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 وإیاد الغریب محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  26التقریر 

 2021شباط/فبرایر،  3تاریخ الجلسة: 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 1  الملّخص/أبرز النقاط:

 2021شباط/فبرایر،  3 –الیوم التاسع والخمسون للمحاكمة  

)، بشھادتھ حول محتوى وخلفیة استجواب  BKAأدلى دویسنج، رئیس المفتشین الجنائیین بالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة (
  اشاھد تم اعتقالھ مرتین وتعّرض للتعذیب في الخطیب. وفي وقت سابق، قال الشاھد للمحكمة إنھ لن یحضر إلى كوبلنتس شخصیً 

 ألسباب خاصة. 

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

 

 

  

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

القضاة أو المحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو  
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021شباط/فبرایر،  3 –الیوم التاسع والخمسون للمحاكمة  

المحامیة السیدة   وحضرت 2  أشخاص. أربعة ممثلي وسائل اإلعالم ومن  ثالثةبحضور  اصباحً   9:30بدأت الجلسة في الساعة 
 ین. حاضرَ مانویل رایجر  وخبیب علي محمد  محامیا المدعین ، ولم یكن آنا أومیشینالدكتورة لمحامیة المّدعین  ة فریدریش كبدیل

إذا كانت التغییرات التي أجروھا على نظام الصوت ناجحة   عّمابعد بدء الجلسة، سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة الحضور 
 .الحضور ذلكأّكد بحیث یمكن للجمیع سماع ما یقال ویمكنھم متابعة الجلسة. ف

في المرة  إنھ  ، نزقال محامیھ، السید باف] مرتین.  ُحِجَب االسم المحكمة أن المحكمة استدعت الشاھد [ ةذكرت القاضي كیربر رئیس 
القاضي كیربر   تقال ف. كوبلنتسلم یتمكن من الوصول إلى ن الشاھد إقال   الثانیة،الشاھد التزامات أخرى وفي المرة لدى  كاناألولى 

،  دویسنجالسید  المحكمة وبالتالي استدعت المحكمة،نھائي للشاھد لإلدالء بشھادتھ في على أنھ رفض  الثانيإن المحكمة فسرت البیان 
   . االشاھد سابقً  قام بإجراء مقابلة مع الذي  المفتشین الجنائیین بالشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة كبیر

 3شھادة كبیر المفتشین الجنائیین دویسنج

التعلیمات   ستبقيعدة مرات في ھذه المحاكمة، فإنھا لبالفعل  دَ ھِ ألن دویسنج قد شَ   ارئیسة المحكمة إنھ نظرً  قالت القاضي كیربر
ھناك عالقة قرابة بینھ وبین   معلوماتھ الشخصیة وما إذا كان وتابعت لتسألھ عن وتذكره فقط بواجبھ في قول الحقیقة.   مختصرة

أنھ یمكن استدعاؤه من خالل  أّكد ، وكرر معلوماتھ الشخصیة والسؤال الثانيویسنج نفى دف.  أو المصاھرة نسبالمتھمین سواء بال
 . الخاص بھ عنوان صاحب العمل 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

كیربر   تسأل فإلى القاضي فیدنیر.   االنتقالأوضحت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أن لدیھا فقط بضعة اسئلة تود توضیحھا قبل 
  بناًء على أنھ  ا ، موضحً ذلك دویسنجأّكد فإلى أنھ على ما یبدو كان لدیھ اسمان أخیران.  مشیرةً دویسنج عن االسم األخیر للشاھد، 

مكتب الشرطة  مقابلة [  لتھممن نظیره السویدي، قبل مقاب الشرطة الجنائیة االتحادیة ق التي تلقاھا مكتب جواز سفر الشاھد والوثائ 
 االسم].  ُحجبمع الشاھد، تشیر إلى أن الشاھد كان یحمل اسمین أخیرین [ االتحادیة] الجنائیة 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة مع الشاھد. فأوضح دویسنج  طلبت القاضي كیربر من دویسنج وصف الظروف التي أدت إلى مقابلة 
زمالئھم السویدیین بعد أن التقوا في   إلى )MLA( المساعدة القانونیة المتبادلة  طلب   واأن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أرسل

ط في مجال حقوق اإلنسان، حیث قام  ناش ، قالت الشرطة السویدیة إنھا أجرت مقابلة مع وفي ذلك المؤتمرمؤتمر دولي في الھاي. 
المدعي العام لمحكمة العدل االتحادیة  قال دویسنج إنھ أرسل ھذه المعلومات إلى و كر اسم أنور رسالن خالل ھذه المقابلة. بذ
)GBA مقابالتھم مع   محاضر إلى النظراء السویدیین من أجل الحصول على المساعدة القانونیة المتبادلة  طلبمنھ إصدار   ا)، طالًب

  المدعي العام لمحكمة العدل االتحادیة أصدر  شاھد كذلك. ثمال الستجواب  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةالشاھد وإتاحة الفرصة ل
مقابلة شاھد مع  جراء سھ ترتیب موعد إلوأوضح دویسنج كذلك أنھ عندما حاول ھو بنف الطلب المعني من خالل أمر تحقیق أوروبي. 

  على إجراء مقابلة مع مكتب المحامي الدكتور كروكر، وأخبره نیابة عن موكلھ، الشاھد، أنھ سیوافق  اتصل بھ زمالئھ في السوید، 
،  2018أغسطس /آب  أواخر شھرإلى برلین في  األمرقال دویسنج إن الشاھد جاء في نھایة و الشرطة الجنائیة االتحادیة في ألمانیا. 

  10أجریت المقابلة بمساعدة مترجم واستغرقت حوالي و. مكان عملھمحیث أجرى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة مقابلة معھ في 
حوالي تسعین دقیقة بسبب مشاكل   واستغرقت إحدى فترات االستراحة ، استراحةعدة فترات خلل ذلك ت ھ أن  دویسنجأضاف وساعات. 

 فنیة. 

 .دویسنج ذلك أّكد أرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كان الشاھد قد أُبلغ بحقوقھ وواجباتھ. ف

من   اأنھ في مقابالتھ، یطلب دائمً  امضیفً  ،ذلك دویسنجأّكد ف .  على ما یرام بین المترجم والشاھد  التواصلإذا كان  عّما كیربر  تسأل
 یتعرف الشاھد على المترجم ویشعر بالراحة في التحدث إلیھ.  حتىنفسھ للشاھد،   یعّرف المترجم أن 

مرة   ذلك  دویسنجأّكد فقالت كیربر إن سؤالھا األخیر (في الوقت الحالي) سیكون حول ما إذا تمت إعادة ترجمة كل شيء إلى الشاھد. 
إعادة الترجمة استغرقت حوالي تسعین دقیقة وقام الشاھد بإجراء عدة تغییرات على النص، مما یشیر إلى أنھ تابع  أن اأخرى، موضحً 
 . بدقة إعادة الترجمة 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

بشكل عام للتعاون عندما   على استعدادإذا كان الشاھد  عّماأشار القاضي فیدنیر إلى أنھ تمت مقابلة الشاھد في برلین وسأل دویسنج 
قال دویسنج إنھ  و كل شيء.  بترتیب زمالؤه السویدیون قام  أوضح دویسنج أنھ لم یكن على اتصال بالشاھد، حیثفكانا على اتصال. 

