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 أنور رسالنمحاكمة 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 31التقریر 
 2021آذار/مارس،  24تاریخ الجلسة: 

 .للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 1 :الملّخص/أبرز النقاط

 2021آذار/مارس،  24 –الیوم السادس والستون للمحاكمة 

في البدایة لھذا الیوم عدم الحضور إلى كوبلنتس لإلدالء بشھادتھا في المحكمة. وعلى الرغم من أن    استُدعیتفّضلت الشاھدة التي  
بتغطیة وجھھا جزئیً  لھا  الكشف عن ھویتھا، والسماح  القانونیة  االقضاة عرضوا علیھا صراحة عدم  المشورة  ، والحصول على 

، إال أن الشاھدة فّضلت عدم الحضور بسبب مشكالت تتعلق بالصحة النفسیة ومخاوف بشأن والدعم المعنوي من شخص تثق بھ
سالمتھا وسالمة عائلتھا. وتم استدعاء كبیر المفتشین الجنائیین، كنابمان، الذي كان قد أجرى مقابلة مع الشاھدة في وقت سابق،  

أوضح أنھ بحسب الشاھدة كان أنور على علم بما یجري في  والشاھدة في الخطیب. و  أنور رسالنإلخبار المحكمة عن لقاء بین  
. ورغم أن الشاھدة كانت تعتقد أن أنور حاول مساعدتھا في العثور على سیارتھا المصادرة، إال أنھا  ارفیعً   االفرع وكان یتولى منصبً 

 .في الجرائم التي ارتُكبت في الخطیب اكانت مقتنعة بأنھ لعب دورً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

وإنما  كمة؛ اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحا
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود
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 2021آذار/مارس،  24 –الیوم السادس والستون للمحاكمة 

صول إلى حین الین المعتمدَ . لم یطلب أي من الصحفیَّ ین◌ّ صحفيَ و  أشخاص  ةخمسصباًحا بحضور    9:35بدأت الجلسة في الساعة  
  ، انضم المحامي بوكر و. لم یكن محامي المدعي كروكر حاضًرا.  بولتسو  كلینجھ  العامان  عیانالمدّ االّدعاء العام  الترجمة العربیة. ومثل  

 . متأخرا عشر دقائق ،أنورأحد محامي دفاع 

  يتُدعسا  ذيال  الشاھد  ،محامیة الشاھد فون دیر بیرنس نیابة عن موكلھاقدمتھا    مذكرة  القاضي كیربر الجلسة من خالل مشاركة  افتتحت
أن القضاة سیوافقون   موضحةً القاضي كیربر    تتابع  ،األطراف لم یطلب اإلدالء ببیان حول ھذه المسألةللجلسة التالیة. نظًرا ألن أیًا من  

محادثة ھوو   ، وأضافت أن الدلیل  2020 دیسمبر/األول كانون 9 بتاریخ ،المحكمة في  أدلة لتقدیم الدفاع  طلب.على أجزاء كبیرة من  
باإلضافة إلى ترجمتھ األلمانیة. ولذلك فإن مترجمي    ،موجود بالفعل في ملف القضیة باللغة العربیة  ، بین الفیسبوك على  P17أكرم وأبو

  بالفعل عدة مرات. أُجریت  وھي ممارسة    لغویین؛خبراء  بصفتھم    وسیعملون  ،مون جودة الترجمة في المحكمةالفوریین سیقیّ المحكمة  
وبالتالي    ،تقییم محتواھاھو  طلب ترجمة الدردشة وتقدیمھا كدلیل في المحكمة    الھدف منموضًحا أن    ،شكر محامي الدفاع بوكر القضاة

 2  .اكافیً  المتوفرة حالیًاسیكون تقییم الترجمة 

تلقاھا القضاة   التي   باللغة اإلنجلیزیة  البرید اإللكتروني  كذلك أن القضاة سیتلون اآلن الترجمة األلمانیة لرسالة  أوضحت القاضي كیربر
وقیام القضاة، عدم مثول الشاھدة في المحكمة    سیوضح أسبابفي البدایة لھذه الجلسة. وأضافت كیربر أن ھذا    تاستُدعیي  تال  ةمن الشاھد

 .أنورالذي أجرى مقابلة معھا سابقًا عند التحقیق في قضیة  )BKAالشرطة الجنائیة االتحادیة (بط ضا اءاستدععوًضا عن ذلك، ب

سماعھ في  من  مراقب المحاكمة  تمكنبناًء على ما  ،في المحكمة تلیلبرید اإللكتروني كما تُ لرسالة ا نُسخة ُمعاد صیاغتھا ھيیلي  [ما
 ].المحكمة

 ،] كما ورد[ شمیت  الفاضلةعزیزتي 

بشھادتي في   إدالئي  عن عدمقبول اعتذاري    و منكم أرج  إال أننيفي المحكمة.    ةشاھدبصفتي    لإلدالء بشھادتيتلقیت استدعائك  لقد  
 بناًء على األسباب التالیة: ،المحكمة

قبل   التحقیق [االستجواب من  الجنائیة االتحادیة (بعد  [)BKAالشرطة  المعلومات] في    تدھورت   ، 2019  آب/أغسطس] في  ُحجبت 
 بشكل كبیر.  النفسیةصحتي 

ذین ما زالوا یعیشون  لال  ،ینوالدّي المسنَّ و  أشعر بالقلق على سالمة عائلتي  إال أنني   على الرغم من اإلجراءات الوقائیة [حمایة الشھود]
 في المناطق التي یسیطر علیھا النظام اإلجرامي.  ،في سوریا

جمیعھم حیث یعتقد  متطرفة خارج سوریا.  السوریة  المعارضة  الفي ظل وجود    ،كما أشعر بالقلق على سالمتي الشخصیة وسالمة ابنتي
رغم أني أعیش   ةً علوی  یحسبوننيوأعتقد أنھم    ویسیطر علیھم الفكر الطائفيبريء.    ،المنشق وعضو الطائفة السنیة  ،أن السید أنور ر. 

 حیاة علمانیة. 

