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 محاكمة أنور رسالن 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  15التقریر 

 2020، اكتوبر  8و7و  6تواریخ الجلسات: 

  
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 2020تشرین األول/أكتوبر،  6 –الیوم الخامس والثالثون للمحاكمة  

عاماً یعیش في ألمانیا، كشاھد أمام المحكمة. ووصف اعتقالھ من قبل المخابرات   52مثل أحد المدٍعین، وھو رجل یبلغ من العمر 
، والمفقود منذ  251، واقتید إلى الفرع 2012یو السوریة وكذلك البحث عن شقیقھ، الطبیب الذي اعتقلتھ المخابرات في تموز/یول 

جثة   251ذلك الحین. وأنفقت عائلتھ مبالغ طائلة من أجل الحصول على معلومات من المسؤولین عن مصیر شقیقھ. قّدم الفرع 
یثیرون الشجار  شخص غریب للعائلة، مدعیاً أنھا جثة شقیق الشاھد. وعندما رفضوا الجثة، تعّرضوا للتھدید. كما كان السّجانون 

 بین المعتقلین. 

 

 2020تشرین األول/أكتوبر،  7 –الیوم السادس والثالثون للمحاكمة  

ُسمح للشاھد بإخفاء اسمھ بسبب مخاوف بشأن سالمة عائلتھ في سوریا. غیر أن محامي الدفاع أشار إلى أنھ لم یُخِف ھویتھ  
لمحكمة مخالفاً أمر المحكمة. وأّكد شھادة ابن عمھ حول البحث عن  خارج قاعة المحكمة وذكر الحقاً اسم الشاھد بالكامل في ا

وترتیب لقاء مع    251أخیھ/ابن عمھ وقّدم مزیداً من المعلومات حول جھات االتصال التي استخدمتھا العائلة للوصول إلى الفرع 
جثة ووقف البحث. كما تحّدث الشاھد   . وخالل أحد اللقاءات، حثھ أنور على أخذ أي 251أنور رسالن. وتحّدث عن زیارتین للفرع 

عن عدد ال یحصى من الجثث في مشفیي تشرین وحرستا مع أرقام ورموز على صدورھم وتظھر علیھم عالمات التعذیب وكذلك  
 آثار طلقات ناریة في رؤوسھم. 

 

قرأ محامي أنور إفادة قصیرة، مؤكداً أنھ تم االتصال بأنور بشأن الشخص المفقود، لكنھ نفى أن یكون لدیھ أي معلومات تتعلق  
 بمكان وجوده أو أنھ التقى بالشاھد. 

 

 2020تشرین األول/أكتوبر،  8 – الیوم السابع والثالثون للمحاكمة 

عاماً، كشاھد وخبیر لتقدیم معلومات حول خلفیة التغییرات في المجتمع   52 ظھر كریستوف رویتر، صحفي ألماني یبلغ من العمر
. كما أدلى بشھادتھ حول سیاق ومحتوى مقابلتین أجراھما مع  2011المدني وكذلك داخل جھاز المخابرات في سوریا منذ عام 

ً 2015و  2012أنور رسالن في   فكرة عن دوافع أنور لالنشقاق ورأیھ  ، والذي قال إن لدیھ ذاكرة فوتوغرافیة. وقّدم رویتر أیضا
حول أجھزة المخابرات السوریة، بناًء على كیفیة ظھور أنور في ھذه المقابالت وكذلك بناًء على إفادات مؤیدة من مصادر أخرى.  

والمخابرات    جزءاً منھا) ھي أنھا كانت أقل وحشیة من المخابرات الجویة 251وقال إن سمعة المخابرات العامة (التي كان الفرع 
العسكریة سیئة السمعة. وأخبره أنور كیف شنّت الحكومة السوریة ھجمات ضد نفسھا وألقت باللوم فیھا على تنظیمات جھادیة  

 2020تشرین األول/أكتوبر  6 – لمحاكمة ل  الخامس والثالثون الیوم لتصویر نفسھا على أنھا الضحیة.
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 یجر.ار  ،عيومثل المحامي بیسلر محامي المدّ   1. وسائل اإلعالممن    ممثلینأشخاص و  ستة صباحاً بحضور    9:30بدأت الجلسة الساعة  

 [ُحجب االسم]   P17شھادة 

P17  ،تمت تالوة  و. بانزكان برفقتھ محامیھ السید  وعاماً ویعمل مؤلفاً ویعیش في ألمانیا،    52رجل یبلغ من العمر  ھو  ، أحد المدعین
 بحقوقھ كشاھد.  P17المواد الخاصة بتذكیر الشاھد 

 القاضي كیربر استجواب من قبل  

أنھ لیس شاھداً ولكنھ    P17. أوضح  وعالقتھ بالنظام  النظام السوري في  تقدیم معلومات عن شخصھ ومنصبھ    P17طلبت كیربر من  
المفقود] وعدم تقدیم أي معلومات عن مكان وجوده. وأضاف أنھ بحسب معلوماتھ، فإن    P17شقیقھ [شقیق    باعتقال  أنور ھم  . واتّ عٍ مدّ 

عالقتھ بالنظام    ستكونبالنظر إلى ذلك،    P17قال  وحتى الموت.  مسؤول عن قتل شقیقھ، بمعنى أن أنور مسؤول عن تعذیب شقیقھ    أنور
 اضحة. و

ھ تم اعتقالھ بشكل تعسفي مرتین، إن   P17قال  فح علیھ. طرَ تي تُ ة الأن یجیب على األسئل   ینبغي  شاھد،بصفتھ أنھ    P17أخبرت كیربر  
  اً على ھداشكان  قال إنھ في المرتین  و المخابرات العسكریة.    شعبةأخرى على ید "ما یسمى"  ومرة    إدارة المخابرات الجویة مرة على ید  

 تعذیب تعسفي وفظائع جسیمة لم یرھا من قبل. 

 وشارك في مظاھرات.  مؤلّف . قال ألنھ P17سألت كیربر لماذا تم القبض على  

حتى    2012  أیار/مایو  3المخابرات الجویة "التعسفیة" من    إدارةھ اعتقل للمرة األولى من  إن   P17قال  سألت كیربر متى تم اعتقالھ.  
 . 2012 تموز/یولیو،  29حتى  2012، تموز/یولیو ] 16[ 17، والمرة الثانیة من 2012 أیار/مایو 10

 ھ رأى جثثاً في الممرات. إن  P17قال كانت تجربتھ.  وكیفعّما حدث  P17أرادت كیربر التحدث عن االعتقال الثاني وسألت 

ب الماء  كِ یحدث أثناء اعتقالھ الثاني. وھناك رأى كیف سُ ھ كان في مطار حماة، لكن ھذا لم  إن   P17قال  سألت كیربر أین حدث ذلك.  
 دوب على ظھره. أثناء اعتقالھ األول، تعرض ھو نفسھ للتعذیب ورأى جمیع جیرانھ الّن والساخن على امرأة. 

ض للضرب  تعرّ و.  في المرة األولى ھ تعرض للتعذیب في سیارة أثناء اعتقالھ  إن   P17قال  فوصف اعتقالھ.    P17طلبت كیربر من  
م وبداخلھا  4x5  ھ ُوضع في غرفة مساحتھاإن   P17قال  و على یدیھ وظھره، فكان ظھره ینزف عند وصولھم إلى السجن.    بالكوابل
قدر قلیل جداً من  ھ لم یكن ھناك سوى  إن   P17قال  و.  یحتضرالبعض اآلخر  كان  بعضھم على قید الحیاة، وكان  شخصاً،    75حوالي  
ھ لم یُسمح لھم  إن  P17قال كافیة إلنسان.  لم تكن قال إن كمیة الطعام في المساء و، قطعة خبز وأربع حبات زیتون في الصباح. الطعام

 عتقلین إنھ ُسمح للم  قال و وھم في طریقھم إلى المرحاض.    وحشي لضرب    نضوتعرّ كانوا ی باستخدام المرحاض إال مرة واحدة في الیوم و
ي طریقھ إلى المرحاض رأى سبع  ھ فإن   P17قال  و .  كانت قذرة   ن المیاه حول المرحاضإثواٍن فقط، و  10باستخدام المرحاض لمدة  

حف الشرق األوسط" في لندن  تحت التعذیب وشخصین معلقین من السقف، ربما على وشك الموت. وقال إن "صُ   جثث ألشخاص قضوا 
 ً مراسلون  منظمة  فقد حصل اعتقالھ على تغطیة من قبل  ،  P17ضیتھ وقضیة الدكتور أحمد طالب الكردي. وبحسب  عن ق  تحدثت أیضا

 . بال حدود 

شھد   لكنھ ض للتعذیب خالل فترة اعتقالھ الثانیة، وھ لم یتعرّ إن  P17قال . أكبر قیمة ھي ذات   P17قالت كیربر إن الخبرات المباشرة لـ 
 . وِجز تعذیباً، ویمكنھ كتابة كتاب كامل حول ھذا الموضوع ولكنھ سی 

ً   ھو أكبرھمو  والدخمسة أ ُرِزق ب   والده   إن   P17قال  اء.  أشقّ أن لدیھ  عٍ بسبب أخیھ ومدّ   P17قالت كیربر إن   درس االقتصاد  و.  سنا
بسبب كل الفساد   2007األوبرا لكنھ استقال من وظیفتھ في عام  دار كان رئیس اإلدارة في ووحصل على ماجستیر في علوم اإلدارة. 

ً نشر كتابین ومقاالت وصحفوالمشاركة في الفساد.    غب في یر  ھ عاد إلى مسقط رأسھ ألنھ لم إن   P17قال  و ھناك.     ھ إن   P17قال  و.  ا
ووالدتھ سنیة وزوجتھ    اوالده إسماعیلی فقد كان  عیش تحت سقف واحد:  ت   عرقیاً وأن ثالثة أعراق مختلفة كانت   ة متنوع  عائلة ینحدر من  

ُحجب  ج شقیقھ [ تخرّ وعائلتھ متنوعة ثقافیاً وأنھم جمیعاً أطباء.  إن  P17قال .  زوجتھ من الطائفة العلویة  شقیقات إسماعیلیین و صھره و
 . دفعتھ وكان ترتیبھ األول في ] 2012مفقود منذ وھو ، االسم

  P17متنوعة سیاسیاً أیضاً وما إذا كان ھناك معارضون وكذلك مؤیدون للنظام. قال    P17أرادت كیربر معرفة ما إذا كانت عائلة  
 ر أن كل فرد في عائلتھ ضد النظام. إلى جانب النظام وكرّ لیقف  ھناك أي شخص لدیھ أدنى سبب  لیسنھ إنھم جمیعاً ضد النظام وأ

إن شقیقھ أراد الذھاب إلى الوالیات    P17یعمل. قال  كان  [المفقود] وأین    P17سألت كیربر عن المنصب الذي كان یشغلھ شقیق  
  95  بدرجةالمتحدة لمواصلة دراستھ، لذلك سافروا إلى األردن لیقوم شقیقھ بإجراء اختبار للذھاب إلى الوالیات المتحدة والذي اجتازه  

 
 لم یكن ھناك صحفي معتمد ناطق بالعربیة طلب الحصول على الترجمة.  1
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لقلب) في مشفى  الباطني (أمراض االطب  بدأ العمل في قسم  و رأیھ.    P17ر شقیق  قبل رحیلھ غّی   ،األثناء  تلك في    ولكن .  100من  
مع    تشاجر أنھ  إن شقیقھ أخبره ب   P17  لدى المخابرات السوریة. قال خبر  ، وھو طبیب ومُ في تلك الفترة عاش مع إیاد شباطوالمجتھد. 

في السكن إیاد شباط] ألن إیاد شباط كان یؤید   المفقود ورفیقھ   P17جادال [شقیق  ت   حیث رفیقھ في الشقة، وذلك قبل یومین من اعتقالھ. 
إنھم سمعوا من أطباء في نفس المستشفى أن    P17ذلك. قال  یعارض  المفقود]    P17"القضاء" على المتظاھرین السلمیین وكان [شقیق  

م اعتقال شقیقھ في الفرع  ت   وعندھالدیھ صالت مباشرة بأجھزة المخابرات، عن ھذا األمر.  كانت  إیاد شباط أخبر مدیر المستشفى، الذي  
251 . 

؛ حیث قُبض على  من قبیل المصادفة  إنھ تم القبض علیھ وعلى شقیقھ في نفس الیوم  P17عن ھذا. قال    P17سألت كیربر كیف عرف  
P17    القبض    في المرة األولى بعد إلقاءو أمن الدولة بدمشق.    إدارة من قبل المخابرات العسكریة في [ُحجبت المعلومات] وشقیقھ من قبل

إن شقیقھ    P17قال  و.  معتقالً   ألنھ ھو نفسھ كان] على معلوماتھ،  P17خوتھ یبحثون عنھ، ومن ھنا حصل [إ، كان  P17على شقیق  
من المحكمة االستماع إلى    P17طلب  و لمعلومات].  ُحجبت احالیاً في [ موجود  االسم] یمكنھ تقدیم المزید من المعلومات، وھو    جب [حُ 

ً ] طبیب P17[شقیق  وكان  .  عٍ شاھد ومدّ بصفتھ  أخیھ   یمكنھ    شقیقھ   إن   P17قال  و خدم في الجیش وشاھد الكثیر الكثیر من األشیاء.    ا
 التوضیح بشكل أفضل. 

  جب ن البحث عن أخیھما [حُ وسألتھ عّما إذا كان شقیقھ [ُحجب االسم] قد أخبره ع  ااآلن بصفتھ شاھد P17قالت كیربر إنھ تم استدعاء 
 ذلك.   P17فأكد االسم].  

البحث    عّما إذا كان أفراد العائلة اآلخرین مثل [ُحجب االسم] قد شاركوا أیضاً في البحث واإلبالغ عن  P17تدّخل القاضي فیدنیر وسأل  
 . برفقة شقیقھذلك، وأضاف أن ابن عمھ كان  P17أكد فالمفقود].  P17] عن جثة [شقیق P17[شقیق   الذي أجراه

 ذلك.  P17نفسھ قد حاول البحث عن شقیقھ. فأكد   P17سألت كیربر عّما إذا كان 

  P17على الفیسبوك الذي أخبر    2إنھ اتصل بأبي أكرم [اسم مستعار]   P17. قال  P17سألت كیربر عن نوع المحاوالت التي قام بھا  
 . 251وشقیقھ عن اللحظات األخیرة لشقیقھما [المفقود] في الفرع 

ذلك وقال إن شقیقھ [ُحجب االسم] كان جزءاً من    P17سألت كیربر عّما إذا كانت ھذه ھي الدردشة الموجودة في ملف القضیة. فأكد  
 . تالوتھا وسأل القضاة عّما إذا كان ینبغي علیھ ، الدردشة ألنھ طبیب

ُحجب  یُدعى [   عتقلمحیث قام  ض للضرب.  أكرم] أخبرھم أن شقیقھم قد تعرّ   ا إن [أب   P17أن یلّخص األمر. قال    P17  من   كیربر  طلبت 
أكرم] من قبل [ُحجب االسم]،    يثم تم استدعاء [أب   ،لتناول اإلفطار وضربھ  P17شقیق    بإیقاظ")]  D1"  اسم ب   یُشار إلیھ اختصاراً االسم (

.  ةطبیعی   یتةمات مقد  المفقود]    P17لتوقیع على إعالن بأن [شقیق  اأكرم]    ي[أب   الذي طلب منمن صافیتا،    251موظف في الفرع  
  P17اختفى. قال  قد  أكرم]    ا كذلك أنھ قیل لھ أن [أب   P17المفقود، تم تركیب أجھزة تھویة في السجن. وذكر    P17بعد وفاة شقیق  و

حول وفاة    مخابرات لتغطیة المعلومات الحقیقیة"لعبة" من قبل المجرد  إنھ غیر متأكد مما إذا كانت المعلومات موثوقة، فقد تكون كلھا  
ُحجب  [  معكان [أبو أكرم] قد اتصل  وض شقیقھ للتعذیب واإلیذاء.  كذلك إن العدید من [المعتقلین] شھدوا على تعرّ   P17  شقیقھ. وقال

[في األردن] عن طریق شخص آخر لسؤالھ عن شقیق    رسالن ")] الذي كان على اتصال مع أنور  C3"  باسم یُشار إلیھ اختصاراً  (  االسم
P17 ّى [. تلقC3  فید بأن شقیق  تُ رسالن  ] معلومات مباشرة من أنورP17    قال  وعلى األرجح تحت التعذیب.  ماتP17    إنھ رأى أحد

قال    . 251قائمة بأسماء القتلى وعدد جثثھم من الفرع    قام بتسریبوكان قد على شاشة التلفزیون.   251الفرع  الخدمة في  الفارین من  
P17    71إنھ غیر متأكد مما إذا كانت ھذه القائمة مصدراً موثوقاً بھ، لكنھا تحتوي أیضاً على اسم شقیقھ المفقود مدرجاً تحت الرقم  .

  P17لھم دائماً إن [شقیق    كان یقال  لكنو،  من خالل جھات االتصال الخاصة بھم  تالعائلة الحصول على مزید من المعلوماثم حاولت  
أخبرھم موظف في األمم المتحدة كان على اتصال  ووالتوقف عن السؤال عنھ.    إن علیھم [العائلة] التزام الھدوء،المفقود] قد مات، و

]،  ت جثتھ [إلى العائلةملّ المفقود] قائلة إنھ قُتل وسُ   P17مكان [شقیق    ھم إجابة عنی لإكومة السوریة أرسلت  أن الححینھا  بأصدقاء العائلة  
تبع ی ،  251، أخبره شقیقھ [ُحجب االسم] أنھ عندما ذھب إلى موظف في الفرع  في المقابلإنھ    P17قال    . لم یتم تسلیمھاالجثة    غیر أن

 ً الجثة، قیل لھ إنھ    P17عندما لم یقبل شقیق  و  شقیقھم.جثة    رھ جثة غی ، أخبره أن شقیقھم قُتل وحاول تسلیممباشرة  رسالنألنور    إداریا
عرف ما  كان سی وثانیاً،    ،ویعرف كیفیة التعرف على شخص میتفي المقام األول،  یجب أن یلقي نظرة فاحصة، لكنھ أجاب أنھ طبیب  

أن "العقید" أنور قال إنھ یجب أن یذھب    251للتھدید وأبلغھ موظفو الفرع    P17ض شقیق  شقیقھ المفقود. ثم تعرّ ل  ت الجثة تعود إذا كان 
طلبھ    P17ر  كرّ وفي النھایة،  مع ابن عمھم.    شقیقھمھذا ھو المكان الذي بحثوا فیھ عن  وتشرین.  حرستا ومشفیي  إلى غرف التبرید في  

 ". فائقة األھمیةمعلومات "من ال قدر أكبر   التفاصیل ولدیھألنھ یعرف المزید من عیا ومدّ  ا شاھدبصفتھ [ُحجب االسم]   شقیقھ باستدعاء

[عائلة   تواصلت  قال  P17سألت كیربر كیف  أنور رسالن.  البحث عن شقیقھم    P17] مع  إن شقیقھ [ُحجب االسم/الذي شارك في 
 المفقود] كان ضابطاً في الجیش. 

 
 الحقاً إن ھذا الشخص استخدم اسماً وھمیاً إلخفاء ھویتھ الحقیقیة.  P17مالحظة من مراقب المحاكمة: قال  2
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عّما إذا كان ھناك أفراد من العائلة من    تفي جھاز المخابرات، وسأل  قالت كیربر إن لیس كل فرد من أفراد الجیش ھو تلقائیاً عضو
، وقام شقیقھ وابن  د من العائلة من ذوي الرتب الرفیعةوجود أفرا  P17  ر. نفىأنواالتصال ب ممن قاموا ب   ب العسكریة الرفیعةذوي الرت 

ً  P17عمھ فقط بترتیب االتصال. قال  المخابرات العامة لسنوات عدیدة، ومع ذلك   إدارةفي  متقاعداً  إن أحد أبناء عم والده كان ضابطا
النظام وقال  التي یتبعھا سالیب األم لمحة عامة عن ومع ذلك، قدّ .  قد اتصلت بھعلى المساعدة، على الرغم من أن األسرة   لم یكن قادراً 

 إنھ من الشائع أن یحصل المعتقلون على أرقام ثم یتم نسیانھم لعقود. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

خصي وما إذا  لم یكن بحاجة إلى استراحة، طلب منھ القاضي فیدنیر تقدیم بعض المعلومات األساسیة عن تطوره الش   P17نظراً ألن  
المعارضة.   من  أنھ جزء  یشعر  عام    P17أكد  فكان  اعتقل  إنھ  وقال  المعارضة  إلى  ینتمي  المخابرات    1990أنھ  "جھاز  قبل  من 

 التعسفي". 

ذلك وقال إنھ عندما ترك عملھ، بدأ في المشاركة في المظاھرات    P17تحدیداً. فأكد    1991سأل فیدنیر عّما إذا كان ھذا قد حدث في عام  
 تابة التقاریر وتنسیق المظاھرات. وك

 . 2011في عام  P17سأل فیدنیر متى حدث ھذا. قال 

  تجربة   لدیھ إنھ    P17في المشاركة في المظاھرات وإذا كان األمر كذلك، فمتى وأین. قال    تجربة   P17سأل فیدنیر عّما إذا كان لدى  
في المشاركة في المظاھرات وأن المظاھرات كانت دائماً سلمیة. قال إنھ حتى "مجرم الحرب" األسد اعترف بعدم وجود أسلحة في  

إلى ركن من أركان العنف العرقي" بوسائل    بالمظاھرات دفع  ال في "  اً كبیر  اً دور  لعباألشھر الستة األولى. إال أن "الجھاز األمني"  
 ق النار على المتظاھرین. مختلفة، كان أحدھا إطال 

إن الجمیع في سوریا یعرف أن المتظاھرین السلمیین   P17قد شھد ھذا بنفسھ أو كیف عرف عنھ. قال  P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 
شھید"، قُتل في دمشق، كما تم إطالق النار على أشخاص  ال]، "ُحجب االسم، [ ةطفولال  اء صدقأحد أإن    P17. قال  تعّرضوا إلطالق نارقد  

 لحكومیة. تابعة لأثناء جنازتھ باستخدام أسلحة ناریة  

.  فعالً   إنھ شارك في المظاھرات   P17قد شارك في المظاھرات بنفسھ، وإذا كان األمر كذلك، فأین. قال    P17سأل فیدنیر عّما إذا كان  
وأراد النظام أن    ، ألقلیاتمن تنظیم ا] ألن تلك كانت مظاھرات  ُحجبت المعلومات ق" في [ومع ذلك، لم یكن ھناك "عنف واسع النطا

التي نظمتھا  مظاھرات  التجاه    ة(الحكومة) ودود   كانتھذا السبب  ولأن توقفھا.  [على الحكومة]  ة یقومون بثورة یجب  ّن ج أن السُ یروّ 
 . نفسھا األقلیات، حتى ال تناقض الحكومة 

 ذلك.  P17قد اعتُِقل بالقرب من مطار أثناء اعتقالھ األول. فأكد  P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 

إنھ تم استدعاء    P17قد رأى جثثاً في الزنزانة وطلب منھ التحدث عن اعتقالھ األول. قال    P17ثم أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
شخصاً. وعادة ما كانوا [المعتقلین] یتعرضون للتعذیب في الممرات.    70المعتقلین للتحقیق معھم وتم إخراجھم من غرفة تضم حوالي  

ً سمع صراخكان ی كذلك إنھ    P17". قال  بمعنى الكلمةكان وحشاً  وكان ھناك جالد یُدعى سومر "   وفي غرف التحقیق، ً وأصوات   ا ورأى    ا
 في طریقھ إلى المرحاض. جثثاً 

إنھ رأى العدید من األشخاص    P17حیث قال    2019من عام    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةلدى    P17أشار فیدنیر إلى إفادة  
ً   70ھناك ما یقرب من    ھ كان وأن یحتضرون   رك في الزنازین عن قصد  تُ ت كانت  وأن الجثث    م 4×4في زنزانة تبلغ مساحتھا    شخصا

تستند   انطباعاتھأراد التأكید على أن  ذلك، ولكنھ    P17أكد  فعّما إذا كان ھذا صحیحاً.    P17فیدنیر  سأل  و   .إلى ثالثة أیام  یومینلمدة  
ي طریقھ إلى  ركت فیھا الجثث التي رآھا فثواٍن في طریقھ إلى المرحاض، لذلك ال یمكنھ تحدید المدة التي تُ   10إلى إطار زمني یبلغ  

 المرحاض. 

