیة، إلى حد ما 

 . اءسود ت كان  اأنھ P52سأل بوكر عن لون السترة الجلدیة. قال 

نظمھا  التي  مظاھرة  في ال[ُحِجبت المعلومات] [ األمن في  ضباط  د  أنور رسالن یقوأخبر المحكمة سابقاً أنھ رأى    P31ذكر بوكر أن  
P52   ُطبقاً لـھال فی قِ واعت .[P31 كان أنور یرتدي مالبس مدنیة، من بینھا سترة جلدیة بنیة اللون. سأل ،P52    من كان یرتدي سترة

إنھ لم یر    P52نور. قال  أ على    P31  ھكذا تعّرف .  األمنضباط  عندما كان یقود  جلدیة بنیة اللون. قال بوكر إنھ كان أنور رسالن،  
 ومجموعات.   أقسامأنور في مكان الحادث لكن كانت ھناك عدة 

بعائلة أنور، أراد بوكر معرفة ما إذا كان    P52، قائالً إن ھذا كان بالفعل أكثر مما كان یأمل. فیما یتعلق باتصال  P52شكر بوكر  
P52  قال  ریا ووصل ألمانیامنذ أن غادر سو   قد اتصل بالشرطة أو مدعین عامین أو محامین .P52    ،ھذا الیوم  وكان  ال على اإلطالق

 في قاعة المحكمة. یمثل فیھا أول مرة 

ال یرید    P52. أراد معرفة ما إذا كان  ولدیھ الكثیر من المعارف   شخصاً یعرف الكثیر، ولدیھ الكثیر لیقولھ،   كان  P52قال بوكر إن  
(المكتب    OFPRAفقط مع    األمر   للمحكمة إنھ فیما یتعلق بسوریا، تحدث عن  P52التحدث إلى السلطات أو لم یتصل بھ أحد. قال  

. قال كلینجھ إنھ المكافئ الفرنسي للمكتب  OFPRAالمقصول بـ  . سأل بوكر ماالفرنسي لحمایة الالجئین واألشخاص عدیمي الجنسیة) 
وھل  ،  المكتب الفرنسي لحمایة الالجئینو  P52ث االتصال بین  و حد  یة). تساءل بوكر عن كیفBAMFالجئین (األلماني للھجرة وال

 ً الطریقة الرسمیة إلجراء مقابلة اللجوء في فرنسا مع ھذا    تن اذلك، موضحاً أن ھذه ك  P52. نفى  اتصلوا بھ أم أرسلوا إلیھ شیئاً مكتوبا
بالطبع، كان علیھ أن یشرح طلب اللجوء الخاص بھ    P52المكتب. خلص بوكر إلى أنھا كانت محادثة شخصیة في ذلك الوقت. قال  

   في ھذا االجتماع. 
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في سوریا.    عاناهفي ھذا االجتماع أن یصف ما رآه و  عّما إذا كان قد طُلب منھ  P52سأل  وقال بوكر إن ألمانیا تتبع إجراء مشابھاً.  
.  ل اإلعالمالتحقق من وسائ ب أن یقوموا ببساطة    P52  منھم  طلبفي سوریا.    معتقالً كان  إثبات أنھ  منھ  بالطبع. كما طلبوا    P52قال  

 . الفرنسي لحمایة الالجئینلمكتب ما قالھ ل كانإن ھذا  P52. قال  الموضوع ترك وسائل اإلعالم خارج أن ی  P52طلب بوكر من 

إنھ أشار إلى النشرات    P52للتو، وسألھ عن نوع الدلیل وما إذا كان قادراً على تقدیمھ. قال    P52أشار بوكر إلى الدلیل الذي ذكره  
 ھ أیضاً. [المتعلقة باعتقالھ]. قال إن إحدى منظمات حقوق اإلنسان أجرت مقابلة معھ، وقامت قناتا بي بي سي والجزیرة بتغطیة قصت 

إنھ ال یتذكر ما إذا كان   P52. قال 251والفرع  40] أنھ اعتُِقل في القسم OFPRAقد أخبرھم [  P52أراد بوكر معرفة ما إذا كان 
 والخطیب.  40القسم  األرقام. لكنھ ذكر أمن الدولة وھوقد ذكر األرقام أو ما إذا كانوا یعرفون 

ً   فقد كان ذلكبالطبع إنھ فعل ذلك،  P52[اعتقالھ]. قال  سنة ذكر أیضاً  P52سأل بوكر عّما إذا كان   . في حیاتھ حدثاً مھما

إنھ یعتقد   P52أخبر المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین بما قالھ أیضاً في المحكمة في ھذا الیوم بالذات. قال  P52خلص بوكر إلى أن 
 ذلك. 

