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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 مدینة كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 التقریر الثاني لمراقبة المحاكمة 

 2020أیار/مایو،  19و 18تواریخ الجلسات 

 

 أبرز النقاط 

 الیوم الخامس للمحاكمة

 إیاد الغریب.  المتھم  مقابالتھم مع  بشأن  بشھادتھم مترجم،من ضمنھم أربعة شھود من الحكومة األلمانیة،  أدلى  •
ً أمام المحكمة، مدّ  إفادتھأنور رسالن المتھم محامي  تال • لدیھ أي   وأنھ لم تكن  ،التعذیبب وأنھ لم یأمر أبداً  ، تھبراء عیا

 المعتقلین. لطة، وأنھ ساعد العدید من سُ 

 الیوم السادس للمحاكمة 

من قبل    عرضھ للمالحقةت حیث تصف الرسالة . أنور رسالنالمتھم أدلى مأمور شرطة بشھادتھ بشأن رسالة من  •
 المخابرات السوریة في ألمانیا. 

ألمانیا، ومعرفتھا  أنور رسالن في المتھم مع  تواصلھاسة لمنظمة غیر حكومیة بشھادتھا حول أدلت باحثة سابقة ومؤسِّ  •
 بالجماعات الدینیة وأجھزة المخابرات في سوریا. 

 . 2020أیار/مایو،   27حتى  ُرفِعت الجلسة •

 

 2020أیار/مایو،  18 – الیوم الخامس للمحاكمة 

 صباحاً.   9:30ممثالً من وسائل اإلعالم. بدأت المرافعات في الساعة  14شخصاً و 16حضر ھذه الجلسة حوالي 

 تز شھادة ماركو بو

یدعى باأللمانیة  عاماً ( 27یبلغ من العمر  (case worker)الشاھد األول ھو ماركو بوتز، عامل حالةكان 
"Sachbearbeiter) في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین ("BAMF(،  وتم  الغریب إیادھم المتّ   وكان قد أجرى مقابلة مع .

 ومترجم. الغریب  إیاد المتھم و عرض مذكرة بین الشاھد

. وسافر سیراً على  2018، وبقي في الیونان، ثم انتقل إلى ألمانیا في 2016كان المتھم إیاد قد سافر من تركیا إلى الیونان في 
 األقدام وبالطائرة. 

ریة،  )، وبطاقة ھویتھ العسك2018أیار/مایو،  25إیاد، وِسِجل الالجئ (المؤّرخ  المتھم وتم عرض نسخ من طلب اللجوء الذي قّدمھ 
إیاد وِسِجل الالجئ  المتھم نّي. كما تم عرض نسخة من بطاقة ھویة زوجة كر في طلب اللجوء الخاص بھ أنھ سُ وتصریح إقامتھ. وذُ 

 الخاص بھا. 

  90-80وأشار بوتز أن ھذه المقابالت تستغرق عادة حوالي   ،مقابلة استقبال الالجئالتي تستغرقھا مّدة السأل المدعي العام عن 
 دقیقة. 

 ، فأجاب بوتز بالنفي.  251سأل محامي الدفاع بوتز إذا كان قد سأل المتھم إیاد عن الفرع 

 شھادة كالوس فولنر 

عاماً (یُدعى باأللمانیة   46یبلغ من العمر  والالجئین  للھجرة االتحادي المكتب منمقرھو كالوس فولنر، كان الشاھد الثاني 
"Entscheider قال    إیادالمتھم ") في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین الذي أجرى أیضاً مقابلة مع المتھم إیاد. شھد فولنر بأن

 جلب الناس إلى السجن. ی  كانإنھ 
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 ر. ث ھ القاضي التحّدث ببطء أكطلبت من طلب منھ القاضي والدفاع والمّدعون العامون التحّدث بوضوح، و 

كان ھناك  وأجھزة المخابرات وتدریبھا على األسلحة.  التي تتلقّاھا وصفاً للتدریبات العسكریة  أثناء مقابلتھ مع فولنر قّدم المتھم إیاد
الذي أدلى بشھادتھ   ،على مترجم ھذه المقابلة أحمد عبد هللا ت ھذه المسألةرض بعض االلتباس فیما یتعلق بترجمة نوع من القنابل. [عُ 

 في وقت الحق من نفس الیوم]. 