تال في زنزانتھ ولم یأخذھما الحراس إال بعد  ذلك موضحاً أن شخصین قُ  P17سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك جثث في الزنزانة. فأكد 
 ساعة.  12

 ذلك.  P17. نفى رسالن معرفة شخصیةعّما إذا كان یعرف أنور  P17وسأل   P17أراد فیدنیر العودة إلى شقیق 

إنھ یتھم أنور ألنھ كان رئیس    P17أن یشرح سبب اتھامھ ألنور رسالن بالمسؤولیة عن مصیر أخیھ. قال    P17طلب فیدنیر من  
قال  و.  انشقاقھ   قبل وبعد  شقیقھم معلومات عن وفاة  الذي قدّ   ] كذلك ھو الشخصشقیقھ. وكان [أنور   اعتقالأثناء    251التحقیق في الفرع  

P17    :یُشار إلیھ اختصاراً باسم (  ُحجب االسم، [ 251أحد الموظفین في الفرع  قام  إنھ یستطیع تقدیم معلومات أكثر حساسیة  "C1  "
ً قراءة أفضل)]، الذي كان تیسیر ل ً  P17 ة عم ةألنور رسالن ومتزوجاً من ابن  یتبع إداریا  . 251بتھریب معلومات من الفرع  ، أیضا
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]، ضابط  C1إنھم حصلوا على ھذه المعلومات من [  P17تفصیل (تحدید) المعلومات الواردة من أنور. قال    P17طلب فیدنیر من  
أن ھذه المعلومات جاءت    P17أضاف  و.  سراً   P17بعائلة    إلفراج عنھم وكانوا على اتصالتم ا  معتقلین ، من  251في الفرع    تحقیق

 أیضاً من أنور نفسھ. 

بالضبط ما   قال  أراد فیدنیر أن یعرف  نفسھ.  أنور  الفرع    P17قالھ  أنور بصفتھ رئیس  بإعطاء    251إن    خطأال جثة  الأمر مباشرة 
[ُحجب االسم]  كان  في المستشفیات.    شقیقھمقال لھم أنور، عبر مدیر مكتبھ، أن یبحثوا عن جثة    رفضوا استالمھا،عندما  و.  لألسرة

المفقود] على األرجح مات بسبب    P17أخبره أنور أن [شقیق  وألردن،  التقى أنور في ا  قد  ])ُحجبت المعلومات[ في  (الموجود حالیاً  
 . المفرط التعذیب 

 إنھ ال یعرفھا إال معرفة سطحیة.  P17من الیوم الرابع والثالثین للمحاكمة]. قال  P16یعرف [ P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 

بأنور رسالن وأن    ُحجب االسم] التقت إن [   P17] التقت أیضاً بأنور. قال  من الیوم الرابع والثالثین  P16سأل فیدنیر عّما إذا كانت [
غیر أن ھذا  اتصل بھا للتواصل مع أنور ألنھا كانت في األردن.  حیث  ].  P16[  تواصل مع[ُحجب االسم] كان على    P17شقیق  

إنھا    P17. قال  ھامع  تواصل على    P17شقیق    یعدبعد ذلك، لم  ومنھا.   أي معلومات   حصلوا علىعدیم الفائدة ألنھم لم ی   التواصل كان
 . أحد أصدقائھ ، ھو عتقل]، صحفي ماالسم  جب ن شقیقھا [حُ إكانت جارتھ في دمشق و

إنھ تم استغالل عائلتھ للحصول على كل    P17. قال  P17أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان المال قد لعب دوراً في البحث عن شقیق  
 معلومة. 

]  P17ھ ھو [إن شقیقھ [ُحجب االسم] یمكنھ تقدیم إجابة أكثر تفصیالً على ھذا السؤال، ألن   P17سأل فیدنیر متى دفعوا المال ولمن. قال  
 . 2014سوریا في عام نفسھ غادر 

إن جمیع األشخاص الذین عرضوا المساعدة یطلبون    P17الشخصیة عن المبالغ المدفوعة. قال    P17أراد فیدنیر معرفة معلومات  
ال  إنھ ال یعرف لمن دفعوا الم  P17سوریة]. قال  اللیرة  بالدائماً مبلغاً معیناً من المال. ال یعرف أي تفاصیل لكن األسرة دفعت المالیین [

 طریق مسدود. تصطدم ب  وأن كل الجھود كانت  یینأو أي تفاصیل أخرى. ومع ذلك، فھو یعلم أن الوسطاء كانوا دائماً سر

 إنھ ال یعرف.   P17. قال 251سأل فیدنیر عّما إذا كانت العائلة قد دفعت مبالغ لموظفي الفرع 

إن ذلك حدث في    P17إلیھا. قال    الولوج   P17، ومتى حدثت وكیف ال یزال بإمكان  الفیسبوك  دردشةسأل فیدنیر عن كیفیة ظھور  
وأفرج عنھ. قال إنھ كان ثوریاً وكان من واجبھ    251في الفرع  أیضاً  [أبو أكرم]  اعتُقل  حیث  .  2012  دیسمبر،/كانون األول  17

بینھماأخرى بعد  إنھم لم یسمعوا شیئاً عنھ مرة    P17. قال  251في الفرع    األوضاع اإلبالغ عن   ، وُزعم أنھ  الدردشة التي دارت 
 ض للتعذیب حتى الموت. تعرّ 

فیسبوك  ال] على  ُحجب االسم اسم وھمي یستخدمھ [   " أكرم  اأب "ن  إ  P17الذین شاركوا في ھذه الدردشة. قال  عن    P17فیدنیر  سأل  
، ألنھ طبیب  P17[أبو أكرم] وكذلك شقیق  و نفسھ،    P17أن ثالثة أشخاص شاركوا في الدردشة،    P17  أضافھویتھ الحقیقیة.    إلخفاء

 الحكم على الوضع الصحي ألخیھ المفقود وفقاً لما قالھ لھم [أبو أكرم]. كان بإمكانھ وبالتالي 

] اتصل مع [أبو أكرم] بعد أن  P17ذلك، قائالً إنھ [  P17عّما إذا كان [أبو أكرم] ھو من بدأ االتصال بنفسھ. نفى    P17فیدنیر  سأل  
 [أبو أكرم].   أن ییّسر اتصالھ معالجبل  أّكاد إنھ طلب من  P17فیسبوك والتي نشرھا أّكاد الجبل. قال الشاھد إحدى منشوراتھ على 

ال    ھلو  2019مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في عام  من قبل    P17شة متاحة أثناء استجواب  سأل فیدنیر ما إذا كانت ھذه الدرد
 أول اتصال بشخص رأى شقیقھ.  بمثابة إنھ احتفظ بھذه الدردشة ألنھا كانت P17إلیھا. قال  الولوج  P17یزال بإمكان 

*** 

 3دقائق أثناء الجلسة]   10[استراحة لمدة 

*** 

 ا عّما إذا كان قد تم القبض علیھم  P17المفقود] وسأل    P17[شقیق    الحصول على إطار زمني أضیق لفترة اعتقال قال فیدنیر إنھ یرید  
 ن مختلفین. ی وأضاف أنھ تم القبض علیھم في مكانین مختلفین من قبل جھازَ ذلك،  P17أكد ففي نفس الیوم. 

 
ً وفق ،دقیقة 60 بعد فترة ال تتجاوزیُمنح المترجمون استراحة قصیرة  ، مالحظة من مراقب المحاكمة: عند ترجمة شھادة شاھد  3 للمعاییر الدولیة.   ا
عندما تتم  وبأكملھا.  المترجم خالل شھادتھ یرافق كل شاھد نفسُ  ، بھذه الطریقة ولكل شاھد.  وإنما یتناوبون حسب الوقتال یتناوب المترجمون بو

ً مسبق التقاریرترجمة على نسخة من  المترجمون  حصل، یطویلةتقاریر تالوة   دقیقة.  30-15ویتناوبون كل  ا
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 . 2012] تموز/یولیو، 16[  17في  P17 سأل فیدنیر متى تم القبض علیھما بالضبط. قال

إنھ وفقاً لمعلوماتھ،    P17حول ما حدث لشقیقھ بعد اعتقالھ وأنھ قد یموت بعد وقت قصیر من اعتقالھ. قال    P17سأل فیدنیر عّما سمعھ  
 فقد توفي شقیقھ بعد ثالثة أیام في االعتقال.

 إن صھره "فاجأه" بھذه المعلومات بعد اإلفراج عنھ من المعتقل.    P17أخبره بذلك. قال عّمن  P17فیدنیر سأل  

لمفقود] حدثت بعد یومین فقط من  إن [وفاة شقیقھ ا  P17أراد فیدنیر أن یعرف من أین جاء اإلطار الزمني یومین إلى ثالثة أیام. قال  
تم اإلفراج عنھ للتو  قد    251نفسھ كان ال یزال قید االحتجاز عندما تلقى صھره مكالمة من معتقل سابق في الفرع    P17اعتقالھ ألن  

للتعتیم  قة  إن ھذا [النقل] طری   P17ونُقل إلى [مقبرة] نجھا. قال    مفرطالمفقود] تعّرض لتعذیب    P17] أن [شقیق  P17وأخبره [صھر  
إن [  P17الجثث، فھناك مقابر جماعیة في نجھا. قال    على أثناء    P17  أشقاء أخبر    251في الفرع    4محقق ال/موظفال]  C1أیضاً 

 أن شقیقھم قد مات.  P17 اعتقال

ً تبع  ی مفتش  ھ موظف/إن   P17. قال  251خبر ال یزال في الفرع  عّما إذا كان المُ   P17فیدنیر  سأل   ال    P17ألنور رسالن، ولكن    إداریا
ً حالی  وجوده یعرف مكان   . ا

لھ عالقة  ھ  ت عم  ة إن زوج ابن   P17. قال  لھ عالقة بذلك]  C1كیف تم تیسیر اتصال العائلة بأنور رسالن وما إذا كان [  P17فیدنیر  سأل  
المفقود]، أخبرھم أنھ سیكون في الفرع   P17ھ] في المرة األولى لالستفسار عن [شقیق ت عم ة[زوج ابن  أشقاؤه بھبالفعل. عندما اتصل 

  P17  ة عم  ة بعد یومین من ھذه المكالمة الھاتفیة، أخبر زوج ابن وعلى ما یرام وسیتم إطالق سراحھ قریباً.    وضعھ كون  ی ، وس251
بضرورة التوقف عن السؤال    P17المفقود] توفي ویجب علیھم التوقف عن السؤال. ثم تم تھدید إخوة    P17أن [شقیق    P17  أشقاء

المفقود]، وفي المقابل لن یتم القبض على شقیقھم في المملكة العربیة السعودیة عند عودتھ إلى سوریا كما سیتم إطالق    P17عن [شقیق  
 في وقت أبكر.   P17سراح 

وقال إن أحد أبناء عمومتھ لھ صالت  ذلك،    P17وأنور رسالن. نفى    P17  ة عم  ة ن ھناك وسیط بین زوج ابن سأل فیدنیر عّما إذا كا
 ومقابلة موظفي أنور.   251للدخول إلى الفرع  عالقاتلدیھم  تكان ون أحد إخوتھ ضابط عسكري سابق أیضاً.  إبدمشق و

 ذلك.  P17. فأكد الفیسبوك عّما إذا كان تاریخ اعتقال شقیقھ مذكوراً أیضاً في الدردشة على  P17سأل فیدنیر 

المعتقل  أكرم] التقى بشقیقھ في    اإن [أب   P17أیضاً عن اعتقال شقیقھ. قال  یعرفھا    P17  المعلومات األخرى التي كان أراد فیدنیر معرفة  
وضربھ (ضربة واحدة).    P17شقیق  على  ]  D1[  فقد ھجم وفقا لھ،  و].  المفقود   P17  وأخبر األشقاء عن اللحظات األخیرة [لشقیق

. ثم  السّجانین  عتقلونالمفاستدعى  من فمھ،    خرج بد ی كان الزّ یتنفس ویكن  اإلفطار، لم  لتناول وجبة    P17شقیق    یقاظحاولوا إعندما  و
 . ةطبیعی   یتةأنھ مات مب أكرم] وأخبروه أن یؤكد  ا[أب   استدعواإلى الممر وبعد فترة وجیزة  P17شقیق  أخذ السجانون

إن ذلك حدث بعد یوم أو یومین من    P17عّما إذا كان شقیقھ قد كان معتقالً لبعض الوقت عندما حدث ذلك. قال    P17سأل فیدنیر  
 اعتقال شقیقھ. 

] على شاشة التلفزیون  C2نھ شاھد [ إ  P17")] وكیف تواصل معھ. قال  C2"  اً اختصاریُشار إلیھ  عن [ُحجب االسم (  P17سأل فیدنیر  
] للتحقق مما إذا كان اسم أخیھ مدرجاً  C2[  عندھا مع   تواصل إنھ    P17. قال  251حیث قال إن لدیھ أسماء أشخاص ماتوا في الفرع  

 . تلك سماءاأل في قائمة 

 عبر الواتساب.  P17]. قال C2[مع  P17معرفة كیف تواصل  أراد فیدنیر

 عبر الواتساب. القائمة ] أرسل صورة C2إن [ P17القائمة. قال ھذه من الوصول إلى  P17سأل فیدنیر كیف تمكن 

، ھذا  251] أخذھا معھ عندما ھرب من الفرع  C2إن [  P17إلى ھذه القائمة. قال من الوصول  ]  C2[تمكن   معرفة كیف  أراد فیدنیر
 ]. C2[  لھ كل ما قالھ 

*** 

 إعادة إنشاء لشكل قائمة األسماء المذكورة أعاله الذي تم عرضھ في قاعة المحكمة.] [یوجد أدناه 

*** 

 

 

 
ً ] عمل محققC1عدة مرات أن [ P17مالحظة من مراقب المحاكمة: ذكر  4 ً المترجم أحیان استخدمبینما  ، ا  "موظف". كلمة   ا
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] أخبره أنھ سجل لتوثیق  C2إن [  P17تقدیم بعض الشرح حول األرقام الموجودة في القائمة. قال    P17طلبت القاضي كیربر من  
 المعتقلین داخل الفرع في فترة معینة. 

 لوفاة. تواریخ ایوجد فیھا ِذكر لذلك، وقال إنھ ال  P17. فأكد 251سألت كیربر عّما إذا كانت ھذه قائمة المعتقلین في الفرع 

إن التواریخ الواردة في القائمة تشیر إلى وفاة مجموعة معینة من المعتقلین، من   P17توضیح ھذا اإلفادة. قال    P17طلبت كیربر من  
 بینھم شقیقھ.

 القائمة. طلبت كیربر من أحد مترجمي المحكمة ترجمة األسماء الواردة في القائمة. تال المترجم األسماء واألرقام الواردة في 

 . 2016كان حوالي عام  ذلك إن P17] وتاریخ إرسال القائمة. قال C2عن تاریخ تواصلھ مع [ P17سأل القاضي فیدنیر 

 ]. ُحجبت المعلومات وھو یعیش حالیاً في [   251إنھ فّر من الخدمة في الفرع  P17]. قال C2عن [  P17سأل فیدنیر عّما یعرفھ 

أن    P17] على استعداد لإلدالء بشھادتھ. وأشار  C2عّما إذا كان [  P17لجنائیة االتحادیة سأل  أشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة ا
]C2] قال إنھ لن یدلي بشھادتھ ألنھ یقف إلى جانب أنور وألنھ ُسنّي، لذلك فإن لدیھ أسباباً عرقیة لعدم اإلدالء بشھادتھ. وقال [C2  [

 من الخدمة، علیھ أن ینسى كل شيء و"ینھي" ماضیھ.  انشقاقھ كذلك إنھ بعد 

عّما إذا كان بإمكانھ أن یتذكر أنھ أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كیف كان النظام یبرر موت المعتقلین. لم    P17سأل فیدنیر  
 السؤال.  P17یفھم 

تم التصریح بھا عند وفاة شخص [معتقل]، وربما  ی كان  سبق أن ذكر شیئاً عن مالبسات الوفاة/سبب الوفاة التي   P17أوضح فیدنیر أن 
الشخصیة وشھادة وفاة تفید بأنھ    شقیقھ] أخبره أنھ یمكنھ استالم متعلقات  C1إنھ یعلم من شقیقھ [ُحجب االسم] أن [  P17عند مقتلھ. قال  

 5. یةقلب  نوبة أو  وي كل فشل توفي بسبب 

 . ذلك  P17الشخصیة. نفى  شقیقھماقد أخذ متعلقات  شقیقھأو  P17سأل فیدنیر عّما إذا كان 

ادة  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي قال إن شھلدى    P17وأشار إلى إفادة  قال فیدنیر إنھ أشار إلى شيء مختلف في سؤالھ السابق  
إن ھذا صحیح، والجمیع في سوریا    P17نتمون إلى جھاز المخابرات. قال  وأن األطباء ی غیر الصحیح  لوفاة  االوفاة تشیر إلى سبب  

 معروف للجمیع.  ھذا أمر  وفاة خاطئة]،ال شھادات بأن [ ذلكیعلم 

 االستجواب من قبل المدعي العام 

جیداً لدرجة    P17عّما إذا كان الشخص المحاور في الدردشة المذكورة سابقاً على الفیسبوك قد وصف شقیق    كلینجھ سأل المدعي العام  
 ذلك.  P17أنھ یمكن أن یفترض أنھ كان یتحدث عنھ بالفعل. فأكد 

وجھ  [  ھأكرم] وصف وجھ  ا، أب المحاورإن [  P17جسده أو شخصیتھ. قال  وتحدیداً  ؛  P17كیف وصف المحاور شقیق    كلینجھسأل  
 المفقود] وقال إنھ تحدث معھ.  P17شقیق 

[أبو أكرم] في  لھ   التي رواھاإنھ إذا كانت القصة [ P17. قال مشاجرة  جّراءمات  P17سأل كلینجھ عّما إذا كان من المؤكد أن شقیق 
نھ بعد أن تم أخذه من الزنزانة، لم یره أحد  المفقود] على قید الحیاة، أل P17الدردشة] صحیحة، فھناك احتمال ضئیل أن یكون [شقیق 

ونقلھ إلى  قد تم إنقاذه  المفقود]    P17[شقیق    بأن یكونإن ھناك فرصة    P17مرة أخرى، لذلك ربما ال یزال على قید الحیاة. قال  
] قد یكون وسیلة إلخفاء المصیر الحقیقي  ةطبیعی   میتة أنھ مات  ب   صّرحوان أن ی عتقلون اآلخروالم  أجِبراإلجبار على األقوال [إن  المشفى.  

 
 الحدیث عن سبب الوفاة المشار إلیھ في شھادة الوفاة.  "أو" عند P17: قال  مراقب المحاكمةمالحظة من  5
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ق، ال یوجد إنسان لدیھ القلیل من الفطرة السلیمة یعرف كیف یمكن للمرء أن یأتي بمثل ھذه أسالیب [الحكومة] ال تصدَّ إن  ألي شخص.  
 المافیا". تشبھ إن طریقة [النظام] في التفكیر كانت " P17األسالیب. قال 

وجھ    مالمحإنھ وصف    P17. قال  م مھنتھأ  P17شقیق  وجھ    مالمحإذا كان [أبو أكرم] قد وصف  المدعي العام بولتس عّما    تسأل
 ، وكان شقیقھ طبیب قلب. شقیقھ ومھنتھ

بین المعتقلین أمر   المشاجراتإن    P17ض للضرب. قال  شقیقھ ولماذا تعرّ   اي خاضھت ال  المشاجرةعن أسباب    P17بولتس    تسأل
 . ھائلة أجوراً ر على شقیقھ بالقول إن األطباء یتقاضون ] تنمّ D1طبیعي. قال [أبو أكرم] إن [

 أكرم] لم یذكر ذلك.  ا إن [أب  P17قد شاركوا في المشاجرة. قال   251تدّخل القاضي فیدنیر وسأل عّما إذا كان موظفو الفرع 

أكرم] وصف الظروف    ا[أب   إن  P17قال  .  251أراد فیدنیر أن یعرف ما إذا كان [أبو أكرم] قد وصف ظروف االعتقال في الفرع  
ناعي بعد  طص اإنھ أخبره أیضاً أنھ تم تركیب جھاز تنفس    P17للغایة وكان ھناك الكثیر من المعتقلین. قال    اً ضیق  كان المكان  العامة: 

 في الزنزانة.  عتقلینم  7، توفي P17أمتار وأنھ باإلضافة إلى شقیق  7×4وأن حجم الزنزانة یبلغ  المفقود]،  P17وفاة [شقیق 

كانوا یتھامسون    251الشرطة الجنائیة االتحادیة أدلى بھا شاھد آخر وقال فیھا إن موظفي الفرع    لدى مكتب أشار فیدنیر إلى إفادة  
المفقود]. قال الشاھد إن النظام ھو من حّرض    P17] قلیالً قبل أن یضرب [شقیق  D1المفقود]. ثم انتظر [  P17ویشیرون إلى [شقیق  

إنھ لم یفھم السؤال السابق بشكل صحیح، لكن من وجھة    P17إن ھذا بالضبط ما قالھ لھ [أبو أكرم]. قال    P17. قال  على المشاجرة
 ، ولكن ھذا ما قالھ لھ [أبو أكرم]. للضرب  شقیقھیتعرض أراد أن  الخطیب فرع نظر موضوعیة، ال یستطیع أن یقول إن  

إن ھناك لغة معینة في السجن، یمكنك تسمیتھ رئیس    P17] وما إذا كان معتقالً أیضاً. قال  D1أراد فیدنیر أن یعرف ما ھو منصب [
األمور"، حتى یكره المعتقلون بعضھم   یدّبر"الزنزانة. حیث یمنحھ المسؤولون امتیازات معینة، فیخاطب المعتقلین اآلخرین باسمھم و

 معرفة عامة.  تلكإن   P17. قال یقوم ببعض المھام المعتادة للسجانینب ویضرب والبعض. كما أنھ یعذّ 

 ذلك.   P17] ذلك الشخص. فأكد D1سأل فیدنیر ما إذا كان [

*** 

 ] دقیقة 70لمدة  [استراحة غداء 

*** 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إن موكلھ  ،  P17محامي  ] ال یزال یعمل في الخطیب. قال السید بانز،  C1عّما إذا كان [  P17سأل بودنشتاین، محامي دفاع أنور،  
 ھذا السؤال. على أجاب سبق وأن 

إنھ كان ھو    P17]. قال  C1] وبدالً من ذلك تحّدثت إلى أنور عبر [C1] مباشرة مع [P17سأل بودنشتاین لماذا لم تتحدث [عائلة  
 المزید عن ھذا األمر. یعرف شقیقھ [ُحجب االسم]  و]،  C1[  مع نفسھ في السجن عندما اتصلت عائلتھ

] ال یزال یعمل في الخطیب  C1أن [  2019أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة في أیلول/سبتمبر    P17أشار بودنشتاین إلى أن  
یحافظون على مسافة بینھم وبین األشخاص    251] وآخرین یعملون في الفرع  C1[  إن  P17وتساءل عّما إذا كان ھذا صحیحاً. قال  

] لكنھ سمع أنھ تقاعد، ولكن ال یمكنھ  C1إنھ لیس لدیھ تواصل مع [  P17بھم. قال    االمشتبھ بھم، حتى ال یصبحوا ھم أنفسھم مشتبھ
 الجزم بذلك. 