 ].ُحجبت المعلوماتبشأن [ الشرطة الجنائیة االتحادیةجلسة االستماع مع التي أدلیت بھا أثناء  األقوالد بموجب ھذا على جمیع أؤكّ 

  19أو    12  ] یوم الخمیس 251في مكتبھ في الفرع    أنور رسالن من قبل    التحقیق معھا /اجتماعھاالموقف [   افترضت بناًء علىحیث  
شھادة وفاة   كانت   أنھا  وتمكنت من رؤیة.  لیوقعھاالسید أنور ر. ورقة    أُعطي  االجتماع؛بناًء على أنھ خالل    ،2012  ،نیسان/أبریل

لمنعھم من دفنھا بعد    ،. قال السید أنور ر. إنھ ال ینبغي تسلیم الجثة إلى األسرة على الفور251تحت التعذیب في الفرع    توفيلمعتقل  
 صالة الجمعة في الیوم التالي. 

 لجمیع الضحایا. يحتراماو تعازيّ  أرید أن أقدموأشكركم على جھودكم لتحقیق العدالة والمساءلة ومحاربة اإلفالت من العقاب. 

   ،مع تحیات

 ]ُحجب االسم[

مرة أخرى.   ة بالشاھد  فیدنیراتصل القاضي    ،آذار/مارس  مطلعإنھ بعد أن تلقت المحكمة ھذا البرید اإللكتروني في    قالت القاضي كیربر
  فیدنیر. وقالت كیربر إن الشاھدة شكرت القاضي  2021،  آذار/مارس   17رد الشاھدة بتاریخ    بنفسھا  قالت كیربر إنھا ستترجم وتلخص

 للتعرض لألمر مرة أخرى.  ت مستعدة نفسیًاألنھا لیس كوبلنتسالمشجع وأوضحت أنھا ال تستطیع القدوم إلى المھ على ك

 
إیاد الغریب، استعان بأحد مترجمي المحكمة، تلت القاضي   محامي دفاعمالحظة من مراقب المحاكمة: بما أن المترجم الفوري الذي ساعد سابقًا    2

 كیربر التعلیمات المتعلقة بدوره والتزامھ عند العمل بصفتھ خبیًرا لغویًا، وتقییمھ لجودة وصحة الترجمات في المحكمة.
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دفاع  فراتسكي    سأل القاضي  عّما    القاضي كیربر   أنور محامي  إلى "  ،للشاھدة  فیدنیركتبھ  تشیر  المحیث كانت  قالت  ف".  شجعكالمھ 
أنھ أخبر    فیدنیرباللغة اإلنجلیزیة ویمكن العثور علیھا في ملف القضیة. وأضاف القاضي    كانتإن المحادثة بأكملھا    القاضي كیربر

طلب فترات   وأن بإمكانھامحام ومترجم    یرافقھاوأن لدیھا إمكانیة أن    ،ترتیبات السفربالنسبة لالشاھدة أن المحكمة یمكن أن تدعمھا  
 شھادتھا.ب اإلدالء  راحة أثناء

  ، محامٍ وأن یرافقھا    ،تغطیة وجھھا جزئیًاالسماح بعرض على الشاھدة عدم الكشف عن ھویتھا و  فیدنیرأضافت القاضیة كیربر أن  
ا فوریًا  مترجمً ا  لھ  ستوفر  المحكمة  وأن  ،وأن المحكمة ستغطي جمیع النفقات  ،باإلضافة إلى شخص تثق بھ للحصول على الدعم المعنوي

 طلب فترات راحة وأن المحكمة ستتولى جمیع ترتیبات السفر.وأن بإمكانھا  ،أثناء اإلدالء بشھادتھا

ى نظًرا لعدم وجود أي أسئلة أو اعتراضات أخرى على ھذه التالوة األول  ةمن الشاھد  استُدعي بدالً القاضي كیربر الشاھد الذي    تاستدع
 .غیر الرسمیة

 المفتش كنابمان شھادة 

أوضحت القاضي  . واشاھدً بصفتھ  بحقوقھ وواجباتھ    ،الذي أدلى بشھادتھ في المحكمة عدة مرات  ،غ كبیر المفتشین الجنائیین كنابمانبلِ أُ 
ي تال  ،]ُحجب االسمالتي أجراھا مع [  ةعلى مقابلة الشاھد  یجب أن تركز  الحالیةأن شھادتھ    ،استدعيكما ذُكر سابقًا عندما    ،كذلك   كیربر

 3  في المحكمة في ھذا الیوم. افي البدایة لإلدالء بشھادتھ استُدعیت

 القاضي كیربرمن قبل استجواب 

ُحجبت [في  )  P3د (شاھللأشار كنابمان إلى أنھ بعد استجوابھ  ف.  ةالشاھد   أجریت الجلسة معمعرفة متى وكیف    أوالً   أرادت القاضي كیربر
 ، أیًضا  استجوبھا  أنور رسالنقال إن  نھ  إحیث    .عیش في باریست  ة عن صدیق  الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر ھذا الشاھد    ،]المعلومات

وفي النھایة عقدوا بعد ذلك بزمالئھم الفرنسیین    الشرطة الجنائیة االتحادیةمكتب  لكنھ لم یستطع تقدیم المزید من المعلومات. اتصل  
 ].ُحجبت المعلومات[في ] في باریس ة] [الشاھدُحجب االسم[ ،P3 ةصدیقمع   جلسة استماع

كما ھو الحال مع    ،لقانونبموجب ابلغت بذلك  أُ أنھا    امضیفً   ،ذلك  كنابمان  أّكدفالشاھدة بحقوقھا وواجباتھا.    أُبلغتإذا  عّما    سألت كیربر
 .كل شاھد

إذا  عّما    سألھم أحد ضباط المحكمةو.  شرفة الجمھورفي    وجلسواقاعة المحكمة    أشخاص[مالحظة من مراقب المحاكمة: دخل ثالثة  
 بعد الجلسة.] أنورمشیرین إلى أنھم حضروا للتحدث مع  ،ثالثتھم ذلك. نفى اشھودً  ُمستدعین بصفتھمكانوا 

 .مساءً  10 وحتى الساعة بعد الظھر 2من الساعة  وبتجاستُ  الشاھدة قال كنابمان إنفإلى متى استمرت الجلسة.  سألت كیربر

 أضافت الشاھدة أي تصحیحاتإذا  عّما    . سألت كیربرفأّكد كنابمان ذلكترجمة شھادة الشاھدة لھا.    أُعیدتأرادت كیربر معرفة ما إذا  
موضًحا أن ھذه التصحیحات یمكن العثور علیھا في    ،مرة أخرى   ذلك  د كنابمانأكّ ف.  تھترجمالمحضر الُمعاد    على شھادتھا بناًء على