قسم  یعمل في "  إیاد. وكان المتھم 2012(في شارع بغداد بدمشق) حتى عام   251قال فولنر إن المتھم إیاد أخبره أنھ عمل في الفرع 
  2011و 2010عمل في مواقع مختلفة بین عامي و. ة في المساجدمثل خطب الجمع األدیان"، حیث كان یراقب األنشطة الدینیة،

 (بما في ذلك مخیم الیرموك والحجر األسود). 

فرع  وكان یعمل في عندما سأل فولنر المتھم إیاد عن سبب رغبتھ في ترك وظیفتھ، قال إنھ ال یرید إیذاء المدنیین السوریین.  
 بالقرب من منزل الرئیس، الذي كان تحت قیادة حافظ مخلوف.  40 قسم ال ل إلى  قِ ثم نُ  الخطیب، 

 ، وتقّدم بطلب لجوء عن طریق األمم المتحدة في الیونان. 2013كانون األول/دیسمبر،  2غادر المتھم إیاد سوریا في 

العسكریة اإللزامیة، لكنھ قال إن لدیھ   الخدمة  یؤدّ  لموج منھا. إیاد بالمدرسة حتى الصف الثاني عشر، لكنھ لم یتخرّ  المتھم التحق
ً علیھا  ھویة عسكریة ألن الشخص یحصل   في أجھزة المخابرات.  إذا كان یعمل تلقائیا

قال المتھم إیاد في مقابلتھ مع فولنر إنھ رأى الناس یتعرضون للضرب، بما في ذلك على رؤوسھم. وذكر بأن حافظ مخلوف جاء إلى  
 دوما ذات مرة بسیارتھ وقتل خمسة أشخاص رمیاً بالرصاص.  

الممكن أن یكون ھناك   من غیر نھ إولنر ف . وذكر 2012عام في  من تنظیم داعش في قِسمھ  إنھ كان یوجد معتقلون إیاد المتھم قال 
 س في سوریا بعد.تأسّ قد التنظیم لم یكن  حیث، 2012داعش في عتقلون من م

(في دیر الزور)    موحسنإیاد دمشق، وذھب إلى  المتھم ح أنھ یرید اآلن القتال ضد الحكومة. غادرشھد فولنر بأن المتھم إیاد صرّ 
  عائلتھ فستتعّرض العودة إلى دمشق وإال منھ المخابرات السوریة  طلبت وأشھر بینما بقیت أسرتھ في دمشق.   ستةواختبأ ھناك لمدة 

ا من اإلصابة  نجو ولكنھملقصف بالصواریخ،  موحسنض منزلھم في تعرّ وبالسیارة.   موحسنإیاد إلى   المتھم . ھربت عائلة لألذى
ً حیث  وكان   حدثت بعض المشاكل في العائلة ، ولكن  بوحسنأوا إلى الفرات لتجنب القصف الیومي. ثم فرّ  قرب نھر  أمضوا أیاما

 . موحسن إیاد وحده إلى  المتھم لھم، لذلك عاد أصغر من أن یتّسعالمنزل 

  ھویةالإنھا كانت تستخدم بطاقة  إیاد المتھم ، قال شخصیة طاقة ھویة ب إیاد تتنقل بدون المتھم عندما سأل فولنر كیف كانت زوجة و
 بسبب وجود شبھ بینھما.   بابنة عمھاالشخصیة الخاصة 

 عبد هللا شھادة أحمد 

والذي ترجم   ،عاماً، یعمل في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین 48كان الشاھد الثالث ھو أحمد عبد هللا، مترجم یبلغ من العمر 
 . یة قیامھ بالترجمة كیفوصفاً ل  أحمدقّدم و  المقابلة بین فولنر والمتھم إیاد.

قال إنھ یجب  و.  عناهو  ر ما قالھطلب من "العمیل" أن یكرّ إنھ ی  أحمدعندما ُسئل عّما یفعلھ عندما یواجھ صعوبات في الترجمة، قال 
   أن یكون على یقین مما یترجم. 