إنھ عرف ذلك من أخیھ الذي بدوره عرف    P17كیف حصل على المعلومات التي تفید بأن شقیقھما قد مات. قال    P17سأل بودنشتاین  
 ]. C1ذلك من [

إن عدة    P17]. قال  C3أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ حصل على ھذه المعلومات من [  P17أشار بودنشتاین إلى أن  
أنور    انشقاق بعد  بذلك  ]  C3أخبرھم [ و.  P17] األول، بعد أیام قلیلة فقط من اعتقال شقیق  C1مصادر أبلغتھم أن شقیقھم مات. كان [

 أنور رسالن.مع بعد ذلك  تواصل] الذي C3[ معالعائلة تواصلت كان ذلك عندما وإلى األردن.  ذھابھ رسالن و

إنھ كان یعمل في شركة نفط. عاش في مصر وعمل مع المنظمات السیاسیة المنبثقة    P17]. قال  C3عن وظیفة [   P17سأل بودنشتاین  
 عن الثورة. 

ً مسقط رأسھ    إذا كانعّما    P17سأل بودنشتاین   إنھ في البدایة [في بدایة الثورة في سوریا] كان    P17للنظام. قال    مؤیداً أو معارضا
 . في مظاھرات  15,000من السكان، وخرج منھم  100,000ھناك 
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عّما    P17. سأل  اً صحیح  ما إذا كان ذلكمنھ أن یقول    للنظام. وطلب لیا  إلى حد ما موا  كان  P17خلص بودنشتاین إلى أن مسقط رأس  
 محاضرة في علم االجتماع.  یُعطيإذا كان ینبغي أن 

من وجھة نظره، إن مسقط رأسھ كان   P17أن یجیب. قال  P17تدخلت القاضي كیربر قائلة إن سؤال بودنشتاین مقبول وینبغي على 
 باألحرى ضد النظام. 

 ذلك.  P17]. فأكد 2011عّما إذا كانت عائلتھ ضد النظام منذ البدایة [ P17سأل بودنشتاین 

كتب الشرطة الجنائیة االتحادیة عّما إذا كان ھناك أفراد من العائلة یؤیدون النظام وكذلك  أكد عندما سألھ م  P17أشار بودنشتاین إلى أن  
مسقط  إنھ من المستحیل أن یكون بعض أفراد عائلتھ مع النظام. ومع ذلك، قد یكون ھذا ھو الحال في    P17البعض ضد النظام. قال  

 . رأسھ 

  عائلة السید بانز قائالً إن اقتباس بودنشتاین خارج عن السیاق ولیس من الواضح ما إذا كان بودنشتاین یتحدث عن ال  P17تدّخل محامي  
  اً ألحدإن عائلتھ بالمعنى الضیق كانت ضد النظام، ومع ذلك، كان ابن عم والده رئیس  P17وسع. قال  المعنى األ  الضیق أممعنى  الب 

 ع المخابرات. وفر

 ، فقد أِذن للشاھد باالنصراف. P17لدى محامي المّدعي أسئلة لـ وبما أنھ لم یكن

 مساء.  13:15ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 2020تشرین األول/أكتوبر  7 –الیوم السادس والثالثون للمحاكمة  

الشاھد من الیوم السابق،  ،  P17ل  ثَ ومَ   6اثنین من وسائل اإلعالم.   وممثلین  صباحاً بحضور ستة أشخاص   9:30بدأت الجلسة الساعة  
مدّ  بالنیابة عن    حضر .  یابصفتھ  بیسلر  المدعيالمحامي  إن شكوى  رایجر  محامي  القاضي كیربر  وقالت  أحد    اعتقال .  صدرت عن 

 فرصة للرد على ذلك.   االدعاء العامالمتھمین وأن أمام 

 P18شھادة 

یطلب رسمیاً عدم تقدیم اسمھ ومعلوماتھ الشخصیة في المحكمة    P18الذي أخبر المحكمة أن    ،السید بانز  ،برفقة محامیھ  P18  لثَ مَ 
  تم حجبھا ضت للتھدید. وأضاف بانز أنھ یمكن العثور على مزید من المعلومات التفصیلیة في ملف القضیة وألن عائلتھ في سوریا تعرّ 

 من السیاق العام. 

"دوائر المخابرات ذات الصلة"،    صدرت عن  ا. قال بانز إنھP18تدّخل محامي دفاع أنور، بوكر، وسأل من أین جاءت التھدیدات لعائلة  
 ھذا كل ما ھو معروف. 

بشأن سالمة  P18ووافق االدعاء على طلب   القاضیة كیربر أن المخاوف  بعدم    P18. وجدت  وعائلتھ معقولة ووافقت على طلبھ 
 ن اسمھ ومعلوماتھ الشخصیة في المحكمة. ع اإلفصاح 

على وشك اإلدالء بشھادتھ أمام المحكمة،    P18تدّخل بوكر مرة أخرى قائالً إنھ إذا كانت ھناك تھدیدات بالفعل، فمن المعروف مسبقاً أن  
وب  المخاطر  زیادة  یریدون  ال  القضاة  أن  كیربر  أجابت  لھا.  داعي  ال  االحترازیة  التدابیر  فإن  التدابیر  وبالتالي  ھذه  یتخذون  التالي 

 االحترازیة. 

 وتم إبالغھ بحقوقھ كشاھد وحقھ في عدم التعریف باسمھ ومعلوماتھ الشخصیة.  P18بعد خلعھ للقبعة، تمت تالوة اإلرشادات لـ

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

الشخصیة. قالت إنھ تم القبض على [شقیق    P18كان على القاضیة كیربر التفكیر في كیفیة طرح أسئلتھا دون الكشف عن معلومات  
P17  المفقود] ولم یكن لدى عائلتھ أي معلومات عن مكان وجوده وبدأوا في البحث عنھ. وتابعت كیربر بسؤالP18   عّما یعرفھ عن

وحاول التصرف بسرعة حتى ال یُقتل [شقیق    2012یولیو  تموز/المفقود] في    P17[شقیق    وقیف ت   نھ عرف عإن   P18قال  كل ھذا.  
P17    .[قال  المفقودP18   ُحجب االسم (تواصل مع ھ  إن] ًیشار إلیھ اختصارا  "C4 لدیھ اتصاالت بالضباط.  كن  الذي  و")] من الالذقیة
اآلخر معّیناً   P17وكان [ُحجب االسم]، شقیق   الجویة.   المخابرات لدى    عندئذالذي كان محتجزاً    P17ھ تحدث أیضاً إلى  إن   P18قال  

].  C4المساعدة من [  P18في الالذقیة كطبیب، لكن وضعھ في الجیش كان صعباً بسبب انخراطھ في قضیة شقیقھ. لھذا السبب طلب 

 
 لم یكن ھناك صحفي معتمد ناطق بالعربیة طلب الحصول على الترجمة.  6
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  إن  P18قال في القصر الحكومي (   "العمید")] عمید یشار إلیھ اختصاراً [ُحجب االسم (و  P18ھو حلقة الوصل بین الشخص  كان ھذا
المفقود]    P17م المعلومات بأن [شقیق  كذلك إن [العمید] حاول مساعدتھم وقدّ   P18). قال  من المقّدمھذا المنصب أعلى في الواقع  

] ھو أیضاً الشخص  P17وكان [شقیق    في دمشق.  2012  ،یولیوتموز/  26] في  P17مع [شقیق    P18موجود في الخطیب. التقى  
 P18قام ابن عم  [العمید] رتب أیضاً الوصول إلى الخطیب و  إن   P18قال  كل شيء، باإلضافة إلى [العمید].    P18نسق معھ  الذي  

  مركبتھ ] ذات صباح في دمشق واستخدموا  C4[  معبااللتقاء    7ھمقاموا  أیضاً كیف    P18أوضح  و]. C1[ُحجب االسم] بالتنسیق مع [
قال  في منطقة سكنیة.    ةصغیر  ةزجاجی   حجرةإلى الخطیب. لقد حاولوا الحصول على معلومات من مكتب معلومات یقع في    للذھاب
P18  وصول  المعلومات] أجروا عدة مكالمات لترتیب    مكتباس في  أنھم [الحرّ   جمیع الطرق مغلقة وأوضح  إنP18  إلى    من برفقتھ و

ً الخطیب، قبل السماح لھم بالذھاب إلى البوابة الثانیة.   البوابة الثانیة على بعد  كانت  ] مجمع كبیر جداً و251، فإن [الفرع  P18لـ  ووفقا
أیضاً، حیث طلبوا اإلذن بالدخول    مكتب معلومات زجاجي ھناك    وكانمتراً، وربما حتى كیلومتر واحد من البوابة األولى.    600-770

إلى البوابة األولى وتمكنوا من دخول الخطیب    من برفقتھ العودة و   P18  لكن ُطِلب من ى وأجرى الحراس أیضاً عدة مكالمات. ومرة أخر
   ساعات تقریباً. ثالثبعد 

ھم "صعدوا عدة درجات إلى الطابق العلوي" وكانوا في الطابق األرضي [نظراً لوجود صعوبات في الترجمة سابقاً فیما  إن   P18قال  
یعني الطابق األرضي بدالً من الطابق األول، كما تمت ترجمتھ] وأنھم لم    P18لق بالطوابق، سألت القاضي كیربر ما إذا كان  یتع

إلى  التي قادتھم  بعض الدرجات    إلى متر حیث وصلوا    300-200یتمكنوا من التحرك إلى الیمین أو الیسار، كان طول الممر حوالي  
  ، االنتظار على مقعد خشبي في منطقة انتظار  إلى   P18] وابن عم  C4و[  P18  اضطر ] كان دائماً معھم.  C1[  إن  P18قال  ممر آخر.  

ھناك ثالث    ت تخویفھم. على الجانب األیسر من ممر االنتظار كان یتم  ھم اضطروا إلى االنتظار لإن   P18قال  كانت باألحرى ممراً.  
لم یر الفعل   P18كب ماء على المعتقلین (، فقد سُ P18ـ. ووفقاً لمعصوبة  ھمعین أغرف جثا فیھا معتقلون على األرض وأیدیھم مقیدة و

 صراخاً.  P18نفسھ ولكنھ قال إن المعتقلین كانوا مبتلین لذا افترض أن ھذا ما حدث) وسمع 

دخلوا ممر االنتظار وسمعھم  عندما    إالالمعتقلین    رَ لم َی ھ  إن   P18قال  سألت كیربر عّما إذا كان المعتقلون قد تعّرضوا للضرب أیضاً.  
ھ دخل غرفة مع ابن عمھ، كان ینتظر فیھا  إن   P18قال  بالتحرك ورؤیة ما یدور حولھم.  من كان برفقتھ  لم یُسمح لھ و  لكنیصرخون. و

لـ  مدیر فقط بفضل    P18أوضح  ومكتب أنور.  ذلك  كان    P18المكتب (ربما مساعد أنور). وفقاً  كذلك أن ھذا االجتماع كان ممكناً 
]C1]و [C4 .[ُحجب االسم] شقیق [الشرح أدناه] المقتنیات الشخصیة [ل  إعطاؤھم  تمو] والعمید  P17    المحمول    حاسوبھالمفقود]، مثل

  P18المفقود] مات بسبب فشل كلوي، ولكن    P17أیضاً تقریراً یفید بأن [شقیق    قریبھو  P18  واستلم.  ھوھاتف  محفظتھو(الالبتوب)  
 ]. المفقود  P17شقیق ا رؤیة جثة [ ا وطلب لم یقتنع قریبھو

ھؤالء األشخاص كانوا ینتظرون في المكتب، ربما مكتب أنور، وكانوا    إن  P18قال  سألت كیربر إلى من یشیر ضمیر الغائب "ھم". 
 مساعدین ألنور، وربما كان أحدھم مدیر المكتب. 

] باإلضافة إلى ثالثة أشخاص آخرین. وكان من الواضح أن أحدھم كان  C4] و[C1ھم كانوا [إن   P18قال  بر عن عددھم.  سألت كیر
 مدیر المكتب. 

 یتذكر.  وال یستطیع أنذلك كان قبل ثماني سنوات،   إن  P18قال سألت كیربر عن اسم مدیر المكتب. 

 التأكد فیما إذا كان ال یستطیع التذكر.  P18قالت كیربر إنھ سیكون ھناك استراحة لمدة خمس دقائق لتقدیم المشورة وینبغي على 

 ***  

 [استراحة لخمس دقائق في الجلسة] 

*** 

في    اا بما قیل لھمیقتنعقریبھ لم  و  P18إن  و  ،سألت كیربر من كان في الغرفة [المكتب]. قال بانز، محامي الشاھد، إن ھناك سوء فھم
 [لیرة سوریة].   300,000مال، مبلغاً من ال] C4أیام. أراد [ 5-3إلى ھناك مرة أخرى بعد عاد األولى للخطیب، لذلك  ازیارتھم

  5,000,000  ما مجموعھ  ، مضیفاً أن عائلتھ دفعتP18د  أكّ ف[لیرة سوریة].    400,000عن احتمال أن یكون المبلغ    سألت كیربر
أعطوھا  األموال التي    إن  P18قال  ] أخذ أیضاً أمواالً من أشخاص آخرین.  C4المفقود] وأن [  P17ریة] للبحث عن [شقیق  [لیرة سو

] مع أنور  C4[بصحبة    P18التحقیق في شارع بغداد. ثم اجتمع  قسم  كانت لـ[العمید] لترتیب لقاء مع أنور، رئیس  یُزعم أنھا  ]  C4[لـ
] االنتظار في الخارج.  C4كان مرة أخرى في الطابق األول [الطابق األرضي] في منطقة انتظار مماثلة، وكان على [ وفي الخطیب.  

 
لكن االسم]. وُحِجب [ P18] وابن عم C4و[ P18 كان یشیر إلى أن ضمیر الغائب "ھم" : من الواضح من السیاق مراقب المحاكمةمالحظة من  7

ً ] قد رافقھم أیضC1إذا كان [لیس من الواضح ما  ً أو انضم إلیھم الحق ا . لم یسأل أي من األطراف المزید من األسئلة حول ھذا  251في الفرع  ا
 الموضوع. 
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، وكان متأكداً  ةغریب   یة رجالً كان جالساً ھناك في وضع  إن   P18قال  بالذھاب إلى غرفة معینة، وھو ما فعلھ.    P18  سّجانان ثم أمر  
الذي كان في    P17في المملكة العربیة السعودیة والمقیم    P18ابن عم  أتى على ِذكر  ور رسالن. سألھ أنور "ماذا ترید؟" وأنھ العقید أن 

ول إنھ یجب  أخذ أي جثة دون التسبب في مشاكل قبل أن یق  P18طلب أنور من   .تبشر بخیر أن األمور ال    P18السجن أیضاً وأخبر  
  اتصل أیضاً أنھ في وقت الحق،  P18أوضح وأن كل ھذا حدث على الرغم من جھود الوساطة السابقة.   P18 أن یغادر الغرفة. ذكر 

  P18صدیق    وقام   مساء في دمشق.   بھ  P18  التقى  ، على الرغم من أنھ في الواقع لم یكن على علم بذلك. قریبھبسبب    8صدیق   بھ
بصدیقھ وجار    P18عندما التقى  ووالوضع في زنزانة السجن.    المفقود]  P17أن أحد جیرانھ لدیھ معلومات حول [شقیق  بإخباره  

غیر  نار.  تتعرض إلطالق  المدینة  كانت  برامیل متفجرة في كل مكان وھناك  صدیقھ في حرستا، كان الوضع خطیراً جداً حیث كانت  
رجالً    التقى ھ  إن   P18قال  آمنین.    وا ا في منزل لیكون وعلى الذھاب على الرغم من ھذه الظروف الخطیرة، لكنھم التقأصر    P18  أن

كان    P18أكد لھ أن    P18نحیفاً للغایة بدت علیھ عالمات التعذیب والجوع. لم یرغب ھذا الشخص في التحدث في البدایة، لكن صدیق  
ھ لمعاقبتھ  عسكري في فم  بسطار. ثم أخبرھم الشخص، اسمھ [أبو أكرم]، بأشیاء غریبة، من بین أمور أخرى، أنھ تم وضع  أحد أصدقائھ 

 ... زعم قولھ أشیاء سیئة عن العلویینب 

ھم  إن   P18قال  .  قریبھ، فھي ترید أن تعرف ما إذا كانوا قد عثروا على جثة  P18قاطعتھ كیربر وقالت إنھا ترید تیسیر األمور على  
إضافة بعض األشیاء حول ما قالھ لھ [أبو أكرم] عن قریبھ: لقد    P18] حاولوا تسلیمھم الجثة الخطأ. أراد  251[األشخاص في الفرع  

أصیب بالجنون بسبب التعذیب الشدید وكاد أن یفقد وعیھ. قال للحراس إنھ أراد مفاتیح سیارتھ للذھاب لرؤیة والدتھ. وكان ھذا ھو  
  P18قال  ضرب حتى كاد أن یموت.  وفي نھایة المطاف، أخِرج من الزنزانة وتعّرض لل  ،السبب في تعرضھ للضرب بشكل مستمر

البحث عن جثة  إن  في  إلى أسرتھ واستمروا معاً  المعلومات  نقل ھذه  إلى  أو معلومات حول مصیره.    قریبھھ  مشفیي تشرین  وذھبوا 
إلى أنھم رأوا العدید من الجثث التي تشبھ األشخاص الموجودین في صور قیصر.    P18وأشار   ] من رتب ذلك.C4[وكان  ،  وحرستا

أشخاص    3أیام) جاء    4-3ھ بعد أسبوع ( إن   P18قال  لھم مرة أخرى أن یأخذوا أي جثة حتى "یتم تسویة األمر بشكل نھائي".    قیل 
اعتقالي،   م "إذا ُطلب منك  أجاب ھ  إن   P18قال  .  P18أن أنور رسالن یرید مقابلة    إدارة المخابرات العامة لزیارتھ وأخبروه أقویاء من  

أدرك    P18] لم یخبره بكل شيء، ولكن  P17وقال إن [شقیق    P18. تابع  " توقیف  دون وجود أمر فال بأس. لكنني لن أقابلھ [أنور]  
] لم یرغب في نقل كثیر من  P17[شقیق    إن   P18قال  ].  ُحِجبت المعلومات] إلى [P17قبل أسبوع فقط، عندما وصل [شقیق    ذلك

  . د المخاطرةرِ یُ   فإن شقیقھ لم  المفقود] ال یزال على قید الحیاة،  P17أن [شقیق    %1وجود احتمال بنسبة  المعلومات، على الرغم من  
  ھ یمكن   وبالتالي[ُحجبت المعلومات]،    انتقل إلى في خطر كبیر في سوریا، لكن ھذا تغیر اآلن بعد أن    ]P17كان [شقیق   P18لـ  وفقاً  

 الزمنیة.  األختاماآلن الكشف عن جمیع المعلومات؛ قام بتدوین مالحظات عن كل شيء بما في ذلك التواریخ و

،  ]2017[ 2011آب/أغسطس  في  تقریباً  كان    ذلك  إن  P18قال  .  P18سألت كیربر متى جاء األشخاص الثالثة من المخابرات إلى  
 لكنھ ال یتذكر التاریخ بالضبط. 

ذلك، مضیفاً أنھ قابلھ مرة واحدة فقط ألنھ كان یعلم    P18ذھب بعد ذلك للقاء أنور رسالن. نفى    P18أرادت كیربر معرفة ما إذا كان  
ینبغي أال یترك مكان عملھ   P18رئیسھ في العمل الذي كان یتمتع بعالقات جیدة أخبره أن    إن  P18قال  أنھ إذا ذھب، فلن یعود أبداً. 

 وینبغي أال یتحدث إلى أي شخص. 

  للقاء الذي قال لھ أال یذھب  في العمل  ھ تحدث إلى رئیسھ  إن   P18قال  ".  ھترك مكان عملی ال  أعّما یعنیھ بعبارة "   P18سألت كیربر  
 أنور رسالن. 

ودمشق اتصلت باستمرار   مسقط رأسھشعبة األمن السیاسي في   إن  P18قال  إذا حدث أي شيء غیر عادي.  فیما    P18سألت كیربر  
زوجتھ كانت خائفة، فجاء    إن   P18قال  تخبرھم دائماً أنھ كان في العمل.    P18. وكانت زوجة  P18واستفسرت عن    P18بزوجة  

  P18استمارات. كما أخبر  ویمأل    یذھب إلى ھناك، كان علیھ أن یدفع نقوداً في كل مرة  و مرة في األسبوع.    مسقط رأسھ لرؤیتھا في  
ھم  إن   P18قال  المحكمة أنھ یخضع للمراقبة المستمرة وأنھم [أفراد من المخابرات] التقطوا صوراً لسیارتھ وحاولوا التقاط صور لوالده.  

 الضغط علیھ. ممارسة فعلوا ذلك لخلق جو من المراقبة و

 بعد.  P18. قال P18رفة وقت حدوث المكالمات، قبل أو بعد البحث عن جثة قریب أرادت كیربر مع

*** 

 في الجلسة] دقیقة   15لمدة [استراحة 

*** 

 
]  ُحِجب االسم[  یُدعىومع ذلك أوضح بعد ذلك أنھ  ، في ذكر اسم صدیقھ لضمان سالمة صدیقھ   P18: لم یرغب مراقب المحاكمةمالحظة من  8

 المعلومات].  ت بجِ [حُ ویعیش اآلن في 
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ھ كتب ھذا بنفسھ  إن   P18قال  اآلن ورقة أمامھ.    عین أثناء االستراحة ولدیھ تحدث إلى أحد المدّ   P18قال محامي دفاع أنور، بوكر، إن  
 أفضل. أكد القاضي فیدنیر أن الورقة كانت موجودة بالفعل قبل االستراحة. من أجل توجیھ 

 القاضي فیدنیر   من قبل استجواب

سؤالھ األول متى تم القبض    وكان.  P18ر إنھ یرید استیضاح بعض األشیاء للحصول على توجیھ أفضل لذكریات  نی قال القاضي فید
؛ بعد أیام قلیلة  2012  ،تموز/یولیو  25التاریخ بالضبط، لكنھم بدأوا البحث عنھ في  ھ ال یعرف  إن   P18قال  بالضبط.    P18  قریب على  

  قریب كان طبیباً في مشفى المجتھد. قال إیاد شباط [رفیق    قریبھ  إن   P18قال  اعتقالھ.  /توقیفھفقط من حصولھم على معلومات عن  
P18  ن [شقیق  إ] لمدیر المشفى  في الشقةP17   ُأن یضعھم في    ینبغينقذ الجرحى ولكن لم یُسمح لھ بذلك، وبدالً من ذلك  المفقود] كان ی

 ألنھم جمیعاً إرھابیون. ثم أبلغ المستشفى الخطیب. المشرحة 

 . ذلك  P18تموز/یولیو. فأكد  25المفقود] قبل  P17وخلص فیدنیر إلى أنھ تم بعد ذلك إلقاء القبض على [شقیق 

ھ  إن   P18قال  .  251كان في الفرع    P18وعائلتھ على المعلومات التي تفید بأن قریب    P18من أین حصل    أراد فیدنیر أن یعرف 
 ]. C1] الذي عرف من [P17عرف من [شقیق 

 ویعمل في الخطیب. ابنة عمتھ   ھ زوجإن  P18قال   ].C1وعائلتھ [  P18سأل فیدنیر من أین عرف 

  ،یولیوتموز/  25بعد  ورتب ھذا االتصال.  ابن عمھ  ]، لكن C1ھ لم یكن یعرف [ إن   P18قال  أراد فیدنیر معرفة من تحدث إلى من.  
 ] والتقى بھ في منزلھ. C1لى [بتعریفھ ع P18 ابن عم قام ، 2012

المفقود] توفي بنوبة قلبیة، وأنھ كان موتاً    P17ھ أخبرھم أن [شقیق  إن   P18قال  ] في ھذا االجتماع.  C1عّما قالھ لھم [  فیدنیرسأل  
مشفیي تشرین  المفقود] قد یكون حیاً أو میتاً وعلیھم البحث عنھ في    P17طبیعیاً. غیر أنھ غیر أقوالھ بعد ھذا االجتماع قائالً إن [شقیق  

 . وحرستا

 كل ھذا حدث بعد الزیارة.  إن P18قال .  251م للفرع سأل فیدنیر عّما إذا كان ھذا [االجتماع] قبل أو بعد زیارتھ

]. سأل فیدنیر عّما  C1مع قریبھ و[ P18قال فیدنیر في ھذه الحالة، للحفاظ على الترتیب الصحیح لألحداث، فإنھ یرید العودة إلى لقاء 
]  C1[  إن  P18قال  .  251المفقود] في الفرع    P17] أخبرھم أنھ رأى [شقیق  C1] وما إذا كان [C1قد تحدث إلى [  P18إذا كان  

 .P18 ابن عم یوّجھ كالمھ إال إلى] لم C1حاضراً في االجتماع ولكن [ P18. كان مھ ابن عتحدث إلى 

] تفید  C4] و[C1لدیھم معلومات من [  ھ كانإن   P18قال  ولماذا أراد االتصال بھ.   الصورة أنور في    ظھرأراد فیدنیر أن یعرف كیف  
 . قریبھوالمسؤول عن ملف   251بأن أنور رسالن كان رئیس الفرع  

] و[العمید] أخبروھم أن أنور  C4جمیع معارفھم/وسطائھم، و[  إن  P18قال  من أین أتت المعلومات حول الصالحیات.    فیدنیرسأل  
 . 251رسالن كان رئیس قسم التحقیقات في الفرع 

ھ قد تم االدعاء  إن   P18قال  . سأل فیدنیر لماذا دفعوا لھ المال.  P18] تصرف بالتالي كوسیط وُدفِع لھ من قبل عائلة  C4فیدنیر إن [قال  
 بأن المال كان لصالح [العمید] لتنظیم لقاء مع أنور رسالن. 