 
 العربیة  للغة لم یطلب أحد الحصول على الترجمة  2
سیتم  المفتشین الجنائیین دویسنج، باسمھ األخیر، بینما  كبیرالشاھد في المحكمة،   تسمیةمالحظة من مراقب المحاكمة: لغرض ھذا التقریر، سیتم    3

 "الشاھد". بـ الشاھد الذي تم استدعاؤه واستجوابھ في البدایة من قبل دویسنج  تسمیة 
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كان الشاھد على استعداد لإلدالء  فقد سنج، ی لدو ا وفقً و بعد ذلك وأخبره أن الشاھد مستعد للحضور إلى برلین. ر اتصل بھ الدكتور كروك
، كان الشاھد على استعداد لإلدالء بشھادتھ  ولكنمن أن أنور رسالن قد یتعرف على شھادتھ.  اكان قلقً  غیر أنھبشھادتھ خالل المقابلة، 

 . ا في المحكمة أیضً 

فیدنیر معرفة سبب عدم رغبة الشاھد في القدوم إلى كوبلنتس لإلدالء بشھادتھ في المحكمة. فقال دویسنج إنھ ال یستطیع اإلجابة  أراد 
من   اما یمكن أن یقولھ ھو أن الشاھد كان قلقً  كلّ وأن المقابلة في برلین.  إجراء  على ھذا السؤال، ألنھ لم یكن على اتصال بالشاھد بعد

 ھادتھ. بش أنورمعرفة 

فیما  أنھ  قال دویسنج ف. ا كان مترددً  مأ اتفصیلًی  اوصفً  أراد فیدنیر معرفة المزید عن الوضع العام للمقابلة؛ ما إذا كان الشاھد قد قدم 
في ذلك    في بدایة المقابلة، قال محامي الشاھدوعلى استعداد لإلدالء بشھادتھ.   كان یمكنھ القول إن الشاھدفیتعلق بتعاون الشاھد، 

حول  للشاھد وطلب من دویسنج أن یبدأ، إن أمكن، بأسئلة  للغایة بالنسبة ا، إن الوضع في سوریا ال یزال مرھقً الدكتور كروكر الوقت، 
 االعتقال في الخطیب قبل الحدیث عن اعتقال الشاھد. 

أن الشاھد أخذ وقتھ للتحقق  إضافة  د أوالً طلب فیدنیر من دویسنج أن یخبر المحكمة عن محتوى شھادة الشاھد. فقال دویسنج إنھ یری 
الشاھد   قام بتسمیة قال دویسنج إنھ  ففیما یتعلق بمحتوى الشھادة،  أما على شھادتھ.  التعدیالتمن إعادة الترجمة وأجرى العدید من 

ودرس   1991دمشق عام من موالید  حیث إنھسأل الشاھد عن معلوماتھ الشخصیة:  و. أكثر سھولة باسمھ األخیر الثاني، ألن ذلك كان 
الصراع في   بدایة قبل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لدى یعمل الشاھد وكان تكنولوجیا المعلومات والھندسة. 

عن نشر منشورات على اإلنترنت وعبر   لتغییر" حیث كان مسؤوالً لعمل مع "الشباب السوري فقد ، الصراعبعد بدء أما سوریا. 
في    دمشق فقطعلى  األمر الشاھد بھذا عمل فقد اقتصرسنج، ی لدو ا وفقً والمظاھرات القادمة.  مواعید الناس ب  إلعالم الرسائل القصیرة 

فقد  طلب الدكتور كروكر،   بناء على. أوضح دویسنج أنھ، 2011فبرایر شباط/في  اعتقالھ تم وسوریا بأكملھا. على ، ثم بدایة األمر
أن الشاھد قال إنھ واجھ مشاكل عائلیة بعد  ب وأضاف دویسنج  من المقابلة.  مرحلة الحقةاعتقالھ في عملیة  صیل اتفالسؤال عن ب  قاما

ة،  داریا، وھي منطقة لم تكن تحت سیطرة الحكوممنطقة ذھب الشاھد إلى فقد  ، ووفقا لدویسنجواحتجازه بسبب أنشطتھ. القبض علیھ 
، وھي منظمة غیر حكومیة تقوم بجمع المعلومات  )"شاھد "(منظمة   "ویتنس  كان یعمل في ذلك الوقت مع "حیث بعد اإلفراج عنھ. 

بعد ذلك ذھب الشاھد إلى دیر  ومن برنامجھم التدریبي.   ا كان الشاھد جزءً حیث الستخدامھا في قضایا جنائیة مستقبلیة.   والوثائق
غادر تركیا إلى السوید حیث نجح في تقدیم طلب اللجوء. قال   2015في عام و . 2013عام في الزور ومن ھناك انتقل إلى تركیا 

في عمل منظمة تسمى "األرشیف السوري" ومن خالل ھذا العمل، كان على اتصال بمنظمة   لھ دور كبیردویسنج إن الشاھد كان 
ھیومن رایتس ووتش. قال دویسنج إنھ فیما یتعلق بموضوع مقابلة الشاھد، فإن الشاھد كان من أوائل الضحایا  ومنظمة دولیة العفو ال

 الذین تمت مقابلتھم أثناء التحقیقات في القضیة ضد أنور رسالن. 

أن اعتقال   ادویسنج ذلك، مضیفً أّكد ف]. المعلومات ُحجبت [  أجریت في إذا كان من الصحیح أن المقابلة  عّمال القاضي فیدنیر وسأل تدخّ 
قال دویسنج إن الشاھد  وعندما تم اعتقالھ مع أصدقائھ في مداھمة واقتید إلى الخطیب.   2011فبرایر شباط/ الشاھد في الخطیب بدأ في 

(لم یتذكر    منفردةلى زنزانة وتم تفتیشھ. ثم نُقل إ اخلع مالبسھ حتى أصبح عارًی  اضطر إلى  عند وصولھ إلى الخطیب، أخبره أنھ 
فارغة    اأوراقً  السّجانون ألقى حیث نج، لم یحدث شيء للشاھد خالل األیام األولى في الخطیب. سلدوی  اوفقً ودویسنج حجم الزنزانة). 

لمدة   بالتحقیق معھ قام إلى ضابط   اقتیدإنھ  لدویسنجقال الشاھد وبعد خمسة أیام.  للتحقیق  ونُقلَ . فحسب   في زنزانتھ لتدوین معلوماتھ
"أسئلة فعلیة". ثم أُعید إلى   تُطرح علیھ ألنھ لم  التحقیق أن الشاھد لم یفھم الغرض من ھذا  إلى دویسنج وأشارتقل عن ثالثین دقیقة. 

   شيء لعدة أیام.   أي مرة أخرى، لم یحدثلھناك، وزنزانتھ. 

دویسنج أنھ احتُجز في الخطیب لمدة تتراوح  ل خاللھا  قاللشاھد التي مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة ا بمحضر ر ی استشھد فیدن 
 . اإلفادة دویسنج أّكد فعشرین دقیقة.  ما یقارب ال التحقیق استمرحیث .  ااألول بعد أسبوع تقریًب  تحقیقھإلى  اقتیدو ا یومً  63إلى  58بین 

فقام القاضي فیدنیر وأحد ضباط المحكمة بالشرح لدویسنج كیفیة  .  افھم القضاة جیدً یتمكن من ذكر دویسنج أنھ في بعض األحیان ال 
 تشغیل مكبرات الصوت في منصة الشھود وكیفیة تنسیق ذلك مع میكروفونھ. 