 شكل تعدیالت مكتوبة بخط الید. على المحضر

 فیدنیرالقاضي  من قبل  استجواب

ي.  شفوال سیما ما یتعلق بالتواصل مع المترجم ال  ،ةالوضع العام لجلسة استماع الشاھد أن یصف أوالً  كنابمانمن  فیدنیرطلب القاضي 
] ُحجب االسم[   ي ھوشفوالمترجم ال  كان  ،في ھذه الحالة بالذاتو  .كما ھو معتادیًا للمقابلة  شفوأوضح كنابمان أنھم استخدموا مترجًما  ف

.  الشرطة الجنائیة االتحادیةجید في نظر ضباط  یقوم بعملما دائًما  وكانعدة مرات قبل ذلك  الشرطة الجنائیة االتحادیة مععمل  الذي
الشرطة الجنائیة    [ُحجب االسم]رافق  السبب    ولھذا  ،األلمانیة إلى العربیةاللغة    الفوریة منلم توفر الشرطة الفرنسیة مترجًما للترجمة  

   .االتحادیة

 
لمفتش كنابمان مقابلة معھا كجزء من  مالحظة من مراقب المحاكمة: لغرض ھذا التقریر، سیُستخدم مصطلح "شاھدة" لوصف السیدة الذي أجرى ا  3

ئي كنابمان،  تحقیقات مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في قضیتي أنور وإیاد الغریب. وسیُشار إلى الشاھد الفعلي لھذه الجلسة، كبیر المفتشین الجنا
 باسمھ. 
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قال ف.  التواصلسوء  تدل على  كانت ھناك أي عالمات    معلى التواصل مع المترجم أ  ةً قادر  ةالشاھد  تمعرفة ما إذا كان   فیدنیرأراد  
  الشرطة الجنائیة االتحادیة ضباط    سأل  ،تماًما كما ھو الحال في كل استجوابو.  التواصلعالمات على سوء    لم تكن ھناككنابمان إنھ  

مشاكل متعلقة  لم تكن ھناك    أنھ. أضاف كنابمان  وأُجیب على السؤال باإلیجاب  المترجم؛إذا كانت قادرة على التواصل مع  عّما    الشاھدة
 .طیلة االستجواب بالترجمة

لم ف.  ت كثیرة الكالمكان  ةأوضح كنابمان أن الشاھدف.  ةمتعاون  وأ  رة متوت  ةالشاھد  تإذا كانعّما    ،لمقابلةالعام لالجو    وسأل عن  فیدنیر  تابع
 .مفھوم وبأسلوب یكن بحاجة لطرح العدید من األسئلة وكانت تجیب عادة بطالقة

بعد   2من الساعة استغرقت المقابلة  بأن ،سابقًا ما قالھأشار كنابمان إلى فنسبیًا.  المقابلة وقتًا طویًال  استغرقتمعرفة ما إذا  فیدنیرأراد 
 8:20الساعة    عنداستراحة  وأخذوا  .  إعادة الترجمة والتصحیحات على المحضر، مضیفًا أن ذلك شمل  مساءً   10حتى الساعة  و  الظھر
 .الشاھدةإلى  المحضر قبل أن یبدؤوا في إعادة ترجمة  تقریبًا مساءً 

لشرطة لقالتھ الشاھدة  عّما    أقسام منطقیة مختلفة من المقابلة وسأل كنابمان. وأشار إلى  الشاھدةعن محتوى مقابلة  كنابمان    فیدنیر  سأل
أن المقابلة كانت مقسمة تقریبًا إلى أربعة   ،باختصار  ،أوضح كنابمانفعندما ُطلب منھا تقدیم معلومات شخصیة.    الجنائیة االتحادیة 

تناولت الموضوع   األقسام الثالثة األولى أضاف أن  و  وأسئلة عامة.  ،الغریبإیاد  و  ،والخطیب  أنور رسالن، والشاھدةأقسام: معلومات عن  
أن مقاطعتھا لن تكون  تحدثت الشاھدة كثیًرا وقرر كنابمان    حیث  بالشاھدة كان طویًال نسبیًا.الذي كان متعلقًا  األول    القسمالفعلي وأن  
بعد ونشأت في عائلة "یساریة سیاسیًا".  و  ا ولدت في دمشق.قالت إنھ  ،من بین أمور أخرىولذلك استمرت في الحدیث.    ،فكرة سدیدة

بعد قبل أن تدرس الدراما ألربع سنوات. ثم عملت الشاھدة كممثلة وتلقت    ،امعمدة  درست االقتصاد ل  ،تخرجھا من المدرسة الثانویة
 من أفضل الممثالت في سوریا.كانت . أضاف كنابمان أنھا قالت عن نفسھا إنھا ةسینمائی ةكمخرج تدریبًا ذلك

سأل فیدنیر كنابمان عّما إذا تحدثت الشاھدة أیًضا عن سبب مغادرتھا سوریا. فقال كنابمان إن الشاھدة غادرت سوریا في نیسان/أبریل 
لالعتقال من قبل واستجوبت من قبل جھاز المخابرات في نیسان/أبریل   ت. وكانت خائفة من أن تُعتقل مجدًدا، حیث تعرض2013
ھا الذین شاركوا. حیث  ءلشاھدة اعتُقلت في مظاھرة. وأنھا لم تشارك في المظاھرة لكنھا دعمت أصدقا. أوضح كنابمان أن ا2012

قامت بذلك من خالل مساعدتھم على الفرار من قوات األمن بسیارتھا والتحدث إلى قوات األمن ومحاولة منعھم من اعتقال آخرین. قال 
دیة إنھا نُقلت إلى قسم حافظ مخلوف في الجسر األبیض، والذي حددتھ الشرطة الجنائیة كنابمان إن الشاھدة قالت للشرطة الجنائیة االتحا

ساعات وُحقق معھا ھناك. وأضاف كنابمان أن الشاھدة ذكرت أن قناة   6. وكان علیھا البقاء ھناك لمدة  40االتحادیة على أنھ القسم  
لتقت أنور رسالن. واعتُقلت بعدة ذلك من قبل إدارة المخابرات  الجزیرة غطت ھذه الحادثة أیًضا. ثم استُجوبت في الخطیب حیث ا

