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 وإیاد الغریب  رسالنمحاكمة أنور 
 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا

 لمراقبة المحاكمة 20التقریر 
 2020 ،كانون األول/دیسمبر 2و 1تاریخ الجلسة: 

 
  

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

 :1ملخص/ أبرز النقاط

 2020 ،انون األول/دیسمبرك 1 – واألربعونالیوم الثامن 

عمل في مختلف فروعھا لما    عاما والذي  55[ُحجب االسم]، وھو موظف سابق في إدارة المخابرات العامة یبلغ من العمر    P21أدلى  
، بصفتھ رئیسا لقسم التحقیق في أنور. وقال إن  وھیاكلھاعاما، بشھادتھ حول التسلسل الھرمي إلدارة المخابرات العامة    30یقارب  
  إفاداتھ. وناقضت إجاباتھ في المحكمة بأجوبتھشدید التردد في اإلفضاء  P21 . وبدامعتقلینبتعذیب ال، قد قام بتوقیع أوامر 251الفرع 

المحكمة، موضحا   مثولھ أمامسیدفع ثمنا باھظا لقاء  إنھ، في مرحلة ما، القضاة P21السابقة التي أدلى بھا للشرطة األلمانیة؛ إذ أخبر 
إجراء مقابالت   لطلب   أمام منزلھالصحفیون    ومثلمفتوحة في صندوقھ البریدي.  أظرف الرسائل الثالث التي أرسلتھا المحكمة  أنھ وجد  

فعل أي شيء   ھالیس بوسعالمحكمة    إن   ،شھادتھ. وقالت القاضي كیربر رئیسة المحكمةب  یدلي  بأاله"  وكان قد "نصح   أصدقاءمعھ، إال أن  
بأن    والحضورجمیع الصحفیین  حذرت أیضا  شھادتھ. وب  االدالء  في  أن یستمر، وأنھ یتوجب علیھ  مع األسف  الراھن  P21حیال وضع  

 ھذا التقریر المعلومات التعریفیة الشخصیة الخاصة بالشھود].  ت فيقد حجبو[معلومات. ما ینشرونھ من فی الشدید یتوخوا الحذر

 2020 ،كانون األول/دیسمبر 2 – الیوم التاسع واألربعون

اإلدالء بشھادتھ، والتي اشتملت على تناقضات بین شھادتھ في المحكمة، ومقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة    P21واصل  
 بألمانیا، وكذلك تناقضات بین ما قالھ في ھذا الیوم وفي الیوم السابق.

مع مكتبھا.   P21شھادتھا حول مقابلة  بجئین،  عاما والموظفة لدى المكتب االتحادي للھجرة والال  30ھانا ھیل، البالغة من العمر    أدلت
 سألھا محامو الدفاع عن سیاسات إجراء المقابالت وإرسال المعلومات في المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. و

  

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

ما ھو مجرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود، أو القضاة، أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقصد من ھذا التقریر أن یكن محضرا لجلسات المحاكمة، وإن
  ßملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحجبت أسماء الشھود.



International Research and 
Documentation Center  

 2 

 
 

 2020 ،كانون األول/دیسمبر 1 – الیوم الثامن واألربعون

وممثلین اثنین من الصحافة. ولم یطلب أي من الصحفیین المعتمدین   أشخاص   4صباحا بحضور    9:30بدأت جلسة االستماع في الساعة  
كل من المدعي العام كلینجھ االدعاء العام  ل  ھا. ومثّ ئبد  قبل. ولم یكن ھناك مصور یسجل الجلسة  إلى العربیةالحصول على خدمات الترجمة  

  محمد. محامي المدعینن ع  بالنیابة. وحضرت المحامیة فورستر بالدینیوس والمدعي العام بولتس

 كانون الثاني/ینایر  21و  20  یومي  ر عقدھاأعلنت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ نظرا لتغیر القاعات، سیتم إلغاء جلسات االستماع المقرّ 
 فصاعدا.  2021 ،ینایركانون الثاني/ 27من ابتداء ، وستنعقد الجلسات في مبنى مختلف 2021

 P21شھادة  

أي جواب في  تقدیم  بحقھ في عدم    P21القاضي كیربر    رتكّ وذ،  P21محامیتھ السیدة روت. وجرت تالوة التعلیمات على    P21رافق  
یزودھا أن  ، وطلبت منھ  ، إذا اقتضى األمرفي أي وقت  محامیتھبإمكانھ استشارة  ن  أالجواب أن یجّرمھ. وأضافت  ذلك  حال كان من شأن  

 ببعض المعلومات الشخصیة باقتضاب. 

 القاضي كیربرقبل استجواب من 

 مع إدارة عمل  إنھ    P21من سوریا. قال    P21أن  على   التأكید  عقبفي سوریا،    P21الوظیفة التي امتھنھا  معرفة  القاضي كیربر    أرادت
 عاما.  30 لمدةالمخابرات العامة 

فرع المداھمة وعمل في  عاما،    13لمدة    251عمل في الفرع  قد  بأنھ    P21. أفاد  P21الفروع التي عمل بھا    معرفةرغبت كیربر كذلك في  
 وفي فرع في درعا، وفي فرع المعلومات في دمشق.  ، واالقتحام

محامیھ وقال إنھ ال یرغب   P21استشار  فواجباتھ وطبیعة عملھ بالتحدید.    حولالمزید  یدلي ب إذا كان یرغب في أن  عّما    P21سألت كیربر  
 بإدالء مزید من التوضیح.

 251ع  رمحامیھ، سألتھ القاضي كیربر عن مھام الف  استشارة. وبعد  251عن الفرع    معلومات   یستطیع قولھ منعّما    P21سألت كیربر  
قال   سجن.  "لدیھم"  كان  إذا  سجن  P21وما  لدیھم  كان  مع  لتجمیع    "مركزھناك  كان    وإنھ  ،"بالطبع"  إنھ  یتعامل  جلسات المعلومات" 

 أن یضیف من معلومات للمحكمة. لھ ینبغي عّما  P21 التحقیق. سألاالستجواب و

 .  ذلك P21فأقر . التحقیقمسؤوال عن  251ما إذا كان الفرع  معرفةرغبت كیربر  

 مرة أخرى. ذلك  P21فأقر سؤالھا ما إذا كان لدى الفرع أقسام فرعیة، بأضافت كیربر 

 ئل عنھ.تذكر رقم القسم عندما سُ  P21". ولم یستطع التحقیق"قسم  إنھ P21 فقال .اسم القسم الفرعي معرفةرغبت كیربر  

سأل كیربر عن الفترة الزمنیة أو  و أكثر من رئیس واحد،  إنھ كان ھناك    P21  فقال.  251عن ھویة رئیس الفرع    P21سألت كیربر  
 التاریخ موضوع الحدیث.  

اللواء یونس  إنھ یعتقد    P21  قالأي عندما انطلقت الثورة.    2011/2012كانت تقصد في حدیثھا عامي    إنھاقالت كیربر   شغل قد  أن 
 في ذلك الوقت. 251فرع المنصب رئیس 
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إذا "كانوا" عّما    P21مجددا. كما قامت كیربر بسؤال    P21  هأقرّ ، األمر الذي  251سجن في الفرع  بالقول إنھ كان ھناك  كیربر  خلصت  
 . P21 هأقرّ الناس بالتالي، األمر الذي یحققون مع 

 P21أفاد    مرة أخرى.  2012  /2011، أنھا كانت تتحدث عن  P21، موضحة بحسب طلب  التحقیقھویة رئیس قسم    معرفةأرادت كیربر  
 .  قد شغل ذلك المنصب أنور العقید

أقسام فرعیة. ومع ذلك،   بوجود عدة  P21أفاد  ،  251. بخصوص رئیس الفرع  التحقیقالمھام الموكلة إلى رئیس قسم    معرفةأرادت كیربر  
 . على أرض الواقع 251ورئیس الفرع   40منصبي رئیس القسم  ھو من شغلمخلوف كان 

على    المخابرات العامةالرئیس الفعلي إلدارة  كان  أن مخلوف    P21. أفاد  40بالتالي للقسم    اتابعً   251إذا كان الفرع  عّما    سألت كیربر
على الرغم من أن مملوك كان رئیس إدارة المخابرات العامة، إال أنھ رأى مملوك ینزل من مكتبھ إللقاء التحیة    . وأوضح أنھأرض الواقع

 على مخلوف.  

وف ببشار األسد،  تربط حافظ مخلھناك عالقة قرابة    أن  P21سألت كیربر عن وقائع أو تغییرات محددة بخصوص الھیكل الھرمي. أوضح  
 .  على أرض الواقع وأنھ كان صانع القرار الفعلي

 ھیاكل ، أو قام بالتعامل مع  قضایاھمبخصوص    اتقراراتخذ  ، ویةفردبصفة    معتقلینم ال ما إذا كان [مخلوف] قد قیّ   معرفةأرادت كیربر  
 ].  یةفردبصفة  معتقلینم القیّ قد مخلوف  أن [أي أنھ ال یعتقد  بعدم اعتقاده ذلك P21أكبر. أفاد 

قادرین على اتخاذ  لم یكونوا  وغیره    أنورإن  القول    المرء  بوسع  أن  P21ل  تخذه [أي مخلوف]. علّ كان یالقرار الذي  طبیعة  سألت كیربر عن  
 . وجودهأي قرارات من غیر موافقة حافظ مخلوف، في حال  

ذلك بوجود خطوط عریضة عامة ینبغي  ذلك، معلًال  P21 نفىأفراد.  معتقلینما إذا كان حافظ مخلوف قد تعامل مع   معرفةأرادت كیربر 
 أن یتبعھا الجمیع. 