غیر أن  . فقط   التحقیقات التي أجریت معھأن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة استجوب الشاھد حول أربعة من  ا وتابع دویسنج موضحً 
أوضح دویسنج أنھم ببساطة  ف . شدتھا ومدتھامن حیث  تختلف ادائمً نت التحقیقات حیث كاخمسین مرة،   التحقیق معھ نھ تمأب قال  الشاھد

  ووفقا. تحقیقات ةأربعوأرادوا تجنیب الشاھد معاناة ال داعي لھا، لذلك ركزوا على  التحقیقاتجمیع في  خوض  للم یكن لدیھم الوقت ل
عدة  لاستمر  تحقیقن الألدویسنج ب لشاھد في الخطیب تم في غضون الشھر األول بعد اعتقالھ. قال الشاھد الثاني ل التحقیق دویسنج، فإن ل

وأوضح   تمكن الشاھد من التعرف على الضابط من صوتھ.حیث األول.  أجرى التحقیق من قبل نفس الضابط الذي  يجر ساعات وأُ 
لتغییر"، ودوره،  ل، حیث تناول بالتفصیل مشاركة الشاھد في حركة "شباب سوریا للغایة ازً مركّ دویسنج أن التحقیق الثاني كان 

  ما ھو ولمحكمة أن الشاھد "أدلى على ما یبدو بتعلیق ساخر عن الرئیس"،  لدویسنج  قال كما  وأسماء أعضاء آخرین، خاصة األجانب. 
من  الشاھد  ولم یتمكن.  "الموت  اأب "یُدعى  السّجان كان "لتعلیمھ بعض األخالق". قال الشاھد إن  سّجانعاء دعا الضابط إلى استد

سنج، فقد تعرض  ی لدو اووفقً الموت.  يبقي في الغرفة أثناء تعرضھ للضرب على ید أب  التحقیق قددویسنج ما إذا كان ضابط  إخبار
لفلقة  عرض لقبل أن یت وكان ذلك ضرب، تعرض لل و  (إطار سیارة)  دخول دوالبللضرب على وجھھ، ثم أُجبر على  الشاھد أوالً 

للشاھد، ولكن   ةأو الثانی  ىاألول التحقیق جلسة قال دویسنج إنھ ال یستطیع أن یتذكر ما إذا كان ذلك بعد و[الضرب على أخمص قدمیھ].  
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وصف الشاھد أن طریق عودتھ إلى الزنزانة  وإلى زنزانتھ.  ینقللعدة ساعات قبل أن  الممر ، اضطر للوقوف في الجلستین ى حدإبعد 
 بالكاد یستطیع المشي. كان ھ وان تؤلم اللغایة ألن قدمیھ كانت  اكان مؤلمً 

إذا كان   عّما . وسأل دویسنجللشاھد  ةوالثانی  ى األولجلستي التحقیق الوقت بین ب  فیما یتعلق  اقصیرً   قال القاضي فیدنیر إن لدیھ سؤاالً 
 اعصیًب أصبح  الوضعقال دویسنج إن الشاھد ذكر أن ففي ذلك الوقت.   مدى إشغالھوفي الخطیب  سعة السجن عن  اشیئً   قد ذكرالشاھد 

 یتعرضون للتعذیب خاصة أیام الجمعة.  ا إنھ سمع أشخاصً  ا وقال الحقً 

مدتھا لفترة زمنیة  التحقیق معھ أنھ لم یتم ب لشاھد حیث وصف ااستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة الشاھد 
في مرحلة ما خالل ھذه الفترة، ازدادت حدة التوتر في الخطیب، وافترض الشاھد أن  وأنھ أقل من شھر.   ھا كانت بضعة أسابیع، ولكن 
دویسنج    إفادةر إلى أن ی خلص فیدن و . ایومًی  والتحقیق كان الناس یتعرضون للتعذیب حیث تدت حدة المظاھرات. ذلك حدث عندما اش

 ھذا الوصف.  تأّكد

بأنھ كان   ادویسنج ذلك، مضیفً أّكد نھ، بناًء على أوصاف دویسنج السابقة، افترض أن الشاھد كان معصوب العینین. فإقال فیدنیر 
قال  كما  وضع عصابة على عینیھ في زنزانتھ.  علیھ لم یكن و. جلسات التحقیق معصوب العینین خاصة أثناء التحقیق وفي طریقھ إلى 

. أوضح دویسنج أنھ  من خاللھا أمام زنزانتھ المنطقة رؤیة من  تمكنوفجوة صغیرة في باب زنزانتھ،   ھ كان ھناكأن ب دویسنج لالشاھد 
، لم  بالتحقیق معھ أنور رسالن قام ، عندما ولكنھ في إحدى المرات، كان الشاھد معصوب العینین في معظم األوقات.  التحقیقأثناء 
  لشاھد ُطلب من التغییر".  لارتداء عصابة على عینیھ، حیث ُعرضت علیھ صور لفتاة یُزعم أنھا تنتمي إلى "شباب سوریا  علیھیكن 

 لھ. لم یستطع فعاألمر الذي ، تحدید ھویتھا

: "بعد أن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة ما یليأشار القاضي فیدنیر إلى أنھ فیما یتعلق بسوء المعاملة والتعذیب، قال الشاھد ل
سھل  ی ، لدوالب. ثم حشروني في قدميّ ضرب على لل ثم تعرضت صفعوني على وجھي، تعرضت للضرب على ظھري ثالث مرات، 

ھناك   ھ كانك أن ادرإن غیر أنني تمكنت مكنت معصوب العینین. و.  كابالت بنوع من ال لى قدميّ على الجالد تعذیبي. ثم ضربوني ع
أن أقف  علّي بعد ذلك، كان و. ذلك بھا استمر یمكنني تحدید المدة التيال وخر یضربني.  اآلو  أحدھما یمسك بالدوالبن. كان اشخص

 في طریق عودتي إلى الزنزانة، سقطت على األرض عدة مرات". و . بضربي یقوم بي  یمركل من وكان حائط.  لل ا مواجھً  الممر في 

ألشخاص معینین.  اعرض على الشاھد صورً  قد  ما إذا كان دویسنجوحدث بعد ذلك خالل مقابلة الشاھد،  عّماسأل فیدنیر دویسنج 
مما إذا كان الشخص في الصورة األولى ھو   اصور أنور رسالن. وبینما لم یكن الشاھد متأكدً  اھدقال دویسنج إنھم عرضوا على الشف

في   قام بالتحقیق معھ ھو من  أنور لم یكن فلشاھد،  ل ا وفقً أنھ  دویسنج في الصورة الثانیة. وأوضح   أنورف على بالفعل، فقد تعرّ  أنور
  وزمیلھ قام ھو قال دویسنج إنھ  حیث في الخطیب.   موقف آخر بالصدفة في  لكنھ قابلھ وفي الخطیب،   ةوالثانی  األولى  جلستي التحقي 

 الشاھد.  منھذا الموقف صیل اتفبأخذ  بعد ذلك

 دویسنج ذلك.أّكد إذا كان دویسنج قد عرض على الشاھد صورة ألنور. ف عّما متسائًال  محامي دفاع أنور بوكر تدخل 

مع محضر مقابلة الشاھد مع مكتب الشرطة   ابتحدید ھویة أنور ال تتوافق تمامً فاشتكى بوكر من أن أوصاف دویسنج فیما یتعلق 
القاضي كیربر لبوكر بطرح   ت سمحفطلب بوكر من القضاة السماح لھ بطرح بضعة أسئلة حول ھذه المسألة.  و الجنائیة االتحادیة. 