إنھ رأى مكتب أنور فقط عندما   P52اء اعتقالھ ھو مكتب أنور رسالن. قال  أثن   P52سأل بوكر عّما إذا كان أحد المكاتب التي شاھدھا  
 قُبِض علیھ في المرة الثانیة واقتید إلى مكتبھ. 

أنھ بعد اإلفراج عنھ ألول مرة، اتصل بھ    P52. أوضح  ھ"داخل" مكتب إلى أو  مكتب أنور  "إلى"    P52اقتید  أراد بوكر معرفة ما إذا  
في المرة األولى أخبر أنور أنھ  إنھ    P52أنور رسالن وطلب منھ الحضور إلى الفرع، إلى مكتبھ. سأل بوكر عّما حدث بعد ذلك. قال  

 . P52كان في المشفى وعندما اتصل في المرة الثانیة، ذھب 

وصف المكتب. قال    P52ھناك مرة واحدة. طلب بوكر من    دخل إنھ    P52داخل مكتب أنور. قال    P52سأل بوكر عّما إذا كان  
P52   كان ھناك العدید من الھواتف وبعض  ةمكتب مناسب طاولة  بالملفات وكان بھ طاولة صغیرة لم تكن    ائ إنھ كان صغیراً نسبیاً وملی .

ً مكان   كان  إنھ یمكن للمرء أن یالحظ أنھ  P52الكراسي. قال   ، كان المكتب مختلفاً عن مكتب توفیق یونس الذي  P52للعمل. وبحسب    ا
 مكتب أنور خزانة بھا ملفات كثیرة. كان في كان واسعاً جداً. 

إنھ غیر متأكد ولكن ال یوجد مكتب واحد في سوریا لیس فیھ    P52سأل بوكر عّما إذا كانت ھناك صور على جدران مكتب أنور. قال  
 صورة لألسد. 

السؤال. سأل بوكر عّما إذا كانت ھناك صورة    P52مكنھ قول شيء ما حول ھذا الموضوع. لم یفھم  عّما إذا كان ی   P52سأل بوكر  
 لبشار أو حافظ األسد. 

في مكتب    صورةما إذا كان ھناك  أن یقوللم یستطع  غیر أنھأنھ شاھد في الفرع نفسھ صوراً كثیرة لبشار األسد.  P52أوضح 
، كانت ھذه الصور في كل مكان في  P52أنور. ما یمكن أن یقولھ ھو أنھ لیس من المستغرب أن تكون ھناك صورة لألسد. وفقاً لـ

 سوریا، حتى في الحمامات العامة. 

 بینالتعاطي  كانت طریقةقادراً على مالحظة عالقة معینة بین توفیق یونس وأنور رسالن وكیف    P52أراد بوكر معرفة ما إذا كان 
إن أنور رسالن   P52. قال P52عالقة مھنیة. دخل "ھو"... تدخل بوكر متسائالً من الذي یشیر إلیھ كانت إنھا  P52 ن. قالی االثن 

ت  بینما كان توفیق یونس یتحدث. لقد كان  "سیدي". لم یقل أنور أي شيء قطّ   وخاطبھ بلقبتوفیق یونس  ل أّدى التحیة دخل الغرفة و
ً كان ی إنھ  P52قال  ة. عسكری طي طریقة التعا  برئیسھ.  عالقة ضابطھو نفسھ. كان  عرف ذلك ألنھ كان ضابطا

ذین یُزعم  لیرتدیان مالبس بیضاء وال كانا نعن الرجلین اللذی   قال إنھ یتذكر قصة أنور  P52أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن 
شعر  إذا كان ھو نفسھ  P52. سأل ریبةذكر أیضاً أن أنور ربما یكون مصاباً بجنون ال  P52أنھما حاوال اختطافھ. قال فراتسكي إن 

. أوالً، اعتقد أن القصة یمكن أن تكون حقیقیة بالفعل.  ھ قد راوده شعورانوشرح أن ذلك،   P52د أكّ فعندما سمع تلك القصة.  بالخوف 
ً معجب كان إنھ  P52قال  ربما كان یتخّیل فحسب. الشعور الثاني أن أنور وكان  بكال االحتمالین. سیكون من المثیر لإلعجاب أن   ا

 ". ةنفسی  مسألة في ذھن أنور، فستكون "تلك مجرد تھیؤات  إذا كانت وأما یكون النظام قادراً على فعل شيء من ھذا القبیل. 