انا على اتصال مع بعضھما البعض، مضیفاً  ھما كإن  P18قال ] على اتصال ببعضھما البعض.  C4سأل فیدنیر عّما إذا كان [العمید] و[ 
 كذلك أن عائلتھ كانت على استعداد لدفع الكثیر من المال.  P18ة قرابة. قال تربطھا صلأنھ 

أن    P18] نظمھا من خالل [العمید]. قیل لـC4أخبره أن [  قریبھ  إن  P18قال  م اللقاء/الزیارة مع أنور.  أراد فیدنیر معرفة من نظّ 
 . قریبھ أن أنور كان مسؤوالً عن ملف  P18أنور وأن االجتماع مع أنور قد یكون لھ نتیجة إیجابیة. كرر  [العمید] تحدث مع

  26مع قریبھ في    251إلى الفرع    P18. ذھب  2012أنھ كان نھایة تموز/یولیو    P18سأل فیدنیر متى التقیا بأنور بالضبط. ذكر  
 ]، تمكن من مقابلة أنور. [C4]أیام، بعد أن دفعوا المال [إلى   5-3بعد حوالي  P18تموز/یولیو حیث لم یكن أنور موجوداً. وفقاً لـ

. فأكد  251للفرع  أیام من الزیارة األولى    6-5تمكن من لقاء أنور بعد حوالي    P18لدى الشرطة قائالً إن    P18أشار فیدنیر إلى إفادة  
P18  .ذلك، مضیفاً أن ذلك كان ممكناً بعد أن دفعوا المال وأنھ یمكن للمرء الحصول على أي شيء في سوریا عن طریق دفع المال 

 السؤال.  P18سأل فیدنیر من كان ھناك في ذلك الیوم. لم یفھم 

  P18االجتماع، لكنھما [  ھو من یّسر عقد[العمید]    إن   P18قال  قال فیدنیر إنھ یرید أن یعرف كیف كان اللقاء مع أنور ومن كان ھناك.  
أنھ كان علیھم الذھاب  إلى    P18  أشار] كما حدث في الزیارة األولى للخطیب.  C4] لم یتمكنا من الذھاب إلى ھناك في سیارة [[C4]و
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أنور وأنھ كان علیھ   لقاء ب ] C4للمحكمة إنھ لم یُسمح لـ[ P18. قال غلقة بحواجزمكانت بأكملھا  السكنیةمنطقة السیراً على األقدام وأن 
 بمفرده.  دخل  P18فیدنیر أن  تأكدللغایة.  اً خطیركان مكان ال  ألن ] C4[ینتظره ھ أصر على أن إن  P18قال االنتظار في الخارج. 

 دقائق.  5االجتماع استغرق حوالي  إن P18قال سأل فیدنیر عّما حدث بعد ذلك.  

بأنھ اضطر إلى االنتظار لمدة ساعة على مقعد خشبي في    P18إلى االنتظار قبل االجتماع. فأكد    P18سأل فیدنیر عّما إذا اضطر  
 یشبھ التعذیب النفسي. كان منطقة انتظار، وھو ما 

اضطر    P18. أوضح المترجم أن  P18امي دفاع إیاد، واشتكى من أن الترجمة كانت مربكة وأنھ لم یفھم ما قالھ  تدّخل شوستر، مح
 إلى االنتظار لمدة ساعة على األقل، وربما أطول. 

المكتب  ھ كان في الطابق األرضي وأن  إن   P18قال  إلى االنتظار فیھ (في أي طابق).    P18أراد فیدنیر معرفة المكان الذي اضطر  
 الذي تم إرسالھ إلیھ كان مكتباً عادیاً وغیر ممیّز. یفترض أن ھذا كان مكتب عمل أنور وأنھ ربما كان لدیھ مكتب إضافي آخر. 

یحدث. سمع أصواتاً    اھناك معتقلین وتعذیب   إن  P18قال  .  إدانةعن سبب شعوره بأن فترة االنتظار كانت بمثابة    P18سأل فیدنیر  
 ھ كان ضغطاً نفسیاً كبیراً ولم یتوقع الخروج من ھذا المكان. ن إ P18قال وصراخاً.  

التي شاھدھا.    P18سأل فیدنیر   التعذیب  مقیدة خلف ظھورھم    أیدیھمھ رأى معتقلین جاثین على ركبھم وإن   P18قال  عن أسالیب 
إرسال تحذیر إلیھ    أرادوا ]  251. شعر كما لو أنھم [األشخاص في الفرع  مرتفعة أصواتاً    P18وأعینھم مغطاة. كانوا مبتلین وسمع  

كان أنور  وھ كان یتساءل لماذا التقى بأنور في ھذا المكتب بالذات، حیث یمكن للمرء أن یرى كل ھذا،  إن   P18قال  "أنت التالي".    مفاده
 تب بعینھ] مقصوداً. ، كان ھذا [االجتماع في ھذا المكP18قالھ  . وفقاً لما  على أي حالضابطاً 

ھ سمع أصوات ضرب لكنھ لم یكن بمقدوره سوى استراق  إن  P18قال عّما إذا كان المعتقلون قد تعرضوا للضرب.   P18سأل فیدنیر 
النظر، ولم َیَر ما یكفي ألنھ اضطر إلى الجلوس على مقعد خشبي مع توجیھ ظھره إلى الغرف التي یوجد بھا المعتقلون ولم یُسمح لھ  

 تدارة. باالس

 كل ما رآه.  سبق وأن شرحھ إن  P18قال بالضبط.  P18أراد فیدنیر معرفة ما شاھده 

إلى   ا اضطراللذین ] C4] و[C1[برفقة  كان  إن قریبھ التي قال فیھالدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  P18أشار فیدنیر إلى إفادة 
 بمفرده في الزیارة الثانیة.  ذھبوأنھ   251معھ فقط في الزیارة األولى للفرع  اھما ذھب لی ك  إن P18قال االنتظار في الخارج. 

] كانت ھناك 251أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ في ذلك المكان [منطقة االنتظار في الفرع  P18إلى أن فیدنیر   أشار كما 
الغرف. سأل    تلك في  ومحققین  لمرء أن یرى معتقلین عراة  ا  بإمكانكان  غرف على الجانب األیسر واألیمن مع أبواب مفتوحة، لذلك  

 . ذلك P18أكد فعّما إذا كانت ھذه العبارة صحیحة.   P18فیدنیر 

ھ كان متشابھاً تقریباً، فقد تم تقیید المعتقلین بنفس  إن   P18قال  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان الوضع ھو نفسھ في اجتماعھ مع أنور.  
 كان شدید الحذر ألنھ لم یكن یرید الوقوع في مشاكل لذلك لم یجرؤ على النظر حولھ.  P18الطریقة، لكن 

 ھ كان مرتفعاً جداً. إن  P18قال سأل فیدنیر عّما إذا كان الصوت مرتفعاً. 

 كیف كان االجتماع مع أنور وما إذا كان سیعرفھ إن رآه.  P18سأل فیدنیر 

سیقف أیضاً أمام    P18أن یغطي وجھھ بملف. اشتكى بوكر من أنھ یمكن تخطي ھذه المھزلة، ألن    P18عرضت القاضي كیربر على  
بتغطیة    P18مختلفان وأنھ یُسمح لـ  أمرانالعام    والمیدانمبنى المحكمة دون أن یغطي وجھھ بملف. أجابت كیربر أن غرفة المحكمة  

یغطي وجھھ أیضاً خارج قاعة المحكمة. قال بوكر إنھ من    P18أن   P18وجھھ في ھذه الحالة بالذات في المحكمة. وأضاف محامي  
 . برزانة د عمل الدفاع عندما ال یتصرف الشھود شأنھ أن یعقّ 

 طرح سؤال. سمحت كیربر بذلك.   P18طلب 

 في ذكر معلومات شخصیة، عندما أوقفتھ كیربر لمنحھ فرصة للتحدث إلى محامیھ "إلنقاذ الموقف".  P18بدأ 

أنھ تعرف على    P18قد تعرف على أي شخص. أّكد    P18مع محامیھ، سأل فیدنیر مرة أخرى عّما إذا كان    P18بعد أن تحدث  
 البیج (أنور). ذات اللون األصفر الباھت/الرجل الذي كان یرتدي السترة  

  P18إنھا كانت قصیرة جداً لسوء الحظ وحدثت قبل ثماني سنوات. ذكر    P18أن یصف محادثتھ مع أنور. قال    P18طلب فیدنیر من  
 . ثم ُطِلب منھ المغادرة. P18أنھ طُلب منھ أخذ أي جثة والتزام الصمت، وكان ھذا ھو المحتوى الرئیسي لمحادثتھم، بحسب 
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مسكا بھ وأحضراه إلى الغرفة،  إن شخصین أ  P18وصف الوضع في ھذه الغرفة. قال  طلب منھ  الغرفة و   P18سأل فیدنیر كیف دخل  
 وتم إخراجھ من الغرفة بنفس الطریقة وتمت مرافقتھ عبر المبنى عند المغادرة. 

إنھ حصل على معلومات تفید بأنھ إذا كان قریبھ في الفرع    P18. قال  P18سأل فیدنیر عن محتوى االجتماع وما قیل عن قریب  
 ، فلم یعد ھناك اآلن. 251

 إن أنور أخبره أن یأخذ أي جثة.  P18تحدث مباشرة مع أنور. قال  P18إذا كان أراد فیدنیر معرفة ما 

 ] في ذلك الوقت... P17إن قریبھ [شقیق  P18سأل فیدنیر عن أي شروط أو اقتراحات تم ذكرھا خالل االجتماع. قال 

أنور أخبره أن كل شيء سیكون على    إن  P18قاطعھ فیدنیر موضحاً أنھ یرید أن یعرف ھل ذكر أنور شروطاً أم قدم اقتراحات. قال  
 من المملكة العربیة السعودیة.  P18ما یرام إذا عاد قریب 

أیضاً. تلك ھي كل    P17إن أنور أخبره أنھ سیتم إطالق سراح    P18أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان أنور قد ذكر أسماء أخرى. قال  
 األسماء التي ذكرھا أنور. 

إنھ كان على وشك المغادرة، عندما طلب منھ    P18قال فیھا    التيمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    لدى   P18أشار فیدنیر إلى إفادة  
لقضیة   شرطین  لدیھ  إن  وقال  العودة  [شقیق    P17شقیق  [أنور  یعود  أن  یجب  أوالً،  [شقیق  P17المفقود]:  ثانیاً  سوریا،  إلى   [

P17/  المشارك في البحث عن شقیقھم] الذي كان فاراً في ذلك الوقت، یجب أن یسلّم نفسھ وإذا حدث ذلك، فسیتم إطالق سراحP17  
وأضاف أن المترجم في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة كان "فارسیاً" [إیرانیاً] ولم یفھم كل    P18. أكد  P18وسیتم حذف ملف  
 طوال الوقت. أن یناقش معھ   P18شيء، وكان على 

  P18أن یقول ما إذا كانت إفادتھ لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة التي تالھا فیدنیر للتو صحیحة أم ال. قال    P18طلب فیدنیر من  
ً متھم  كان  الشرطة الجنائیة االتحادیة استغرق سبع ساعات وشعر أنھ   لدى مكتبإنھا كانت صحیحة، مضیفاً أن االستجواب   ولیس    ا

 . شاھداً 

 ذلك.  P18صحیحة. فأكد  P18سأل فیدنیر مرة أخرى عّما إذا كانت إفادة 

ذلك. لكن أنور قال لھ أن    P18المفقود] أثناء اجتماعھ مع أنور. نفى    P17قد أعِطي جثة [شقیق    P18ثم سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 . مشفیي تشرین وحرستایفتش بین الجثث في 

 إنھ قال فقط إن علیھم أن یفتشوا بین الجثث.  P18أراد فیدنیر أن یعرف بالضبط ما قالھ أنور. قال 

إن أنور أرسلھم إلى مشفیي تشرین وحرستا وسأل    P18لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال    P18أشار فیدنیر إلى إفادة  
P18  عّما إذا كان ھذا صحیحاً. تذّكرP18 الجثث إما في تشرین أو حرستا. وكانت عن الجثة".   وا ل "ابحث أن أنور قا 

بعد أن تحدث إلى    ذلكإنھ افترض    P18افترض أن الجثث موجودة في ھذین المشفیین بالذات. قال    P18سأل فیدنیر عّما إذا كان  
]C1 .[ 

 على اإلطالق.  یكن مفیداً إنھ تمنى لو لم یذھب إلى ذلك اللقاء أبداً، فھذا لم  P18عن نتائج حدیثھ مع أنور. قال  P18سأل فیدنیر 

السابقة، قائالً إنھ ُطلب منھ أن یأخذ معھ متعلقات قریبھ الشخصیة مثل الكمبیوتر المحمول والھاتف وسأل    P18أشار فیدنیر إلى شھادة  
P18    عّما إذا كان قد رأى ھذه المتعلقات. قالP18  ا. قال إن [شقیق  إنھ لم یرھP17]و [C1]و [C4عندما ُطلب منھم    ] كانوا معھ

 المفقود] توفي بسبب فشل كلوي.  P17وشھادة وفاة تفید بأن [شقیق  أخذ ھذه المتعلقات

 ذلك.  P18سأل فیدنیر عّما إذا كانوا قد أخذوا ھذه المتعلقات معھم. نفى 

یقبلوا استالم المتعلقات. قال   إن قریبھ لم یرغب بأخذھا ألنھ ال یزال یأمل في العثور على شقیقھ ویرید    P18سأل فیدنیر لماذا لم 
مؤخراً عندما وصل قریبھ إلى [ُحِجبت    P18أن قریبھ [ُحجب االسم] لدیھ معلومات مھمة حیث اكتشف    P18مواصلة البحث. أضاف  

 بحیاة شقیقھ، في حال كان الزال على قید الحیاة. إن قریبھ لم یكشف عن ھذه المعلومات ألنھ لم یرد المخاطرة  P18المعلومات] قال 

في    P18أن أنور قال "خذ الجثة" ولم یكن    P18المفقود] قد مات. تذكر    P17أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان أنور قد قال إن [شقیق  
 وضع یسمح لھ بمناقشة ھذا األمر مع أنور. 

رؤیة الغرف التي یتم فیھا تعذیب   كان بإمكانھانتظر في الطابق األرضي حیث  P18الوضع العام بالقول إن  یستوضحأراد فیدنیر أن 
 إن كل شيء كان صحیحاً حتى اآلن.  P18المعتقلین، ثم ذھب إلى غرفة/مكتب أنور. قال 
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 ائالً إن الغرفة تبدو وكأنھا غرفة مراقبة. ذلك، ق  P18عّما إذا كان بإمكان المرء سماع الصراخ في غرفة أنور. فأكد    P18سأل فیدنیر  

. قال  P18وقریبھ یبحثان عن جثة قریب    P18طلب فیدنیر بعد ذلك وصف الوضع في مشفى تشرین في وقت الحق، عندما كان  
P18  .إن الجثث كانت كلھا عاریة ومرقمة 

إن األرقام كانت إما على صدر    P18لم یفھم) قال    P18سأل فیدنیر عن مكان ھذه األرقام. (كان علیھ أن یكرر السؤال حیث یبدو أن  
إن الجثث كانت سوداء وافترض أنھا تعرضت للتعذیب ربما قبل عشرة أیام ولكن كانت ھناك أیضاً    P18الجثة أو على جبھتھا. قال  

 جثث من نفس الیوم. 

، موضحاً أنھ یمكن أن یتذكر وجود جثث من نفس  P18رؤیة كیف مات ھؤالء األشخاص. فأكد    P18سأل فیدنیر عّما إذا كان بإمكان  
ً   ھا الیوم، بعضھا تظھر علیھا عالمات التعذیب، والبعض اآلخر ال. وكان لدى بعض أو أي شيء آخر. قیل    طلق ناري في رؤوسھا  أیضا

  9شقیقھ] ألنھ طبیب طوارئ.   التعّرف على ھویة ك التخاذ قرار [إن قریبھ كان ھنا  P18أن یأخذ واحدة من سبع جثث. قال    P18  لقریب
أي جثة. قال إنھم ما كانوا لیفعلوا ذلك إذا لم یكن لدیھم أوامر بقول ذلك.   واأخذوظفي المستشفى العادیین أخبروھم أن ی إن م P18قال 
 بھا في المشفى.  عوملواي للنظام ولكنھ شعر باالشمئزاز من الطریقة الت  موالٍ ] عادة C4ن [إكذلك  P18قال 

 المدعي العام   من قبل استجواب

إنھ یمكنھ    P18إلى ھناك وكیف عومل. قال    P18قال المدعي العام كلینجھ إن لدیھ سؤاالً بشأن الوضع في مكتب أنور: كیف وصل  
  P18وصف انطباعاتھ الشخصیة في ھذه الحالة. قال    P18شرح كیفیة معاملتھ وطلب من المدعي العام تحدید سؤالھ. طلب كلینجھ من  

 ". احذر إن الرسالة التي أرادوا إرسالھا إلیھ كانت " P18إنھ عومل بقسوة منذ البدایة. قال 

إن أنور كان قاسیاً كذلك. حیث ضرب الطاولة بقوة وطلب    P18لرسالة أیضاً. قال  سأل كلینجھ عّما إذا كان أنور ھو من أرسل ھذه ا
 أنھ كان یتمنى لو لم یقابل أنور أبداً.  P18كان من الواضح أن أنور أراد إنھاء االجتماع. أضاف  P18أن یأخذ الجثة. قال  P18من 

ع إلى الغرفة حیث خلع  فِ إنھ تقریباً تعّرض للركل ودُ   P18ث قال  لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حی   P18أشار كلینجھ إلى إفادة  
على السؤال الذي   P18. أراد كلینجھ أن یجیب إذا كان ھذا صحیحاً. تدخل بوكر وقال إن لدیھ سؤاال  P18أنور نظارتھ. سأل كلینجھ 

ً طرحھ للتو. قال بوكر إن كلینجھ استخدم كلمة " لم یقل في المحكمة نفس الشيء    P18" وطلب منھ أن یكون أكثر تحدیداً، ألن  تقریبا
 مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. لالذي قالھ 

جزئیاً.    ةصحیح   اإنھ  P18. قال  صحیحة   حادیة مكتب الشرطة الجنائیة االت لدى    ت إفادتھعّما إذا كان   P18كرر كلینجھ سؤالھ، وسأل  
 نظارتھ وضرب المنضدة بقوة.  ب إلى الغرفة حیث نزع أنورحِ كتفیھ وسُ  تم اإلمساك بھ منلم یتعرض للركل، لكن 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

ذلك، مضیفاً أن الفرع    P18عّما إذا كان بمفرده في الخطیب في الیوم الذي التقى فیھ أنور رسالن. فأكد    P18سأل محامي دفاع أنور  
] كان علیھ االنتظار عند البوابة الداخلیة للمجّمع وأنھ كان علیھم االنتظار عند نقطة المعلومات على الرغم من  C4كبیر جداً، وأن [

 معارفھم وعالقاتھم. 

، السید بانز، إن موكلھ قد سبق وأن أجاب على ھذا السؤال عدة  P18وحده في المبنى. قال محامي    P18كان    سأل بوكر عّما إذا 
 مرات. 

 أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بما أجاب للتو.  P18قال القاضي فیدنیر إن 

سبب استمراره في السؤال. قال بوكر إنھ    إن فیدنیر سأل أیضاً ھذا السؤال الذي أجاب علیھ موكلھ وسأل بوكر عن  P18قال محامي  
 یحتاج إلى ھذا من أجل مرافعتھ الختامیة.

إن موكلھ أشار أیضاً إلى أجزاء من حدیثھ مع أنور رسالن في المحكمة، بأن االجتماع كان قصیراً جداً وأجاب على    P18قال محامي  
 جمیع األسئلة األخرى حول محتوى االجتماع. 

إنھ ال توجد مثل ھذه الشروط، ذكر أنور فقط أنھ    P18أیضاً. قال محامي    P18قال بوكر إن أنور كان لدیھ شروط معینة أكد وجودھا  
 . P18سیحذف ملف 

 لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة حیث قال كان ھناك شرطان.  P18تدخلت القاضي كیربر باإلشارة إلى إفادة 

 
 جداً عند ھذه اللحظة.  P18مالحظة من مراقب المحاكمة: انفعل  9
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إن موكلھ أكد    P18فقط یمكن أن یكون صحیحاً. قال محامي    خیار واحدأمر بأخذ الجثة،  أنھ  أو    انَشرطلدیھ  قال بوكر إنھ إما كان  
 وأمر بأخذ الجثة.  P18حذف ملف حیث عرض أن ی بالفعل كل ھذا: شرطان، 

 على السؤال. أعاد بوكر طرح سؤالھ.  P18شرط أو الجثة. فاعترض محامي قال بوكر إما ال

لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة التي قال فیھا إنھ في الیوم الخامس أو السادس،   P18تدخلت كیربر من خالل اإلشارة إلى إفادة 
ُطلب من  ومنھ أنور بعد ذلك أن یأخذ الجثة.    ض الناس للضرب، وأخذوه إلى غرفة حیث طلبكیف تعرّ   عرضوا علیھ التقى أنور، و

P18    مغادرة الغرفة عندما استدار لیسأل عن مكان جثة قریبھ. قال أنور إنھ سیخبره بمكان الجثة، ویفرج عنP17    ویحذف ملف
P18    قریبإذا عاد  P18  م [شقیق  المملكة العربیة السعودیة إلى سوریا وسلّ   منP17  [  للشرطة. سألت كیربر أي أجزاء من  نفسھ
وأن  إنھ من الصحیح أن قریبھ یجب أن یعود من المملكة العربیة السعودیة،    P18. قال  ة غیر صحیحكانت  كانت صحیحة وأیھا    اإلفادة
لى  أنھ قیل لھ إن ع  P18. وأضاف  بھ   ملف الخاص الوحذف    P17  ھ سیتم اإلفراج عن للشرطة، وأن نفسھ  م  ] أن یسلّ P17[شقیق  على  

 أسرتھ دفن الجثة بصمت. 

 سألت كیربر عّما إذا كان لدى بوكر أي أسئلة. قال بوكر لیس في الوقت الحالي. 