 بعض األسئلة. 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

دویسنج  لا أقومعرفة ما إذا كانت بوكر أراد وذكر أن الشاھد تعرف على أنور رسالن. دویسنج إلى أن  أنورمحامي دفاع  أشار بوكر 
 في المحكمة.   لإلدالء بشھادتھالتحضیر  أثناءالمقابلة   محضر من المقابلة أو ما إذا كان قد قرأ  ما یتذكره تستند إلى

 لتذكر بوكر بأنھ یُسمح لھ بطرح أسئلة قصیرة فقط في ھذه المرحلة. رئیسة المحكمة  تدخلت القاضي كیربر

وجھ قصور معینة في تحدیده  على أنور رسالن في الصور، أم كانت ھناك أ ا إذا كان الشاھد قد تعرف قطعً  عّما سأل بوكر دویسنج 
الشاھد   كلمات معرفة  كان بوكر یریدإذا  لشھادة الشاھد بكلماتھ الخاصة. وأضاف أنھ  ام للتو ملخصً ھ. فقال دویسنج إنھ قدّ لھویت 

تمثل كلمات الشاھد بالضبط حیث   المحاضر أوضح دویسنج أن كما المقابلة.  محضر ، فعلیھ إلقاء نظرة على ھذا الموقفبالضبط في 
 . المحضر من   تحدید الھویة سوف تكون واضحة درجة وأن من قبل الشاھد.  ومراجعتھاتمت إعادة ترجمتھا أثناء المقابلة 

مثل "أعتقد أنھ ھو. لست متأكدا   اقال بوكر إنھ على درایة بكل ذلك، غیر أنھ یرید أن یعرف من دویسنج ما إذا كان الشاھد قال شیئً 
 المحضر، فإن الشاھد قد قالھ على ھذا النحو.  یشیر إلیھ لكنھ یشبھھ". فقال دویسنج إذا كان ھذا ما 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

إفادة  أنھ كان بإمكانھ طرح ھذه األسئلة في الوقت المحدد. فقال بوكر إنھ كان یدرك ذلك. غیر أنھ قام بترك    فیدنیر لبوكرقاضي  قال ال
نھ یشعر على نحو أفضل اآلن بعد أن طرح ھذا السؤال  أدویسنج دون تعلیق ولم یستطع فعل ذلك مرة أخرى. وأضاف   من  ى خرأ

 .وأوضح األمر
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مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال الشاھد إن الشخص في الصورة الثانیة یشبھ أنور رسالن.   بمحضر استشھد القاضي فیدنیر 
 ما قالھ المترجم بالضبط.  اأن المحضر یقول دائمً  ادویسنج ذلك، موضحً أّكد ف

ھو الشخص الموجود   أنورأن ب قال الشاھد إنھ یعتقد استشھد فیدنیر بفقرة أخرى من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث 
أن  ب . وأضاف الشاھد أنور  أن الشخص الموجود في الصورة یشبھب من ذلك، وأضاف  الم یكن متأكدً غیر أنھ في الصورة الثانیة، 

لكنھ  ، واأیضً  ألنور امشابھً لشاھد، فإن الشخص في الصورة األولى بدا ل ا ووفقً . أنورنفس وحمة   كان لدیھ الشخص في ھذه الصورة 
دویسنج  أّكد ف. أسمن بقلیلكان  أنور ، ألن أنورمن أن الشخص في الصورة األولى لیس  زاد تأكده نظر إلى الصورة لفترة أطول،  كلما
   ذلك.

ثوا عن درجة تحدید  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان دویسنج وزمالؤه قد سألوا الشاھد عن المواقف التي التقى فیھا بأنور قبل أن یتحد
أوضح  حیث   الھویة. فقال دویسنج إنھم تابعوا الحدیث عن لقاء المصادفة بین الشاھد والشخص الذي حدده على أنھ أنور رسالن.

وأن  .  واالنتظار الوقوف إلى قاعة حیث كان علیھ  السّجانجاء إلى زنزانتھ وسكب الماء علیھ. ثم أخذه   مجھوالً  اسّجاًن الشاھد أن 
جمیعھم یرتدون بدالت،  وكان  رأى ثالثة أشخاص في ھذه الغرفة،  حیث من ھذه القاعة. الشاھد تمكن من النظر إلى غرفة أخرى 

قام بالصراخ  وصف الشاھد أن ھذا الشخص  و.  ا على أنھ أنور رسالن یرتدي ربطة عنق أیضً  االحقً  تم تحدیدهوكان الشخص الذي 
  وقال ، قام ھذا الشخص بالصراخ على السّجان، 8 كان إن رقم زنزانتھب عندما قال ورقم زنزانتھ.  علیھ لینظر إلى األرض وسألھ عن  

 المعتقلینأنھ فیما یتعلق بوضع إلى دویسنج  وأشار. ھمن  بدالً  13رقم  إلحضار إلى زنزانتھ  8وأمره بأخذ رقم    13طلب رقم  إنھ
إلى   السّجانون) عندما اقتاده بعض 8، العراقي) یمر بزنزانتھ (رقم 13(رقم  المعتقل وصف الشاھد أنھ رأى ھذا فقد  اآلخرین، 

بضربھ على أي حال.   السّجانبدأ ف،  اجدً  ایًن لكن كان الشخص سمو، دوالبالشخص في  حشر ذلك  السجانون القاعة. ثم حاول ھؤالء 
 أخرى.  قال دویسنج أن الشاھد لم یر ھذا الشخص مرةو

دویسنج  . فقال اآخرین أیضً  اأشخاصً  تعّرف على ھویة إذا كان الشاھد قد  عّماأراد فیدنیر معرفة المزید عن "العراقي" وسأل دویسنج 
 على ھذا النحو.  تحدید الشاھد لھ وراء سبب اللم یتذكر  غیر أنھھذا الشخص على أنھ عراقي، تعّرف على ھویة إنھ یذكر بأن الشاھد 

في سیاق تحدید الشاھد أنور رسالن كأحد    ،مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة الشاھد، والذي خاللھ فیدنیر بمحضر استشھد 
ذلك وقام   نفى الشاھدف.  اإذا كان عراقًی  عّماعلیھ لینظر إلى األرض وسألھ  قام بالصراخ، وصف الشاھد أن ھذا الشخص  المحققین

) [انظر  ا، وكان اثنان منھم یرتدیان ربطة عنق أیضً كان ثالثتھم یرتدون بدالتعلى أنھ أنور رسالن ( تعّرف علیھلذي الشخص ا
وطلب منھ   قام بالصراخ علیھ ، و ااًن جّ س الشخص استدعى ، 8عن رقم زنزانتھ وعندما قال الشاھد إنھا رقم  بسؤالھ السیاق أعاله] 

أّكد  فمعتقل عراقي بسبب لغتھ. ال عرف أنقال فیدنیر إنھ في وقت الحق خالل المقابلة، قال الشاھد إنھ و . منھ بدالً  13رقم  إحضار 
 دویسنج ذلك. 