 . على سبیل المثال عتقالاالفترة اعتقاالت المتظاھرین أو  P21 فطرحبأن یعطیھا مثاال؛  P21طلبت كیربر من  

على    عدة متظاھرین  اعتقال أوامر ب  وجود  اذلك، مضیفً   P21  نفى.  فردیة  صفةب  معتقلإذا كان ذلك قد حدث بالنسبة لكل  عّما    كیربر ت  سأل
 سبیل المثال. 

أمر من قبیل بصیغة    تأسماء معینة، أو كان  ت، أو تضمنةعامأوامر    تترید اإلحاطة بشكل تلك األوامر، أي ما إذا كان  إنھاقالت كیربر  
بشخصھ آنذاك.   اكان حاضرً   حیثفي مسجد الرفاعي،    قد وقع  األول كان  عتقالاال  بأن  P21أكبر عدد ممكن من الناس". أفاد    وااعتقل"

 ألف شخص.   یزید عنالجمیع ومحاصرة ما  اعتقالوكان لدیھم األمر ب

 P21  أقرفاألكبر.    الھیكلبتصحیحھا] مسؤول عن    شارمر  محامي المدعین، وقام  "مملوك"خلصت كیربر إلى أن مخلوف [قالت بدایة اسم  
 ذلك. 

 ذلك.  P21 أقرفاألكبر [الخاصة بإدارة المخابرات العامة].  الھیاكلفي  40من مشاركة رئیس القسم الفرعي  التأكدأرادت كیربر 

، في حال اعتقال شخص ما، كان یتم إنھ  P21قال  ف.  أنورعن األعمال والمھام الیومیة الخاصة ب  P21  سائلةفي حدیثھا  كیربر  مضت  
 ذلك الشخص.  التحقیق مع الذي كان یتوجب علیھ  أنور إحضاره إلى 

لم یكن    نھأ  P21عن كیفیة سیر األمور. أفاد  وأرادت معرفة المزید  اتخاذ القرارات بحریة،    أنورما إذا كان بوسع    معرفةأرادت كیربر  
 . اقتراحاتتقدیم  وإنمااتخاذ قرارات،   أنوربوسع 
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بشأن اعتقال أحدھم من    قتراحاتإنھ كان یتحدث عن اال  P21وقال  عنھا.    P21التي كان یتحدث    قتراحاتأرادت كیربر معرفة نوع اال
  عدمھ.

إنھ وبشكل عام، كان ھناك دائما شخص معني   P21بالتحقیقات. قالإذا كان أنور حرا في اتخاذ قرارات بشأن كیفیة القیام  عّما    سألت كیربر
اتخاذ القرار النھائي. وأضاف إن مساعد أنور قد ُعیّن مباشرة من قبل حافظ مخلوف. ویعتقد إن اسم مساعده  بالعمل على ھذه المعلومات، و

 ات، بصرف النظر عن الطریقة. ، لقد كان طالب ھو الذي یرید الحصول على كل المعلومP21لـ ھو طالب حسن. ووفقا

 ].  251إنھ كان زمن نقل أنور إلى الفرع الداخلي [الفرع  P21قال فسألت كیربر عن موعد تعیین طالب حسن. 

 .251إنھ كان یشیر إلى الفرع  P21قال فسألت كیربر عن الفرع موضوع الحدیث، ورقمھ. 

 إنھ یعتقد ذلك أیضا. P21قال ف، نظرا لوجود أنور ھناك أیضا. 251إلى أن طالب كان في الفرع  خلصت كیربر

 إذا كان قد اطلع على الوثائق التي قام أنور رسالن بتوقیعھا. عّما  P21سألت كیربر 

نھ المترجم الوحید ھنا، وإنھ یتوجب أوّد التحدث معھ، إال أنھ أخبره ب  P21إلى المترجم الجالس بجواره. وقال المترجم إن    P21التفت  
 علیھ استشارة محامیتھ لذلك. 

ما إذا   P21. وسألت  ضرر  الوثائق لن یجلب أيعملھ مع  بأن  أخبرتھ  روت، ود.  محامیتھ السیدة    باستشارة  P21القاضي كیربر    أمرت
 كان یحتاج الستراحة. 

.  رسالنأنور    موقعة من طرفأي وثائق    اطلع علىمجددا ما إذا كان قد    P21ھ، سألت كیربر  تومحامی  P21عقب استشارة قصیرة بین  
 وثائق نتیجة لذلك. اطلع على في فرع المعلومات التابع إلدارة المخابرات العامة، وأنھ قد  بعملھ P21أفاد 

ھ وثائق تفرع المعلومات، فقد وصلبلعملھ  نظرا    إنھ  P21، وما إذا كان قد عاین أي وثائق. قال  في ذلك الفرع  عن عملھ  P21ت كیربر  لسأ
 شخصیا  وإنھكان قسما لألرشفة،  قد  فرعھ    إنلم یكن على علم بمحتوى الوثائق. وقال    إنھ  قال  P21  ولكن.  التحقیقمختلفة من رئیس قسم  

 لعملھ في قسم المعلومات فقط.  اھ على علم "بھذه األمور" نظرً أضاف إنلم یحضر قط أي مظاھرات. و

 ذلك. P21فأّكد قد جمع أي وثائق،  P21إذا كان فرع عّما   سألت كیربر

 ال یستطیع أن یتذكر.   إنھ P21قال ف .لتلك الوثائقالتقریبي إلى السؤال عن المحتوى  ذھبت كیربر

 تمریر تلك الوثائق إلى مركز جمع المعلومات. ب P21لت إلیھا تلك الوثائق. أفاد رسِ لوجھة التي أُ ا معرفةأرادت كیربر 

كانت قد  في قسم تكنولوجیا المعلومات، وأن الوثائق    حدوث ذلك   اذلك، مضیفً   P21  أقرفھناك،    یت بققد    ت الوثائقسألت كیربر ما إذا كان
 ] على جھاز حاسوب یسھل الوصول إلیھ بشكل عام. 255مخزنة في فرع المعلومات [

، قامت كیربر بتوضیح  P21نظرا لعملھ في ذلك الفرع. وبناء على طلب    251الفرع  بموقع مبنى    مدى علمھ عن    P21سألت كیربر  
 بأن الفرع یمتلك "بالطبع" مبناه الخاص.  P21أجاب فمبنى منفصل.  251الفرع لدى ما إذا كان بمعرفة  رغبتھا

  عاما. 13] لما یقارب 251في الفرع الداخلي [الفرع  بعملھ P21حاضرا ھناك. أفاد  P21ما إذا كان  معرفةأرادت كیربر 

مشفى  لدى الفرع مبنیین في شارع بغداد بجانب    إن  P21شكل المبنى، وما إذا كان یتسم بأي تفاصیل خاصة. قال    معرفةرغبت كیربر  
 .الھالل
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من األقسام    ا، مضیفا أن عددً 251الرئیسي للفرع    رالمق   كان  ذلك  أنب  P21. أفاد  في مرحلة ماالمباني    جرى تعدیلإذا  عّما    سألت كیربر 
 . 251الفرعیة الواقعة في دمشق وأطرافھا تعود للفرع 

  .مبنیین اثنینبوجود  P21في شارع بغداد. أفاد  251للفرع ھناك مبنى واحد أو اثنان یتبعان ما إذا كان  معرفةأرادت كیربر 

المحددة عن الفترة    P21بوكر سائال  السید   أنورمحامي دفاع    قاطعفي وقت ما.    اممأو رُ   ا ددجُ قد    نیانما إذا كان المب  معرفةأرادت كیربر  
منذ    251عمل في الفرع    قد   إنھالذي أجاب قائال    P21كیربر السؤال إلى  أحالت  .  اعامً   13مدة  ل  251التي عمل بھا األخیر في الفرع  

 [ُحجبت المعلومات]. 

 وعلى حسب علمھ، تمت توسعة السجن.   إنھ P21. قال 2011إذا تم تعدیل المبنى بأي شكل من األشكال منذ عّما  P21سألت كیربر 

 ذلك.  P21نفى ف .إذا كان بوسعھ أن یصف ذلك بشكل أكثر تفصیالعّما  P21سألت كیربر 

من المبنى في الطابق  الیُسرى  بوجود تلك المكاتب في الجھة    P21. أفاد  التحقیقضباط  فیھ مكاتب    ُوجدتعن الطابق الذي    سألت كیربر 
 2األرضي. وكان لدى رئیس القسم مكتب في الطابق العلوي، ومكتب آخر في الطابق السفلي في السجن.