*** 

 دقیقة]  60[استراحة غداء لمدة 

*** 

 الشرطة الجنائیة االتحادیة.]  لدى مكتبأثناء مقابلتھ  P18[تم في قاعة المحكمة عرض مخطط توضیحي رسمھ 

 *** 

 

رسم  أنھ    P18رسم ھذا المخطط أثناء استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. أضاف   P18أوضحت القاضي كیربر أن  
 ره. تذكّ استطاع أن ی تحت الضغط فقط مما   ھذا المخطط 

أن أبواب الغرف على الجانب األیمن من    P18عن طبیعة الغرف المعروضة في الرسم التخطیطي. ذكر    P18سأل القاضي فیدنیر  
إنھ رأى محتجزین جاثمین على األرض في ھذه    P18منطقة االنتظار كانت مفتوحة وأن الناس تعرضوا للتعذیب في ھذه الغرف. قال  

 متعلقات الشخصیة لقریبھ. أن یأخذ ال P18الغرف. طلب األشخاص في غرفة السّجانین من 

 یجب أن یحضر إلى منصة القضاة من أجل تأكید توقیعھ.  P18تدخل بوكر، محامي دفاع أنور، قائالً إن 
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مكتب    من قبل توقیعھ على بروتوكول استجوابھ  ذلك  إذا كان    P18سألت القاضي كیربر بوكر عن الوثیقة التي یرید تقدیمھا. سأل بوكر  
 . ذلك P18د أكّ فدیة.  الشرطة الجنائیة االتحا

 أكد بالتالي من خالل التوقیع أنھ ُعرض علیھ ترجمة الستجوابھ وأكد محتواه.  P18خلص بوكر إلى أن 

تدخل شارمر، محامي المدعي، قائالً إن الجزء من الوثیقة الذي یشیر إلیھ بوكر لن یكون كافیاً وأن على بوكر تالوة الجمل الثالث  
 السابقة في ھذه الوثیقة. 

. أنا أحب السلطات األلمانیة وأثق  ي إلى معنى إفادتي انتباھ  تم لفت؛ تعلیق:  14الصفحة    12/09/2019  –  06304/18"ال بوكر: ت 
 ]. P18ـفي الدولة األلمانیة. لن أثق في الدولة السوریة. تمت الموافقة والتوقیع بواسطة [بوكر تال االسم الكامل ل

أغلقت كیربر المیكروفون الذي كان یتحدث منھ بوكر، وقالت إن ھذا كان "أسلوباً سیئاً للغایة" من جانب بوكر وأمرت باستراحة لمدة  
 دقائق في الجلسة.   5

*** 

 دقائق في الجلسة]   5[استراحة لمدة 

*** 

قال بوكر إنھ یجب على المرء أن یعترف بالخطأ الذي ارتكبھ، وقد ارتكب خطأ ویرید االعتذار عنھ. وأضاف أنھ انزعج من مقاطعات  
 بالخطأ، ولم یكن ینوي القیام بذلك ویرید االعتذار.  P18شارمر المستمرة وذكر اسم 

 ، ویمكن أن تستمر الجلسة. على حالھاشیاء األ قالت كیربر إنھا ستدع 

عّما إذا كان قد وقّع على بروتوكول استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، مؤكداً أنھ حصل على نسخة    P18سأل بوكر  
إنھ یثق بالدولة األلمانیة وأنھ ستكون لھ حقوق في ألمانیا لم یتمتع بھا  P18خطیة من البروتوكول وترجمتھ وأكد بالتوقیع علیھما. قال 

إن استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة استغرق أكثر من سبع    P18إن ھذه حقیقة. ومع ذلك، قال    P18في سوریا. قال  
باإلضافة إلى ذلك، تم حظر بعض الموضوعات  و.  P18على  ضغطاً  آلخر  مارس اساعات. كان ھناك ضابطان، أحدھما لم یتدخل عندما  

أراد   الضباط،  P18التي  یفھم  الذي   التحدث عنھا من قبل أحد  قال  ھ طریقة عمل  P18  لم   .P18    المترجم الذي كان  إنھ عانى من 
ً فارسی  ً إیرانی /ا ما قدّ   ا   P18یث كان على  بح  P18  فادات إل   موجزة م المترجم ملخصات  عندما حاول إیصال أفكاره من خاللھ. غالباً 

إنھ لم یفعل شیئاً    P18. ومع ذلك، فإن بروتوكول استجوابھ كان صحیحاً، فقط المترجم... قال  إفادتھالتدخل باللغة األلمانیة لتصحیح  
 البروتوكول. على صحة مجرم أثناء االستجواب. ومع ذلك فھو یؤكد وكأنھ سیئاً في ألمانیا لمدة خمس سنوات ولكنھ شعر 

ذلك، قائالً إنھ ُعرض علیھ إعادة الترجمة لكنھ رفض، ألن المترجم    P18عّما إذا تمت إعادة ترجمة إفادتھ لھ. نفى    P18سألت كیربر  
ً  P18. قال P18  بنظر لم یكن قادراً على القیام بذلك   .إنھ فھم كل ما كان یجري أثناء استجوابھ ورفض إعادة الترجمة. كان منھكا

].  C4ذكر بعض األسماء وسألھ عن مكان ھؤالء األشخاص الیوم. بدأ بـ[  P18حامي الدفاع اآلخر عن أنور، أن  أشار بودنشتاین، م
ً الده ضابطكان ] كان من الالذقیة وكان یعمل في دمشق تاجراً للمستلزمات الطبیة، وC4إن [ P18قال   . ا

، فھو  P18یعرفھ  حسب مایعیش في حرستا، وكان منصبھ ولكنھ وظیفتھ/ھ ال یعرف  إن  P18أكرم]. قال  يثم سأل بودنشتاین عن [أب 
 اآلن في أوروبا. 

في القصر    P18تابع بودنشتاین بسؤالھ عن العمید [ُحجب االسم]. قال   إنھ عندما غادر سوریا، كان [ُحجب االسم] ال یزال عمیداً 
 الرئاسي. 

 أیام وأنھ كان في خطر كبیر في سوریا.   9أو    8جبت المعلومات] قبل  إن قریبھ وصل [حُ   P18]. قال  P17سأل بودنشتاین عن [شقیق  

 إنھ ال یستطیع.   P18طلب منھ بودنشتاین تقدیم مزید من التفاصیل حول مكان وجود قریبھ الحالي. قال 

 ذلك.  P18خارج ھذه الجلسة العامة. فأكد بذلك  إخبار المحكمة بإمكانھ  سأل بودنشتاین عّما إذا كان 

 إنھ ال یزال في دمشق.  P18]. قال C1بودنشتاین أیضاً أن یعرف عن [أراد 

تقدیم    P18ذكر [ُحجب االسم] الذي یعیش اآلن في [ُحِجبت المعلومات] وسأل    P18أشار بودنشتاین إلى أن   بإمكانھ  عّما إذا كان 
ً إنھ یمكنھ إعطاء العنوان للمحكمة   P18عنوانھ الدقیق. قال   . خطیا

 . P18تم صرف الشاھد 
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 الذي أدلى بشھادتھ في الیوم السابق عّما إذا كان یمكنھ تالوة إفادة. فأكدت القاضي كیربر.  P17سأل 

"باسم أمي، أرید أن أسأل أنور رسالن ماذا حدث لشقیقي". قالت كیربر إنھا تسمح بالسؤال وطرحتھ على محامي الدفاع عن    P17قال  
 أنور. 

، لیس حول ھذا السؤال على وجھ الخصوص ولكن بشكل  إفادةسؤال، ولكن من المخطط تقدیم  قال بوكر إن موكلھ لن یجیب على ھذا ال
 التأخیر خطأ أنور ولكن بسبب استمرار المحادثات داخل فریق الدفاع. ولم یكن ، إلى مزید من الوقت لتقدیم اإلفادة عام. إنھم بحاجة 

*** 

 ] في الجلسة دقیقة   15 لمدة  استراحة[

*** 

القاضي كیربر فریق الدفاع عّما إذا كانوا یریدون تالوة إفادة موكلھم. قال بوكر إن لدیھم نسخة مختصرة منھ، ولكن لیست نسخة  سألت  
 مناسبة ولن یقوموا بتالوتھا الیوم. 

حوالي الساعة الثالثة  قالت كیربر إن ترجمة ألمانیة لتقریر ھیومن رایتس ووتش ستتم تالوتھا في المحكمة حتى نھایة جلسة الیوم في  
 بعد الظھر بعد استراحة قصیرة. 

*** 

 ] دقائق في الجلسة   5استراحة لمدة [

*** 

اإلجراءات  من قانون    249في المحكمة وفقاً للمادة    تالوتھاقالت القاضي كیربر إن الترجمة األلمانیة لتقریر ھیومن رایتس ووتش ستتم  
 10. ة األلمانيالجنائی 

حزیران/یونیو،  26القاضي كیربر ھذا االعتراض وأوضحت أن القاضي فیدنیر أمر بترجمة ھذا التقریر في اعترض بوكر. رفضت 
 من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني.  249وسیتم قراءتھ على أجزاء وفقاً للمادة   2020

بحجة أن  التثبت بما یكفي من أن أصل ھذا التقریر والترجمة    ھ ال اعترض بوكر رسمیاً  من قانون    249المادة  تحت    ایندرجلیمكن 
 من المحكمة إصدار قرار. طلب و ، اإلجراءات الجنائیة األلماني

 ***  

 ] دقائق في الجلسة   10استراحة لمدة [

*** 

 قرار المحكمة: 

من قانون اإلجراءات الجنائیة    249وترجمتھ كافیة لتندرج تحت المادة  تم رفض اعتراض بوكر بحجة أن أصل التقریر ومؤشراتھ  
 األلماني.

ً   ة كون جاھزت موكلھ س  إفادة ن  وإوافق بوكر على القرار، قائالً إنھ وجد للتو مؤشراً مناسباً ألصل التقریر في وثائقھ   بفضل    اآلن أیضا
 . الجلسة  األخیرة في  االستراحات 

ا إذا كان من الممكن تالوة ھذه اإلفادة الیوم، على الرغم من أن موكلھ لم یعد موجوداً. وافق بانز،  بانز عمّ   P18سألت كیربر محامي  
 قائالً إنھ لن یكون حاضراً في الیوم التالي أیضاً. 

 أنور رسالن:  إفادة قام محامي الدفاع، بودنشتاین، بتالوة 

،  P18"على الرغم من اإلفادات اإلضافیة التي سأدلي بھا خالل ھذه الجلسات، أود اإلدالء باإلفادة التالیة: لم یكن لدي اتصال بالشاھد 
] وال [اللواء]. فیما یتعلق بالشخص المفقود، ال یمكنني تقدیم أي معلومات. في نھایة تموز/یولیو  C4ولم یتصل بي اآلخرون، وال أعرف [

  . وكان الباحث تم اعتقالھ] إلى مكتبي لیخبرني أن رئیس نقابة األطباء [ُحجب االسم] قال إن طبیباً  C1ة آب/أغسطس، جاء [أو بدای 
 

 .تتم تالوتھا  عندما وثائقاإللكترونیة  الوثائقالوثائق في المحكمة لغرض أخذ األدلة المتعلقة بمحتواھا. تعتبر   تتم تالوة 10
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السجون، ولكن دون جدوى. [ُحجب االسم] من درعا   المعلومات] في  [ُحجبت  یعیش اآلن في  ویفتش ویسأل عن طبیب من منطقة 
 ". لشيءقلت لھ نفس اوالمشرفة.   فیما یتعلق بطبیب من  قيانشقا[ُحِجبت المعلومات]، اتصل بي بعد  

 سألت القاضي كیربر أنور إذا كانت تلك إفادتھ. فأكد أنور ذلك. 

 . 2011تال كیربر وفیدنیر أجزاء من تقریر ھیومن رایتس ووتش "لم نَر مثل ھذا الرعب من قبل" بتاریخ حزیران/یونیو 

 بعد الظھر.  2:15ُرفِعَت الجلسة الساعة 
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 2020تشرین األول/أكتوبر  8 – الیوم السابع والثالثون للمحاكمة 

حضر المحامي بیسلر بالنیابة عن محامي    11. وسائل اإلعالممن    اثنینو  خمسة أشخاص صباحاً بحضور    9:30بدأت الجلسة في الساعة  
 . رایجر المدعي

 شھادة كریستوف رویتر

  تالوة اإلرشاداتتمت و. اشاھدبصفتھ عاماً یعیش في ألمانیا ولبنان،  52تم استدعاء كریستوف رویتر، صحفي ألماني یبلغ من العمر 
 الشھادة. اإلدالء ب د رویتر أنھ یرید بسبب عملھ كصحفي. وأكّ  اإلدالء بشھادتھ وتم إبالغ رویتر بحقھ في رفض 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

ھ عّما إذا كان یعرف أنور رسالن. أوضح  ت وسأل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أشارت القاضي كیربر إلى استجواب رویتر من قبل 
ا في البدایة عبور الحدود للذھاب إلى جنوب سوریا، لكن كانت  مع باحثھ في ذلك الوقت. أراد  2013رویتر أنھ كان في األردن عام  

دون أن یُسمح  من قبل القوات األردنیة ولم یُسمح إال ألعضاء المعارضة بعبور الحدود    الصارمة  اقبة الحدود نقاط مرھناك العدید من  
من بینھم [ُحجب االسم]،  كان  ا بضباط مختلفین،  ی . التقالمنشقین  . لھذا السبب بدأ رویتر وباحثھ في إجراء مقابالت معبذلك  للصحفیین

  أوصى بالتحدث إلى أنور للحصول على معلومات مفصلة عن شن ھجمات إرھابیة جھادیة. الشرطة السابق في حمص الذي    قسم  رئیس
ھم تحدثوا  قال رویتر إن [ُحجب االسم] ھو الذي اتصل بأنور لترتیب لقاء بینھ وبین رویتر وباحثھ في شقة أنور في عمان.    قال رویتر إن

بشأن    2011/2012وكذلك األحداث في شتاء    2004/2005ذ  عن كیف كانت النظرة للجھادیین والقاعدة عبر سوریا والعراق من 
الھجمات المزعومة من قبل جبھة النصرة التي لم تكن موجودة وقت    ھ سمع عن تناقضات بشأن قال رویتر إن ھجمات جبھة النصرة.  

التوالي ألن أنور لدیھ ذاكرة فوتوغرافیة  یومین على  على مدار  ھما التقیا  قال رویتر إن الھجمات وأراد التحدث مع أنور حول ھذا األمر.  
بالتفاصیل. كما طرح رویتر األسئلة التي ُط  أنور    أقوال  للتثّبت منرحت على أنور على أشخاص آخرین أیضاً  عندما یتعلق األمر 

المخابرات،    بنىم  استھدفكمثال: بعد انفجار    2012ذكر رویتر وقوع انفجار في دمشق في كانون األول/دیسمبر    ق من صحتھا.والتحقّ 
مملوك لمناقشة الوضع. طلب أنور إجراء تحقیق، لكن مملوك لم یرغب في  علي  التقى علي مملوك وأنور رسالن وبعض مساعدي  
ھ التقى بأنور مرة واحدة في ألمانیا  قال رویتر إن الحقاً ھذه القصة لرویتر. و   انشق إجراء تحقیقات. وأكد رئیس "طاقم التنظیف" الذي  

 ق على اتصال بھ. لكنھ لم یب 

وما أخبره أنور عن    2011/2012التطورات في    :لتقدیم معلومات حول مسألتین  اقالت كیربر إنھ تم استدعاء رویتر بصفتھ شاھد
الحدیث عنھ أوالً.    ت وسأل   ، منصبھ وأنشطتھ یرید  إن رویتر عّما  إلى األجزاء األكثر  قال رویتر  یأتي  ثم  العام  باألمر  یبدأ  یرید أن  ھ 

 یبدأ باإلدالء بشھادتھ حول الوضع العام في سوریا. وستفصیالً، 

ذھب ھناك إلجراء  كان ی ثم    1980/90ھ درس ھناك في  قال رویتر إن سألت كیربر رویتر عن عدد المرات التي زار فیھا سوریا.  
وحید  ، ألنھ كان الخبیر ال2011فبرایر  شباط/ ي. حصل على أول تأشیرة دخول للصحفیین في  ث من وقت آلخر بدون تأشیرة صحفوبح

أواخر عام  /في سوریا فقط حتى  السفر ھناك  المرء  بإمكان  بھا، لكن كان  یعمل  التي كان  المجلة  إفریقیا في  الشرق األوسط وشمال 
أغسطس  آب/، ثم في  2011یونیو  حزیران/كانت في    صحفي   رةبتأشی المرة األولى التي ذھب فیھا إلى سوریا    قال رویتر إن.  2011

أیام    3بین  كل زیارة  راوحت  ت مرة،    20قال إنھ زار سوریا حوالي    ومنذ ذلك الحین بدون تأشیرة.  2011دیسمبر  كانون األول/و
، على سبیل المثال من إحدى ضواحي  2011لمرء أن یسافر بین مناطق مختلفة في سوریا في عام  ا  كان بإمكانھ  قال رویتر إن وأسبوع.  

ضغطت  حیث قصصھ نُشرت دون اقتباس المؤلف   قال رویتر إن، إلى أجزاء أخرى من سوریا. منشقونجنود  یوجددمشق حیث كان 
أراد الذھاب إلى المناطق التي تسیطر  لطالما  ھ  ل رویتر إن قا د.  مغادرة البل ب الحكومة السوریة على صاحب العمل والصحفیین اآلخرین  

علیھا المعارضة، ولیس إلى المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة أبداً، فقد كان في حلب وإدلب والزبداني ودیر الزور ویبرود وضواحي  
  2014مدینة حلب عامي    رزا داعش. ثم  تنظیم  بسبب    2014حتى ربیع    2013سوریا من خریف    یزر ھ لم  قال رویتر إن حمص.  

 إلى دخول سوریا عبر العراق.  حینھا  لسفر واضطراالحكومة التركیة  تحظر قبل أن  2015و

ھ درس الدراسات اإلسالمیة والعلوم السیاسیة  قال رویتر إن شكرت كیربر رویتر على الشرح الذي قّدمھ. سألھ فیدنیر عن دراستھ.  
 والفلسفة األلمانیة. 

 رویتر عّما إذا كان یتحدث العربیة. فأكد رویتر ذلك. سألت كیربر  

یعتمد على الوضع. في الحاالت  كان  األمر    قال رویتر إنسألت كیربر عّما إذا كان رویتر قد أجرى مقابالتھ بمساعدة مترجم أم ال.  
تحدث اللغة العربیة  ی اً ألنھ ال  ستخدم مترجمكان ی ،  تقنیةمن األشخاص أو كان الموضوع یتعلق بتفاصیل    عدد أكبرالتي شارك فیھا  

 بطالقة. 

 
 . الترجمةلم یكن ھناك صحفي معتمد ناطق بالعربیة طلب الحصول على  11
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 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ذلك، وأشار إلى  أكد رویتر  فبسبب عالقات أسریة.    2004إلى    2002سأل القاضي فیدنیر رویتر عّما إذا كان قد ارتبط بسوریا من  
  2002سوریا عام   زار ھ قال رویتر إن . و2005عام سوریا ألسباب خاصة منذ یزور ، فكان 2003أنھ التقى بزوجتھ في سوریا عام 

زار  ھ  قال رویتر إن سوریا.  واردات األسلحة إلى العراق كانت تتم عبر  حسین، إذ كانت لدیھ معلومات تفید بأن  صدام  بعد إعادة انتخاب  
 كتابة قصة عن الالجئین.لألسباب خاصة و 2006و  2005في عامي بعد ذلك سوریا 

قال رویتر  ، ھل كانوا أعضاء في المعارضة أو في النظام.  2011/2012شخاص الذین تحدث معھم رویتر في  سأل فیدنیر عن نوع األ 
تحدث في الغالب مع أصدقاء من الجامعة، وبعض األعضاء  كان ی عندما كان بإمكانھ دخول سوریا بسھولة،    2011ھ في بدایة عام  إن 

ھ بعد ذلك أجرى اتصاالت متتالیة مع أشخاص  قال رویتر إن رة األمریكیة.  األقل شھرة في المعارضة ورئیس قسم التحلیل في السفا 
قال إنھ كان على اتصال بدوائر معارضة غیر عسكریة في حمص نظمت    .خاطفة على شكل حشود    نظموا مظاھرات واحتجاجات 

ھ تحدث بشكل أساسي إلى الجمیع في المتاجر وسألھم  قال رویتر إن .  2011  دیسمبر/حتى كانون األول   أغسطس /مظاھرات لیلیة من آب 
.  معھ   التحدث  رغب فيین وأطباء وكل من  وقادة عسكری ثوار  . قال إنھ تحدث أیضاً إلى  یبادرون بالتحدث إلیھ عن شعورھم وكان الناس  

في  ھ تلقى دعوة من أعضاء  قال رویتر إن .  المنشقینیعاملون  كانوا  د وكیف  تم تنظیمھم وخططھم لمستقبل البل  سألھم عّما حدث وكیف 
ث المتعلقة بالمجازر  لألحداد. قال إنھ أجرى كل ھذه المحادثات من أجل رسم صورة أفضل  ة للحدیث عن رؤیتھم لمستقبل البلالمعارض

محادثاتھ أصبحت بعد ذلك أكثر أھمیة حیث أصدرت الحكومة السوریة    قال رویتر إنن، وماذا حدث بالضبط. و ن قتل مَ واالغتیاالت؛ مَ 
ا تم  بیانات صحفیة تفید بعدم وجود معارضة وأن الھجمات شنتھا جماعات جھادیة بتمویل من دول أجنبیة. قال إن شاھدین أخبراه بم

الكشف عنھ الحقاً في ملفات قیصر الخاصة بدمشق: أن المستشفیات كانت نقطة إعادة تحمیل للجثث حیث تم تسجیل الجثث باألرقام  
ما  إلى  في بحثھم  ھم لم یصلوا أبداً  قال رویتر إن الجثث ونقلھا في شاحنات.    وأنھ كان یتم تحمیلوالصور التي تشیر إلى مكان قتلھم،  

 واألدلة).   في مستشفیات حمص (من حیث الرؤىت قیصر وصلت إلیھ ملفا

جراء  إ رویتر في    . ثم بدأ2013مطلع عام  شاھدین في    أول   ھ التقىقال رویتر إن حصل رویتر على ھذه المعلومات.    متىسأل فیدنیر  
عندما نشر قیصر  وبحثاً مفتوح المصدر.  أیضاً  أجرى  وأنھ قد تكون ھناك صور أقمار صناعیة تظھر مقابر جماعیة    معتبراً   البحث،

 صوره، بنى رویتر وفریقھ على ذلك.

حصل  ھ  قال رویتر إن سأل فیدنیر متى حصل رویتر على تلمیحات/معلومات ألول مرة حول مستشفیات ملیئة بالجثث ومقابر جماعیة. 
 . 2012 أبریل/ثم التقى بجندي في نیسان 2012  مارس/تلمیحات أولیة في آذار على

ً   18ھ قابل جندیا یبلغ من العمر  قال رویتر إن فیدنیر متى بدأت ھذه الممارسات.    سأل ھ اقترب من ھذا  قال رویتر إن في إدلب.    عاما
الشاب ألنھ بدا مصدوماً. ثم أخبر رویتر عن الكوابیس التي راودتھ حیث كان علیھ أن یسجل ویجّمع الجثث كل یوم. قال إنھ بدأ ھذا  

یا یوسف، لدي ذراع   أن تناولني تلك الساق،یصرخون باستمرار "یا محمد، ھل یمكنك  كان أشخاص، و2012مارس آذار/العمل في 
الجندي اضطر إلى التقاط صور    ذلك   قال رویتر إننصف متر في الفناء الخلفي للمشفى.  على ارتفاع  مكدسة  كانت  ھنا" وأن الجثث  

 منھ. كان علیھ أن یفعل ذلك في مشفى عسكري.  جاءت للجثث وإعطائھا أرقاماً تشیر إلى جھاز المخابرات الذي 

الفناء الخلفي لمشفى عسكري. كان لدیھم شاھدان یخبرانھما بھذه   قال رویتر إنسأل فیدنیر أین حدث ھذا بالضبط.   ذلك حدث في 
ھذه الممارسة، لكن لم    اً علىھداشكان  ھ التقى أیضا بطبیب أكد ذلك ألنھ كان في زیارة عمل إلى حمص حیث  إن   قال رویترالقصة.  