 . ذلك P52أكد  فشيء من ھذا القبیل. القیام ب إذا كان النظام قادراً بالفعل على  رسیتأث  P52سأل فراتسكي عّما إذا كان 

إنھ حاول أن یسأل عّما إذا كانت القصة صحیحة لكنھ أدرك أنھا لم    P52یبدو ھذا التأثیر. قال  كان  أراد فراتسكي أن یعرف كیف  
 تكن... 

أن أنور وتوفیق تصرفا  ذكر    P52  إلى أن   فراتسكي   أشار ، مشیراً إلى منصب أنور رسالن في فرع الخطیب.  P52قاطع فراتسكي  
إنھ رأى االثنین معاً في    P52أیضاً. قال  عّما إذا كان قادراً على مالحظة عالقة مماثلة في موقف آخر    P52ومرؤوس. سأل    رئیسك

من  وأعلى رتبة من أنور.  كان  عمید وبالتالي  برتبة  عقید وتوفیق  برتبة  أنور  كان  ھناك مسألة أخرى:    كانتمناسبة واحدة فقط. لكن  
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ان من الواضح  عندما قال أنور إنھ كان رئیس قسم داخل الفرع، كإنھ    P52المعروف أن توفیق یونس ھو رئیس فرع الخطیب. قال  
 على. برتب أأن ھناك آخرین 

إنھ رآھما معاً مرة واحدة فقط، لكنھ    P52قد رأى االثنین [أنور وتوفیق] معاً في مناسبة أخرى. قال    P52سأل فراتسكي عّما إذا كان  
 رأى توفیق في الشارع. 

لم یتحدثا    ا، قائالً إنھمذلك  P52بأي شيء عن عالقتھ بتوفیق یونس. نفى    P52سأل فراتسكي عّما إذا كان أنور رسالن نفسھ قد أخبر  
ً ، كان أنور مP52عن ذلك. وفقاً لـ یخبر [أنور] أنھ یجب أن یقول شیئاً ما [عما حدث في الفرع] لكن    P52بشكل عام. ظل    تحفظا
 . " ولیس الحدیث عندما یحین الوقت، ولكن "اآلن ھو وقت العمل،  سیتحدث عن األمرأنھ  P52أنور ظل یخبر 

 ن المدعی   ةاستجواب من قبل محامی

  إذا كان ھناك بالفعل مسودة أو مخطوطة   P52ذكر أن أنور أراد تألیف كتاب. سألت    P52أن    إلى  د. أومیشین  نمحامیة المدعی   أشارت 
 . في ذلك   ساعدهی یجب أن  P52أنھ كان ینوي تألیف كتاب وأن سوى ذلك، مضیفاً أن أنور لم یقل شیئاً عن الكتاب  P52. نفى أولیة

أنھ عندما سأل أنور عن سنوات خدمتھ وجمیع    P52سألت د. أومیشین عّما إذا كان أنور قال أي شيء عن محتوى الكتاب. أوضح  
 . أوانھكل شيء  لب أنور أن األشخاص الذین تم التحقیق معھم في الفرع، أجا

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

یدعى  إنھ كان ھناك عقید    P52یعرف شخصاً یُدعى [ُحِجبت المعلومات]. قال    P52أراد محامي الدفاع فراتسكي معرفة ما إذا كان  
قال إنھ یعتقد أنھ لم   P52لم یقابلھ مطلقاً. لربما التقى بھ في إحدى فعالیات المعارضة ذات مرة لكن    P52[ُحِجبت المعلومات]، لكن  

 رآه في وسائل اإلعالم. غیر أنھ یتحدث معھ. 

 ذلك.  P52  فأّكدلم یكن على اتصال بھذا الشخص.   P52خلص فراتسكي إلى أن 

بشكل   ما قیل تسمعحاول تجنب ھذا الشخص، أو أنھا لم  P52سألت رئیسة المحكمة كیربر عّما إذا كانت قد فھمت بشكل صحیح أن  
ما. شكرت القاضي   فعالیةقال إنھ عرف ھذا الشخص من خالل وسائل اإلعالم وربما التقى بھ في  P52صحیح. أوضح المترجم أن 

 كیربر المترجم. 