دویسنج  أوضح فعلى أنھ أنور رسالن.   ا أراد فیدنیر معرفة المزید عن الموقف الثاني الذي التقى فیھ الشاھد بالشخص الذي حدده الحقً 
.  اكان مختلفً غیر أن ھذا التحقیق مرة أخرى من زنزانتھ.  اقتید أن الموقف الثاني لم یكن مصادفة. وأشار إلى أن الشاھد أخبره أنھ 

ھذه المرة، نُقل إلى قاعة كبیرة حیث تعرض للضرب.  أما في تعرض للضرب. ی ثم  أوالً  كان یتم التحقیق معھفي السابق، حیث إنھ 
االستلقاء على بطنھ ورفع ساقیھ. ثم تعرض للضرب على قدمیھ  كان علیھ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ وصف الشاھد لو

أنھ نُقل إلى غرفة أخرى بعد ذلك،   ا ، فقد وصف أیضً لدویسنج ابالمسامیر أو بأدوات حادة أخرى. ووفقً مرّصعًا  كان، بقضیب معدني
بصحفي معروف ھناك، لكنھ   ا دویسنج أنھ التقى أیضً  بإخبار الشاھد وقام بالمظاھرات]. أنشطتھ [المتعلقة  لكتابة حیث أُعطي ورقة 

السابق والشخص   تحقیقھ  الذي أجرىنفسھ  التحقیق كان ینتظره ضابط  حیث وصف الشاھد أنھ نُقل بعد ذلك إلى غرفة كما نسي اسمھ. 
لتغییر". كان من  لھا إلى "شباب سوریا  لفتاة یُزعم انتماؤصور علیھ  وعرض أنور رسالن،   على أنھ  ا الحقً تعّرف علیھ الذي 

لمحكمة أن الشاھد نُقل بعد ذلك إلى  لدویسنج  وقال إنھ لم یستطع التعرف علیھا. ب لكنھ قال و، اھویتھعلى الشاھد  تعّرفی المفترض أن 
بأداة ساخنة،   قام شخص بحرقھتعلیقھ ھناك،  قال الشاھد إنھ أثناءومن السقف لفترة طویلة.   ااضطر إلى البقاء معلقً غرفة أخرى حیث 

 . ئیةلكھربابالصدمات ا سیجارة، وتعرض للصعق   من المحتمل أنھا

تعّرف علیھ  أثناء وجود الشخص الذي  سوء المعاملة/التعذیب تعرض إلى أراد فیدنیر توضیح ما إذا كان الشاھد قد أخبر دویسنج أنھ 
من   أنور ، أُعید إلى الغرفة التي كان فیھا من السقف ااضطر الشاھد إلى البقاء معلقً أنھ بعد أن  ا ، مضیفً دویسنج ذلكأّكد ف. أنورأنھ ب 

إن الشاھد أخبره أن ضابط  دویسنج قال و السابق.  التحقیقضابط لم یكن ھناك سوى حیث  ھذه المرة،في یكن ھناك  أنھ لمغیر قبل، 
"إذا    الموت ي حیث قال ألب الموت لیجعل الشاھد یتكلم،  اأب  استدعىالیوم". ثم  ستغّردأنك العصفورة قالت لي ن "أب ھذا قال  التحقیق

 حتى فقد وعیھ.   معدني قضیبب الشاھد ب على الجدران". ثم ُضرِ  ودماءه لزم األمر، اجعلھ یتكلم 

، أم رآه مباشرة. فقال  أنھ أنور رسالنب  تعّرف علیھ أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد معصوب العینین عندما رأى الشخص الذي 
لكنھ تمكن  وقیل لھ أن ینظر إلى أسفل،  حیث في ھذا الموقف، لذا لم یكن معصوب العینین. على الشاھد ُعرضت الصور ن إدویسنج 

 من النظر مرة واحدة ورؤیة الشخص. 

ض للتعذیب مرة واحدة في قاعة قبل  إنھ تعرّ  قال  الشاھد جاء فیھ أناستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي  
قال الشاھد إن ثالثة أشخاص كانوا  و بالمسامیر وُضرب على أخمص قدمیھ بكابل.  قضیب معدني مرّصعالتحقیق. وُضرب ب 

إلى   فیھا  اضطر التي إلى الغرفة تم أخذهوبعد ھذه الحادثة،   للتحقیق،  أُِخذَ . ثم بینھم أنورلكن لم یكن وحاضرین أثناء ھذا التعذیب،  
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وقام  ]. حبْ الشّ التعذیب بطریقة من ھذا اإلجراء [ متورمتینقال الشاھد إن یدیھ كانتا و لعدة ساعات على األقل. من السقف  االبقاء معلقً 
من النوم،   رمَ وحُ للضرب، و من المحتمل أنھا سیجارة، وتعرض للصعق بالصدمات الكھربائیة،اعھ بأداة ساخنة،  شخص بحرق ذر

أّكد  فعلى ذراعھ. الموجودة دویسنج وزمالئھ الندبة لأظھر الشاھد فقد مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة،   لمحضر وفقا وربما لعدة أیام.  
 . دویسنج اإلفادة 

أنھا   المحضر  في اكان مكتوًب إذا كان من الصحیح أن الندبة كانت على الكوع األیمن للشاھد. فقال دویسنج أنھ إذا  عّماسأل فیدنیر 
 . كذلك يفھ، كذلك

نھ ال  إأراد فیدنیر معرفة إذا كان دویسنج یذكُر ما إذا كان قد طلب من الشاھد تقدیم إطار زمني أضیق لمقابلتھ مع أنور. فقال دویسنج 
 یستطیع التذكر.

،  2011لمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، فقد قال الشاھد إنھ قابل أنور في نیسان/أبریل في عام  ا أشار فیدنیر إلى أنھ وفقً 
 . دویسنج ذلكأّكد فإلى فرع آخر.  ونُِقلَ بعد ذلك  التحقیق معھتم ولم یتمكن من تقدیم یوم محدد.   غیر أنھ

أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الشاھد قال أي شيء آخر عن أنور رسالن. فأشار دویسنج إلى أنھ في مرحلة ما، قام بسؤال الشاھد  
. وذكر الشاھد أن  ااسم أنور. فأجاب الشاھد أنھ لم یكن یعرف اسمھ عندما كان ال یزال في الخطیب لكنھ عرف الحقً  عرف كیف 
إن الشاھد قال  دویسنج قال و في سوریا ألنھ ظھر في مظاھرة في دوما ثم أجرى مقابلة إذاعیة بعد انشقاقھ.   اكان معروفً  ا شخصً 

وقام  في الخطیب    حقق معھالصوت من ھذه المقابلة اإلذاعیة على أنھ صوت الشخص الذي   حددكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ  مل
  الفیسبوك الشخصي على أنور حساب. ثم بدأ الشاھد في إجراء بحث على اإلنترنت ووجد في النھایة  مناسبة أخرىفي  بالصراخ علیھ 

 مع صورتھ. 

أراد فیدنیر  وفیھا اسم أنور رسالن للشخص الذي كان یعرفھ من الخطیب.   عطىأقالھ الشاھد عن المرة األولى التي  عّماسأل فیدنیر 
بتحدید  التي قام فیھا األولى المرة بقدر ما یتذكر، فإن نھ إدویسنج قال فالشاھد.  الذي أجراه بحث المعرفة ما إذا كان ھذا قبل أو بعد 

أنھ تحدث مع  ب سبب بدء الشاھد في إجراء المزید من البحث. كما ذكر الشاھد   ابعد المقابلة اإلذاعیة، والتي كانت أیضً  كانت  اسمھ
   في ألمانیا.   رسالن بأنور الذي ذكر أنھ التقى البُنّي  أنور

عن سماعھ اسم أنور رسالن   استشھد القاضي فیدنیر بفقرة أخرى من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. عندما ُسئل الشاھد 
ألول مرة، فقال إنھ سمع مقابلة إذاعیة أجراھا أنور بعد انشقاقھ. حیث تعرف على صوت أنور وحدده على أنھ صوت الشخص الذي  

ألھل حماة. ثم بحث   ومن اللھجة التقلیدیةصوتھ   نبرة. وأضاف الشاھد أنھ تعرف على الصوت من 251في الفرع   قام بالتحقیق معھ
الشاھد، فقد وجده على مواقع التواصل االجتماعي بعد ذلك بعامین. كما قال الشاھد لمكتب   اووفقً . شكل وجھھ على اإلنترنت عن 