من خالل  إذ . " Strombomben"ُسئل أحمد عن اللبس في الترجمة المذكورة في شھادة فولنر وما إذا كان یعرف ماذا تعني كلمة  
ذا معنى  أن ھذا لم یكن علماً في التدریب العسكري. "  Strombomben" إنھ تدرب على استخدام  قال المتھم إیاد ،ترجمة أحمد

د  مأحقال ف  ،ا إذا كان ھناك احتمال حدوث أخطاء ناتجة عن إعادة ترجمة المصطلحعمّ  أحمدسأل الدفاع ووفریق الدفاع.   ةللقاضی 
 نعم.

إنھ   أحمد قال فاللغة العربیة فیھ درس   ن المكان الذياألطراف المدعیة عأحد محامي  الشاھد، وھي سألت الدكتورة آنا أوھمشین
 درس في بغداد. 

 زینسیوس شھادة كیرستین 

ً  49كانت الشاھدة الرابعة كیرستین زینسیوس، وتبلغ من العمر   من بلدیة زویبروكن.  ،عاما

 ]. تم حجب األسماء[  أسماء أوالده  وتُلیت ل األسرة ووثیقة الزواج. جِ خ من طلب لجوء المتھم إیاد وسِ سَ تم عرض نُ 
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د والد  إیاد طفالً وھدّ المتھم في إحدى الحوادث، ضرب فالمتھم إیاد في ألمانیا كالجئ.  إلى  ّجھتالتي وُ  تحدثت زینسیوس عن التھم
.  المترتبة على ذلك الغرامة فعَ صحیة، ودَ شخصیة/إصابة التسّبب في ھم باالعتداء الجسدي والطفل بأن یقطع رأسھ ویكسر یده. وقد اتُ 

 أفغانیین اثنین وضربھما.   بسبب عراكھ معباالعتداء  تھماً إیاد المتھم كما واجھ 

 مباشرة من الشاشة.  الوثیقة ترجم أن ی لب من المترجم طُ و اسمھا [تم حجبھ].  لزوجتھ وتُليتم عرض بطاقة الھویة الشخصیة األصلیة 

.  1998 ،یونیوحزیران/ 15)، الصادرة في 738606د/ – 232512تم عرض بطاقة الھویة العسكریة األصلیة للمتھم إیاد (رقم 
 د]. ان رقیباً "متطوعاً" [غیر مجّن كحیث 

 مسائل إجرائیة

 بعد الظھر.  1:45حتى   12:45تم أخذ استراحة غداء من 

 أنور رسالن (تالھا محامیاه)المتھم إفادة 

المتھم أنور إفادتھ على مدار ساعتین. وفي نھایة اإلفادة، سألت القاضي المتھم أنور إذا كانت ما تُلیت ھي  عن دفاع التال محامیا 
 باللغة العربیة.  " نعم"إفادتھ، فأجاب 

، وكیف أصبح رئیسھ (توفیق  2011المخابرات، وكیف تغیر الوضع بعد عام والشرطة  جھازي كیف انضم إلى  أنوروأوضح المتھم 
مسؤولیات   خفض تم بعد ذلك والحولة.  موالید كان من  ألنھالعدید من السجناء و أنور بإطالق سراحالمتھم  لقیامفیھ  یونس) یشكّ 

 أي سلطة بعد ذلك. یتمتع ب ، وقال إنھ لم أنورالمتھم 

و/أو متى  أنور كل من المّدعین واألطراف األخرى. مع ذكر أسمائھم، وإعطاء ملخص موجز عن كل شخص، وكیف المتھم خاطب 
  ن واألطراف األخرى ضده (مثلعوالمدّ  التُّھم التي قّدمھاأنور إلى وجود أدلة متضاربة في  المتھم تم اعتقالھ. وفي وقت الحق، أشار
 المتناقضة).  التضارب في التواریخ واإلفادات 

السجناء وفق   یعاملالمتھم أنور وكان .  ویتعاطف معھا  ساعد المعارضةكان ی عین یعرفون أنھ أنور أن العدید من المدّ المتھم ذكر 
بعضھم في وقت الحق في  قد التقى المتھم أنور  وكان ألول مرة.  لالستجواب  جاءوا  م لھم القھوة عندما قدّ كان ی البروتوكول، و
 القھوة معھم في المقاھي.  وشرب  األردن وتركیا،