  .2011/2012إن ما وصفھ للتو ھو موقع المكاتب في عامي  P21قال ف. 2011/2012عن موقع المكاتب في عامي  سألت كیربر 

جبت المعلومات]. وثمة إن [حُ  P21. قال یقصد كان"الطابق العلوي"؛ أي طابق ـب P21رغبت كیربر بمزید من التوضیح حول ما قصده 
 في السجن. القبو مكتب آخر في 

 ذلك. P21أقر فمكاتب في الطابقین الثاني والثالث أیضا. إذا كانت ھناك عّما   سألت كیربر

ذلك، موضحا أن المكاتب في الطابقین الثاني والثالث    P21أقر  فخلصت كیربر إلى أن ھذه المكاتب لیست تلك الخاصة برئیس القسم.  
 ، أو لالستخدام عند الحاجة.على سبیل المثال مخصصة لألرشفة

إن ھذا الشخص   P21قال  ف] مألوفا لھ.  36و  35، الیومین  15المحاكمة رقم  جب االسم] [انظر  إذا كان االسم [حُ   ماانتقلت كیربر لسؤالھا  
 المجتھد في دمشق.  مشفى في  امقیمً  اكان طبیبً 

 . 251في الفرع  اعتُقلإنھ قد  P21بت كیربر بمعرفة ما حدث لھ. قال رغ

 .2011/2012في عامي  251إن ذلك الشخص كان موجودا في الفرع  P21بأمره مرة أخرى. قال  P21إذا سمع عّما   سألت كیربر

 ذلك. P21 نفىجب االسم]. إذا أُطلق سراح [حُ عّما   سألت كیربر

، وإنھ لم یحصل  2012إنھ قد تابع األمر إلى عام    P21قال  ف.  التفاصیلأن یضیف المزید من    P21بمعرفة ما إذا كان بوسع    رغبت كیربر
 على أي معلومات بعد ذلك. 

"في   ھو الوضعإن ذلك كان    P21أي دور. قال  لذلك  كان  عن االنتماء الدیني داخل اإلدارة، ورغبت بمعرفة ما إذا    P21سألت كیربر  
 ].  امھمً غضون األحداث" [أي أن االنتماء كان 

 
الطوابق    مالحظة من مراقب المحاكمة: بغرض إعداد تقاریر مراقبة المحاكمة وتماشیا مع اللغة األلمانیة (وتأكیدات القضاة متى ما تحدث الشھود عن   2

 القبو، الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني، الطابق الثالث، الخ.  والمباني)، یتم استخدام الترتیب التالي (من األسفل إلى األعلى):

https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/01/inside-the-raslan-trial-corpses-as-chattel-and-raslans-photographic-memory/
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كان بوسع الناس  حیث  .  لطائفتھمإنھ ومع بدایة األحداث، تم تصنیف الناس وفقا    P21ین. قال  أن یصف دور الدّ   P21طلبت كیربر من  
 السلطة.  استولت علىطائفة واحدة ن  إ. وأضاف بسبب طائفتھممجموعة كبیرة قیادة األدنى  الرتبةذوي 

إنھ "بالطبع"   P21قال  فإذا كان بوسع العلوّي إعطاء أوامر للسنّي.  عّما    P21علوّي، وسألت  ھ مرؤوس  ي یتبعنّ سُ   عقیدلطرحت كیربر مثال  
  ا لیس بوسع علوّي أیضً   ھ، یعني ذلك أنP21ـموافقة علوّي. ووفقا لدون  أي قرار  اتخاذ  لیس بوسع أي شخص    اولكن عمومً یمكنھ ذلك.  

 موافقة الرئیس المعني.  دونأي قرار اتخاذ 

منھ أن یوضح   ، طلبت كیربرP21اللتباس السؤال على    االرئیس المعني. ونظرً من    اإلذنعلیھ طلب  خلصت كیربر إلى أن كل علوي  
 التأكید".بإن العلویین كانوا "األكبر  P21قال فالتحادیة بألمانیا.  اترتیب األدیان الذي أدلى بھ خالل مقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة 

في   إن أصحاب الدیانات قد تعایشوا مع بعضھم بسالم  بألمانیا  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P21  أنإلى  كیربر مجددا  أشارت  
تب]. طائفة كن ھناك أي تإنھ لم  P21. قال بادئ األمر  أدنى/قریبة من العلویین [بالنسبة لبعض الرُّ

ركون  إن اإلسماعیلیین والدروز یتشا   P21اإلسماعیلیین في ذلك الترتیب. قال    ورتبةرغبت كیربر معرفة كیف بدا ذلك الترتیب آنذاك،  
  العلویین.ألنھما كانتا متشابھتین في نظر الدنیا ذاتھا،  الرتبة

المسیحیین.   العلوی  الرتبةإنھم یتشاركون    P21قال  فسألت كیربر عن  أنھ "عندما بدأت األحداث"، استولى  ن على  والدنیا ذاتھا، مضیفا 
 السلطة، ولم یثقوا بغیرھم.  

، متسائلة ما إذا كانوا قادرین على االستمرار في عملھم،  رفیعة  برتبمعرفة المزید حول الناس [غیر العلویین] ممن یتمتعون    رغبت كیربر
ن الجمیع كانوا قادرین على مواصلة أ بالطبع، وأضاف    ھ كان ھناك أشخاص من ھذا القبیلإن  P21أو كانوا مقیدین بطریقة أو أخرى. قال  

طالب حسن، على الرغم من أنھ یخشى  قد كان    أنورلمحكمة بأن  بوسعھ أن یؤكد لإن    P21العلویین. وقال  مراقبة  أعمالھم، ولكن، تحت  
 .بكثیر أدنى منھ رتبة

إنھ في حینھا، عمد إلى إجابة    P21قال  ف.  عن رتبة مختلفة قلیًال   بألمانیا  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأخبر    P21  أنإلى  كیربر  أشارت  
 . بألمانیا جھت إلیھ من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةأسئلة التحقیق كما وُ 

مع مكتب الشرطة    P21قالت كیربر إنھ ال بأس بذلك، وأنھا تود التأكد من أن فھمھا لترتیب األدیان صحیح. واستشھدت كیربر بمقابلة  
بمعاملة مختلفة في أجھزة المخابرات". وقد أخبر مكتَب الشرطة الجنائیة    ةنّ لجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي ُسئل فیھا ما إذا "حظي السُ ا

ألبناء  االتحادیة بألمانیا بأنھم "لم یحظوا بأي معاملة مختلفة سابقا، ولكن مع اشتعال فتیل النزاع، جرى تخصیص مناصب صنع القرار  
رفیعة في أجھزة المخابرات". قال المناصب  الجمیع  ب؛ حیث حظوا  ةغیرھم، وتالھم الشیع   لىع  امحددة؛ حیث فُّضل العلویون دائمً ف  طوائ

P21  .إن ذلك استعراض صحیح لتلك المقابلة، وإن إجاباتھ في حینھا قد عكست رأیھ الصریح في ذلك الوقت 

إلى  واصلت كیربر   بألمانیا، حیث قال إن "أ   P21مقابلة  إشارتھا  الجنائیة االتحادیة  األخرى قد حظوا    بناء الطوائفمع مكتب الشرطة 
دائما. وت الرئیس علویا  أیضا، ولكن كان  الرتب بمناصب  فالشیعة، وكان اإلسماعیلیون في  فالدروز،  فالسنیون،  المسیحیون،  تباعا  الھم 

 . بلة مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاالكیفیة رؤیتھ لألمور لحظة المق اوصفً كان بأن ذلك  P21 الدنیا". أقر

 . كان ذلك ما اعتقدهإنھ وبعد خوضھ غمار تلك التجربة،    P21إذا كانت رؤیتھ لألمور الیوم منطویة على أي اختالف. قال  عّما    سألتھ كیربر

، وإنھ یرى األمور [ترتیب األدیان] كما قام للتو اإن رؤیتھ لألمور قد اختلقت تمامً   P21قال  فالیوم.    P21ودت كیربر معرفة ما یعتقده  
 .بشرحھا للمحكمة

الحالي ھو أن العلویین یتربعون على رأس تلك الرتب، فیما ینحدر ترتیب ما تبقى من أدیان إلى ما ھو   P21خلصت كیربر إلى أن رأي  
 ذلك. P21أقر فأدنى. 
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 القاضي فیدنیر قبل استجواب من 

ف، وسألھ عن عملھ ھناك  یفي قسم األرشمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھ قد عمل  أخبر    P21  أنإلى  القاضي فیدنیر    أشار
 ، وأرشفتھا. الفروعلمعلومات الواردة من مختلف  الضوئي لمسح  العن    عدة مكاتب، وكان مكتبھ مسؤوالً   كان ھناكإنھ    P21قال  فبالتحدید.  

 .255إنھ الفرع  P21قال ف. P21 فیھفیدنیر معرفة رقم الفرع الذي عمل  أراد

 جبت المعلومات].إنھ عمل ھناك من [حُ  P21قال فعن الفترة التي عمل بھا ھناك.  سأل فیدنیر

إنھ كان في منصب "عادي". وقال إنھ كان   P21قال  ف.  من بین كثیرینبمنصب قیادي، أو كان واحدا    P21إذا حظي  عّما    سأل فیدنیر
ضابطیعمل   منصب  ووفقً   في  الناس.  من  محددة  مجموعة  عن  مسؤوال  وكان  الحاسوب P21ـل  اإداري،  أجھزة  من  عدد  ھناك  كان   ،

 . وأرشفتھا لمعلومات ضوئي لمسح  إجراء واألشخاص في مكتبھ. وكانت مھمتھم 

  3جبت المعلومات].إنھ كان [حُ  P21قال فسأل فیدنیر عن رتبتھ. 