،  يئل الشاھد عن أنور البُّن عندما سُ وتم تقدیمھ على أنھ أنور عباس رسالن في المقابلة اإلذاعیة.   أنور الشرطة الجنائیة االتحادیة أن 
  البُنّي أنور  كان ذلك عندما أخبرهو. 251عن الفرع  البُنّيقال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ تحدث مع الدكتور كروكر وأنور 

 . اإلفادةدویسنج أّكد فرآه ھناك.   قد  البُنّيأنور رسالن موجود في ألمانیا وأن أنور أن 

لم  "الرئیس" إذا دعاه بـعن منصب أنور ورتبتھ. فقال دویسنج إن الشاھد  اشیئً  ا إذا كان الشاھد قد ذكر أیضً  عّماسأل فیدنیر دویسنج 
  ىالتحقیق األولجلستي من   التحقیق وضباط  السجانینإن الشاھد أوضح أن دویسنج قال و".  "رئیس التحقیقبـ دعاه، فقد ذاكرتھتخنھ 
أمام الشخص الذي   العسكریة التحیة دواقد أ السجانینن الشاھد أخبره أن أدویسنج ب قال ما  ك"سیدي".   أنور لقبأطلقوا على  ةوالثانی 

عطى أي أوامر أثناء  ی ) أنورعلى أنھ  حددهالشخص (الذي  ھذا إنھ لم یسمع  اأیضً غیر أن الشاھد قال أنور رسالن.  حدده على أنھ
 . معھ  تحقیقال

  االشاھد من قبل الشخص الذي حدده على أنھ أنور. فقال دویسنج، وفقً مع تحقیق الالذي جرى فیھ مكان التابع فیدنیر لیسأل عن 
جرت  . وأوضح أن الغرفة التي معھ ىتحقیق األولالتي جرت فیھا جلسة الغرفة الللشاھد، إن الغرفة كانت مجھزة بشكل أفضل من 

رفة الشخص الذي حدده على أنھ أنور كان بھا طاولة  كانت بھا طاولة حدیدیة واحدة فقط، في حین أن غ ىتحقیق األولفیھا جلسة ال
 أكبر.

على   ااستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة لمقابلة الشاھد التي أوضح الشاھد خاللھا أن الشخص الذي حدده الحقً 
)  أنور ھد أنھ كلما كان ھذا الشخص (في الخطیب. كما ذكر الشا یق وكان یشغل منصب رئیس التحقیق أنھ أنور رسالن كان یقود التحق

  غیر أن ریاضیة".  سترات  /ة یرتدون "بیجام السجانون ، كان اموجودً عندما لم یكن  غیر أنھ، ارسمًی   ا، كان الجمیع یرتدون زًی اموجودً 
بأن األشخاص  و السّجانین فقط، غضب على أحد  حیث شھده یصرخ عندما. أنور أنھ لم یشھد أي أوامر صادرة من ب الشاھد أضاف 

 . مرة أخرى اإلفادة دویسنج أّكد ف"سیدي".   بلقب  دعوه

قال دویسنج إنھ ال یستطیع أن یتذكر ما  ف.  بمنصب أنور أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان دویسنج قد استجوب الشاھد حول كیفیة معرفتھ 
 المحضر. أن یجدھا في  وأنھ یمكنإذا كان قد طلب تفاصیل، ما إذا كان قد سأل عن أي تفاصیل، و

إنھ سأل  دویسنج قال فوتعذیب المعتقلین اآلخرین. المعاملة سوء و العامة  االعتقالتابع فیدنیر سؤال دویسنج عن أوصاف الشاھد لحالة 
ب. وفي إجابتھ على ھذا السؤال أوضح  تعذیب في الخطی لل / لمعاملة سیئةالناس یتعرضون  قد رأى إذا كان  عّما بشكل واضح الشاھد 
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كان ھذا ھو المكان الذي  حیث  في باب زنزانتھ.    فجوةیستطیع رؤیة المنطقة الواقعة أمام زنزانتھ مباشرة من خالل  كان الشاھد أنھ 
وأشار  ، خاصة یوم الجمعة. اسمع صراخً كان ی ، لكنھ من التعذیب امزیدً لم یشھد وللتعذیب.   ا شخصً   15إلى  9 تعرضشاھد فیھ 

ھناك إطار زمني معین ُسمح لھ   ھ كانأوضح الشاھد أن فكان یوم الجمعة، ھ معرفة أن  كان یمكنھسأل الشاھد كیف  إلى أنھ  دویسنج
  قام بعدّ أن الشاھد ب  دویسنجاستنتج . اواحدً  اافترض أن ھذا اإلطار الزمني كان یومً حیث خاللھ باستخدام المرحاض ثالث مرات. 

 . ااألیام بھذه الطریقة، حیث كانت زنزانتھ مظلمة تمامً 

، "العراقي" یتعرض للتعذیب  ااستشھد فیدنیر بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، الذي أوضح الشاھد خاللھ أنھ رأى شخصً 
الماء على   سكبوا ، بعد أن الكھربائیة، من بین أمور أخرىالصدمات حیث قاموا باستخدام على ید أربعة سجانین أمام زنزانة الشاھد.  

للتعذیب في ھذه   اشخصً  15إلى  9أنھ لم یكن یرى من زنزانتھ سوى قاعة ومطبخ. وشھد تعرض ب وصف الشاھد كما  الشخص. 
في الخطیب بین الوقت الذي سبق بدء المظاھرات   ا أدرك فرقً  غیر أنھ ، التحقیقفي غرف  اتعذیًب  یشھدقة. كما ذكر الشاھد أنھ لم المنط

خاصة یومي الجمعة  وعدة مرات في الیوم، لالتعذیب  جّراء  ا صراخً الكبیرة، سمع   المظاھراتبعد بدء  حیث إنھ  الكبیرة وما بعدھا:
قریبة من الزنازین أم ال، ألن الشاھد قال إنھ كان یسمع   التحقیقإذا كانت غرف  عّماقراءة ھذا، إنھ یتساءل  بعدوالسبت. قال فیدنیر 

تحت األرض أثناء  الواقعة  االعتقالفق المر ا قال دویسنج إن الشاھد رسم مخططً فلكنھ ال یرى الناس یتعرضون للتعذیب.  ا صراخً 
مغادرة  كان علیھ أمام زنزانتھ.  ما یشبھ القاعة أنھ كان ھناك ب ، وصف ھذه الواقعة. في یةمكتب الشرطة الجنائیة االتحادمقابلتھ مع 

 باسم أنور رسالن.  اعلى أنھا مكتب الشخص الذي عرف الحقً  حددھاوالغرفة التي   التحقیقھذه المنطقة للوصول إلى غرف 

 سم التخطیطي الذي رسمھ الشاھد: الر ن المحكمة ستقوم اآلن بمعاینةأحكمة ب قالت القاضي كیربر رئیسة الم

على ما استطاع مراقب المحاكمة   إعادة التمثیل تعتمدللرسم التخطیطي الذي تم عرضھ في المحكمة. حیث إن  تمثیل[فیما یلي إعادة 
 سماعھ ورؤیتھ في المحكمة] 

 

 استراحة للسماح بدخول بعض الھواء النقي إلى غرفة المحكمة.  اتدخل محامي المدعین بانز، طالًب 

معرفة المدة التي اعتُقل فیھا الشاھد في الخطیب.   قال القاضي فیدنیر إن لدیھ سؤالین قصیرین فقط قبل أخذ استراحة. حیث أراد أوالً 
 . اھناك لمدة شھرین تقریًب  بقي، فقد لم تخنھ ذاكرتھفقال دویسنج إنھ إذا 
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أراد فیدنیر كذلك  ولمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، قد بقي في الخطیب ألكثر من شھرین.  افیدنیر أن الشاھد، وفقً أّكد ف
  حفل ب " ا . وقال الشاھد إنھ استقبل أیضً 285أن الشاھد نُقل إلى الفرع دویسنج أوضح فمعرفة ما حدث للشاھد بعد مغادرة الخطیب.  