الجویة ومرة أخرى عندما استُجوبت حول طلبھا لمغادرة البالد. إال أنھا لم تستطع تذكر مكان التحقیق األخیر. قال كنابمان إن الشاھدة 
مغادرة، كانت محظورة من السفر ولم یُسمح لھا بالعمل  أخبرت الشرطة الجنائیة االتحادیة أیًضا أنھا قبل أن تتمكن من تقدیم طلبھا لل

 .لمدة عام تقریبًا

 ضة. فأّكد كنابمان ذلك.أراد فیدنیر معرفة ما إذا وصفت الشاھدة نفسھا بأنھا معارِ 

تابع فیدنیر وسأل كنابمان عن الصالت بین الشاھدة وأنور رسالن. فأشار كنابمان إلى أنھما سأالھا عن أنور رسالن بعد أن طلبا منھا 
تقدیم معلوماتھا الشخصیة. ومن بین مجموعة صور، عرضا علیھا ثماني صور مختلفة، وسأالھا عّما إذا تعرفت على أي شخص. 

 وحددتھ على أنھ أنور رسالن، الشخص الذي التقت بھ في الخطیب. –صورة أنور  –ة الثانیة فأشارت دون تردد إلى الصور

التعامل مع مجموعات مختلفة من الصور التي استُخدمت أثناء مقابالت الشھود   أشار فیدنیر إلى أن المحكمة كان علیھا في السابق 
لمجموعة. فأّكد كنابمان ذلك، مضیفًا أنھا كانت نفس المجموعة التي للتعرف على الُمتّھم. سأل كنابمان عن رقم [غیر مسموع] ھذه ا

استخدمتھا الشرطة الجنائیة االتحادیة سابقًا. وتابع موضًحا أنھ بعد أن تعرفت الشاھدة على أنور في الصورة، طلب منھا ھو وزمیلھ  
وأوضحت لكنابمان أن صدیقًا   2012في نیسان/أبریل  تقدیم مزید من المعلومات عنھ وعن عالقتھا بھ. فأشارت الشاھدة إلى اعتقالھا  

  40لھا ھو من كان یقود سیارتھا بدًال عنھا. حیث اعتُقل أیًضا وصودرت سیارتھا. قالت الشاھدة إنھا أیًضا اضطرت للبقاء في الفرع  
عندما اكتشفت، وفقًا  حیث تعرضت للضرب لمدة ست ساعات. وبعد إطالق سراحھا، ذھبت لصدیق الستخدام اإلنترنت. وكان ذلك  

لوسائل االعالم، أن صدیقھا [الذي قاد سیارتھا] اعتُقل أیًضا. قال كنابمان إن ذلك كان عندما علمت الشاھدة أن سیارتھا صودرت كذلك. 
 القھوة.  لشربحیث بدأت في البحث عن سیارتھا وتلقت مكالمة بعد بضعة أیام. وقال لھا المتصل أن تأتي إلى الخطیب 

كنابمان   دنیر العودة إلى الوقت الذي حددت فیھ الشاھدة أنور في صورة أثناء مقابلتھا مع الشرطة الجنائیة االتحادیة. سأل فیدنیرأراد فی
كیف تعرفت الشاھدة علیھ بالضبط. فقال كنابمان إنھا قالت على الفور إنھا تعرف الشخص الموجود في الصورة وأنھا حتى ذكرت 

 كنابمان وزمیلھ لم یسأال حتى عن أي اسم في ھذه المرحلة.  االسم، على الرغم من أن

الموجود في   الشخص  تعرف  إنھا  الشاھدة خاللھا  قالت  والتي  الشاھدة،  لمقابلة  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  فیدنیر من محضر  اقتبس 
یدنیر من كنابمان تقدیم بعض المعلومات الصورة الثانیة. وأضافت أن بشرتھ "في ذلك الوقت" كانت أفتح، وأن اسمھ أنور رسالن. طلب ف
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حول الوحمة التي ذُكرت في ھذا الموقف. فأشار كنابمان إلى أنھ في ھذا الموقف، ابتسمت الشاھدة ألن جمیع الصور أظھرت أشخاًصا 
 ب. لدیھم وحمة في نفس المكان على وجوھھم. وعندما سألت عّما إذا كان ھذا عن قصد، أجاب كنابمان وزمیلھ باإلیجا

أراد فیدنیر معرفة ما قالتھ الشاھدة عن الخطیب. فقال كنابمان إنھا استقلت سیارة أجرة للوصول إلى الفرع. وشرحت لھ ولزمیلھ أنھا 
كانت بشكل عام خائفة من جھاز المخابرات. وأن الخطیب لم یكن یعني لھا سوى الرعب. ووصلت إلى البوابة قبل أن یُسمح لھا بدخول 

كنابمان أن الشاھدة أوضحت لھ أنھا لم تكن متأكدة تماًما من بعض ما حدث. فعلى سبیل المثال، لم تستطع تذكر ما   المجمع. وأضاف
إذا كانت برفقة شخص في طریقھا إلى مكتب أنور داخل الفرع، أو ما إذا كانت تمشي بمفردھا. إال أنھا كانت قادرة على تقدیم الكثیر  

في ذاكرتھا". وصف كنابمان كذلك أن الشاھدة سمعت   نُِقشتقًا للشاھدة، فإن بعض المواقف "من التفاصیل في مواقف أخرى. ووف
ون للتعذیب ھناك. لذلك حددت وأوضحت أنھا علمت فیما بعد بأشخاص یتعرض  أصوات ضرب وھي في طریقھا إلى مكتب أنور.

. وكان علیھا الصعود  حینذلك ال  فيتلك األصوات  كانت    ذاأصوات ضرب. إال أنھا لم تستطع تحدید ما  اعلى أنھ  اي سمعتھتال  األصوات
إلى الطابق العلوي للوصول إلى المكتب. والتقت على الدرج بسّجان ومعتقل معصوب العینین وبوجھ منتفخ. قال كنابمان إن الشاھدة  

ووصفت كذلك   ین الصوت الذي سمعتھ واألشخاص الذین یتعرضون للتعذیب.أوضحت الحقًا أن ھذه كانت اللحظة التي ربطت فیھا ب
 أن الجزء العلوي من جسد المعتقل كان عاریًا ومتورًما جزئیًا. وكان نحیًال للغایة. كما وصفت الشاھدة أن النوافذ كانت مفتوحة وتمكنت

سجادة. وقالت إنھا شعرت بالخوف من السّجان بسبب   من سماع أصوات الضرب. وبدا لھا الضجیج في البدایة وكأن شخًصا كان ینظف
 مزیج األصوات التي سمعتھا في ھذه اللحظة والمعتقل الذي بدا أنھ تعرض للتعذیب.