 كشاھد.  P52ُصِرف 

 . نغادر بانز، محامي المّدعی 

 مسائل إداریة 

 فیاض]. ال[فراس   P1أدلة نیابة عن موكلھ  تالوة طلب للحصول علىد  ارأمحمد إنھ  نقال محامي المدعی 

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة ألقوال المحامي محمد، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 

 بقلم رصاص لمسرح الجریمة ُرِسمت توضیحیة  رسوماتطلب محامي المدعي معاینة 

شخص للتعذیب    4,000ض ما ال یقل عن  أنور رسالن ھو الرئیس المزعوم لقسم التحقیق والسجن في فرع الخطیب حیث تعرّ إن  
 . 2012سبتمبر أیلول/حتى   2011أبریل نیسان/من 

ھذه كلھا تقاریر. ال توجد مواد مرئیة. وبالتالي،   غیر أن ھناك.    شھاداتھم حول منطقة السجن واألوضاع أدلى العدید من الشھود ب 
وحدھم في زنازینھم    انواعندما كیفكرون فیھ  المعتقلون  الذي كان  فإن ھذه الروایات مجردة إلى حد ما وال یمكن للمرء أن یعرف ما  

. توفر ھذه  معتقلال  فيكل ذلك: اعتقالھ وتعذیبھ والتحقیق معھ وتجارب أخرى  من رسم  فیاض  الفراس  تمكن  معصوبي األعین.  
 مسرح الجریمة. ل انطباعاً حقیقیاً  الرسوم التوضیحیة 

 إن فیاض مستعد كذلك لإلدالء بشھادتھ بشأن ھذه الرسومات التوضیحیة، إذا طلب منھ القضاة القیام بذلك. 

 عھ المحامون شولتس ورایجر ومحمدوقّ 

 

لن بوكر أن الدفاع لدیھ طلب آخر  قال محامي الدفاع بوكر إنھ یرید االحتفاظ بحقھ في اإلدالء ببیان بشأن ھذا في وقت الحق. كما أع
 في المحكمة أیضاً.   یود تالوتھ

 [ما یلي ھو إعادة صیاغة لبیان طلب الدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.] 
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المكتب الفرنسي  مع  P52للسؤال عّما إذا كان نص مقابلة   مكتب المدعي العام االتحادي الدفاع لدىاالستعالم الذي قّدمھ طلب 

جزءاً من التحقیق الھیكلي، وإضافتھ إلى ملف القضیة إذا كان جزءاً من التحقیق  لحمایة الالجئین واألشخاص عدیمي الجنسیة 
 الھیكلي. 

.  2012و  2011باعتقالھ في فرع الخطیب في    المكتب الفرنسي لحمایة المھاجرینفي المحكمة الیوم، إنھ أبلغ    P52قال   )1
الیوم ألكثر من أربع ساعات في المحكمة. یطلب الدفاع أن یعرف من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا   P52شھد  

كجزء من التحقیق    المكتب الفرنسي لحمایة المھاجرینمع    P52  اھاالتي أجر  مقابلةمحضر الما إذا كان بحوزتھم نسخة من  
 الھیكلي.

 ھذه المحاكمة الوصول إلیھ.  يرفلطھذا جانب آخر من جوانب التحقیق الھیكلي الذي ال یمكن  )2

لیس  ة المھاجرین المكتب الفرنسي لحمای مع  P52مقابلة  اإلدالء ببیان بشأن ھذا الطلب: إن محضر قال المدعي العام كلینجھ إنھ یرید 
 بالطبع. قام بإحالتھقد  لكان االدعاء العام   جزءاً من التحقیق الھیكلي. لو كان األمر كذلك،

إذا كان   یریدمحامو  سألت كیربر ما  نعم.    فأجاب.  رغم ذلك  طلبھمب   التمسك  ون الدفاع  بوكر  الدفاع  تممحامي  الطلب    وعندما  نسخ 
 لطلب. ل ھ لم تعد ھناك حاجةوإضافتھ إلى محضر المحاكمة، أعلن محامي الدفاع بوكر أن 

 البیانات الختامیة. إللقاء  ترتیببالموافقة على  نذّكرت القاضي كیربر محامي المدعی 

 مساًء.  2:55ُرفِعت الجلسة الساعة 

 بمبنى المحكمة اإلقلیمیة.  128صباحاً في الغرفة  9:30أكتوبر، الساعة تشرین األول/ 13ستستأنف المحاكمة في 

 