إن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  ، ولكن دون استخدام التعذیب. قال دویسنج إن الشاھد قال لاأیضً  لتحقیق معھا " ھناك وتم االستقبال
  منھا نُقل وإلى محكمة  نُقل. ثم ذات صلةاألول وطرحوا أسئلة  التحقیقحصلوا على ما یبدو على نتائج قد  285المحققین في الفرع 

   . 2011أكتوبر في تشرین األول/ سبتمبر أو أیلول/في  عنھ  إلى أن أفرجإلى سجن عدرا حیث احتجز 

*** 

 دقیقة]   15استراحة لمدة [

*** 

 استجواب من قبل المدعي العام 

أرادت المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كان الشاھد قد قدم تفاصیل حول زنزانتھ في الخطیب. فقال دویسنج إن الشاھد وصف حجم  
دویسنج  غیر أن . شمس ضوء  م یكن ھناكإنھ ل ا أن الشاھد قال أیضً دویسنج مكن من التذكر بالضبط. وأضاف ت الزنزانة، غیر أنھ لم ی 

 ما إذا كان الشاھد قال ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل الحدیث عن المواعید المحددة الستخدام المرحاض. لم یتذكر 

بعد أقل من   كان االتحادیة حیث ُسئل الشاھد عن موعد اعتقالھ التالي. فأجاب أنھ استشھدت بولتس بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة 
ُسمح لھ باستخدام المرحاض ثالث  و.  ة مظلم ادائمً  تزنزانتھ كان  ألن اصعًب كان   حساب األیام غیر أن. ىاألول ق تحقی جلسة ال  منشھر 

أّكد  فھذه الفترات.  من خاللالوقت  قام بتعقب ، لذلك  حدفي الیوم الواافترض أن ھذا كان  حیث مرات خالل فترة زمنیة معینة. 
 .  دویسنج ذلك

 استجواب من قبل محامي المدعین 

على أنھ أنور أثناء التحقیق   االحقً  ه الشخص الذي حّدد وبینأراد محامي المدعین شارمر معرفة ما قالھ الشاھد عن التواصل بینھ 
أشار  ف.  التذكر ألنھ ال یستطیع  بالمحضرطلب دویسنج من شارمر أن یستشھد ف ھویة الفتاة من الصور.   التعّرف علىعندما كان علیھ 

، وقال لھ أن ینظر إلى الصور،  قام أنور بالصراخ علیھشارمر إلى أن الشاھد وصف أنھ عندما ألقى نظرة على األشخاص من حولھ، 
 ذلك.  إلى  یشیر المحضر كلمات الشاھد إذا كان  بالتأكیدقال دویسنج أن ھذه ستكون ف".  سیقوم بضربھوإال "

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

كیربر رئیسة المحكمة إنھا غیر متأكدة مما إذا كان ھذا قد تم ذكره بالفعل، لذلك أرادت أن توضح كیف عرف الشاھد  قالت القاضي 
   إلى قربھ من مستشفى الھالل األحمر وشارع بغداد.  اإنھ وصف موقع المبنى، مشیرً دویسنج قال فأنھ كان في الخطیب.  

وتم أخذه   2011 ،شباط/فبرایر  19الجنائیة االتحادیة حیث أوضح الشاھد أنھ تم اعتقالھ في مكتب الشرطة  استشھدت كیربر بمحضر 
علیھ اسم الخطیب فقط. وأضاف   یطلقون لكن الناس و، 251ھناك یعرف باسم الفرع   االحتجاز إلى شارع بغداد. وأضاف أن مركز 

 .دویسنج ذلكأّكد فأنھ قریب من مستشفى الھالل األحمر.  

یلھ قد سأال الشاھد  إذا كان ھو وزم عّماأثناء مقابلتھ مع الشرطة السویدیة وسألت دویسنج  اإلى أن الشاھد ذكر مسدسً  أشارت كیربر
ا نظرة على محضر المقابالت السویدیة. وأضاف أن مقابلة الشاھد األولى مع الشرطة  ی ألق ا. فأوضح دویسنج أنھمعن ھذه الواقعة 

تعرض   قد  الشاھد أنمن ھذه المقابالت  یبدوحیث المقابلة الثانیة أقل من ثالثین دقیقة. استغرقت و  ، ساعاتالسویدیة استغرقت ثالث 
قال دویسنج أنھ عندما سأل الشاھد عن ذلك، أوضح أن ھذا  و. تحقیق جلسات الیقود إحدى  كان للتھدید بمسدس من قبل الشخص الذي 

 . 285الحادث وقع في الفرع 

محقق بتصویب   اقام فیھ واقعةم ذي الصلة من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث ُسئل الشاھد عن استشھدت كیربر بالقس
بل   أنور،. وأضاف أن المحقق لم یكن 251ولیس في الفرع   285في الفرع  واقعة كانت ال أوضح الشاھد أن ھذهلى رأسھ. إمسدٍس 
 . آخر كان یعرف اسمھ لكنھ ال یتذكره ا شخصً 

أخرى.   مسألة دویسنج عن  قالت القاضي كیربر إنھ إذا لم یكن لدى أي من األطراف أسئلة أخرى حول ھذا األمر، فسیتابعون سؤال 
  الشخصیة ھمعلومات أنھ ال ینبغي ألي طرف أن یذكر اسم الشاھد الذي سیتحدثون عنھ اآلن، حیث ُسمح للشاھد بإخفاء ب وأضافت 

]P20  46، الیوم 19رقم   تقریر مراقبة المحاكمة [ . 

، ُعرض علیھ صور  2020 ،تشرین الثاني/نوفمبر 25بشھادتھ في كوبلنتس في   ى ي أدلالذ  الشاھد أشار القاضي فیدنیر إلى أن 
ع أنور،  الشرطة الفرنسیة. وإذا لم تخنھ ذاكرتھ، فقد طلب بوكر، محامي دفا المقابلة التي أجرتھا معھ لغرض تحدید الھویة خالل 

أوضح دویسنج أنھ ألقى نظرة على الملف ذي الصلة وتذكر  ف  . دویسنج تواصلھ معھذا ھو سبب حیث كان  توضیح بعض الجوانب،  
مكتب  . ثم طلب 2018دیسمبر كانون األول/علم بمقابلة الشاھد مع الشرطة الفرنسیة في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة على أن ب 

االستماع إلى الشاھد مرة أخرى بأنفسھم. وعرضت الشرطة الفرنسیة على الشاھد عدة   وا المقابلة وطلب  الشرطة نسخة من محضر 

about:blank
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مكتب الشرطة الجنائیة  التي استخدمھا  نفسھا ھي ھذه الصور  لم تكن لكنوبلغ مجموعھا خمس صفحات.  حیث صور أثناء استجوابھ، 
طلب بعد ذلك من الشرطة الفرنسیة القیام بعرض  مكتب الشرطة سبب في أن ھذا ھو الوكان لتحدید ھویة أنور رسالن وإیاد الغریب.  

 آخر للصور. 