تدخل فیدنیر متسائال عّما إذا قالت الشاھدة أي شيء آخر عن التعذیب في الخطیب. فقال كنابمان إنھا لم تر دًما لكنھا تذكرت أن وجھ  
جزء العلوي من جسده كانا متورمین. كما وصف كنابمان أن الشاھدة شعرت بالخوف عندما كانت على الدرج. ثم دخلت  المعتقل وال

غرفة االنتظار، ودخل حینھا ضابط مسن الغرفة وأخذھا إلى غرفة أخرى. كان بإمكانھا رؤیة مكتب وسریر في ھذا المكتب. دخل 
یابًا مدنیة، ووفقًا للشاھدة، كانت مالمحھ بریئة. وأوضحت أن ھذا الضابط لم یبُد ضابط شاب الغرفة للبحث عن شيء. وكان یرتدي ث 

یر مالبسھ بعد أن غادر الغرفة، وعاد بعد ذلك مرتدیًا زیًا رسمیًا وبدا علیھ  یبتغ  إال أنھ قام على ما یبدوكعضو في جھاز المخابرات.  
 تتوقع األسوأ". الغضب. أخبرت الشاھدة كنابمان أنھا في ھذه اللحظة "أصبحت

بدا أنھا  وأنھ  سأل فیدنیر كیف فّسر كنابمان وزمیلھ الجملة األخیرة [توقعت األسوأ]. فقال كنابمان إنھ یصعب اإلجابة عن ھذا سؤال.  
تتعلق بحدوث  أموًرا  یفترض  أن  للمرء  فیمكن  أنھ كان ھناك سریر،  إلى  بالنظر  أنھ  العنیفة. وأضاف  توقعت حدوث بعض األفعال 

 تفسیره الشخصي. ولم تذكر الشاھدة أي شيء في ھذا الصدد. ىاغتصاب. إال أن ذلك لیس سو

كان علیھا االنتظار  إال أنھ. بطضاونادت على  ةخائفت كان ةقال كنابمان إن الشاھدفمواصلة أوصافھ السابقة.  كنابمانمن  فیدنیرطلب 
كان على الجانب   أنورإن مكتب    تقال  ،عن موقع المكتبین  ةالشاھد  تعندما ُسئلو.  أنور رسالنإلى مكتب    أخذھافي ھذا المكتب قبل  

 في نفس الطابق.  اكانإن لم تكن متأكدة  إال أنھااألیمن من الدرج بینما كان المكتب األول على الجانب األیسر. 

نھا إ. وبحسب ھذا التعدیل قالت الشاھدة  حادیةالشرطة الجنائیة االت   محضرإن ھناك تعدیًال مكتوبًا بخط الید على    قائًال   فیدنیرتدخل  
لم تستطع تحدید ما إذا كانا في    إال أنھاكان مكتب الضابط األول على الجانب األیمن.  والواقع على یسار الدرج.    أنورالى مكتب    أُخذت

  تابع شھادتھا إلى الشاھدة.  محضر    أُعیدت ترجمةعندما    أُضیفمضیفًا أن التعدیل المكتوب بخط الید    ،فأّكد كنابمان ذلك  نفس الطابق.
  ةللغایة وقدم لھا القھوة. وقال كنابمان إن الشاھد ودوًداكان وأنھ .  أنورمكتب  ةالشاھد تعندما دخلأنور كان ھناك  أن موضًحا كنابمان 

 ."القھوة "على األقل لم یكذبوا بشأن أنھم لھ تذكر

 إنھا قدمت أوصافًا مفصلة. قال كنابمانففي ھذا الموقف.  الجو السائد ة الشاھد وصفتمعرفة ما إذا  فیدنیرأراد 

االتحادیةمن محضر    فیدنیراقتبس   الجنائیة  قال   الشرطة  مكتبھ.    أنورن  إ  ةالشاھدفیھ    تالذي  في  ینتظر  للغایة  وأنھ  كان  كان ودوًدا 
.  أنورالجزء الداخلي من مكتب    الشاھدةوصف   مشیًرا إلىكنابمان  تابع    فیدنیر،بناًء على طلب القاضي  و.  فأّكد كنابمان ذلكوصافحھا.  

 ةوواحدحافظ األسد  ل  واحدةالحائط.    معلقة علىإحداھما  وكانت  وصورتان    وخلفھ نافذة  ، قالت إنھ كان ھناك مكتب في الخلفحیث  
وكان ھناك كرسیان أمام المكتب وأمامھما أریكة وطاولة صغیرة. وقالت إنھا جلست على األریكة. أشار كنابمان إلى أنھ  بشار األسد.ل

عندما رسمت الشاھدة رسًما توضیحیًا للمكتب أثناء مقابلتھا معھم، أوضحت أنھا جلست في البدایة على األریكة مع أنور. ثم تركھا  
 األریكة عندما ذھب إلى مكتبھ لیعمل على شيء. وجلست على الكرسي األیمن أمام مكتبھ في نھایة االجتماع.  جالسة على

ھ عندما ُطلب منھا وصف الرسم،  كنابمان أن  . أضافالتوضیحيإن المحكمة ستلقي اآلن نظرة على ھذا الرسم    قالت القاضي كیربر
 .على وجھ الیقین  الجزم بذلكلم تستطع إال أنھا  ،على المكتبكومبیوتر إنھ ربما كان ھناك قالت الشاھدة 