 یكن لدى رویتر وفریقھ أدلة أخرى. 

العدید من الجثث جاءت من بابا عمرو،    قال رویتر إن سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك مؤشرات على مصدر الجثث وأسباب الوفاة.  
أجھزة  من    ءت جا  ھاقال رویتر إن إلیھا.    التي تم إحضار المعتقلین"المراكز"    وكثیر منھا مما كان یُطلق علیھ   نقاط التفتیش،  بعضھا منو

،  حافالت صغیرةفي شاحنات، وأحیاناً في    الجثث  یتم نقلكان  . في بعض األحیان  400في الیوم، وأحیاناً    30ووكاالت مختلفة، أحیاناً  
 سیارات اإلسعاف. في  أخرى  وأحیاناً 

العسكریة    شعبة المخابرات  قال رویتر إن. إدارة المخابرات العامة  إضافة إلىسأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك أجھزة مخابرات أخرى  
 على نطاق واسع. كانوا یمارسون القتل المخابرات الجویة معروفة باسم "الجزارین". وأضاف أنھم إدارة و

 رویتر بحقوقھ وواجباتھ كخبیر حتى یتمكن من اإلدالء بشھادتھ كشاھد خبیر. أبلغت القاضي كیربر 

رد الفعل یعتمد على المدینة. في دمشق،    كان . قال رویتر  2011طلب فیدنیر من رویتر تحدید رد فعل النظام على المظاھرات في ربیع  
یُعتقلون "ببساطة". ومع ذلك، في المیدان، الحي الذي   ، كان من المرجح أن یستخدم  عرف بأنھ غیر مواٍل للنظامیُ كان الناس عموماً 

ھرات في وسط  المظا  قال رویتر إنتجري في وسط دمشق. و كانت  التي    مظاھرات ال  الذي كان یستخدمھ فيالعنف  قدراً أكبر من  النظام  
سرعان  فترة قصیرة جداً ثم  الفتات وما إلى ذلك لیظھرون وھم یحملون  الناس  كان  حیث  دمشق كانت منظمة على شكل حشود خاطفة،  

 المظاھرات في وسط دمشق.  ضد، ولھذا السبب لم یكن ھناك عنف بشكل عام  ما كانوا یتفرقون ویختفون
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مختلفة في حمص. كانت المظاھرات السلمیة ھناك عادة تجري في اللیل وكان جمیع المشاركین على علم    كانت  األمور   قال رویتر إن
المظاھرات بطریقة   المتظاھرین. ولھذا نظموا  النار على  العنف ویطلقون  المخابرات، فإنھم سیستخدمون  أو  الجیش  أنھ عند ظھور 

ا تسیر مجموعات أخرى على جانب الشارع، حتى یتمكنوا من الھروب  معینة: فكان الشبان یسیرون عادة في منتصف الشارع بینم
ھ یتذكر مظاھرة في حمص لم یحدث فیھا شيء، لمجرد أن الجیش اقتحم  قال رویتر إن بسرعة في حال فتح الجیش أو المخابرات النار. 

في    علم أنھ یمكن إطالق النار علیھی  مستشفیین في نفس وقت حدوث المظاھرة. وأوضح أن كل من شارك في المظاھرات السلمیة كان
ھذا الوعي كان حاضراً أیضاً خالل أشھر الشتاء وكان الناس یتوقعون دائماً أن یطلق الجیش النار علیھم أیضاً    قال رویتر إن أي وقت.  

م/ساعة في  ك  100ندفع بسرعة  ی   باص صغیر یسمى بـ "تاكسي الموت"، وھي    عمابمساعدة القناصین. وأخبر رویتر المحكمة كذلك  
ھذه كانت    قال رویتر إنمن الھروب بسرعة دون إطالق النار علیھم من قبل القناصین.    باص تى یتمكن المتظاھرون داخل الالشارع ح

انفصامي" في ذلك الوقت فیما یتعلق باستخدام العنف  انقسام  ممارسة تستخدم بشكل رئیسي في أحیاء المعارضة وإن المدینة كان بھا "
 ت. مع المظاھرا

قال رویتر  فتطور في مرحلة ما.  /سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك فترات مختلفة في رد فعل النظام وما إذا كان رد الفعل ھذا قد تغیر
رد فعل النظام تغیر بالفعل، قائال إنھ في كل مرة أطلقوا النار على المظاھرات كان ھناك مئات القتلى وأن الوضع تطور إلى   إن

ي بابا عمرو حیث لم تطلق (القوات الحكومیة) النار بین الحین واآلخر، لكنھا استخدمت طائرات الھلیكوبتر  "حرب مفتوحة" ف
 إلطالق النار على المتظاھرین. 

، وسأل رویتر عّما یعرفھ عن  2012فبرایر /قال فیدنیر إن تركیز المحكمة سیكون على رد الفعل العام للنظام على مظاھرات شباط 
ھ خالل األشھر األولى، كلما تم إطالق النار على المتظاھرین، قیل [من قبل الحكومة] أن ھؤالء كانوا جھادیین  رویتر إن قال ذلك. ف

أسلحة یُزعم أنھا تخص ھؤالء الجھادیین ُعرضت على التلفزیون وأن عملیات إطالق   قال رویتر إنیطلقون النار على أي شخص. 
على   ة مركزی  استجابة وجد ت . وأوضح رویتر كذلك أنھ ال ھي من یقف وراءھا الحكومة كانت ھا والنار التي یُزعم أن الجھادیین نفذ

المظاھرات، حیث تعرض المشاركون للضرب أحیاناً، وأحیاناً لم یتعرضوا للضرب. قال إنھ لم یتضح بالنسبة لھ ولفریقھ ما الذي  
األحداث المعتادة كانت: مظاھرات یوم الجمعة تتسبب في   . إال أن دائرة2012وأواخر صیف  2012مارس /حدث بالضبط بین آذار 

 زداد باطراد. ا"ذلك"  قال رویتر إن وفاة وجنازات یوم السبت وصمت وسالم من األحد إلى الخمیس وثم تبدأ الدائرة مرة أخرى.  

  قال إنالمظاھرات أصبحت أكبر وازدادت أعدادھا أیضاً.   قال رویتر إنفاد باطراد". دزایعنیھ بعبارة "عّما  رویتر فیدنیرسأل  
المظاھرات كان یحرسھا "حماة التظاھر"، ورافقھم رجال بالسكاكین. أوضح رویتر كذلك أن عقلیة المشاركین في المظاھرات  

 ت السكاكینمَ خدِ استُ و  ،أسلحةھ لم تكن ھناك قال إن للدفاع عن أنفسھم.  إالن أجھزة المخابرات م االحتماءلم یعودوا یریدون فتغیرت. 
 فقط في المظاھرات. 

ھ سمع ھو وفریقھ إطالق  قال رویتر إن فأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان قد تم إخبار رویتر بھذا األمر أو ما إذا كان لدیھ خبرة مباشرة.  
ار. قال ھذا كان في  نار في المساء في حمص وذھبوا إلى مستشفیات تحت األرض حیث رأوا أشخاصاً تعرضوا إلطالق الن 

 . 2011أغسطس آب/

ھناك منافسة   ھ كانقال رویتر إن فومن المسؤول عن ماذا.   2011سأل فیدنیر رویتر عن وظائف أجھزة المخابرات ابتداء من ربیع 
دل أوامر  . قال إنھم بدأوا التعاون من خالل تبا2011داخلیة بین الخدمات المختلفة في وقت سابق، لكن ھذا تغیر منذ أوائل عام 

سالح الجو كان أكثر وحشیة وأن جھاز المخابرات العسكریة متورط   قال رویتر إن االعتقال. وبشأن وحشیة أجھزة المخابرات،  
كانت أقل خطورة، لكن نقل   بشكل كبیر في تدبیر الخالیا الجھادیة التي اعتبرت "الشر الرسمي". وأوضح أن إدارة المخابرات العامة 

المعتقلین بین األجھزة المختلفة كان ممكناً. قال رویتر أیضا إن ھناك خالفات بین السجون فیما یتعلق بـ "الخطر" الذي یعتمد على  
كانت   شعبة األمن السیاسيرئیس السجن. لخص رویتر أن استخبارات القوات الجویة واالستخبارات العسكریة كانت وحشیة، وأن  

 في مكان ما بین الجھازین الوحشیین واألكثر حضارة.   إدارة المخابرات العامةو"متحضرة إلى حد ما"  

لكن المحتجزین   251الناس كانوا یخافون من الفرع  قال رویتر إنوالخطیب.   إدارة المخابرات العامةسأل فیدنیر رویتر عن مھام 
ھ  قال رویتر إن ن حقیقة قیام الحكومة بتعذیب وقتل الناس لم تكن شیئاً جدیداً. عادة ال یضطرون إلى البقاء ھناك لفترة طویلة. كما أ

وفریقھ مھتمون بالتطورات الجدیدة مثل استخدام المستشفیات كنقاط نقل للجثث وتنظیم اإلرھاب الجھادي وكذلك دور علي مملوك في  
 ذلك كقائد "ذكي للغایة". 

ھ  قال رویتر إن مملوك عمل في المخابرات العسكریة مع آصف شوكت.  ال رویتر إنقفسأل فیدنیر رویتر عن دور مملوك ومكانتھ. 
كان مملوك متورطا أیضا في تنظیم مرور الجھادیین عبر سوریا إلى العراق. وأجرى مملوك محادثات مع المخابرات   2011قبل 

مملوك أجرى محادثات أخرى مع حزب   تر إنقال روی في جھاز المخابرات فثبت تورط مملوك في ذلك.   الوشاة العراقیة سجلھا أحد 
حول كیفیة "التعامل" مع المظاھرات، والتي تضمنت أیضاً دورة تدریبیة حول كیفیة  (الحرس الثوري اإلیراني) باسداران الهللا و

  قال رویتر إنه. جھاز المخابرات وھو أكثر ذكاء من غیرل " المدّبر عقل العلي مملوك كان " قال رویتر إنتصنیع السیارات المفخخة.  
 ً ً  وزیراً  مملوك استقبل أیضا عبوة ناسفة في حقائبھ، أمره مملوك   21وھو یحمل في سوریا اعتقل على الحدود السوریة اللبنانیة  لبنانیا
 بتفجیرھا في لبنان.
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یتذكر بشكل صحیح فھو  وإذا كان   إدارة المخابرات العامةھ كان رئیس قال رویتر إن فسأل فیدنیر رویتر عن منصب مملوك الرسمي. 
 برتبة لواء. 

 ً ھ شھد ذات مرة اعتقاالً تعسفیاً  قال رویتر إن ف. سأل فیدنیر رویتر عن المكان الذي تم إحضار األشخاص إلیھ عند احتجازھم تعسفیا
یف تم إخراج  أى كعندما وصلوا إلى نقطة تفتیش، روغالباً ما كان ھو وفریقھ یسافرون بالحافلة ألنھم اعتبروھا أقل ریبة. فبنفسھ.  

 . باص صغیر على رأسھ واقتید في كیس  عِض رجل من الحشد. ووُ 

أكد رویتر أنھا حدثت في كل مكان. في المظاھرات  فإذا كان قد سمع أیضاً بتقاریر حول االعتقاالت التعسفیة.  عّما  سأل فیدنیر رویتر
للتعذیب أو الضرب. عادة ما یُطلق سراح   إما یتعرضان ك  ،بناًء على الوضع االجتماعي للشخصأو نقاط التفتیش أو في المنزل. 

  ال وبعد ذلك  ، الناس لم یأخذوا ھذا األمر على محمل الجد بما فیھ الكفایة قال رویتر إن الناس ویطلب منھم عدم إھانة الرئیس وعائلتھ.  
 یتم إطالق سراحھم. 

الناس إذا كانوا   سراح طلق كان یُ  2011ھ في قال رویتر إن فأن یعرف متى تغیرت ممارسة عدم اإلفراج عن المحتجزین.   فیدنیرأراد 
بتغطیة   وحظیتشخص   200حیث اختفى   2011مایو /أیارأبریل أو  /نیسانبشكل تعسفي. وأشار إلى مظاھرة كبیرة في  قد اعتُِقلوا

أصیب شخص برصاصة في رأسھ عند نقطة تفتیش، وتمكنت   2011دیسمبر/األولي كل مكان. ثم في كانون ف  إعالمیة واسعة
إلى حد ما. ثم في   اعتیادیةفي كل مكان ألنھا كانت غیر   الواقعة حظیت بتغطیة إعالمیة واسعةاألسرة من الحصول على الجثة ولكن 

من الطبیعي  أصبح ،2013عام  مطلع و  2012علیھم وفي أواخر عام  ، لم یعد یتم اإلفراج عن األشخاص عند القبض 2012عام 
 إطالق النار على األشخاص. 

أنھ ُسمح لھ   ) أخبره رویتر أن شاھداً (رجل أعمال ثريأكد  فإذا كان على درایة بمستشفیات تشرین وحرستا. عّما  سأل فیدنیر رویتر
 الجثث.  البحث بینبرفقة جنود ساعدوه في  مشفى عن جثة شقیقھ في  بالبحث

مایو، لكنھ  /أیار 31ذلك كان في  قال رویتر إنوقوع المجازر في الحولة وماذا حدث ھناك بالضبط. ف تاریخسأل فیدنیر رویتر عن 
  المرتفعاتغیر متأكد تماماً. قال إن ممثالً لألمم المتحدة جاء إلى حمص في الیوم التالي قائالً إن األدلة تشیر إلى أن الجیش جاء من 

ي  مقا�ً  ھ لم یكن في سوریا في ذلك الوقت لكنھ قرأقال رویتر إن العلویة إلى القرى السنیة وقتل الناس في منازلھم. 
 المان�ة صح�فة �ف

من حمص مسؤولون عن ھذا الھجوم. ومع ذلك، كانت المصادر والمقال نفسھ   ثواراً بعد حوالي ثالثة أسابیع جاء فیھ أن  معروفة 
ھ وفریقھ أرادوا الذھاب إلى  قال رویتر إن شارة أخرى للروایة الثانیة التي نشرتھا الحكومة السوریة. وإ  إلى حٍد كبیر، موضع شك 

باإلضافة إلى الخلفیة   قوال الحولة (استغرق األمر ثالثة أسابیع للوصول إلى ھناك) حیث تحدثوا مع شھود عیان لمدة یومین. ھذه األ
زرة شنتھا میلیشیات مدعومة من الحكومة السوریة، حیث لم تقتل سوى أشخاصاً في  الطبوغرافیة دفعت رویتر إلى استنتاج أن المج

جمیع التقاریر التي أدلى بھا    قال رویتر إنالتل. في أعلى منازل كانت على خط نیران القاعدة العسكریة التي تسیطر علیھا الحكومة 
الشارع الوحید الذي یُفضي   عبرالتل  حدرت منان  فضي ون  ب) صغیرة ذات لآ  (بكالشيء نفسھ: إن شاحنة  أشارت إلىشھود العیان 

لقاعدة العسكریة (تذكر رویتر شھوداً قالوا إنھم اضطروا إلى االختباء في كثیر من  لالقریة، والذي كان أیضاً في خط إطالق النار  إلى
المھاجمون كل من وجدوه داخل منازلھم  األحیان خلف شاحنات كبیرة عند دخول القریة حتى ال یطلق الجیش النار علیھم)، وقتل 

(ذكر رویتر شھود عیان قالوا إنھم اعتقدوا أن المھاجمین كانوا یبحثون عن شبان، لذلك اختبأ جمیع الشبان في اسطبالت، وحجرات  
االسطبالت وما   وما إلى ذلك، لكن المھاجمین قتلوا كل شخص وجدوه، لذا قُتلت جمیع العائالت، باستثناء الشباب الذین اختبأوا في 

 إلى ذلك). 

الحكومة تحملت ذلك على األقل   قال رویتر إن توصل إلى نتائج تفید بأن الھجوم تم بأمر من الحكومة.   كان رویترإذا عّما  سأل فیدنیر
 كبیرة للتستر علیھ. وأضاف أن المیلیشیات ربما لم تكن لتدخل القرى لوال دعم الجیش.  وإن ھناك جھوداً 

لدیھ سؤاالن بخصوص أجھزة المخابرات. ھل یستطیع رویتر أن یقول كیف تغیرت أنشطة أجھزة المخابرات منذ  قال فیدنیر إن 
وال عالقة لھا عادة باألنشطة   المعلومات الداللة العامة ألجھزة المخابرات ھي جمع  قال إنو  ذلك، أكد رویترففصاعداً؟   2011

الناس   قال رویتر إنوتصرفت بطریقة عسكریة.   المعلوماترات دائماً بجمع العسكریة. ومع ذلك، في سوریا، قامت أجھزة المخاب 
البنیة التحتیة   قال رویتر إنلكن لم یكن ھناك سوى أماكن قلیلة تعرض فیھا المعتقلون للتعذیب.   2011كانوا یتعرضون للتعذیب قبل 

تغیر بشكل ملحوظ فقط في  ات العامة إدارة المخابر، لكن سلوك 2004لتعذیب األشخاص كانت موجودة بالفعل في عام 
 موت" بشكل رئیسي لتعذیب وقتل الناس.  حطاتھم تطوروا إلى "مقال إن . 2011/2012

ھ ال یتذكر أنشطتھم بالضبط، لكنھ سمع عنھا في ذلك الوقت، ومع  قال رویتر إن .  40إذا كان یعرف القسم عّما  رویتر فیدنیرسأل  
 ما فعلوه، حیث ركز على جوانب أخرى. ذلك، لم یجر مزیداً من البحث حول 

 على حد علمھ ھو رئیس جھاز المخابرات السوریة. دیب أكد رویتر أن فإذا كان یعرف اسم دیب زیتون. عّما  سأل فیدنیر رویتر

 ھ یعرف االسم ولكن ال یمكنھ تذكر التفاصیل. قال رویتر إن فعن توفیق یونس.   فیدنیر لسؤال رویتر تابعثم 

ھ  قال رویتر إن فظ مخلوف وسأل رویتر عّما إذا كان یعرفھ. فأكد رویتر أنھ في دمشق اشتھر حافظ بالوحشیة والقسوة.  ذكر فیدنیر حا 
كان رئیس فرقة داخل إدارة المخابرات العامة وشقیق رامي مخلوف. وعلى الرغم من أن حافظ مخلوف كان ذا رتبة متدنیة نسبیاً، 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-eine-ausloeschung-11784434.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-eine-ausloeschung-11784434.html
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من المغضوب علیھم من  كان الحقاً و". ا"غریب  ا لحافظ دور قال رویتر إنتھ األسریة بالرئیس.  إال أنھ ال یمكن المساس بھ بسبب عالق
 النظام وذھب إلى بیالروسیا. قبل 

*** 

 ] الجلسة دقائق في   10[استراحة لمدة 

*** 

في    تم تعّرضت النفجاري  ت "ال ي ھ هھذ ت إذا كان عّما  ]. سأل رویترخلیة إدارة األزمة[إذا كان على درایة بـعّما  رویتر فیدنیرسأل  
 ؟" 2012یونیو /حزیران

خلیة إدارة  ، إذا كانت ھم یتحدثون عن نفس الشيءقال رویتر إن فإذا كان متأكداً من أنھم یتحدثون عن نفس الشيء. عّما  سألھ فیدنیر
 . 2012یونیو /نحزیرا ھي التي تضم آصف شوكت ورؤساء أجھزة المخابرات األخرى، فھي التي تم تفجیرھا في   األزمة

ھ تم تأسیسھا لتقدیم إجابات أمنیة متعلقة بكیفیة التعامل مع  قال رویتر إن .  خلیة إدارة األزمة عن وظائف   رویتر سأل فیدنیر
 االحتجاجات. 

لكنھ وفریقھ كانوا مھتمین باالنفجار. ومع ذلك، یعتقد أنھ تم   اھ ال یعرف متى تم إنشاؤھ قال رویتر إن سأل فیدنیر عن تاریخ التأسیس. 
 ]. 2011مبكر نسبیاً في [ربیع  ا في وقت إنشاؤھ

ھ غیر قادر على التفریق بین ما تقرر  قال رویتر إن سأل فیدنیر عن نوع القرارات التي تتخذھا الخلیة وما ھي األنشطة التي اتبعتھا. 
 . الخلیةوما تقرره  الخلیة خارج 

انفجار  عد حدوث ب  2012ھ یعتقد أن األمر انتھى في عام قال رویتر إن .  خلیة إدارة األزمة عمل  عن تاریخ انتھاء رویتر  سأل فیدنیر
أي معلومات عن   تدبیر االنفجار، لكن لم یكن لدیھب  أقّرت  الثوارمجموعة من  قال رویتر إن. الخلیةفي غرفة اجتماعات داخل مجمع 

  قال إن . خلیة إدارة األزمةفي االنفجار، وكالھما ضابطان یعمالن في مبنى  معنیین ھ التقى بالصدفة شخصینقال رویتر إن الھجوم. 
حیث لم یكن   حراسة الالمجمع لم یكن یخضع لقدر كبیر من  قال رویتر إنووثائق من الغرفة التي وقع فیھا االنفجار.  صوراً  الدیھم

حیث لم   الخلیة ھ ال توجد مشكلة في أن یرافق ھؤالء الجنود أشخاص آخرون ال یعملون في قال إن ھناك سوى عدد قلیل من الموظفین. 
إلى المبنى ووضعھا في السقف  تكن ھناك أي عملیات تفتیش. وبھذه الطریقة تمكنوا من تھریب كمیات صغیرة من المواد المتفجرة 

  خلیة إدارة األزمة القنبلة كانت جاھزة قبل االنفجار الفعلي بوقت طویل، لكن أعضاء   قال رویتر إنحیث لم تكن ھناك كامیرات. 
لة عبر  قبل أن یعودوا إلى ھذه الغرفة حیث تم تفجیر القنب  بضعة أسابیعكانوا یجتمعون دائماً في غرف مختلفة، لذلك استغرق األمر 

اشتبھوا في البدایة في أن االنفجار قد نشأ من البوفیھ، لذا "كان أول شيء فعلوه ھو   خلیة إدارة األزمة موظفي   قال رویتر إن الھاتف.  
وضربھم". وبعد سنوات، انتشرت شائعات بأن االنفجار كان بأمر من   ] فور سیزونز[إلقاء القبض على طاقم تقدیم الطعام في فندق  

   ھ وفریقھ لم ینشروا قصتھم بشأن ھذا األمر.قال رویتر إن لكن ال یوجد ما یدعم ھذه الروایة.  و، األسد نفسھ

وھو یھز    أنور. قال رویتر "نعم، ھو" [نظر رویتر مباشرة إلى تھامأي شخص على مقعد االعرف قد إذا كان عّما  سأل فیدنیر رویتر
 رأسھ في اتجاھھ، دون أن یشیر إلیھ]. 