الصوت.  بسماعتھمشاكل    P21[واجھ   القاضي كیربر، وخفض  الصوت في أي وقت، وإعالم   قالت  تعدیل  بوسعھ  إن  المحكمة  رئیسة 
 ]. P21 األلم بدا بالفعل على وجھ أضافت إنوالمحكمة في حال واجھتھ أي صعوبات. 

شخًصا،    20ذلك، موضحا إنھ لم یُوّكل بأمر    P21  نفى.  اشخصً   20كان قد ُوّكل بأمر    بأنھالشرطة  أخبر    P21  أنإلى  القاضي فیدنیر    أشار
 ددة".وإنما كانت لدیھ "مسؤولیات مح

ن مصدر  أن لدى إدارة المخابرات العامة عدة فروع، وأ  P21ح  وضّ ف، ومصدرھا.  P21رغب فیدنیر معرفة نوع الوثائق التي استعرضھا  
في المحافظات في نسخ ن المعلومات كانت تُرسل إلیھم من فروع إدارة المخابرات العامة  إالمعلومات ھو إدارة المخابرات العامة. وأضاف  

 نھم كانوا یحوسبونھا في مكتبھ.أورقیة، و

ائق"، وإنھ یستحیل معرفة محتواھا. "أطنان من المعلومات والوثكانت لدیھم  إنھ    P21قال  فعن محتوى تلك الوثائق.    P21سأل فیدنیر  
 نحو ألف صفحة في الیوم. ضوئي ل، كان یقوم بمسح P21ـل اووفقً 

فیدنیر مقابلة    إنھ  قال  لمحضر  بألمانیا    P21وفقا  االتحادیة  الجنائیة  الشرطة  قام  مع مكتب  بمزید من    P21فقد  الشرطة  بتزوید مكتب 
 معرفة المحضر الذي كان فیدنیر یتحدث عنھ. P21إن كان یذكر ذلك. أراد   P21المعلومات حول ذلك، وسأل 

في سجون    معتقلینمع  على تقاریر تحقیق    P21  فقد اّطلعمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  مقابلتھ مع  لمحضر    اوفقً   إنھ  قال فیدنیر
سوریا. وقال إن   ةقال إنھ خطط لمغادروإنھم كانوا یمرون بأوقات عصیبة، وعاشوا بھاجس الخوف.    P21قال  فالمخابرات العامة.    إدارة

  ا ثالثة أعوام اآلن، ولكنھ غیر قادر على تذكر كلمة واحدة. وشدد مجددً منذ  إنھ یتعلم األلمانیة    P21وأوضح    حّطم.كل ما في داخلھ قد ت
 ن ما أراد قولھ ھو أنھ یواجھ صعوبات تتعلق بذاكرتھ.أ اعلى أن "كل ما في داخلنا" تحطم، مضیفً 

إذا كان یستطیع  عّما    أن یتذكر مقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي أجریت قبل عام. وسألھ  P21طلب فیدنیر من  
إن مزیدا قد تحطم في داخلھ خالل الثالثة أعوام التي ذكرھا للتو مقارنة باألعوام   P21ل قاف.  251التحقیق الخاصة بالفرع    محاضرتذكر  

 ینسى اسمھ.قد  السبعة المنصرمة التي قضاھا في سوریا. وقال إنھ یعتقد أحیانا أنھ 

 .251محدد خاص بالفرع  محضرعلى تذكر  اقادرً   P21قال فیدنیر إنھ قبل عام، كان  

 
 مالحظة من مراقب المحكمة: لدى المترجمین اآلن قائمة بالرتب العسكریة، وبترجمتھا المقابلة في اللغتین العربیة واأللمانیة. 3
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 محامیتھ.إلى   P21 التفتَ 

 استشارة محامیتھ.  P21 ـطلب محامي المدعین شارمر فترة استراحة لكي یتسنى ل

روت،   .أن یستشیر محامیتھ د  P21وطلبت من  دقائق،    10بإعطاء فترة استراحة مدتھا    اأصدرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة أمرً 
 .الخبیرة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال االستشارات المتعلقة بشھادة الشھود في المحكمة

 *** 

 ]الجلساتدقائق بین  10[استراحة لمدة 

 *** 

 الوقت الكافي الستذكار األمور.   P21ھ كان لدى نإالقاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھا تأمل أن االستراحة كانت كافیة، وقالت 

 تحت الضغط، وإنھ یحاول كبت األمور. إنھ خائف على عائلتھ في سوریا. موّكلھا روت إن  د. P21قالت محامیة 

 . الطرفینطلب محامي المدعین شارمر استراحة لكي یتاح المجال أمام االستشارة مع 

 الرئیسیة. جلسةالبإیقاف أمرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة 

 *** 

 ؛ توجب على جمیع الصحفیین والحضور مغادرة القاعة]دقائق 10[استراحة لمدة 

 *** 

 ".  علنیة الجلسة عادت" بمجّرد أن جلسة الرئیسیة الاستُأنفت 

إنھ ال یستطیع   أضاف فیدنیرو.  251الفرع  من  ، وإن كان من ضمنھا وثائق  مّرت بمكتبھعن نوع الوثائق التي    P21  فیدنیرالقاضي   سأل
 إن جل المعلومات تعلقت بالمعتقلین أو المطلوبین. P21قال فھذا السؤال. من  P21 عفيیُ أن 

 ذلك.   P21، فأقر 251إذا كان ذلك متعلقا بالفرع عّما  سأل فیدنیر

مظاھرات المعاِرضة    "في معظم األحیان"  إنھا تناولت  P21قال  ف   ،المحاضرمحتوى تلك    أن یتذكر إذا كان باستطاعتھ  عّما    P21سأل فیدنیر  
 المشاركین في المظاھرات.  بشأن أرقاما". وتضمنت فقط المعارضة "أو 

تناولت أیضا ما فعلھ [ارتكبھ] الناس، ومدى    إنھا  P21قال  ، فأولئك الناس أیضا  التحقیق معإذا تناولت تلك الوثائق طریقة  عّما    سأل فیدنیر
 . یُلقى القبض علیھمالتأثیر الذي تمتعوا بھ، وما إذا كان ینبغي أن 

فعلیا إن ذلك    P21قال  ، فیتم التحقیق معھم من عدمھالناس، وما إذا كان ینبغي أن    التحقیق معإذا تعاملت الوثائق مع كیفیة  عّما    سأل فیدنیر
 أي وسائل وطرق".  باستخدامیتم كان "

 في ھذه الحالة.   التحقیقب  المعني  فرعالھو    285ذلك، مضیفا إن الفرع    P21أقر  كتلك، ف  عبارةقد قرأ    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  

قد قال إن إنھ    P21قال  ف  ،251الفرع    إلىتشیر أیضا  استخدام أي وسائل أثناء التحقیق]  ب  المتعلقة  العبارة[  ت ھذهإذا كانعّما    سأل فیدنیر
 .مثل ھذه الوثائق موجودة

 ت ملزمة للجمیع. اتخذ قرار، واإنھ ثمة "إلھ"، أال وھو القائد الرئیسي وصانع القرار  P21قال  ف  ،251الفرع    عنأراد فیدنیر معرفة المزید  
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 بشار األسد.  إن اسمھ P21قال ف ،عن اسم ذلك "اإللھ" سأل فیدنیر

 المالئكة". ألدوار مشابھةإن أدوراھم كانت "  P21قال ف الفروع.رؤساء  دورسأل فیدنیر عن 

خاصة. وكان    صالحیات  251إن "لدى الفرع    امع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال خاللھ  P21أشار فیدنیر إلى مقابلة  
] متأخرة  P21إلى [مكتب    251الفرع    المحاضر. ومع ذلك، ما یود قولھ ھو إنھ لطالما وصلت  اً معتاد  اً داخل الفرع أمر  المحاضرتداول  

أقسام    قبلإلى الفروع من    قتراحاتت اال رَ أُصدِ وعادة ما  كل شيء.    یُستكملفقط بعد أن    P21وخالفھا تصل مكتب    قتراحاتجدا. وكانت اال
 إن ذلك صحیح. P21قال ، ف، وما إذا كان ذلك صحیحاأن یتذكرهباستطاعتھ عّما  P21التحقیق ذات العالقة". وسأل فیدنیر 

كانت إما بغرض اعتقال شخص ما، أو   قتراحاتإن تلك اال  P21قال  ، فیتحدث عنھا  P21التي كان    قتراحاتسأل فیدنیر عن نوع اال
 إلى فرع مختلف أیضا. قلینالمعتَ أحیانا نقل أحد  وكانوا یقترحونالتحقیق.  مدة"تمدید" 

 تمدید التحقیق".  ب" تقدیم مقترح ألخرىھ قد تم من فترة إن P21قال ف ،التحقیق" تعذیبًا مدة أراد فیدنیر معرفة ما إذا تضمن "تمدید

مع مكتب الشرطة االتحادیة الجنائیة بألمانیا والتي قال خاللھا "إنھ لم یُكتب صراحة أن الُمراد ھو استخدام   P21استشھد فیدنیر بمقابلة  
التعذیب التي یعرفھا الجمیع". وأضاف  ألسالیب  وسائل التعذیب، وإنما ببساطة "استخدام طرق جمع المعلومات"، والتي لیست إال رمزا  

P21  أقر  ".على أیة حالدوًما الناس للتعذیب  ضَ تعرّ  ذلك، فقد ذكر ِالضروريأنھ "لم یكن منP21  .إفاداتھ السابقة   