ن. وأشار إلى  اإلفراج عنھ وساعد آخر على الفرار من دمشق إلى األرد فيعین [تم حجب االسم] أنور أنھ ساعد أحد المدّ  المتھم ذكر
شخصیاً،   أنور  المتھمى حد المدعین [تم حجب االسم] لم یرعلى سبیل المثال، ذكر أن أ  ،عیناثنین من المدّ  التناقضات بین شھادتي

 تم[المدعین من اثنین ضد  جنسي بانتھاك قاموا اللذین المعتدَیین یعرف  ال ولم یر سوى لوحة مكتوب علیھا اسمھ. وذكر أیضاً أنھ 
  كانوا  سواء الضحایا، ربط  فیھ   یتم تعذیب فعل" (شبح" ھناك كان بأنھ] االسم حجب  تم[ أحد المدعین ادعاء  على رداً  .] اسمیھما حجب 
  وتعلیقھ بھ شخص   ربط یمكن ال  بحیث للغایة مرتفعة  كانت السجن سقوف  أن رسالن المتھم قال )  وتعلیقھم  جالسین، أو  واقفین

.  ألمانیا إلى  الوصول  في  ساعده  المدعین أحد أن إلى  أشار ، ذلك على  عالوة. الفعل  ھذا مثل  حدوث  الممكن من یكن لم وبالتالي،
 .آخرین مدعین یعرف  ال  أنھ أیًضا رسالن وذكر

شخص في ھاتفھ، بما في ذلك  ال  معلومات االتصال الخاصة بذلك یقول ما إذا كان قد حفظ أنور المتھم بعد مخاطبة كل شخص، كان 
 رقم ھاتفھ أو معلومات االتصال الخاصة بھ على المسنجر أو الفایبر أو الفیسبوك.

 عدة أشخاص یمكن أن یشھدوا على أنھ كان یدعم المعارضة.  أنور  المتھمباإلضافة إلى ذلك، ذكر 

 أنھ لم یضرب أو یعذب أحداً كما لم یأمر بتعذیب أي شخص.  أنور مالمتھزعم المتھم 

ض أحمد الجربا حتى أشھر قلیلة قبل اعتقالھ  على اتصال مع المعارِ  أنور  المتھمذكر أنھ شارك في مؤتمر جنیف "ضد األسد"، وكان 
 من قبل السلطات األلمانیة. 

القبض   ألقيأنھ سافر من األردن إلى ألمانیا، وكیف حصل على اللجوء. حیث ذھب لزیارة ابنتھ في تركیا، ولكن  أنور المتھمذكر 
أشھر   ثالثة، وبالتالي اضطر إلى االنتظار في تركیا لمدة مزّورعلیھ في المطار عندما كان مسافراً إلى ألمانیا باستخدام جواز سفر 

  ألنھ  الحقیقة عن بعیدة تكن لم  لكنھا"محاٍم"،  أنھ تمت اإلشارة إلى ،  أنور المتھمھنة في جواز سفر في بند الموقبل السماح لھ بالسفر. 
 . القانون درس 

أشخاصاً  السلطات أنھ من الجیش، وأعطاھم بطاقة ھویتھ العسكریة وذكر أن  أنور المتھم المتھم طلب اللجوء، أخبر  قّدمعندما 
 الفرع الذي عملھ فیھ.  ُسجنوا في  عدیدین
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 ذكر المتھم أنور أنھ یرید سوریا دیمقراطیة بعیداً عن الدیكتاتوریة والطائفیة.

اإلفادة، ولكنھ سیجیب على أسئلة حول مواضیع  وعقب اإلفادة، قال محامي الدفاع إن المتھم أنور لن یجیب على أي أسئلة تتعلق ب 
 أخرى. 

، الذي  ح ھذا المخطط. یوضّ باللغة العربیة قد رسمھ أصالً   المتھم أنوركان  مخططعین عرض طلب االدعاء العام ومحامي المدّ 
وفیما  . الخاطئة لوحظ وجود بعض الترجمةقد المتھم أنور داخل أجھزة المخابرات، و  موقعترجمتھ األلمانیة، مع بالعربیة  ُعِرض

 : لھذا المخطط إعادة رسم یلي 

 
 

 مساًء.   3:45اختُتمت المرافعات في الساعة 

 2020أیار/مایو،  19 –الیوم السادس للمحاكمة 

 صباحاً.  9:30اإلعالم. وبدأت المرافعات في الساعة ممثلین من وسائل  10شخصاً و 11حضر ھذه الجلسة حوالي 