 ھ]. ن مراقب المحاكمة من رؤیتھ وسماعبناًء على ما تمك ،المعروض في المحكمة التوضیحيللرسم  إنشاؤھا عادنسخة مُ ما یلي ھو [
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قال  و.  بدایةً بعملھا    أنورأشاد    فقد   ،ةقال كنابمان إنھ وفقًا للشاھدف.  أنور   محادثتھا مععن محتوى  كنابمان  أخبرت الشاھدة  عّما    فیدنیرسأل  
من الواضح أنھ  كان  كان یعرف تفاصیل كثیرة عنھا و أنورإن    الشاھدة  تبأحد أدوارھا على وجھ الخصوص. قال  كانت معجبةإن ابنتھ  
احتراًما   كنّ إنھ یُ   أنورقال  و  والدھا.  كان  ،مشھور   سوري  وھو مخرج  ،]ب االسمجِ حُ عندما افترض أن [ولم یخطئ إال  جیًدا.  حّضر  
  أنور . ثم سألھا  المتعلقة بھامعلومات  بالنسبة لل  أنور  وقع فیھكان ھذا الخطأ الوحید الذي    ،شاھدةلل  ووفقًا دوره في المجتمع.  لولھ  كبیًرا  

ثالثة أسماء بھذا الصدد   تذكرالشاھدة    . وقال كنابمان إنامعارضً   وبعضھمللنظام    یًابعضھم موال  وكان  ،عن رأیھا في بعض الممثلین
 لم یستطع تذكرھا.  إال أنھ ،اا معھمأثناء مقابلتھ

بأنھ    ظنتالشاھدة    أوضح كنابمان أنفاستجواب أم محادثة عادیة.    على أنھ  أنورالموقف مع  الشاھدة    وصفتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
  أنور لم تكن متأكدة من نوایا  ولعبة القط والفأر".  ب"  ھ كان أشبھشعرت أیًضا أن  إال أنھا بل محادثة عادیة.    اكالسیكیً استجوابًا  لم یكن  

 أي اتھامات. أنورھ لم یوجّ  ،للشاھدةووفقًا مع المعارضة. كانت أنھا  لم تخفِ  إال أنھا ،وحاولت "حمایة نفسھا"

تحدث بشكل إیجابي    أنورإن  الشاھدة    إلى قول  كنابمان   فأشار.  أنورمع  الشاھدة    كیف ذُكر اسم حافظ األسد خالل محادثة  فیدنیرسأل  
في    یساریةكانت  أن عائلتھا  بكان من أنصار النظام القدیم. أوضح كنابمان أن الشاھدة أخبرتھ    أنورأن    وأنھا اعتقدتعن حافظ األسد.  

تحمل عندما كان حافظ األسد في السلطة. لذلك كانت    ،لمدة أربع سنوات  وكذلك عمتھالمدة أربعة أشھر    اعتُقلوأن والدھا    ،المقابل
 تجاه مؤیدي النظام القدیم.  كثیرة شكوًكا

أشاد بأسالیب الرئیس القدیم حافظ األسد. لذلك كان  أنورإن الشاھدة  ت فیھالذي قال الشرطة الجنائیة االتحادیة من محضر  رفیدنی اقتبس
وصلت بعد ذلك إلى نقطة تحول عندما  أنورأن المحادثة بین الشاھدة و ، مضیفًافأّكد كنابمان ذلكستقولھ. بما كانت علیھا توخي الحذر 

 في ھذا الصدد أن جواز سفرھا كان في سیارتھا.   لشرطة الجنائیة االتحادیةلعلى جواز سفرھا. وأوضحت الشاھدة    ُعثرإنھ    أنورقال  
أن    یمكنھا  أین  نور أعندما سألت الشاھدة  و الناشط.  [صدیقھا]  لم یذكر السیارة أو    أنور  غیر أن ُعثر علیھ عندما صودرت سیارتھا.  حیث  

المخابرات الجویة ھي المكان الوحید إدارة  كانت    حیث .  عن المكان الذي لن تجدھا فیھلكنھ أخبرھا    ، یعرفلم یكن  قال إنھ    ،تجد سیارتھا
  إدارة مع كانتحاول بطریقة ما مساعدتھا وإعطائھا تلمیًحا. لذلك افترضت أن سیارتھا   أنورظنت أن و].  أنورالمتبقي [الذي لم یذكره 

 المخابرات الجویة.

إن الشاھدة نفت ذلك  قال كنابمان  ف .  أنورأثناء محادثتھا مع    حضرواالشاھدة أشخاًصا آخرین شاركوا أو    ذكرتإذا  عّما    فیدنیرسأل  
  وقام بإحضار   كبیًرا في السنكان ضابطا  ووتحدث معھ.    على مكتبھ  أنورعندما جلس    موظفت دخول  وصف  إال أنھا  ،عنھ  تُسئل  عندما

أن ھذا حدث عندما    إلى  الشاھدة  فأشارتوھذا الضابط.    أنورأیًضا عن محتوى المحادثة بین  الشاھدة    قال كنابمان إنھ سألو  عدة وثائق.
أجاب ف ."ھذا"الضابط متى حدث    أنور. ثم سأل  نورأحضر عدة أوراق أل  نالكبیر في السكان علیھا االنتظار على األریكة ألن الضابط  

  أنور سأل    ،ووفقًا للشاھدةبسبب صالة الجمعة غًدا".    ،بدوره بأنھ یجب "تسلیمھ [الجثة] یوم السبت  أنور  وأجابالضابط "الیوم سیدي".  
كان یوقع    أنوروأن    ،االعتقالن عن معتقل توفي في  اكانا یتحدث  اأنھم  الشاھدة  استنتجتالذي فعل ھذا". و  الغبي  منالضابط أیًضا "

 أوراقًا لتسلیم الجثة.

 الجثة   ع على وثیقة وأخبر الضابط أال "یسلموقّ   أنورإن  الشاھدة    ت فیھالذي قال  ،الشرطة الجنائیة االتحادیةمن محضر    فیدنیراقتبس  
  أنور وخلصت إلى أن    فھمت من السیاقلكنھا    ، موضوع المحادثة كانتعرف ما   لمبسبب صالة الجمعة غًدا". قالت الشاھدة إنھا    ،الیوم

  ظل   أنورالت كذلك إن  وقأن الشاھدة قالت إنھا كانت خائفة في ھذا الموقف.  ، مضیفًا  فأّكد كنابمان ذلك  على شھادة وفاة.حینھا  ع  وقّ 
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في "أنھ    أنورأجاب  وحزینة.  كانت  إنھا    وقالت  نفت ذلكفقد    ،ووفقًا للشاھدةلفترة بعد أن غادر الضابط. ثم سألھا إذا كانت خائفة.    صامتًا
 ."على حد سواءالصالح والطالح یموت  ،مثل ھذه األوقات الفوضویة