 إلى   فیدنیر  وأشار إنھ لم یفھم السؤال.    P21قال  الُمعتقلین، ف  باإلفراج عنأراد فیدنیر معرفة عدد المرات التي كان یتم فیھا إصدار أوامر  
 إن ھذا ھو الحال من وقت آلخر.  P21قال ، فما كانت تصدر في بعض األحیان معتقلوامر بإطالق سراح األإن  P21 قول

 251الفرع    محاضرإذا "انطوت  عّما    مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي ُسئل خاللھا  P21مقابلة  إلى  فیدنیر مجددا    أشار
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا    P21أخبر  ف  ،"الُمعتَقلینأحد  اإلفراج عن  جمع المعلومات" أو    مدةعلى اقتراحات/أوامر "بتمدید  

؛ ومع ذلك، قد یعني ھذا أیضا أن أحدھم قد یُنقل إلى فرع آخر، أو یخضع  الحدوث نوعا ما  أحدھم كان نادر  صدور أوامر باإلفراج عن إن "
  تصدروكانت  ھ قد جرى أحیانا القبض على أشخاص كثیرین في الوقت نفسھ.  ا أنذلك، موضحً   P21أقر  ، ف "2011/2012اكمة بشأن  للمح

 . اعتقالھ. وقال إنھ یصعب خروج أحدھم بمجرد فعلوه"، اعتمادا على ما یُقبض علیھممباشرة بعد أن " قتراحاتتلك اال

 إنھ یتذكر.  P21قال ، فقیامھ برسم مخطط أثناء مقابلتھ مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاإذا كان یتذكر عّما  P21سأل فیدنیر 

  ] إعادة رسم للمخططأدناه   یِردُعِرض المخطط في المحكمة؛ [ 

 إدارة المخابرات العامة

  251الفرع 

 س ص: مع  تحقیق البشأن 

 مشاركة الشخص المذكور أعاله س ص/ س ص ع في المظاھرات. تلقد ثبت

 

 أوراق وصحائف خاصة بملف الشخص.

 :االقتراح

 .التوقیفاالعتقال/ مدةتمدید 

 توقیع ال یمكن قراءتھ (غیر واضح) 

 رئیس قسم التحقیق 

من    ةالممنوح  اتلمزید من التأكید ، من غیر أي حاجة  اتبخصوص التحقیقواسعة  بصالحیات  كان یتمتع    251أن الفرع    P21أوضح  
 بسطرین فقط.   تلخصی القرار النھائياإلدارة الرئیسیة. وأضاف أن 
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إن المحقق عادة ھو المسؤول عن    P21قال  ، فقرار ال  ھذا  أن یتخذ  الذي من شأنھالشخص  ھویة  سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة عن  
 التحقیق.  قسمرئیس بالنیابة عن  اتخاذه

إذا كان   فیدنیر ما  القاضي  أن  قد  إنھ    P21قال  ، فمحضرالعلى  ع  قد وقّ   أنورسأل  یوقّ   أنورذكر  باسمھ وإنما بصفلم   قسم ل  ا"رئیس  تھع 
 أن یرى من كان رئیسا لقسم التحقیق في ذلك الوقت. فبوسع الشخص ، الوارد  تاریخال على وبناءالتحقیق". 

التاریخ، على  وبناء على  إنھ "قد قام بذلك بالطبع".    P21قال  ، فالوثیقةعلى  ع  قد وقّ   أنورإذا كان  عّما    ما قیل، وسأل مجددا   لم یفھم فیدنیر
 التحقیق حینھا. قسممن ھو رئیس  یعرفون، كانوا 2012 /2011سبیل المثال 

 ذلك. P21 نفىفإذا كان اسم أنور ظاھرا في مكان ما في الوثیقة، عّما  سأل فیدنیر

 استخدام   كانت تقترح، وما إذا  قبل أنورإذا كانت الوثیقة موقعة من  عّما    P21أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة سأل  إلى  فیدنیر    أشار
 التعذیب.  بشأن اقتراحات تردلم ھ إن P21قال ، فتعذیبال

ذلك، مضیفا أن التعذیب لم یُذكر صراحة، وأن الوثیقة   P21أقر  ف  ، للتو  P21التأكد مما إذا كان ھناك رمز للتعذیب كما ذكر    أراد فیدنیر
 ذكرت عوضا عن ذلك جمع المعلومات بأي وسائل كانت.

ن "ذلك ھو الحال في أغلب األحیان". سؤال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا المذكور أعاله إعن  قال في إجابتھ    P21قال فیدنیر إن  
 إنھ یتذكر ذلك أیضا. P21قال ، فوأضاف إنھ "ال یستطیع التذكر، ولكن باستطاعتھ رسم مخطط"

  ھ إنتلك الوثائق. وقال فیدنیر أیضا    شخصیا على  عقد وقّ   أنورقد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إن    P21قال فیدنیر إن  
ار األسد الجمیع كان على علم بأن بشّ  أن P21الوثائق. أوضح  علىقد وقّع أنور  أن P21  بتكرار سؤالھ السابق یرید أن یعرف كیف علم

الرئیس    ھو توقیع  2011العام    إلى  2000العام    من  یحمل اسم الرئیس  ھو رئیس سوریا. ولذلك، فإنھ من البدیھي افتراض أن كل توقیع
 بشار األسد.

وثائق    عموما  رتذكّ أن یإنھ یستطیع "یھا  مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال ف  P21محضر مقابلة  إلى  أشار فیدنیر مجددا  
.  ھو من وقّع علیھا أن یكون    ذلك یقتضي بالمحصلة  ، وأنحینھا  التحقیققسم  كان رئیس    أنورھ "على علم بأن  قال أیضا إنّ . و"251  الفرع

 بصحة ذلك. P21أقر ف ، ومع ذلك، لم یُكتب اسمھ قط بصورتھ الكاملة. وكان التوقیع بجانب خانة المنصب الوظیفي غیر مقروء"

إنھ یعرفھ بحكم منصبھ كضابط   P21قال  فشخصیا، أو إن كان یعرفھ.    أنورقد احتّك أو تواصل مع    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 داخل اإلدارة، ولكن لیس بصفة خاصة. 

  ھ یعرف إن  P21قال ف  أحد أولئك األشخاص،]، وأن یخبر المحكمة ما إذا كان یعرف  تّھمبأن یلتفت لیمینھ [منصة المُ   P21طلب فیدنیر من 
 .اإلنترنت عن طریقتعرف علیھ سبق وأن الذي  4جالس ھناك"ال"األخ 

 ذلك. P21أنور، فأقر   قبل معھ من  تم التحقیققد  P21إذا كان عّما  فیدنیرسأل 

،  لمدة قصیرة   تشاور  وبعد، لذا باستطاعتھ اإلجابة.  P21، مضیفًا إنھ لیس من شأن ذلك تجریم  التحقیقأراد فیدنیر معرفة السبب وراء ذلك  
 یرفض اإلجابة.  موكلّھاروت إن  د. P21قالت محامیة 

 P21روت إنھا أخبرت    د.قالت  ف  ،ا من عائلتھنفسھ أو أفرادً   P21م  فقط حیثما قد یجرّ   ینطبققالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن ذلك  
 ذلك.ب

مزید من التفاصیل حول الظروف  بھم  د مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي ُطلب منھ فیھا أن یزوّ   P21ذكر فیدنیر مقابلة  
 قسم مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ "عمل بشكل رئیسي على جھاز الحاسوب في    P21فیھا. وأخبر    أنور  حقّق معھالتي  

 قبل من    تم التحقیق معيجلھ. لقد  أمن    تم التحقیق معيوھذا ھو السبب الذي    ،اتبقمع المظاھر  كنّا نؤمرالمعلومات. وفي بعض األحیان،  
 ك، بناء على طلب فیدنیر. صحة ذل P21أقر ، ف"نفسھ في إحدى المرات أنور  وأیضا من قبلناس مختلفین، أ

 
4   

 قد استُخدم من الشاھد لتفادي قول "الشخص/الرجل الجالس ھناك".  مالحظة من مراقب المحاكمة: وضح المترجمون فورا أن التعبیر "أخ"
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 مع أيّ   یبحث عن مواجھةھ لم  إنّ و  ، والتحّولإنھ كان من حیث المبدأ بسبب التغییر    P21قال  ، فلذلك  P21معرفة أسباب رفض    أراد فیدنیر
 .  كان

رأى وجھھ وصورتھ على إنھ نترنت، وإنھ یعلم ذلك عن طریق اإل P21قال ف ،أنور"  الشخص ھو ذلك"  أن P21كیف عرف سأل فیدنیر 
 .اإلنترنتعرف أنور من دون أن یعرف شكل وجھھ، األمر الذي دفعھ للبحث عنھ في  . وأضاف إنھاإلنترنت

قد   أنورإن  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا [عندما استُجوب عن سبب رفضھ لقمع المظاھرات]  أخبر    P21  أن  إلىأشار فیدنیر  
 ذلك.  P21أقر ، فالعینینارتداء عصابة  P21لم یتوجب على  ھف نفسھ باسمھ وإنعرّ 

مكتب   P21ا لفیدنیر، أخبر  . ووفقً أمرا مقبوال  كاننظام الحكم وأن ذلك  معارضتھ لا عن  تحدث علنً   P21قال فیدنیر إنھ متفاجئ من أن  
 .بقصة مختلفةالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  

قد أصیب مرة بعیار ناري في ساقھ، وإن   ھإنّ   P21أوضح  فھ.  ضاألسباب التي أبداھا لإلدارة حیال رف  عن  P21القاضي كیربر    سألت
  P21ن معھ في سوریا. وقال  ایعیش  طفالهالرصاصة ما زالت في فخذه األیمن، وقد "أنقذه ذلك". وكانت زوجتھ حینھا في ألمانیا بینما كان  

 ساقھ. في استخدام مشكالت كان یعاني من، وإنھ ابمفردھم اإنھ لم یتمكن من تركھم

 لم یسألھ عن ذلك.  أنورإن  P21قال ف ،ھذا العذر أنور قبل إذاعّما   سألت كیربر

التحقیق تناول مشاركتھ من عدمھا في إخماد المظاھرات   إن  P21  بشأنھا، فقال  أنور  معھ  حققأرادت كیربر معرفة المواضیع األخرى التي  
 ولم یتناول موضوع ساقھ.