 دورمان -كورینا مولر  شھادة 

ً  45 تبلغ من العمر دورمان، -  كورینا مولر  ى األول ةالشاھدكانت   مفتشي الشرطة في شرطة برلین.  رئیسةوھي  ،عاما

مراقبة من قبل  ل ھ كان یخضععن مخاوفھ من أن فیھا ر عّب ی ت أن المتھم أنور أرسل لشرطة برلین رسالة من ثالث صفحات ذكرَ 
ً  وطلب في. اقھانشق بسبب  في عدة مناسباتمخابرات السوریة ال الرسالة باسم "العقید أنور   ووقّع ،الرسالة من الشرطة أن تفعل شیئا

 ". رسالن

باللغة العربیة متبوعة بالنسخة المترجمة. وقالت المفتشة إنھا طلبت ترجمة الرسالة للتأكد من أن الترجمة   تم عرض الرسالة األصلیة
أن  بدأت القاضي كیربر في قراءة الرسالة وأخبرت المترجم ب وفي الرسالة.   ورد مطابقة لما  كانتلشرطة التي قامت بھا االمباشرة 

 الترجمة. إذا كان ھناك خطأ في یوقفھا 

رأى  ونظر خارج النافذة، حیث كانت إحدى الحوادث التي ذُِكرت في الرسالة تتعلق بزیارة المتھم أنور لعیادة طبیب األسنان. 
 ً . ثم وجد  یتعقبھ أحدطبیب األسنان، لم یكن عیادة  عندما غادر وأنھم من أجھزة المخابرات السوریة. ب افترض ف  ینظرون، أشخاصا

في  اآلخر نزل  بینمامحطة قبلھ ب نزل أحدھما  والقطار معھ.  واستقّال یادة طبیب األسنان ومحطة قطار المدینة. شخصین واقفین بین ع
متوقفة   یة اللون عندما وصل إلى منزلھ، رأى سیارة زیتون و . وتعقّبھ ذلك الشخص قلیالً ثم توارى عن األنظارنفس المحطة معھ.  

  المتھماقترب ف.  أنور  المتھم رجل ذو لحیة خفیفة بدأ یتكلم على ھاتفھ لحظة رؤیتھ ل   كان داخل السیارةوبالقرب من مكان إقامتھ. 
 . تبینما كانت السیارة قد تحرك من السیارة لرؤیة رقم لوحة السیارة  أنور
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عبر   ن یتحدثاقبل أ سوریین یراقبانھحیث كان شخصان بدیا   ،في مخیم لالجئین في ألمانیا وقعتحادثة أخرى  وذُِكَرت في الرسالة  
 الھاتف. 

 شھادة بیترا بیكر

ست منظمة غیر حكومیة تدعم األطفال السوریین الالجئین. وكانت قد عاشت في  عاماً، ھي من أسّ  57بیترا بیكر، البالغة من العمر 
في السفارة األلمانیة في    الخدمات اللغویةفي السابق، كانت رئیسة و عاماً حیث درست العلوم السیاسیة في البلد.  14سوریا لمدة 

  2012غادرت سوریا في عام و.  ) SWP(  واألمنیةالسوري في المعھد األلماني للشؤون الدولیة   النزاع حول ثاً بحأجرت دمشق و
 بسبب الحرب. 

بسبب خبرتھ في سوریا   االلتقاء بھنھ كان من المثیر لالھتمام إقالت و التقت بیكر مع المتھم أنور عندما كان منحازاً للمعارضة. 
  الكنھوإلى السلطات األلمانیة،   ھحجب االسم] أوصیا ب ] وابنتھ [تم حجب االسم م  ت بیكر إن [ ت قالو وكانت تبحث عن شریك حواري. 

 أفراداً آخرین. م ربما یكونون الحقاً أنھ ت أضاف

طلب منھا أن تطلب من مكتب تسجیل األجانب مساعدتھ، ولكن المكتب اقترح أن یطلب المساعدة من    أنور المتھمذكرت بیكر أن 
 ر التفاصیل الدقیقة لھذا الحادث. ◌ّ مكتب الشرطة الجنائیة الحكومي في برلین. وذكرت بیكر أنھا ال تستطیع تذك

مذبحة الحولة وأنھ كان تحت  عن صرة. كما أخبرھا ، وأجھزة المخابرات والن 2012-2011أبلغ المتھم أنور بیكر عن األحداث في 
 دت عائلتھ. ضغط ألن المخابرات ھدّ 

 لم یخبِر بیكر عن طبیعة عملھ مع النظام. 