  حادثة قال كنابمان إنھ كانت ھناك بالفعل  ف].  ة[أثناء محادثتھ مع الشاھد  أنورعن موقف آخر عندما دخل شخص ثالث مكتب    فیدنیرسأل  
سیدي". وقال  المھمة  نجزت  " أُ   أنوروأخبر    كان یلھثأنھ  الشاھدة    تإلى الغرفة. وصف  مرفوعةأخرى عندما دخل ضابط شاب بأكمام  

 عذب شخًصا للتو.قد قالت كذلك إن الضابط الشاب بدا وكأنھ وشكره.  أنور أن  تذكرتالشاھدة  كنابمان إن

بین الحین واآلخر   تذكر  كانتموضًحا أن الشاھدة    ،فأّكد كنابمان ذلكالشاھدة أي شيء عن ذاكرتھا.    ذكرتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 . ففي ھذه المواقل حیث استطاعت تذكر الكثیر من التفاصیفي ذاكرتھا. نُِقشت أن بعض المواقف 

وزمیلھ طلبا من الشاھدة تقدیم مزید من التفاصیل حول كنابمان    مشیًرا إلى أن  ، الشرطة الجنائیة االتحادیة  محضرمن    فیدنیراقتبس  
كان  ھا بالفعل كیف عرفت أن ھذا الشخص  سأال  امإنھ  قال كنابمانف وكیف عرفت اسمھ.    أنور رسالن  كانالشخص    حددت أن   كیف

اسمھ عندما كانت ال تزال في عرفت    لكنھا كانت متأكدة من أنھا  ،اسمھ   عرفت  متىلم تكن متأكدة  بأنھا    فأجابت.  أنور رسالنیُدعى  
  فإما أنھ  اسمھ.یة معرفتھا بلكیف  تثالثة خیاراوزمیلھ    لكنابمانتعرفت على اسمھ أثناء محادثتھما وقدمت    لم تكن متأكدة مما إذاو  سوریا.
الخیار الثالث ھو أن یكون الشخص الذي اتصل  ومكتوب علیھا اسمھ على الباب أو المكتب.  لوحة تعریفیةنفسھ أو كانت ھناك عّرف ب

ال بد أعطاھا رقمھ في نھایة محادثتھما. لذلك    أنورأن    إلى  أیًضاالشاھدة    أشارتالخطیب.    عندما قال لھا أن تأتي إلى  أنور بھا ذكر اسم  
 .عرفت اسمھ في ھذه المرحلة أنھامن 

أیًضا   الجزءترجمة ھذا    یدتع أُ إذا  فیدنیر عّما  للتو. ثم سألھ  كنابمان    لما قالھ  مؤكًدا  الشرطة الجنائیة االتحادیة   محضرمن    فیدنیراقتبس  
 .فأّكد كنابمان ذلك. ةإلى الشاھد

في    أنورانشقاق  ب  علمتنھا  إالشاھدة    إلى قول  كنابمان  فأشارفي وقت الحق أیًضا.    أنورعلى اتصال بالشاھدة    تا إذا كانعمّ   فیدنیرسأل  
 ة شخصی صفحة    ا كانتالبدایة أنھاعتقدت في  و.  2015في عام  الفیسبوك  تطبیق المسنجر على  . ثم اتصل بھا عبر  2012نھایة عام  

الشرطة وفي الوقت الذي أجرت فیھ    ،على رسائلھ  لم ترد  الشاھدةإال أن  ].  التي جرت بینھما في الخطیبلكنھ ذكر محادثتھما [  ،ةمزیف
 . أنورلم تستطع تذكر محتوى رسائل  ،مقابلة معھاالجنائیة االتحادیة  

أوضح كنابمان أنھ وزمیلھ  ف.  كذلك  في الخطیب  الشاھدة تحدید الشخص الذي تحدثت معھمن    كنابمان  طلبمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
دون ربطھ باسم    ،وطلبا منھا صراحة تحدید الشخص الذي أجرت معھ المحادثة  ،للمرة الثانیة  التي ذُكرت من قبلھا على الصور  عاأطل

كانت   بشرتھأن  و  كان ممتلئًا أكثر  أنھ  ةً موضح  ،]أنورنیة [مرة أخرى على الشخص الموجود في الصورة الثاالشاھدة    تتعرفومعین.  
 . ولكن الفرق لم یكن كبیًرا ،منھا بقلیلفي ذلك الوقت. قالت أیًضا إنھ كان أطول أفتح 

 بعد ذلك عن إیاد الغریب.الشاھدة  سأال اقال كنابمان إنھمف. تحدید الھویةمعرفة ما حدث بعد  فیدنیرأراد 

عن موعد ومكان    تفي فرع الخطیب. وأوضح كنابمان أنھ عندما سئل  أنورمع  الشاھدة    عن المالبسات الخارجیة لمحادثة  فیدنیر  سأل
 .تقریبًا إنھا حدثت بین عشرة وخمسة عشر یوًما بعد المظاھرة واستغرقت ثالث ساعاتالشاھدة  تقال ،المحادثة

 .اعتقالھا األولكان بعد ھ أن ذلك، مضیفًا كنابمان دأكّ . ف2012 نیسان/أبریلإلى أن ذلك حدث في  فیدنیرخلص 

ما آل  لم تتابع  أخبرتھ والشرطة الجنائیة االتحادیة أنھا  إن الشاھدة    قال كنابمان ف.  أنور أخبار  الشاھدة    تابعتمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 .أخبار  عنھ أيولم تسمع  ،أنور إلیھ

كنابمان   سأل ، من ذلك في المحكمة. وبدالً  إیادالذي تناول الشاھدة  ال یتعین تقییم قسم مقابلة ،إنھ ألغراض المحاكمة الحالیة فیدنیرقال 
في نھایة    ُمعتادھو  كما    سأال الشاھدة  ماقال كنابمان إنھف  في نھایة المقابلة.  أنورأسئلة إضافیة حول  الشاھدة  ھو وزمیلھ    سألإذا  عّما  
  حاول   أنورأن  ظنت  أنھا    اأخبرتھمفبعد.  عنھ  سأالھا    یكونا قد  لموإذا كان ھناك أي شيء آخر تود التحدث عنھ  عّما    ت الشھودمقابال

أضافت على الفور أنھا متأكدة  إال أنھاعلى سیارتھا. من العثور  تتمكن فیھا  نمساعدتھا من خالل ذكر جمیع األماكن التي ل بطریقة ما
 . منصبھكبت في الفرع بحكم مشاركتھ في الجرائم التي ارتُ من 

 استجواب من قبل االّدعاء العام 

لم    اإنھم  قال كنابمانف.  لشاھدةوفقًا ل  أنور  كم كان طول  سأل كنابمانو.  أنورطول    توصفالشاھدة    إلى أن  كلینجھالعام  عي  أشار المدّ 
وال    قصیرةكن  تلم  الشاھدة    أوضح كنابمان أنكما    .كان أطول منھا بقلیل  أنور إن    تقالالشاھدة    أن  وأشار إلىیطلبا منھا تقدیم رقم.  