  أنور قد حقق مع عندما سألتھ كیربر ما إذا كان قد اعتذر ألنور، قامت عوضا بسؤالھ ما إذا كان من الصحة بمكان أن    P21نظرا الرتباك  
P21 .في مناسبة واحدة 

 من غیر الخوض في التفاصیل. إصابتھ عنأخبره قد إنھ  P21قال  ف، بھ أنورأخبر عّما  P21 وسألت كیربر تابعت

معیّنا لم یكن    إنھ  P21قال  ف  ،P21، ما إذا سار ذلك على ما یرام، أو أنھ استمر في جدالھ مع أنور  كان رد فعلأرادت كیربر معرفة كیف  
 إیجابي تجاھھ.، وإن األخیر فد أبدى رد فعل بشكل مباشر  أنور تحت إمرة لیعمل

 ".ما ھو علیھإنھم "سیتركون األمر على  ت كیربر قائلةً لخصّ 

 P21قال  ، ف2011/2012إذا كان قد علم أو سمع بأناس یموتون في سجون أجھزة المخابرات ابتداء من عّما  P21سأل القاضي فیدنیر 
 موضوع السؤال.ة معرف أرادإنھ كان ھناك سجون "بالطبع"، وإنھ 

 ھ یعرف " بالطبع". ذلك، قائال إنّ P21 أقرف  ،ا قد ماتوا في ھذه السجونإذا كان یعرف أناسً عّما  P21فیدنیر سأل 

والذي كان فرع التحقیق. وقال إنھ قد    285إنھ یعلم بذلك من الفرع    P21قال  ف.  251سأل فیدنیر عن الناس الذین ماتوا في سجن الفرع  
الفروع، ویحضرونھا   من جمیععون الجثث  ا شاحنات التبرید التي كانت تنقل الجثث. وكانوا یجمّ إنھ قد رأى أیضً   P21"رأى ذلك". وأضاف  

 .285الفرع مقر إلى  من یُتوفى في أي فرع من الفروعجثة یتم إحضار  كانأنھ ، P21لـ إلى مركز اإلدارة. ووفقا

المرء یتجاذب أطراف الحدیث مع مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال فیھا إن "  P21فیدنیر إلى محضر مقابلة    أشار
"كانت  كونھ یفترض أنھا  ،  أبدا  " بنفسھامنھ  ا". وأضاف قائال إنھ "لم یَر أی251القادمة من الفرع    الكثیرة  شاحنات التبریدزمالئھ ویسمع عن  

في   285مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھم "عرفوا بأمر الفرع    P21". وأخبر  آخر  تأتي في األوقات التي ال یعمل بھا أحد
.  قد عرف عنھا  المحكمة، مضیفا إنھ لم یَر الجثث، ولكن الجمیع   أمامإفادتھ    P21"، فأقر  الحقاالبدایة، ولم یعلموا بأمر كل الجثث إال  

 كانتاالتحقیقات؛ إذ رأى بنفسھ جثة أو اثنتین    أُجریتوأضاف قائال إنھم كانوا یَرْون األجساد المیتة في مختلف الفروع، وفي الباحة حیث  
 . یتم نقلھماعلى وشك أن 

  ھا. وقال إنP21كان اإلدارة العامة، حیث عمل    285إن الفرع    P21أوضح  ، فعنھا  P21أراد فیدنیر معرفة الباحة التي كان یتحدث  
 .  251بجوار الفرع  كانت
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إنھ یتفاجأ عندما    P21قال  ف  ،فیھ، منذ بدایة النزاع  ا، وعن التاریخ الذي رآھ251إذا رأى أي شاحنات من الفرع  عّما    P21  سأل فیدنیر
 . 2011یسمع كلمة "نزاع"؛ إن تلك المفردة ترجمة خاطئة، وكان یقول دائما كلمة "ثورة". وأضاف قائال إن ذلك قد حدث في آذار/مارس 

 ذلك.  P21، فأقر 251من الفرع  القادمة الشاحنات P21فیھ  شاھدالتاریخ الذي   منأراد فیدنیر التأكد 

إنھ عندما أخبر مكتب   P21قال  فمن الوثائق، بصفتھ ضابط أرشفة.    251قد علم بأمر الوفیات في الفرع    P21إذا كان  عّما    فیدنیرسأل  
أمام محكمة. وقال إنھ "سیدفع ثمن" مثولھ أمام المحكمة    ذلك  قول  أنھ كان یتعین علیھالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بذلك، لم یكن یعلم  

أضاف ووحتى اآلن.    2011منذ    وخصوصاال إنھ على علم بھیاكل نظام الحكم السوري لما یتجاوز الثالثین عاما،  قائ  P21الیوم. وأضاف  
 . ونسائھم وعائالتھم،  وأطفالھممعارفھ وأصدقائھ،  بحق" نوع من االنتقام"  مورسإنھ قد 

قبل ثالثة أعوام، مخالف لمرة، واعتُِقل لمدة عام نتیجة لذلك. و. وقال إن أخاه كان ذا رأي  یةاالنتقام  األعمال، وقعت كثیر من  P21لـ  ووفقا
  بطریقة ودیة. ووفقا   التحقیق معھ]. وقد تم، على ما یبدو،  P21بشأنھ [  وتم التحقیق معھ من قبل أمن الدولة في حماة،    زوج شقیقتھ  استُدعيَ 

ما زالوا ھنا".  وشقیقاتھ  ه بأن أشقاءه  ]، ونذكرّ P21حذاء في فمھ [ : "فلنضع  لشقیقتھوشخص آخر    التحقیق، قال الضابط الذي أجرى  P21لـ
ینتقمون من الجمیع. وقال إنھ یعرف ذلك جیدا، وإنھ ھو ذاتھ كان جزءا من ذلك النظام. وقال   وإنھمإنھ یعرف تركیبة النظام،    P21وقال  

سیتوجب ه المحامون كذلك بأن یلتزم الصمت نظرا ألنھ  مضیفا إن أصدقاءه في ألمانیا حذروه كذلك، وأخبروه بأن یلتزم الصمت. وأخبر
 . عدم صمتھأن یدفع ثمنا باھظا لقاء  علیھ

  إنھ قد ُھّدد عن طریق أصدقاء. P21قال  ، فما إذا كان تعرض للتھدید الصریح P21سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة 

 ذلك. P21، فأقر P21إلى أن الوسطاء كانوا قد استُخدموا كوسیلة إلیصال التھدیدات إلى  خلصت كیربر

إن محتوى الكالم قد كان بمثابة نصیحة من أصدقائھ، ولكنھا كانت مشوبة ببعض التھدید.    P21قال  ف.  P21ـأرادت كیربر معرفة ما قالوه ل
إنھ یُذّكر المحكمة بأنھ سیدفع ثمن مثولھ ھنا. وأوضح "إنھم" یعتقدون   P21وقال إنھ یعرف أصدقاء في سوریا ممن دفعوا ثمنا باھظا. وقال  

  یشغلھ. الذي كان موقع الحساسلإنھ سیفصح عن معلومات نظرا ل

أشخاص   "أولئك" ھم  أن  إلى  كیربر  لكیعّما    ، وسألتھP21غیر أصدقاء  من  خلصت  أحدھم  ھّدده  قد  كان  بشھادتھإذا  یدلي  في ھذه    ال 
 تحمل إنھ تلقّى نصیحة    P21قال  ف  ھ ینبغي أن یكون حذرا إزاء ما یقولھ.ما یقول، أو وّجھ لھ تھدیدا بأن  یُملي علیھالمحاكمة، أو حاول أن  

قد تعرضت للتھدید. وقد    شقیقتھثمانیة أعوام، وإن  ل  اعتُقلقد    شقیقتھ، نظًرا لعلمھ بتأثیر ونفوذ النظام على عائلتھ. وأضاف إن زوج  تھدیا
 استلم رسائل منھا منذ أن غادر سوریا.