سألت القاضي بیكر عن انطباعاتھا بشأن نقاشاتھا مع المتھم أنور، فأجابت بیكر أنھ عندما تتحدث باحثة مع أفراد حول ما حدث في  
 قال لھا. أن تكون التصریحات صحیحة أو خاطئة، ولم تكن متأكدة مما یُ  50-50سوریا، ھناك فرصة 

 وذكرت بیكر أن المتھم أنور كان قد اتصل بھا وطلب المساعدة وقال إن المخابرات السوریة تراقبھ. 

األنظار إلى وضع  ونھا "أم السوریین"، ألنھا تتحدث لھجتھم، وتساعدھم وتلفت تحدثت بیكر عن خلفیتھا، مشیرة إلى أن الناس یسمّ 
 الالجئین السوریین.

ا إذا كانت تعرف طبیعة عملھ مع أجھزة  قالت بیكر إنھا كانت قلقة ألن المتھم أنور عمل مع أجھزة المخابرات. وعندما ُسئلت عمّ 
 الجرائم بالضبط. المخابرات، اعترفت بأن الجرائم تُرتكب في قطاع مثل أجھزة المخابرات، لكنھا ال تستطیع تحدید نوع تلك 

 ا إذا كانت تعرف كیف جاء المتھم أنور إلى ألمانیا، قالت ال. عندما ُسِئلت عمّ 

كان المتھم أنور قد اتصل مع بیكر في مناسبة أخرى وطلب منھا مقابلتھ وزوجتھ في مقھى. وطلب مساعدة بیكر في جلب ابنتھ إلى  
لحقت بھا زوجة المتھم أنور وسألتھا  فأصر. فرفضت بیكر، وتركت الطاولة، ھ ألمانیا. وذكرت بیكر أنھا ال تستطیع المساعدة، لكّن 

 بیكر. خیبة أمل لدى والذي أثار ریبة مر األ  "حسناً، كم المبلغ الذي تریدینھ؟"

  ، فأجابت بیكر بأن النظام كان2012، بیكر عن استقرار النظام في عام طراف المدعیةاأل يممثلأحد  سأل المحامي باتریك كروكر، 
تحت الضغط. وسأل كروكر ما إذا كانت تعرف عن دور أجھزة المخابرات في سوریا، وأكدت بیكر معرفتھا، مشیرة إلى أن ھذا  

 كان أمراً معلوماً لدى الناس في سوریا.

األلماني   بأسالیب التعذیب في سوریا، فذكرت بیكر بعض األسالیب مثل الفلقة، والكرسي سأل المحامي كروكر ما إذا كانت على علمٍ 
 أیضاً، قالت بیكر نعم.  2011والضرب حتى الموت. وعندما ُسئِلت عما إذا كان ھذا قد حدث قبل عام 

كون على استعداد للذھاب إلى الشرطة  ت بیكر س تا إذا كان ي الدفاع عن المتھم أنور، عمّ سأل المحامي مایكل بوكیر، وھو أحد محامَی 
 أجابت بأنھا قد تفعل ذلك فقط إذا كانت خبیرة في الشؤون اإلسرائیلیة. فالموساد.  تم مالحقتھ من قبلت معھ إذا شعر أنھ 

م أنور.  سأل المحامي بوكیر ما إذا كانت بیكر قد أحضرت معھا السلطات األلمانیة إلى اجتماعاتھا المرتبة مع المتھم أنور دون عل
قالت إنھا ال  ف). BNDباإلشارة إلى سلطات مثل جھاز المخابرات الفیدرالي األلماني ( ذلك فطلبت بیكر توضیحاً، وأوضح بوكیر 