كان   أنور  قال رویتر إنفعلى استعداد لتقدیم معلومات.  أنورللتحدث معھ وما إذا كان  أنور طلب فیدنیر من رویتر التحدث عن دوافع 
التحدث إلى الصحفیین   قال رویتر إنعلى اإلطالق.   أنور ھ ربما كان أول صحفي تحدث إلیھ قال إن في البدایة.   ومتردداً  شدید االنتباه
 ً بالنسبة لجمیع كبار المسؤولین السابقین. كان الصحفیون الغربیون یُعتبرون في السابق العدو، وربما لم یخبرھم   اً جدید  كان وضعا

المحادثة    قال رویتر إن  المسؤولون حتى بالوقت، واآلن یقدمون لھم تفاصیل حول عملھم، والتي كانت ستمثل نھایة حیاتھم المھنیة.
 ً أو "ماذا تفعل وكالة المخابرات؟"،   12"ھل ھو نظام غیر عادل؟" أنھ لم یطرح أسئلة غبیة مثل  نورأعندما أدرك   أصبحت أكثر انفتاحا

من القاعدة حقاً في بیت ضیافة تابع للحكومة   عنصر"ماذا عن تلك المجموعة؟"، "ماذا عن ھذا الھجوم؟"، "ھل أقام    سأل بل
زمیلھ كان لدیھ  /باحثھ قال رویتر إنعي، أناس مفتونون بالتفاصیل.  ھا كانت محادثة بین خبراء الطب الشرقال رویتر إن السوریة؟" 

كیف اعتقل ذات مرة جھادیین، ثم طلبوا منھ "االتصال بآصف   أنورأیضاً "ذاكرة فوتوغرافیة للحصول على التفاصیل". وروى لھم 
لوك [بصفتھ الشخص الذي ینفذ  مع علي مم 2011شوكت" واتضح أنھم من تدبیر النظام فقط. حدث الشيء نفسھ في أوائل عام 

ھجمات جھادیة] عندما تم عرض أسلحة الجھادیین المزعومة التي صادرتھا القوات السوریة على شاشة التلفزیون. لم تكن ھذه  
 

نقیض   ا" كما قال رویتر لھ داللة سلبیة للغایة في اللغة األلمانیة حیث أنھنظام الظلم /غیر دستوریة  دولة: مصطلح " مراقب المحاكمةمالحظة من  12
المدعي األلماني عندما استخدمھ  1952" في عام غیر دستوریة  دولة " (دولة دیمقراطیة تحكمھا سیادة القانون). نشأ مصطلح " دولة دستوریة لـ" 

ستخدم المصطلح بشكل شائع لوصف النظام النازي وكذلك النظام  یُ   ، حتى یومنا ھذاوألول مرة لوصف النظام النازي.  الشھیر فریتز باور
 یا الدیمقراطیة السابقة. الشیوعي في جمھوریة ألمان

  
 

https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
https://www.fritz-bauer-institut.de/en/fritz-bauer
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إنھم  الممارسة معروفة جیداً ولكنھا مع ذلك وسیلة شائعة لألسد لتقدیم نفسھ للمجتمع الدولي على أنھ أھون الشرین. ووفقاً لرویتر، ف
ھ وفریقھ مھتمون بشكل أساسي بتنظیم قال رویتر إن لجعل احتالل العراق أكثر تكلفة.   2005[الحكومة] فعلوا ذلك أیضاً في عام  

كما ھو الحال مع مسؤولین سوریین سابقین آخرین حول حقیقة أن   أنورھ أدرك نفس االشمئزاز من قال رویتر إن اإلرھاب الجھادي.  
االعتقاالت طریقة مشروعة لمنع التظاھرات   أنور األشخاص لم یعد یتم اعتقالھم وأن التحقیقات لم تعد تجري لسبب محتمل (اعتبر 

لم یؤید أسباب االعتقال التعسفي ھذه (یتم   أنور  قال رویتر إنالسلمیة) ولكن بدالً من ذلك المئات من األشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي.  
ً قال رویتر إن القبض على األشخاص واحتجازھم فقط لتخویفھم) وشعر أن عملھ یتم التقلیل من شأنھ.   ً و  طویالً  ھما أجریا نقاشا   صریحا

 على تقدیم نفسھ كمفتش محترف.  لدیھ ذاكرة وعقلیة تحلیلیة وكان قادراً  أنورألن 

في    شعبة األمن السیاسيل أیضا بالرئیس السابق  إنھما التقیا قائال  أكد رویترف. أنورإذا كان یصدق ما قالھ لھ ا عمّ  سأل فیدنیر رویتر
 سیرتھ الذاتیة المھنیة.   نقضدون  موقفھأراد ھذا الشخص أیضاً تغییر حیث الالذقیة. 

معھ وأن   للتحدثنفى رویتر، قائال إنھ لم یكن أمامھم سوى یومین فعن عملھ الیومي.  أنور إذا كان تحدث إلى عّما  سأل فیدنیر رویتر
  قال رویتر إن تركیزھم ینصب على الھجمات اإلرھابیة المدبرة من قبل النظام الذي قدم نفسھ بعد ذلك على أنھ ضحیة لھذا اإلرھاب.  

كان أحد األشخاص القالئل الذین یمكنھم إخبارھم بھجمات   أنورلكن  لدیھم الكثیر من الشھود یخبرونھم بالتعذیب في مراكز االحتجاز،
 إرھابیة مدبرة. 

ھم تحدثوا عن  قال رویتر إن .  أنور إذا كان ھو نفسھ ال یزال لدیھ انطباع بحدوث التعذیب خالل محادثتھ مع عّما  رویتر فیدنیرسأل  
ً  خرج عن نطاق السیطرةفي البدایة والذي   امالنظ أنور أسباب انشقاقھ ولماذا انشق في وقت متأخر نسبیاً: دعم  ھ  قال رویتر إن .  الحقا

 لالختفاء. لیس  لكنو  ،الخطیبضوا للضرب في من المعروف أن الناس تعرّ 

زعج  ن كان ی  أنورھ كان لدیھ انطباع بأن قال إن حیث  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدى أشار فیدنیر إلى تصریح رویتر 
تذكر فیدنیر أن رویتر قدم مثاالً على محاٍم تعرض للتعذیب في الخطیب  ف  .جدٍ التعذیب غیر مُ أن االفتقار إلى السلوك المھني وبشأن 

 ھ یتذكر. قال رویتر إن دون سبب واضح. 

على  أكد رویتر فنھا.  منزعجاً من معاملة المعتقلین أو حقیقة أن مھنتھ كمحقق قد تم التقلیل من شأ  أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 . النقطة الثانیة

القتل الجماعي والتعذیب على نطاق واسع.   عملیات  ال یؤید أنور  قال رویتر إن.  أنور إذا كان ھذا ھو سبب انشقاق فیدنیر عّما سأل  
ھذا  مثل في   ھقال رویتر إن .  ثوریة نیاً وكان یتعرض لضغوط ألنھ جاء من منطقة ذات خلفیة كان "ضابطاً مھنیاً" سُ  أنور  قال إن

لم یتحدثا بعمق   افإنھمأو یضطر إلى المغادرة. ومع ذلك، وفقاً لرویتر،  % 150وبسبب مذبحة عائلتھ، إما أن یعطي الشخص الوضع 
 نشقاق. التي دعت أنور لالسباب األعن 

نفى رویتر ذلك موضحا أنھ علم بذلك من أشخاص آخرین  فأو ارحل].   ي ّن سُ ك %150 قال ذلك [أعطِ   أنوران إذا كعّما  تساءل فیدنیر
 معروف على نطاق واسع في مجتمع الضباط المنشقین في المنفى.  أنور أثناء إجرائھم تحلیال للبیئة وأن 

ال یؤید "ھذا". وبحسب رویتر،  أنور . وأكد رویتر موضحا أن األمر نفسھ قد قال أي شيء عن ھذا  أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
ھذا سیقلل   شعر أن أنور قال رویتر إن.  فوق ذلك  حقیقة اعتقال مئات األشخاص وأنھ كان من المفترض أن یقوم بتعذیبھم أنور لم یؤید 
 . المھنیةءتھ كفا من شأن

من الممارسات الشائعة ضمان   قال رویتر إنعن ذلك.  أنوریتر سأل روما  وإذا  ،في وقت سابق أنور  ینشقلماذا لم  ،سأل فیدنیر
أشخاصاً   قال رویتر إن. ومع ذلك، أنورالمخاطرة. یعتقد رویتر أن ھذه كانت مشكلة في حالة  لتجنب  نشقاقاالسالمة األسرة قبل 

االنھیار على أي حال. وأشار رویتر   كان النظام على وشك   2012كان انتھازیاً، ففي نھایة عام  أنورآخرین في المنفى اعتقدوا أن 
في أوائل عام   انشقواكانوا یعتبرون أبطاالً، وأن األشخاص الذین  2011إلى أن األشخاص الذین انشقوا عن الخدمة في أواخر عام 

وا  كان ألنھم  التیارمع ساروا یُنظر إلیھم على أنھم  2012" وكان األشخاص الذین انشقوا في أواخر عام ال بأس بھماعتبروا " 2012
 على أي حال.  سیُقتَلون

 مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدىرویتر  أشار إلى إفادة ، وفرارمحاوالت فاشلة لل أنور لدى  إذا كانعّما  سأل فیدنیر رویتر
ً  أنور قائالً إن  أكد رویتر  ف. للفرار ولكن لم یكن لدیھ محاولة فاشلة  ، الوقتبعض  نشقاقلال هسبب استغرق استعدادلھذا ال ،كان مراقبا

حالة القبض على   ففي  "،فاشلة  فرار "محاولة   ما یسمى قائالً إنھ ببساطة ال یوجد  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إفادتھ لدى
   محاولة ثانیة. الشروع فيولن یتمكن من  سیُقتَل،، كان فرارأحدھم أثناء محاولتھ ال

تحدثا عن ھذا لفترة وجیزة فقط لكنھ   اھمقال رویتر إن نیاً. ل فیدنیر رویتر عّما إذا كانا قد تحدثا أیضاً عن خلفیة أنور باعتباره سُ سأ
نة.  تحدث عن الخلفیات السنیة مع آخرین بمزید من التفصیل. أخبروه ھؤالء الناس عن ارتیاب عام من قبل القیادة العلویة تجاه السُ 

نة المتقاعدین افترض العلویون خاللھا أنھ ال ینبغي ھناك اجتماعات یُزعم أنھا عقدت بشأن حظر السفر للمسؤولین السُ  نقال رویتر إ
 تجاه السنة.  اعام اھناك ارتیاب  قال رویتر إند.  نة من مغادرة البلأبداً أن یتمكن السُ 
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نیة لفترة  السُ  أنورا فقط عن خلفیة تحدث  ا. نفى رویتر ذلك، وكرر أنھمالصدد قد ذكر أي شيء في ھذا   أنورسأل فیدنیر ما إذا كان 
 . وجیزة جداً 

ً كان   أنورالذي قال فیھ رویتر إن  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدى مكتبأشار فیدنیر إلى تصریح رویتر  للغایة من حقیقة   قلقا
 في الملف فسیكون صحیحاً.  ذلك  ھ إذا تم تدوینقال رویتر إن كلة. أن خلفیتھ كسنّي كانت مش

بعد ھجوم   تحقیقأن یُجرى رغب في  أنور أكد رویتر أن فقد أخبره عن التوترات مع رؤسائھ.   أنور إذا كان عّما  سأل فیدنیر رویتر
 كفر سوسة لكن علي مملوك رفض. 

وحافظ مخلوف بسبب مجموعة    أنورشعر بالتھدید بسبب خلفیتھ السنیة وأن ھناك توترات بین  أنور إن  رویتر قول إلى  فیدنیر  أشار
  لدى رویتر  إفادة لكن بحسب وأطلق سراحھم.  أنوروالذین یُزعم أن   ،2012عام  مطلع من األشخاص الذین تم اعتقالھم وضربھم في 

، مضیفا أنھا تستند إلى  أقوالھ أكد رویتر فیونس في ھذا الشأن.  اً منتلقى دعم أنور، فإن االتحادیة بألمانیامكتب الشرطة الجنائیة 
 مالحظات أخذھا خالل المقابلة لكنھا لم تستخدم ألغراض النشر وأن المقابلة تمت منذ فترة طویلة. 

أنھ عدیم الفائدة ألن الناس لم   أنور حقیقة المزعوم الذي اعتقد عن مصل ال أنور إذا كان صحیحاً أنھ سأل عّما  كذلك رویتر فیدنیرسأل  
 . فادةاإل هأكد رویتر ھذفیكونوا قادرین على قول أي شيء، ألنھم لم یعرفوا شیئاً.  

  ھ یتذكر أن المجموعةقال رویتر إن فعن اإلفراج المزعوم عن مجموعة المعتقلین المذكورة سابقاً.  أنورأراد فیدنیر معرفة ما قالھ  
ھذه المجموعة أو ما إذا    سراح   إذا كان قد أطلقعّما  بالتحدید أنور تعرضت للضرب بأنابیب معدنیة، لكنھ ال یتذكر ما إذا كان سأل 

 كان یتذكر ھذه الحالة من سیاق آخر. 

 . ذلك أكد رویترفلكنھ أكد بشكل غیر مباشر أنھ أطلق سراحھم.  أنورخلص فیدنیر إلى أن التعذیب لم یحدث في فرع 

ھم لم یتحدثوا عن ھذا بالتفصیل ألنھم  قال رویتر إن أنور إنھ تم تحییده وسأل رویتر عن معرفتھ بھذا االدعاء. فقول فیدنیر  حضر است 
 مرة أخرى.  2012األنابیب المعدنیة من عام  ة حادث  یأتي ذكر كانوا یركزون على قضایا أخرى ولم تكن ھناك فرصة ل

نفى رویتر ذلك، مضیفاً أنھ ال یتذكر كل تفاصیل  فإذا كانوا یتحدثون على وجھ التحدید عن معاملة المعتقلین. فیدنیر عّما سأل  
 المحادثة، ألنھ لم یستخدم أبداً المالحظات التي دونھا خالل ھذه المقابلة في أي منشور. 

 . ذلك  أكد رویترفتستند إلى مالحظاتھ.   بألمانیاالشرطة الجنائیة االتحادیة  لدى مكتب رویتر  أقوال إذا كانت فیدنیر عّما سأل  

ستكون  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاإذا كانت العبارة التالیة التي أدلى بھا أثناء استجوابھ من قبل عّما  سأل فیدنیر رویتر
 . إفادتھأكد رویتر فإطالق سراح بعض المعتقلین".  أنورصحیحة بالتالي: "تحدثنا عن تعذیب وضرب المعتقلین فیما یتعلق بمحاوالت 

كان یأمل في القیام   أنور قال رویتر إن. في صفوف المعارضة نور ا أیضاً عن الدور المحتمل ألقد تحدث أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانا 
لم یكن أحد یعتقد أن األسد   2012األمر قد یبدو غریباً في الوقت الحاضر، لكن في عام  قال رویتر إنولة سوریة جدیدة. بدور في د

ھ كلما كانت  توقع الناس أال یتمكن األسد من تأمین سلطتھ "بالعلویین فقط وبعض االنتھازیین". وأضاف رویتر أن وسیبقى في السلطة. 
ھم  و الرتب العالیة وذ، حیث كان ھؤالء المسؤولون السابقون أكثر حرارةترحیب المعارضة  كان النظام،  في  عالیةً  المنشقینرتب 

 مفتاح اإلطاحة بالنظام. 

نفى رویتر ذلك، قائالً إنھم علموا من اآلخرین أنھم ینتظرون قائمة  ف.  انشق یحمل وثائق معھ عندما  أنورإذا كان  عّما  سأل فیدنیر
 ، كانت ذاكرتھ الفوتوغرافیة واعدة لھم أكثر من الوثائق. أنورن، لكن فیما یتعلق ب المحتجزین المفقودی ب 

ھم تحدثوا عن ھذا  قال رویتر إن أو أشخاص آخرین حول التعاون مع المعارضة.  أنور أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان رویتر تحدث مع 
أجروا   حیث] كان تحالف المعارضة على وشك الظھور.  2012مع الجمیع. وأشار رویتر إلى أنھ في ذلك الوقت [أواخر عام 

 محادثات مع المملكة العربیة السعودیة أو األردن في محاولة لمعرفة الحكومة التي یمكن أن تدعمھم وما ھو دور الوالیات المتحدة. 

قال رویتر ].  251قد أخبره عن االتصال بالمعارضة خالل فترة نشاطھ [أثناء عملھ في الفرع  أنور إذا كان عّما  یترسأل فیدنیر رو
أخبره فقط بالمراقبة المزعومة مما جعل من الصعب علیھ المغادرة. كما قال لرویتر إن الشك العام تجاه السنة كان سیشكل   أنور إن

 ضة. خطورة كبیرة علیھ لالتصال بالمعار

أسابیع لمغادرة   أنور  األمر استغرق قائالً إن الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدى مكتبوأشار فیدنیر إلى أجزاء من تصریح رویتر 
 أكد رویتر أن األمر استغرق شھوراً ولیس أسابیع. فسوریا. 

أراد مواصلة العمل في مجال عملھ   أنور  قال رویتر إنإلى سوریا.  أنور إذا كانوا تحدثوا أیضاً عن إمكانیة عودة عّما  سأل فیدنیر
 رحیل األسد.  بعد(كمحقق أو رئیس لقوات الشرطة) سواء في سوریا أو في مكان آخر، ولكن 
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تطّرقا إلى   اھمقال رویتر إن عندما التقیا في ألمانیا.  حول خططھ للمستقبل   أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان رویتر تحدث أیضاً مع 
كانت على اتصال أكثر   13،المعھد األلماني للشؤون الدولیة واألمنیة ذلك، مضیفاً أن بترا بیكر، التي كانت تعمل في ذلك الوقت لصالح 

والمخابرات األلمانیة، لذا   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاوقع أن یتم استجوابھ من قبل كان یت  أنور. وذكر رویتر أن أنورمع 
 فإن مھاراتھ ستكون مفیدة. 

لدیھ الكثیر من األشخاص للتحدث معھم   قال رویتر إن في ألمانیا لم تكن مثمرة للغایة.   أنورخلص فیدنیر إلى أن محادثة رویتر مع 
  أنور دور  قال رویتر إنما زال یركز على نفس القضایا لكنھ لم یقدم الكثیر من المعلومات الجدیدة.   أنورفي ألمانیا وأن اھتمامھم ب 

كانوا  بل بأي طریقة.  داخل المعارضة لم یكن مثیرا لالھتمام بالنسبة لھم في محادثتھم حیث یمكن للمرء أن یسمع عنھا في النھایة
 . أنور مھتمین باألحرى بالمعلومات التي یصعب الوصول إلیھا والتي ال یستطیع توفیرھا إال 

 ھ یعتقد ذلك. قال رویتر إن فعلى اتصال بأي شخص آخر.  أنور إذا كان عّما  تتدخلت القاضي كیربر وسأل 

ھ یعلم أن بعض األشخاص  قال رویتر إن مات أو وثائق لشخص ما.  سمع أن أنور یرید تقدیم معلوقد  سألت كیربر عّما إذا كان رویتر 
فریقھ حول اإلضرار  مع  كانوا ینتظرون قائمة بالمعتقلین لكنھ لم یتابع ذلك. أشار رویتر أنھ افترض، بما أن أنور تحدث معھ و

 اص آخرین. باألشیاء [للحكومة السوریة] بتفصیل كبیر، فقد توقع أن یشارك أنور المعلومات أیضاً مع أشخ

لدیھ ذاكرة فوتوغرافیة فعلیة   أنور قال إن ؛ سواء نورعنیھ رویتر عند الحدیث عن "الذاكرة الفوتوغرافیة" ألی أرادت كیربر معرفة ما 
التقى بمحاورین تمكنوا من تقدیم الكثیر من   نادراً ماھ قال رویتر إن لتفاصیل. حفظ ل ممتازةبالمعنى العلمي الضیق أو مجرد ذاكرة 

 یومین متتالیین.ل أنورالتفاصیل دون أي ملف أو مالحظات. ولھذا أیضاً التقى ھو وباحثھ ب 

خالل ھذین الیومین. قال رویتر من الصباح إلى وقت متأخر   أنور سأل القاضي فیدنیر رویتر عن عدد الساعات التي تحدثوا فیھا مع 
 األول ولمدة نصف یوم في الیوم الثاني.من مساء الیوم 

المترجم یمتلك ذاكرة ممتازة  /الباحث  قال رویتر إن أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان رویتر تحدث إلى أنور بنفسھ أم بمساعدة مترجم.  
 ثالثة أشخاص. المحادثة بین تفاصیل والمعرفة الھائلة لذلك طرح األسئلة أیضاً. لقد كانت اللحفظ 

*** 

 ] دقیقة 65احة غداء لمدة استر[

*** 

 المدعي العام   من قبل استجواب

قال  في درعا ودوما أیضاً.   2011نیسان/أبریل  –  كلینجھ رویتر عّما إذا كان لدیھ نتائج بشأن أحداث آذار/مارس  العام سأل المدعي 
 یعرف عن االعتقاالت في دوما وتزاید العنف. ھ لم یسبق لھ أن كان ھناك من قبل، لذا فلیس لدیھ معرفة مباشرة، ولكنھ رویتر إن 

  2011لكنھ تغیر من حیث النوعیة والكمیة منذ عام  2011الى قول رویتر بإن الناس تعرضوا للتعذیب حتى قبل عام   ھ أشار كیلنج
مع استمرار وجود التعذیب. یقول رویتر إنھ یعرف   2011عن كیفیة النھوض [صنع مستقبل وظیفي] في عام  ھ ینجلفصاعداً. سأل ك

من العراق أنھ إذا كانت الطریقة الوحیدة للترقیة ھي التكیف مع الدیكتاتوریة، فال توجد مقاومة (ال من قبل الجیش وال الطیارین وال  
تغیرت مواقف الناس وأصبح الناس على استعداد للتسامح مع أولئك   2011ط. منذ عام من قبل الشرطة)؛ إذن ھناك طریقة واحدة فق

  قال رویتر إن واالنضمام إلیھم.    خالل مظاھرة لتغییر موقفھ  جندي ركض باتجاه المحتجینإلى رویتر  أشارالذین غیروا مواقفھم. 
 ً یس كل من في المعارضة بطل كأنور البني الذي كان دائما  كصدیق. وأضاف رویتر أنھ ل  وسلموا علیھحاراً  الناس رحبوا بھ ترحیبا
 في الطرف الصحیح. 

 . 2011األولى. قال رویتر في وقت ما في عام  نشقاقمتى حدثت حاالت اال كلینجھسأل 

  فرّ ردن و ھ ال یعرف األسماء لكنھ یعرف طیاراً سافر بطائرتھ إلى األقال رویتر إن . اإلدالء بأسماء األشخاصمن رویتر  كلینجھ طلب 
قال  . و2011من القوات الجویة فروا بالفعل في عام ضباط من دائرة المخابرات بھذه الطریقة. وأضاف رویتر أنھ ال یعرف عن أي 

األمر كلھ یتعلق   قال رویتر إن.  2011في صیف  فر ، وربما یكون شخص واحد قد 2012في عام  فرّ دندل ربما یكون قد النبیل  إن
 . 2011منذ  بدأوا باالنشقاق ضباط الجیش  قال رویتر إن دولة مختلفة.   حیث أراد الناس ، الوالءاتبتغییر 

 
عمل كمستشار في المسائل المتعلقة باألمن والشؤون الخارجیة للبرلمان ی ألماني أبحاثمركز /: مؤسسةالمعھد األلماني للشؤون الدولیة واألمنیة 13

 األلماني والحكومة واالتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي واألمم المتحدة. 
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ھم انضموا إلى الجیش  قال رویتر إن .  االنشقاق معرفة ما إذا كان ھؤالء األشخاص قد انضموا إلى أي مجموعة بعد  كلینجھ أراد 
تتغیر باستمرار.  والسوري الحر بمجرد تأسیسھ. ومع ذلك، وفقاً لرویتر، كانت المعارضة عبارة عن تراكم لمجموعات مختلفة تنمو  

  قال رویتر].  2011/12كانوا یھتمون بتركیا في ذلك الوقت [  نھمإو – اإلطاحة باألسد  وھو –ھناك أمراً ثابتاً واحداً  قال رویتر إن
یریدون دولة مختلفة فقط. وھذا ھو السبب أیضاً في أنھم سجلوا مقاطع فیدیو   فھمالفارین كانوا فخورین برتبتھم داخل النظام،   إن

   ویقولون "یسقط النظام". ھمانشقاق  على المأل(كطقوس ابتدائیة) یظھرون فیھا بزیھم الرسمي ویعلنون 

طلب كلینجھ من رویتر إبداء رأیھ في أنور، سواء كان مھتماً بشكل عام ببیئتھ أم أنھ ال یدرك ما كان یحدث من حولھ. فأنكر رویتر  
، حیث أدرك رویتر ذلك من حدیثھ وأخبره آخرون أیضاً. وأضاف رویتر أنھ ال  دقیق المالحظةالنقطة الثانیة قائالً إن أنور إنسان 

 طوعاً.   تجاھلھا أنور یعرف األشیاء التي 

  قال رویتر إنقد وضع خططاً بخصوص ألمانیا في الوقت الذي قابلھ فیھ رویتر في األردن.   أنورأن یعرف ما إذا كان  كلینجھ أراد 
 بشكل عام لكنھ مھتم باالتصال بالحكومة األلمانیة بشأن تغییر النظام في سوریا.  متفائالً  كان أنور

  ینالصحفی إلى [  ھ تحدث إلیھمقال رویتر إن معھم. ودوافعھ الرئیسیة للتحدث  ینالغربی  ینبالصحفی   أنور رویتر عن عالقة  كلینجھسأل 
ً  30التحدث على اإلطالق لمدة وآخرین لم یتمكنوا من  أنور  قال رویتر إن] لمجرد أنھ كان قادراً على ذلك. ینالغربی   . عاما

. نفى رویتر ذلك قائال إن ما فعلھ ھو وفریقھ كان غیر عادي  أنور إذا كان یعرف صحفیین آخرین تحدثوا مع عّما  رویتر كلینجھسأل 
  أنور من تحدث  مع یجرون مقابالت ھناك. ومع ذلك، فھو ال یعرف 2012كان معظم الصحفیین في إدلب في عام  حیث  إلى حد ما. 