یرید توضیح الترتیب الزمني وأشار إلى أن الشرطة الفرنسیة قامت بإجراء مقابلتین مع الشاھد، وأن مكتب   إنھقال القاضي فیدنیر 
 دویسنج ذلك. أّكد واحدة. فالشرطة قام بإجراء مقابلة 

في ھذه   على الشاھدلم یتم عرض أي صور بأنھ و 2017أن المقابلة األولى كانت في عام   ار معرفة ما إذا كان صحیحً أراد فیدنی 
   ذلك. دویسنجأّكد ف.  المناسبة

إذا كان   عّما[ُحجبت المعلومات] ُعرض خاللھا على الشاھد خمس صفحات من الصور. وسأل دویسنج   فير إلى مقابلة  ی أشار فیدن 
زمالئھ الفرنسیین بعد أن  ب  باالتصال قام أنھ  ادویسنج ذلك، مضیفً أّكد أن ھذه لیست صور مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. ف اصحیحً 

لشاھد عینة من صور المشتبھ بھم من  عرضوا على اأخبره زمالؤه الفرنسیون عبر الھاتف أنھم حیث ر ھذا السؤال. ی فیدن  ھ إلیھ وجّ 
 التحقیقات الفرنسیة. 

].  ُحجبت المعلومات [ في  عرضھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة تم الصور الخاصة ب  أن مجموعة ا إذا كان صحیحً  عّماسأل فیدنیر 
صورھم  مكتب الشرطة إلى باریس لعرض أعضاء أن یسافر من الضروري كان سیكون أنھ ب أنھ تذكر   ا، مضیفً دویسنج ذلكأّكد ف

 في وقت سابق بأنھم سیجرون مقابلة ثانیة.  بإخبارھمالشرطة الفرنسیة  قامت إذا  فقط   على الشاھد

 . ُصرَف دویسنج كشاھد 

 .یود توضیحھا أمور إداریة إذا كان لدى أي شخص  عّما سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة األطراف 

أن ھذا الطلب في  ب  ا، مضیفً ألخذ األدلة أنھ یود تقدیم طلب ب ر بالفعل ی إنھ أبلغ القاضي فیدن  ،الغریب إیاد محامي دفاع شوستر،   قالف
 أو یعرقلھا.  إجراءات المحاكمة رأیھ لن یطیل 

 .طلبت القاضي كیربر رئیسة المحكمة من شوستر أن یقرأ طلبھ 

ألنھ لم یكن لدیھ مالحظات ووثائق ذات صلة في سجلھ، طلب   ا . ونظرً ادائمً  للحفاظ على سجلھ كامًال  اشوستر بأنھ یبذل جھدً أوضح 
 ، فقد قرر تقدیم الطلب التالي ألخذ األدلة. العدم وجود مالحظات ذات صلة لدیھم أیضً  ا نظرً و. تقدیم توضیحاتمن زمالئھ 

 األدلة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة] [ما یلي ھو ملخص لطلب أخذ 

 :ألخذ أدلة طلب 

  إلثبات  )BAMF(مع المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  اطلب لقراءة نص مقابلة طلب اللجوء التي أجراھا إیاد الغریب جزئًی 
 الحقائق التالیة: 

السابقة في سوریا، وصف إیاد الغریب أنھ عمل في قسم األدیان حیث تلقى  في إجابتھ عن أسئلة حول أنشطتھ المھنیة  )1
الموعظة  لمراقبة  لمدة خمسة أشھر وُكِلّف بجمع معلومات من المساجد وحضور الصلوات وخاصة صالة الجمعة  اتدریًب 

 اإلمام.  التي كان یتلوھا
 .إلى كمال األحمد  تبع إداریای إنھ كان  إیادالمخابرات قال أجھزة عندما سئل عن رؤسائھ في  )2
في إجابتھ عن األسئلة حول انشقاقھ، أوضح إیاد أنھ لم یكن یرید العمل في وظیفة مكتبیة ویرید العمل في فرع آخر. لذلك   )3

شھرین آخرین. ثم  لمدة في فرع األدیان  فعاد للعمل . إال أن رئیسھ كمال األحمد طلب منھ العودة الزبدانيبدأ العمل في 
على بعد   40 لقسم كان افقد ، یادإل ا ووفقً . 2011یونیو حزیران/ابتداًء من  40 قسمأنھ عمل بعد ذلك في الب  إیادأوضح 

 كیلومتر واحد فقط من منزل [بشار] األسد. 

 التبریر:

.  تسویتھ البد من ، 2020 �����/���� 18 �� ����� ����� �����إلى   ااستنادً  فھم لقد كان ھناك سوء 
  إیادأخذ األدلة أن  حیث أظھر ھذا غیر صحیح. و. 40مباشرة إلى القسم قسم األدیان انتقل من  إیادن  إقال الشاھد فولنر للمحكمة حیث  

في  بعد ذلك  إیادعمل اقتصر ولب كمال األحمد. بناًء على طقسم األدیان . ثم عاد بعد ذلك إلى الحجر األسودنقلھ إلى  أن یتم أراد فقط
  إیادلم یقل حیث عى المدعي العام. ، كما ادّ برغبة منھ 40في القسم  إیادلم یكن عمل و. "أشبھ ما یكون بالمافیاكان الذي "  40القسم 

.  اجزئًی بتصریحات متناقضة  ولكنھ أدلى ، كالوس إلى إیادتمت قراءة مقتطفات من مقابلة طلب اللجوء التي أجراھا وقد ذلك قط. 
ھذا   دحض ینبغي و". امثیرً  األنھ أراد أن یفعل "شیئً   40انضم طواعیة إلى القسم  إیادإلى أن  الحادثةالمدعي العام من ھذه  فخلص 
 األمر. 

 .إذا كان أي من األطراف یرید اإلدالء ببیان بھذا الشأن عّماحكمة شوستر وسألت شكرت القاضي كیربر رئیسة الم 



  
 

10 
 

International Research and 
Documentation Center 

مرحلة  قال المدعي العام كلینجھ إن األجزاء األساسیة من مقابلة إیاد لطلب اللجوء قد تمت تالوتھا بالفعل في المحكمة من خالل 
 . كل شيء آخر سیكون مسألة تقییم أدلةوبأن االعتراضات. 

 .ببیان في الجلسة المقبلة  وسیقومون باإلدالءطلب شوستر  نظرون في القاضي كیربر إن القضاة سی  ت قال

شباط/فبرایر. حیث أراد أن    18إذا كان یجب علیھ أن یكون ھو وزمیلھ بوكر حاضرین في  عّماسأل محامي دفاع أنور فراتسكي 
ستكون ممتنة    نةاالخزافترضت القاضي كیربر أن  فاأللمانیة.  نة االخزإللغاء حجزه الفندقي وتوفیر بعض المال على  ایعرف مسبقً 

علیھما لیس أنھ یبدو أن المحكمة كانت قادرة على اتباع الجدول الزمني مما یعني أن فراتسكي وبوكر ب  تلجھود فراتسكي وأوضح 
 الحضور في ذلك الیوم. 

القاضي   سألتكمة لمدة خمس دقائق بعد إغالق الجلسة. فطلب شوستر محامي دفاع إیاد اإلذن بالتحدث إلى موكلھ في قاعة المح 
   .لشوستر بالتحدث إلى موكلھ توسمح عّما إذا كانوا متاحین كیربر رئیسة المحكمة حراس المحكمة 

 

 . اصباحً  11:20ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 . 2021 ،شباط/فبرایر  17المحاكمة القادمة في  ستُجرى 

 

   

 

 

  