 ذلك.  P21 أرادت كیربر معرفة ما إذا انحصرت جنسیة من "أعطاه نصیحة" بالسوریة، فأقر

ة، ولیسوا  ذلك، قائال إنھم كانوا من المعارض  P21المعاَرضة المسلّحة، فنفى    معمقاتلون    أولئك األشخاص ھم  إذا كانواعّما    سألت كیربر
 المقاتلین.   من

 .ذلك P21"، فأقر ةحیلھ النص قدمیعرف كل شخص " P21أرادت كیربر معرفة ما إذا كان 

 ن. وإنھم سوری P21إذا كانوا سوریین، أو لبنانیین، أو عراقیین، فقال عّما   سألت كیربر

 إنھم "معارضون فقط" على حد علمھ.  P21أرادت كیربر معرفة ما إذا كانوا أعضاء من أي تنظیم مسلح، فقال  

ً إذا كان أي منھم تابععّما   سألت كیربر   قطعًا إنھم  P21قال  ، فني السوريللجیش السوري الحر، أو حزب هللا، أو داعش، أو الجیش الوط ا
 غیر تابعین ألي من تلك الجماعات. 

 *** 

 دقیقة بین الجلسات] 65[استراحة لمدة 

 *** 

إلى مكتب   المرافق لھحكمة  حّراس الم. وتّوجھ أحد  مقیدا باألصفادكان إیاد الغریب  الدخول إلى قاعة المحكمة،    المتھمون[عندما عاود  
 القاضي]
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قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھا سمعت بمواجھة إیاد الغریب صعوبات خالل استراحة الغداء، وعرضت علیھ بالتالي تناول لوح  
 من الشوكوالتة من مكتب القاضي لكي یكون في حال مناسب لتحّمل المحاكمة. رفض محامو دفاع إیاد الغریب ذلك العرض بلطف. 

 أنھا   یبدو  إنھأخبرھا  وخطابات ُمرسلة من المحكمة مفتوحة في صندوقھ البریدي.    ةوجد ثالث  P21  موكلھاإن  قالت محامیة الشاھد د. روت  
عقب   P21د. روت، َمثل العدید من الصحفیین أمام منزل    ما أفادت بھل. ووفقا  عن الموضوع، وإنھ قد أخبر أنور البني  ت ونُِسخ  تقد فُتِح

مت التھدیدات التي سا سوریّا سابقا قد وّجھ لھ التھدید في الیونان. واتّ أیضا إن ضابطً   P21ذلك، وطالبوا بإجراء مقابلة معھ. وقد أخبرھا  
  P21لھ في الیونان. وتساءلت د. روت ما إذا كانت شھادة  الذي وّجھ التھدید صراحةألمانیا بأنھا عاّمة، على عكس  في P21ُوجھت إلى 

 فعلی�ا باألمر المجدي. 

شھادتھ في المحكمة ما زال قائًما، ولذا، فھي ال تستطیع أن تُعفیھ من الشھادة. بدالء  اإلب  P21قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إن واجب  
لشدید فیما ینشرونھ من معلومات أیًضا. وخلصت إلى أن المحكمة تعي تماما  جمیع الصحفیین والحضور بتوّخي الحذر ا  بصرامة   وحذّرت

كیربر إنھم سیستمرون    ت. وقالحالیاقة بالشھود، وأنھا تجد نفسھا في موقف غیر محبّذ، ولكنّھ یتعذّر إیجاد سبیل للخروج منھ  داألخطار الُمح
 . ، وباالستجواب المّوجھ من قبل األطرافP21بشھادة 

إنّھ یعلم علم الیقین بحالتین، أال    P21قال  ، ف251إذا كان یعلم بأي وفیات في الفرع  عّما    P21واصل القاضي فیدنیر استجوابھ بسؤال  
 [ُحجب االسم]، و[ُحجب االسم].  اوھم

أكیدة؛ ومع ذلك، فقد    إنھ ال یملك معلومات  P21قال  ، ف251عن سبب اعتقاده بأن [ُحجب االسم] قد تُوفي في الفرع    P21سأل فیدنیر  
في   المشفىالمزة) والتي نّصت على أن [ُحجب االسم] قد نُِقل إلى  مشفى  (  601  مشفىإلى    251اّطلع مرة على رسالة صادرة من الفرع  

 . P21 یعرفھ. إن ھذا كل ما سیئةحالة صحیة 

 المجتھد. مشفىإنھ كان طبیبا مقیما في  P21قال ، فعن مھنة [ُحجب االسم] P21سأل فیدنیر 

 ، وُحقق معھ فیھ. 251إنھ قد اعتُقل في الفرع  P21عن اعتقال [ُحجب االسم]. وقال   P21أراد فیدنیر معرفة ما یعرفھ 

 . إنھ قد اعتُقل بسبب التصریح برأیھ جھرا P21سأل فیدنیر عن سبب اعتقال المذكور، فقال 

 إن ذلك قد حدث بالتأكید في زمن أنور.  P21سأل فیدنیر عن الشخص الذي قام بالتحقیق مع [حجب االسم]، فقال 

قال  ، فمن الوثائقاالستنتاج  [ُحجب االسم]، أو ما إذا كان قد خلص إلى ذلك    حقق مع  من یقینا  یعرف    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
P21 أنور.  الشخص ھوذلك  ھ متأكد من أنإن 

ولم ھ یعرف في نھایة المطاف من كان یترأس قسم التحقیق في حینھ.  إن  P21عن كیفیة توصلھ إلى ذلك االستنتاج، فقال    P21سأل فیدنیر  
 یُسَمح ألي شخص آخر بإجراء التحقیقات.

بالتالي قد توصل إلى أي استنتاجات بناء على مركز أنور، أو على ما في ُجعبتھ من حقائق تُثبت قیام    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
، وقد وشقیقتھ [ُحجب االسم] بشقیقإن ثمة معلومات صریحة، وإنھ قد كان على تواصل دائم   P21قال أنور بالتحقیق مع [ُحجب االسم]. و 
  أبقاھم على اّطالع بجمیع األخبار.

  إنھ كان رئیس التحقیق. P21أراد فیدنیر معرفة أین ظھر اسم أنور، فقال 

أن   P21بأن ذلك قد كان أنور نفسھ، فأوضح    P21بعملیات التحقیق، أو عن كیفیة علم    251إذا قام آخرون في الفرع  عّما    سأل فیدنیر
 ، كان أنور "ھناك" دائما بخصوص جمع المعلومات و"أمور أخرى". P21لـ   یعطي األوامر في كل عملیات التحقیق. ووفقا  اترئیس التحقیق

إنھ یشیر إلى كل الوثائق. إن كل تلك   P21ق أو فقط على الورق، فقال  وجود أنور "ھناك" في غرفة التحقی  كان  أراد فیدنیر معرفة ما إذا
 الوثائق موقّعة من قبل رئیس قسم التحقیق الذي بوسعنا القول إنھ یُشرف على كل التحقیقات.

القریة   نفسمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا مسبقًا أّن بوسعھ تذكُّر [ُحجب االسم] نظرا ألن األخیر من    P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
تحت التعذیب. وشّدد فیدنیر  الحقا    توفي بنفسھ مع [ُحجب االسم]، وقد    قد حقق  أنور   أنوثائق  ال  وشاھد من خالل.  P21التي ینحدر منھا  

إنھ ال یعلم ما إذا قام أنور نفسھ بذلك شخصیا، ولكنھ كان على تواصل مع عائلة [ُحجب    P21فسھ"، فقال  قد قال "أنور بن  P21على أن  
 حالة سیئة. وقد أُعلمت عائلتھ بوفاتھ، وأُمروا باستالم جثتھ.  في  المشفىاالسم]. ونُقل [ُحجب االسم] إلى 



International Research and 
Documentation Center  

 14 

  بذلك. أخبرھمذلك، موضحا أنھ ھو من  P21ئلتھ، فنفى بالتالي بوفاة [ُحجب االسم] من عا P21إذا علم عّما  سأل فیدنیر

إنھ، وبصفتھ   P21أعاله، والتي قال فیھا  ورد  مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كما    P21أشار فیدنیر إلى الِقْسم ذاتھ من مقابلة  
، وأن أنور  251، كان بإمكانھ الوصول إلى الوثائق التي تنص على أن [ُحجب االسم] كان قد اعتُقل من قبل الفرع  األرشیفرئیس قسم  

 ذلك.  P21تحقیق، فأقر جلسات بنفسھ قد حقق معھ، وأنھ ثمة عدة  

  P21أوضح  فتلك الوثائق.    بنفسھ على  قد وقّع  أنورقد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إن    P21شّدد فیدنیر مجددا على أن  
 أنھا قد ُوقّعت من قبل رئیس قسم التحقیق. 

 ذلك.  P21المذكور سابقا، فأقر  نفسھالتوقیع یقصد  P21 كانإذا عّما  سأل فیدنیر

كان متأكدا من أن أنور قد أجرى التحقیق.    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھقد أخبر    P21  أنأشار فیدنیر مرة أخرى إلى  
مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، والتي قال فیھا إنھ عقب   P21ومضى فیدنیر في حدیثھ لیشیر إلى أقسام إضافیة من مقابلة  

المجتھد، والذي یُزعم أنھ قد قام بإیصال المعونات الدوائیة    مشفىیعمل في  یطلب معلومات بخصوص طبیب    251أي تحقیق، كان الفرع  
بعدد من األشخاص، والذي  یتعلق    251ھذا الطلب الصادر من الفرع  كان  المعارضة. و  فيإلى المعارضة، وأنھ ھو نفسھ قد كان عضًوا  

 ذلك. P21كان [ُحجب االسم] منھم، فأقر 

 .إنھ متأكد من أن ذلك الشخص قد تُوفّي أیضا P21، فقال  آنفا P21الذي ذكره الُمتوفى اآلخر الشخص أشار فیدنیر إلى 

، 251أن المعلومات عادة ما تبقى داخل الفرع    P21أوضح  ف.  ُمتوفّىبأن ذلك الشخص    P21حصل، وعن سبب یقین  عّما    سأل فیدنیر
علومات أن تخرج حالما ینتھي األمر، وھنا تُحال المعلومات إلى اإلدارة. وكذلك األمر بالنسبة للمعلومات المتعلّقة بالتحقیقات. ومن شأن الم 

، في حال توفي أي شخص، یُدرج اسمھ في سجل الوفیات، ویدل ھذا السّجل عادة على أن أحدھم قد خضع للتحقیق، وأنھ قد  P21لـ  ووفقا
 مات بسبب "أزمة". 