 فیما بعد. 

 محامي الدفاع  من قبل استجواب

وفقاً للمعاییر الصحفیة. ثم ذكر بوكر    أنورإلى أن رویتر راجع جمیع المعلومات المتعلقة ب  ،أنورمحامي الدفاع عن  ، خلص بوكر
سواء بالمعارضة أو  تقول إن الناس في سوریا انخرطوا [الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  لدى مكتب جملة من شھادة رویتر 

ً ن األمر أصبح على ھوامش الدیكتاتوریة ولك التظاھر] في مرحلة ما وأصبح قاتالً، ال سیما في الثمانینیات وكان ھادئاً إلى حد    صعبا
ال نھایة لھا في نھایة السبعینیات وبدایة الثمانینیات عندما كانت حلب   ثورات ھناك  كانت. قال رویتر فصاعداً   2000ما منذ عام 

ً شخص   15,000إلى  10,000بعنف وقتل ما بین محاصرة لمدة عام. تم إنھاء انتفاضة اإلخوان المسلمین    فبات.  المدینة  داخل ا
سیرة شخص فُقد والده في سالح  إلى  رویتر  أشارالحكومة وأن الطیارین اعتُقلوا وفُقدوا.  وا أنھم سیُقتلون إذا عارض ونالجمیع یدرك

ورتب مع النظام    موافقاً على كل شيءكان . لقد 2011ھذا الشخص أراد معرفة ما حدث وبدأ البحث في عام  قال رویتر إنالجو. 
ھ عندما كان ھو نفسھ في  قال رویتر إن . لوالدهعّما حدث  أن النظام ال یقدم شیئاً، لذلك بدأ یتساءل 2011سابقاً، لكنھ أدرك في عام 

، لكنھم كانوا أحراراً إلى حد ما حیث لم  المنشقینسوریا في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرین، كان ھناك بالفعل بعض 
 للحكومة.  مؤذیین بالنسبةغیر  ونیكن ھناك سوى عدد قلیل منھم یعتبر

واالحتجاجات ھي السبب الرئیسي لقمع أقل   المنشقینان مجرد عدد قلیل من أراد بوكر من رویتر أن یوضح ما إذا كانت حقیقة أنھ ك
نسبیاً لذا لم یكن ھناك سوى   قلیالً الشروط المسبقة للقمع كانت موجودة داخل النظام لكن عدد التظاھرات كان   قال رویتر إن نسبیاً. 

 عدد قلیل من عملیات القتل. 

یجب  عّما  مع النظام وقواعده وسأل رویتر التنسیق المرء أن یحصل على ترقیة، فعلیھ  ذكر بوكر أن رویتر قال سابقاً إنھ إذا أراد
، فماذا ستكون العواقب؟ وما ھي الخیارات  2012في أواخر عام  انشق عندما  أنور على المرء فعلھ لترك المنصب الذي كان علیھ 

ان في الحولة... لن یكون من السھل تقدیم إجابة  ك أنورعائلة أصل   قال رویتر إنالترقیة بل المغادرة.  في یرغب  ال المتاحة إذا كان 
ھناك شكوكاً لدى الجانبین (الحكومة والمعارضة) ومن المؤكد أنھ لن یكون بمقدور أحدھما   قال رویتر إنواضحة على ھذا السؤال. 

 . تقاعدي معاش ببساطة االستقالة وطلب 

ھناك بالتأكید ظالل   قال رویتر إنكون صحیحة.  ی (للحكومة والمعارضة) س األسود  وأاألبیض خیار إما  إذا كانتساءل بوكر عّما 
الكثیر من الناس تعرضوا للتعذیب من الجانبین، من قبل   قال رویتر إنرمادیة في شخصیة المرء ولكن لیس في السیاق العام.  

 المعارضة والحكومة عندما تخلى الناس عن والئھم. 

 . ذلك نفى رویترفالمقابلة.   لقاء نور أل أجراً  دفعوا  إذا كانوا قدعّما  سأل بوكر 

 . ذلك نفى رویترف] مھتمون بالمال (إلجراء المقابالت).  المنشقونإذا كان اآلخرون [عّما  سأل بوكر 

 . ذلك  نفى رویترفطلب المال.   أنورقد سمع من أشخاص آخرین أن   كان رویترأراد بوكر معرفة ما إذا 

أنور مترابطة ومدعومة بمصادر أو   أقوال أراد بوكر التحدث عن األسالیب الصحفیة للتحقق من مصدر وسأل رویتر عّما إذا كانت 
أنور وشخصھ على النحو الموصوف سابقاً.   أقوال ھ تحقق من قال رویتر إن ھ. أقوال مواد أخرى أو إذا كانت ھناك حدود لترابط 

د أدلة مساندة جدیدة لبعض األشیاء التي أخبرھم بھا ألنھ كان الوحید الذي أخبرھم عنھا ولكن ھذه  وأضاف رویتر أنھ كان علیھم إیجا
 المعلومات كانت معقولة ألن لدیھم أوجھ تشابھ مع القصص األخرى ذات الصلة. 
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أو باألحرى رسم  صورتھ  بتبییضقد حدد أو وضع قیوداً فیما یتعلق بمنصبھ أو قام  أنور إذا كان یعتقد أن عّما  سأل رویتر بوكر 
قال رویتر  ] بإیجاز شدید. 2011ھ ال یستطیع تأكید أي منھما ألنھما تحدثا فقط عن دوره منذ االنتفاضة [قال رویتر إن صورة مناسبة. 

قال رویتر  ثانویاً.  أنورا مھتمین بھ بشكل أساسي كشاھد فیما یتعلق بتدبیر الھجمات اإلرھابیة وما إلى ذلك. لذلك كان دور كان  اھمإن 
لكنھم لم یعطوھا األولویة ألن تركیزھم البحثي كان مختلفاً. وفقاً لرویتر، قد یكون من   والئھلتغییر  أنور تحدثا بالفعل عن أسباب  اھإن 

للحدیث عن تنظیم   افضال استخدام وقتھم اه عن ذلك ألنھملم یسأال الكنھم صورتھ إلى حٍد ما، تبییضب قد قام   أنورالممكن أن یكون 
 اإلرھاب وما إلى ذلك. 

بالتوقف عن   نور إذا كان لدى رویتر أو بترا بیكر معلومات تفید بأن السلطات األلمانیة قد أصدرت تعلیمات ألعّما  تساءل بوكر 
 ذلك.  نفى رویترفالتحدث إلى الصحفیین. 

 . ذلك  نفى رویترفلومات حول ھذا الموضوع. إذا كان لدى بیكر المزید من المععّما  سأل بوكر 

تواصلت مع   دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةإذا كان لدى رویتر معلومات تفید بأن وزارة الخارجیة األلمانیة أو عّما  سأل بوكر 
ً  نفى رویترف.  أنور في ألمانیا أكثر من االجتماع الذي   ور أن كتبھ ومقاالتھ لیرى أنھ لم یعد لدیھ اتصال ب  المرء یمكنھ أن یقرأ أنب  مضیفا

إلى الشرطة األلمانیة زاعماً أن المخابرات السوریة كانت   أنور سمع عن ذھاب بالطبع قد  ھ قال رویتر إن ذكره سابقاً ولم یتابعھ.  
 في خطر كبیر.   أنورتراقبھ: قال رویتر إذا كان ھذا صحیحاً لكان 

 ن محامي المدعی من قبل استجواب 

لى ذكر رویتر للھجمات التي تقودھا الحكومة على التجمعات المفاجئة، وسألھ عمن أطلق النار  إ، شارمر، نمحامي المدعی أشار 
المرء ال یستطیع معرفة ذلك ألنھم [األشخاص الذین أطلقوا النار] كانوا یرتدون أحذیة ریاضیة ومالبس   قال رویتر إنبالضبط.  

األحیان كانوا جمیعاً [الجیش والشرطة والمخابرات] مختلطین في كثیر من األحیان، حتى عند   ھ في كثیر من قال رویتر إن .  التمویھ
نقاط التفتیش. الحالة الوحیدة التي یمكن للمرء أن یعرف فیھا من یطلق النار ھي الحاالت التي كانت فیھا الدبابات تتجول في  

 الشوارع، لذلك البد أن یكون الجیش. 

ھ إذا فر المرء من نقطة تفتیش، فسیُطلق  قال رویتر إن بین الوكاالت المختلفة.  توزیع االختصاصات ید عن أراد شارمر معرفة المز
توزیع  ختلف وی نة.  النار علیھ من قبل جھاز المخابرات، وغالبا ما یكون األشخاص الذین رفضوا [فروا من نقاط التفتیش] من السُ 

 المختلفة من مدینة إلى أخرى. بین أجھزة المخابرات االختصاصات 

المتظاھرین حملوا السكاكین  قال رویتر إن ن المتظاھرین دافعوا عن أنفسھم بالسكاكین وما إلى ذلك.  بأقول رویتر إلى شارمر  أشار
ھذه  حة، وقد شھد رویتر نفسھ مثل ی معھم في بدایة االحتجاجات حیث تعرضوا في كثیر من األحیان للھجوم والضرب من قبل الشّب 

 في حمص.   2011أغسطس /آب  الحالة في 

ھ قیل لھ بعد ذلك إن المتظاھرین بدأوا في حمل  قال رویتر إن أراد شارمر معرفة ما إذا كان ھذا قد حدث أیضاً في أماكن أخرى.  
 السالح والدفاع عن أنفسھم. 

  ھ على األرجح بدأولكن  2011أغسطس /آب ي ھ ربما بدأ في دوما بالفعل فقال رویتر إن أراد شارمر أن یعرف متى بدأ ھذا التطور. 
ویھاجمون من  المتظاھرین الذین یحملون السكاكین  قال إن في أماكن أخرى في وقت الحق، اعتماداً على الوضع في المدینة المعینة. 

ص. وأضاف  حالة حرب في حم ھ ھناكنفسالوقت في  كانبینما  2012یونیو /حزیرانالشبیحة كان ال یزال شائعا في حلب في  قبل
غادر الناس وتوجھوا إلى مكان   نزوحھ وبعد  ، سلمي محافظبسبب  2012رویتر أنھ كانت ھناك مظاھرات كبیرة في درعا حتى عام 

 آخر. 

  أكد رویترفللسالح.  موھل من الصحیح القول أنھ كلما زاد رسوخ المعارضة زاد احتمال حملھ ممیزةسأل شارمر ما إذا كانت حماة 
یموت بالفعل معلقاً على السیاج". قال  كان لإنھ معجب بالمھاتما غاندي لكنھ " أخبره أحد أعضاء المعارضة أن  مشیراً الى  ذلك،

 . ذلك رویتر  أكد فشارمر إن ھذا قد یكون صحیحاً لیس فقط بالنسبة لسوریا. 

إذا كان   ات كان یؤید االعتقاالت واالحتجاز أنور  قال رویتر إن.  ة المزعوم ات عارض االعتقاالت واالحتجاز أنور قال شارمر إن 
 . أنور ھناك سبب محتمل النتھاك أحدھم للقانون، لكن یُزعم أنھ تم القبض على األشخاص بالمئات وھو ما عارضھ 

، أن تكون بعض مؤسسات الدولة متورطة في التعذیب وما  2011ذا كان من المرجح، قبل عام كروكر عّما إ مدعینسأل محامي ال
بسبب وحشیتھما، إال أن    ةسیئ  ذلك جھاز المخابرات العسكریة كانت جھاز مخابرات القوات الجویة وكسمعة   قال رویتر إنإلى ذلك. 

  ینوكانوا یستھدفون األجانب بشكل أساسي. وأضاف رویتر أنھ فیما یتعلق بالوحشیة، فإن ھذ ، ذلك یعتمد على الحالة بالضبط
 دارة المخابرات العامة، وشعبة األمن السیاسي والشرطة. كان الجیش أقل میالً الستخدام التعذیب.إل تابعین ینزاالجھ

 ھذا ممكن بالطبع.  قال رویتر إنإذا كانت ھناك احتماالت للترقیة داخل ھذا النظام في وكالة أقل وحشیة.   عّما  سأل كروكر

الفروع التي یرأسھا  /األجھزةأخرى وسأل رویتر عن  أجھزةوعلي مملوك ورؤساء  أنورأن رویتر ذكر لقاًء بین إلى كروكر  أشار
 . إدارة المخابرات العامةفي وعاً فر  یرأسونھم كانوا قال رویتر إن ھؤالء األشخاص.  
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قال  . هحضور منخفضة رتبة ب أراد كروكر معرفة نوع األشخاص الذین حضروا ھذا االجتماع وما إذا كان من الممكن لجندي عادي 
إدارة  ھ لم یُسمح للجمیع بلقاء علي مملوك. وأوضح رویتر أن االنفجار [سبب االجتماع] حدث بعیداً نسبیاً عن مركز رویتر إن 

 حضر اللقاء رؤساء المباني المستھدفة. تبعأ لذلك  . والمرافق، في بعض المخابرات العامة

لكنھ ال یعرف بالضبط دوافع  وكان رئیس التحقیق،  أنور  إن ذلك، قائال أكد رویترفأیضاً.  أنور إذا كان ذلك سیشمل عّما  سأل كروكر
 لحضور االجتماع.  أنور

ھا  قال رویتر إن إذا كان من الواقعي أن یحضر مثل ھذا االجتماع شخص یُزعم أنھ تم تحییده وأدار ظھره للحكومة. عّما  سأل كروكر
ھذا االجتماع. ومع ذلك، فإن كال  مثل الھجوم سیحضر قسمھ وما إلى ذلك ب / كانت ظروفاً استثنائیة، لذا فإن كل شخص تأثر فرعھ

 كان قادراً على حضور االجتماع ألنھ لم یتم تحییده في الواقع].  أنورستكونان ممكنتین [بمعنى أن  الروایتین

ھم  رویتر إن قال . 2012إذا كان رویتر وفریقھ قد حصلوا على معلومات ألول مرة بشأن المقابر الجماعیة في عام عّما  سأل كروكر
. وكان الشاھد على اتصال بأجھزة المخابرات وافترضوا أن ھناك قبوراً في تشرین.  2013في عام  بھذا الشأن التقوا الشاھد األول 

 فقط وبعد ذلك في دمشق.  قبل ھذه المحادثة، افترضوا أن ھناك مقابر جماعیة في حمص و

أنور شعر    قال رویتر إنور یشعر بالمرارة بسبب الشكوك العامة تجاه السّنة.  رویتر عّما إذا كان أن  ،أومیشین ،نالمدعی  ةمحامی  تسأل
 تتزاید. كانت والخلفیات العرقیة  الحیاتیةبإھانة مھنیة ألنھ لم یعد یحقق بل كان یعذب وأن االشتباكات بین السیر  

التي قال فیھا: "لقد اتخذوا حیاتھم المھنیة في ظل   رو��ت  مقاالت إحدى، شارمر، بمقطع واحد من ناستشھد محامي المدعی 
لم یعد األمر یتعلق بالتحقیقات ضد المعارضین الفعلیین للنظام، بل یتعلق بقتل المدنیین  2012توریة، لكن منذ بدایة عام الدیكتا

ھ غیر متأكد مما إذا كانوا قد تحدثوا عن نقطة زمنیة  قال رویتر إن ]. 2012ذا كان أنور قد قال ذلك [بدایة إما األبریاء"، وسأل رویتر 
 ھ من المحتمل أنھ لم یسأل أنور عن نقطة زمنیة محددة. قال رویتر إن یع على علم بالعنف.  محددة حیث كان الجم

ھ ال یتذكر ما إذا كانوا قد تحدثوا صراحة عن النقطة  قال رویتر إن سأل شارمر ما إذا كان المقطع الذي قرأه للتو اقتباساً غیر مباشر.  
 ا ضمنیاً على ذلك. الزمنیة المحددة التي زاد فیھا العنف أم أنھم وافقو

ھ یتذكر الحدیث عن مذبحة الحولة، مسقط رأس  قال رویتر إن بالفعل.  أنور ھذا ما قالھ  ما إذا كان ال یتذكر بأن سأل شارمر رویتر
 . أنور  انشقاق، وأن االعتقاالت بدأت قبل أنور

 .یة وقوعھاتحدثا عنھا ولكن لیس كیف اھ یتذكر أنھمقال رویتر إن أراد شارمر أن یعرف كیف تحدثا عن ھذا. 

معھ   تفي متناول الید، وكان   مالحظاتھ أھم تكون ھ عادة ما قال رویتر إن دائماً.  معھ  مالحظاتھ  رویتر یحمل  إذا كانعّما  سأل شارمر 
بھا أثناء ھذا االستجواب تستند   ، لذا فإن األقوال التي تم اإلدالء مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاأیضاً أثناء استجوابھ من قبل 

 . أنورإلى المالحظات التي سجلھا خالل مقابلتھ مع 

المعارضة   اعتقاللم یكن مھتماً في السابق ب  أخبره أنھ  أنور بأنالتي قالھا  االقتباسات إذا كان رویتر متأكداً من عّما  سأل شارمر 
عندما بدأت األمور تحدث مما دفعھ في   2012أخبره أنھ لم یكن لدیھ أي نزاع على الوالء قبل عام  أنور  قال رویتر إنالسلمیة. 

 النھایة إلى المغادرة. 

خلص شارمر إلى أن أنور لم ینزعج من عملیات القتل. فأكد رویتر أن أنور بقي بعد ھذا كلھ. وأضاف رویتر أن أنور أوضح أنھ  
 الثورة عندما حدثت أشیاء أزعجتھ ودفعتھ في النھایة إلى الرحیل. یام قكان دائماً مخلصاً للحكومة حتى 

ھ كان استنتاجاً توصل  قال رویتر إن فاستنتاج رویتر. أنھ من أو  أنور اأدلى بھ إلفادة إذا كان ھذا اقتباساً مباشراً  عّما  تساءل شارمر
 . إلیھ

ھ فقط یعلم أنھ  قال رویتر إن بھذا األمر أیضاً.  ت االتحادیة األلمانیة دائرة االستخبارا قد أخبر  أنورأراد شارمر أن یعرف ما إذا كان 
 أخبر الجمیع. 

 ھ ال یرید الرد لحمایة مصدره. قال رویتر إن كیف عرف رویتر.  یعلمأن  أراد شارمر 

أكد  ف]. ھ انشقاقحدث منذ بدایة الثورة وأسباب عّما  تحدث للجمیع أنورمن صحة ذلك [أن  إذا كان رویتر متأكداً عّما  تساءل شارمر
 . ذلك رویتر

 . ذلك أكد رویترفألھمیة السلبیة المتزایدة لعرقھ. شعوره بالمرارة تجاه اقد أخبر رویتر عن   أنور إذا كان عّما  تساءل شارمر

ھم سمعوا نفس القصص من غیرھم من  إن  نفى رویتر ذلك قائالً ف.  فادة اإل  هكان لدى رویتر سبب للتشكیك في ھذإذا عّما  وسأل شارمر 
 نة. السُ 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/koblenz-prozess-gegen-geheimdienstoffizier-anwar-raslan-aus-syrien-des-teufels-oberst-a-f2127ff5-99ea-4fe0-8ccd-a2c1edaa7fc6
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جابة لحمایة مصدره،  اإلإن اإلجابة على ھذا السؤال تندرج تحت حق رویتر في رفض   قائالً  ،أنورعن دفاع المحامي بوكر، ل تدخّ 
دائرة  كان في  أنوریقول إن  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةإذا كان ھناك مصدر داخل عّما  لكنھ على األقل یرید أن یسأل

 . ذلك  أكد رویترف.  االستخبارات االتحادیة األلمانیة

 محمد عّما إذا كان لدى رویتر مالحظات مكتوبة بخط الید من مقابلتھ مع أنور. فأكد رویتر ذلك.  نسأل محامي المدعی 

 .ذلك . نفى رویترایھعل حصولكان بإمكان المحكمة ال إذا عّما  سأل محمد

حاول دحض أقوال أنور. فأكد رویتر ذلك، مضیفاَ بأنھ سیكون أول من یقول إن  قد رویتر عّما إذا كان    تسشول نمحامي المدعی سأل 
 األمور كانت أكثر وحشیة وأنھ قد قتل المزید من الناس. 

أجھزة المخابرات ال یزال  توزیع االختصاصات بین  قال رویتر إنمعرفة المزید عن التفاعالت بین أجھزة المخابرات.   تسأراد شول
رتبتھ   المثال، سیكون حافظ مخلوف أقوى مما تسمح بھ غیر واضح وھناك شجار حول من یحق لھ القیام بأشیاء معینة. فعلى سبیل 

 فحسب. 

أن یعرف ما إذا كان صحیحاً أن بشار األسد یتخذ كل القرارات بنفسھ. نفى رویتر ذلك، موضحاً أن قرارات بشار   تسأراد شول
  قال رویتر إن لسابقة كانت تستند إلى حد كبیر إلى اقتراحات لجنراالت خدموا لفترة طویلة، وأصبحت والدتھ فیما بعد أكثر أھمیة.  ا

 لنظام. المدبّر لعقل الأحد مصادره أكد أن بشار األسد اعتمد بشدة على ما قالتھ والدتھ. وخلص رویتر إلى أن بشار األسد لیس  

مفھوم المنافسة الداخلیة داخل أجھزة المخابرات   قال رویتر إنأجھزة المخابرات السوریة.   ھیكلیةمن رویتر أن یصف   تسطلب شول
 كما نراه في سوریا ھو مفھوم شائع نسبیاً كما یمكن للمرء أن یرى من النظام النازي والعراق في عھد صدام. 

" عند الحدیث عن إدارة المخابرات  أمن الدولةموا باستمرار مصطلح "إن مترجمي المحكمة وكذلك رویتر نفسھ استخد تسقال شول
الترجمة صحیحة ولكن   قال رویتر إنمتشابھین فیما یتعلق بالكفاءات والھیكل وما إلى ذلك.    إذا كان الجھازان العامة وسأل عّما 

[بمعنى أن أمن الدولة، جھاز المخابرات في    سوف یتقلب في قبره وھو یرى الكثیر من المنافسة بین مختلف األجھزة" ه م�ل� إر�ك"
 ة]. جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة السابقة، كان یتمتع بكفاءات بعیدة المدى أكثر من إدارة المخابرات العامة السوری 

 رویتر كشاھد وخبیر.  ف رِ صُ 

 بعد الظھر.  2:15عت الجلسة الساعة فِ رُ 

https://www.ddr-museum.de/en/blog/archive/i-love-i-love-all-all-humans-erich-mielke-biography