قصر أ  تكانالشاھدة    نأالشيء الوحید الذي یمكن أن یقولھ ھو  و.  سم  10  الفرق أكبر أو أقل منفقد یكون    ،رقًما  سیقولإذا كان  و.  ةطویل
 م.1.85 ربما كان طولھأشار إلى أنھما كانا یتحدثان أثناء االستراحة. و ،منھ

 .فعلیًاتعیش حیاة علمانیة    إال أنھا  ، إنھا أخبرتھم أنھا علویة  قال كنابمانف.  انتمائھا اإلثنيالشاھدة أي شيء عن    قالتإذا  كلینجھ عّما  سأل  
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 محامي الدفاع  من قبل  استجواب

افترض أن حیث  .  لیس أمًرا اعتیادیًاقال فراتسكي إن ھذا  وأعطاھا رقمھ.    أنورإن  إلى قول الشاھدة  محامي الدفاع فراتسكي    أشار
رقمھ    أنورالشاھدة عن الغرض من إعطاء  كنابمان    سأل. أراد فراتسكي معرفة ما إذا  معھا  بعد مقابلتھما  ة رقمھالشاھد  یعطِ كنابمان لم  

 مساعدتھا بطریقة ما. أرادشعرت أنھ و أن علیھا االتصال بھ. أنورأخبرھا  ،ةنھ وفقًا للشاھد أوضح كنابمان أفلھا. 

 .ذلك نابمانكحاول مساعدتھا. نفى  أنورحول شعورھا بأن   أسئلة إضافیةوزمیلھ الشاھدة كنابمان  لم یسألإذا عّما  سأل فراتسكي

  ، حاول مساعدتھا   أنور. باإلشارة إلى شعور الشاھدة بأن  طرفھقال محامي الدفاع بوكر إن أسئلة زمیلھ أدت في الواقع إلى سؤال آخر من  
قال ف .مجاراتھماوما إذا كانت قادرة على  اوزمیلھ بأسئلتھمكنابمان  عناهعلى معرفة ما  ةالشاھد قادر تإذا كانعّما  سأل بوكر كنابمان

تتمتع   كانت  بأنھا  لم یعتقد  إال أنھواإلجابة علیھا.    اعلى متابعة أسئلتھم  رةدائًما قاد  ةالشاھد  تكانحیث  .  سؤال عام للغایةإن ھذا    كنابمان
 . فعلیًاسئلة. قال كنابمان إنھ ال یعرف ما الذي أراد بوكر معرفتھ منھ الغرض من بعض األ معرفةبمھارات خاصة في 

أراد مساعدتھا. قال بوكر إن    أنورأن الشاھدة شعرت أن    إلى  مرة أخرى  وأشار  إنھ ھو نفسھ ال یعرف ذلك بالضبط.  قائًال بوكر    فأجاب
قال كنابمان  فإذا كانت ھناك أي مؤشرات موضوعیة تسمح بمثل ھذا االستنتاج.  عّما    افتراض شخصي وسأل كنابمان  ىلیس سوھذا  

 إال أنھالم یطرح المزید من األسئلة حول ھذا الموضوع.  و  .لشرطة الجنائیة االتحادیةة لاھدھ الشتما قال  یشیر إلىإنھ ال یمكنھ إال أن  
الخطیب. وأضاف   في  جرائمالأضافت أیًضا أنھا متأكدة من مشاركتھ في    ،في مساعدتھا  أنورذكرت أنھا شعرت برغبة    ھابمجرد أن

 إال أنعلى ما یبدو "نقطة ضعف" بالنسبة للفنانین.  كان لدیھ    أنورعلمت من شھود آخرین أن  الشرطة الجنائیة االتحادیة  كنابمان أن  
 .من ھذا القبیل اذكر شیئً تلم  ةالشاھد

سیارتھا بالتفصیل.   إنھم لم یتحدثوا عن  قال كنابمانفالمخابرات الجویة.    إدارة  الشاھدة سیارتھا بالفعل في  وجدتأراد بوكر معرفة ما إذا  
 .المخابرات الجویةإدارة في  كان معتقًال قاد سیارتھا] قالت إنھ ذي عندما ُسئلت عن مصیر صدیقھا [الو

بتفاصیل محادثتھا مع   یكن على علم  ھ لمتالشرطة الجنائیة االتحادیة عن صدیق  أبلغالذي    أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن الشاھد
 في ذلك الصدد.ملموس  أن یضیف أي شيءأكد كنابمان ذلك، مضیفًا أنھ ال یمكنھ ف. أنور

  الشرطة الجنائیة االتحادیةتحدثت  بالنسبة للفنانین وأراد معرفة ما إذا    أنوركنابمان حول نقطة ضعف    بیانإلى    كلینجھأشار المدعي العام  
وأشار إلى قول أحد أي أسئلة محددة لھم.  وا  عدّ مضیفًا أنھم مع ذلك لم یُ   ،كنابمان ذلكفأّكد  .  أنورآخرین اتصل بھم    (فنانین)  مع شھود

قال ھذا الشاھد حیث  .  صحتھاتصل بھ لیسأل عن    أنور ] وأن  251[في الفرع  خاصة  إنھ تلقى معاملة    لشرطة الجنائیة االتحادیةل  الشھود
 إنھ "تلقى معاملة خمس نجوم". احرفیً 

 .كنابمانلأي أسئلة  نعی محامي المدّ لم یكن لدى أي من 

 .لھذا الیوم ُصرف كنابمان
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