ئاً  تتذكر شی  لھا أالّ ، وتساءل كیف جھاز المخابرات الفیدرالي األلمانير على أنھ كان یتحدث عن ی بوك أّكد . ئاً من ھذا القبیلتتذكر شی 
 أي حالة من ھذا القبیل. . وأكدت بیكر أنھا ال تتذكر لقبیلمن ھذا ا
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بیكر توضیحاً للسؤال، وأعطى بوكیر مثاالً من   تّنة والعلویین وتأثیر ذلك على السلطة في سوریا. فطلب سأل المحامي بوكیر عن السُ 
% من  70، كان عدد السكان یتكون من حوالي 2011الماضي على الكاثولیك في أوروبا. فأجابت بیكر وذكرت أنھ حتى بدایة عام 

جھزة األمن  احتل العلویون مناصب رئیسیة حیث قام والد بشار األسد (حافظ) ببناء أو% من العلویین. 12- 10ّنة وحوالي السُ 
 بحیث ال تلعب الطوائف األخرى دوراً كبیراً. على ھذا النحو واالستخبارات 

ة كانوا یسیطرون  ّن سأل المحامي بوكیر عن السیاق التاریخي فیما یتعلق بالسلطة غیر المتكافئة بین الطائفتین. فأجابت بیكر بأن السُ 
 كم حزب البعث. ر بعد حُ ، األمر الذي تغّی على االقتصاد في الغالب حتى الخمسینیات من القرن الماضي

في الحیاة   تأثیر مھم  ذلك بیكر لیس ل تي وعلوي في الحیاة الطبیعیة. قال ّن سُ  یلتقيسأل المحامي بوكیر كیف یكون األمر عندما 
ة كانوا  ّن لھ. وأضافت أن السُ  موالین بقونی  بحیثاألخرى في النظام،  یدمج الطوائف واإلثنیاتالحكم كان نظام حیث .  الطبیعیة

 أكثر من غیرھم. یخضعون لرقابة 

بیكر إنھ صھر بشار األسد،   ت ، ما إذا كانت تعرف آصف شوكت. قال األطراف المدعیةسأل المحامي أندریاس شولز، أحد ممثلي 
بیكر أن ھذه   ت أجاب فلنظام،  لیا في اة آخرین لدیھم مناصب عُ ّن شولز ما إذا كانت تعرف سُ  وسألوأنھ شخصیة مھمة في النظام.  

ام  غیر العلویین في النظتعیین یتم ووالء للنظام.  الشخص  ىلد یكون لعلویین، ألن أھم شيء ھو أن ا ِحكراً على المناصب لیست  
بیكر بنعم، فأجابت ارتكبوا جرائم، من السّنة مّمن ا إذا كانت تعرف قادة آخرین لت عمّ عندما ُسِئ ود. للحفاظ على االستقرار في البل

 لكنھا قالت إنھا ال تستطیع إعطاء أمثلة في الوقت الحالي. 

قالت  ف، عملھابیكر عن عدد األفراد الذین كانوا یعملون في السفارة األلمانیة في دمشق خالل فترة سؤاالً إلى المحامي شولز  وّجھ 
ً ھ، مشیرت ، لكن القاضي قاطعاز المخابرات الفیدرالي األلمانيجھقابلت شخصاً من  كانت قد  شولز بیكر إذا  سأل . و 40 إلى أنھ   تا

 ]. بالموضوع  صلة لم یكن للسؤال  خرج عن المسار [

 بیكر نعم.  ت فقالالبني وقضیتھ أثناء عملھا في السفارة األلمانیة في دمشق،   أنور المتھمسأل المحامي كروكر إذا كانت بیكر تعرف 

بیكر إن ھناك العدید من الذین بدأوا   ت قالف  ،من السّنة ا إذا كان ھناك قادة منشقون آخرونعمّ  كلینجیاسبیر األقدم سأل المدعي العام 
قالت بیكر نعم.  ف ،تحدثت مع منشقین آخرینقد ا إذا كانت  كلینج عم وسأل  . 2011یولیو تموز/یونیو وحزیران/في االنشقاق في  

كر بعض أسماء األفراد  ا إذا كانت تستطیع ذِ ھا كلینج عمّ وسألتركیا وألمانیا.  في بیكر  تلت أین تحدثت معھم، قال عندما ُسِئ و
 ر ذلك.تذكّ أن ت الموجودین اآلن في ألمانیا، لكن بیكر قالت إنھا ال تستطیع 

 صباحاً.   11:45ُرفِعت الجلسة في الساعة 

 صباحاً. 9:30الساعة  2020 ،أیار/مایو 27ستكون المحاكمة التالیة في 

 
 