 ذلك. P21، فأقر 251إذا كان الشخص قد اعتُقل بالتالي من قبل الفرع عّما  سأل فیدنیر

قال  ف.  الوفیاتمن معلومات تتعلق بالمتوفین بشكل عام، وما إذا كان قد اطلّع على أّي ملفّات توثّق    P21أراد فیدنیر معرفة ما في ُجعبة  
P21  فة إلى المالحظة بأن ملفّھم سیُغلق. وفي بعض األحیان، قد یطلب  أسماء أو أكثر، باإلضا  ةإن مكتبھ عادة ما استلم قوائم تتضمن عشر

إن الفروع ال   P21. وقال  متوفى  ذلك الشخص   الفرَع أنفیھا مكتبھ    یُخبر، وھذه ھي اللحظة التي  معیّنفرع آخر معلومات عن شخص  
 تتبادل المعلومات فیما بینھا.

 باسبأإنھا عادة ما توّضح أن األشخاص قد توفوا فقط من غیر إبداء  P21إذا كانت تلك القوائم توّضح سبب الوفاة، فقال عّما  سأل فیدنیر
 .الوفاة

 إن ھذا كان الحال في أغلب األحیان. P21، فقال ة ذویھمأقارب أولئك األشخاص بوفا تم إعالمإذا عّما  سأل فیدنیر

وفاة المعتقلین.   الكشف عنعدم    بغرض   الحذر  وخونیت  الموظفین  إنب   االتحادیة بألمانیاشرطة الجنائیة  مكتب ال  P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
  ذلك. P21العائالت أن األشخاص موضوع الحدیث قد توفوا وفاة طبیعیة، فأقر  علىوعادة ما أظھرت القوائم التي كانت تُعرض 

إذا  عّما    P21وسأل  ،  عن بعض أفرادھاإلى السجون بحثًا    التوجھأحیانا    اعتادت   ا قدذویھ  أماكن تواجد  تجھلالتي    العائالتقال فیدنیر إن  
إنھم قد تلقوا أوامر كتلك في بعض األحیان. وكانت لدیھم األوامر الصریحة    P21كان ھناك أوامر بتجاھل أو رفض طلبات كتلك، فقال  

ببساطة. وقال إنھ قد علم بأمر  أولئك األشخاص  تجاھل وجود  في العادة    حیث یتمحاالت،  تلك البأي معلومات في    تزوید العائالتبعدم  
 ن وثائق في العمل.اعتقال أخیھ م

 إنھ ال یذُكر ذلك. P21، فقال P21قال فیدنیر إن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قد عرض صورة لجثة على مرأى 

  ة رؤی   P21  العسكریة، فأقر  بالمشافيإن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قد سألھ عن تلك الجثث، وخاصة فیما یتعلق    قال فیدنیر
إنھ قد تساءل عن سبب وضع الجثث تحت أشعة   P21على األرض وفي الردھات. وقال    ملقاةحرستا. وكانت تلك الجثث    مشفىجثث في  

تحت أشعة الشمس لساعات. وقال إنھ رأى آثار التعذیب على  ا تُركت  بواسطة شاحنات التبرید، ولكنھ  تُنقلس  االشمس. وقد اعتقد بدایة إنھ
 فقط.  قصیرة إحدى تلك الجثث، وإن معظمھا كانت مرتدیة سراویل 
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 .2012، بالتأكید في العام 2012في نھایة العام  إن ذلك قد كان P21تلك الجثث، فقال  متى شاھد P21 سأل فیدنیر

 601إنھ یعلم بحدوث أمور كتلك في    P21، فقال  أیضا  أخرى  مشافٍ بحدوث ھذه األمور في  لم  ع  P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان لدى  
 .ھناك أیضاموجوداً صدیق لھ  كانالمزة)، حیث  مشفى(

 إن معرفتھ تنحصر بالمزة.  P21سأل فیدنیر عن تشرین، فقال 

مكتبھ قد    إن  P21الثورة، فقال    أثناء عن معرفتھ حول ما إذا ارتفعت نسبة سوء المعاملة في سجون أجھزة المخابرات    P21سأل فیدنیر  
. كان وحشی�ا  التعذیب  ، وأن ذلكالرقمیة والتناظریة. وقال إنھ على علم بتعرض الكثیرین إلى التعذیببصیغتیھا    –  كثیرا من المعلومات  تلقى

یبدأ منذإن  وقال   القبض على الشخصلحظة    التعذیب  اعتُقل  و.  إلقاء  الرفاعي [ذكر ھذه    أشخاصعندما  البدایة]،   الواقعةفي مسجد  في 
متر. وقال  200، وھي مسافة كانت تقارب 285طول الطریق، من باب مكتب اإلدارة إلى قسم التحقیق في الفرع  تعرضوا للضرب على

P21  15ما یزید على  شاھدالمعدنیة. وقال إنھ قد  قضبانوال اتالھراووإن بعضھم توفوا وھم في ذلك الطریق. وُضربوا بأعقاب البنادق  
 . الدماءتوفوا وُركلوا جانبا، وقد غّطتھم شخصا 

 .2011إن ذلك قد حدث في العام  P21وقوع ھذه الحادثة، فقال  وقتأراد فیدنیر معرفة 

، ویُرصفون  ُجثثاكانوا یُحَملون    األشخاص . وأضاف إن  الثورةإن ذلك قد وقع في بدایة    P21أراد فیدنیر معرفة الموعد بالتحدید، فقال  
 .ایومیّ ذلك  شاھدإنھ  P21. وتوفّي كثیر منھم قبل التحقیق معھم. وقال إلى الجدار استنادا البعض بجانب بعضھم

إنھ یعلم أنھ ومع    P21قال  ف"باتّخاذ أشد التدابیر"، وباستخدام مزید من العنف.  ما قد صدر أمر من أعلى المستویات  إذا  عّما    سأل فیدنیر
ّصت بدایة الثورة، حثّت األوامر على انتھاج القسوة والصرامة الشدیدتین. وحاول بعض الضبّاط أن یكونوا أكثر اعتداًال في التطبیق، ولكن ن

أ وأضاف  الجویّة.  المخابرات  وإدارة  العسكریة،  المخابرات  شعبة  داخل  وتحدیدا  العنف،  درجات  أعلى  استخدام  على  إدارة  األوامر  ن 
أنھ نظرا لتركیبة اإلدارة، عادة ما   P21. وأوضح  من السُّنّةكانوا    أغلبھم  المخابرات العامة لم تتسم حقیقة بالقسوة الشدیدة قبل الثورة، وإن

 إدارة المخابرات العامة. على القائمینإلى  في ذلك إدارة المخابرات العامة سنیّا. وأضاف أنھ یشیرمدیر كان 

المخابرات العامة]، أو أغلبھم على   إدارةإن كل الرؤساء [القائمین على    P21، فقال  على وجھ التحدیدسنیّا  بینھم  فیدنیر معرفة من كان  أراد  
، في حین كان العلویّون وحدھم یقودون شعبة المخابرات عموما  إدارة المخابرات الجویّة  قیادةالمسیحیون    وتولّى.  من السُّنّةاألقل كانوا  

 یرأسون إدارة المخابرات العامة. السُّنّةسكریّة، وكان الع

إنھا ثورة/انتفاضة، وإنھ   P21عن التاریخ الذي یقصده في حدیثھ عن "بدایة النزاع"، فقال  P21، وسأل سیكتفي بھذا القدرقال فیدنیر إنھ 
 .2011  ،آذار/مارس 15یشیر إلى تاریخ  

ذلك، مضیفا أن األوامر    P21التعذیب في الفروع منذ بدایة الثورة، فأقر    مزید من ممارساتكان ھناك  بما إذا    P21سأل فیدنیر عن علم  
 على استخدام مزید من العنف.  نّصت

حتى   قد ُعذّبوا، وقال إن الناس  251عن التعذیب في الفرع    P21أشار فیدنیر إلى قیام مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بسؤال  
،  أُفرج عنھم ، لم یتم تعذیب الناس إلى ذلك الحد قبل ذلك. وأضاف أنھ یعرف الكثیرین ممن  P21لـ  الموت منذ بدایة النزاع فقط؛ فوفقًا 

 ذلك.  P21وأخبروه بذلك، فأقر 

إن "السید أنور رسالن" كان رئیس قسم التحقیق في الفرع الداخلي  P21، فقال وصالحیاتھمضى فیدنیر في حدیثھ سائال عن وظیفة أنور 
القیام بأي شيء على  قادرا    لم یكن  أنور  إنھ یرى أن  P21. وأضاف  بحكم شغلھ لذلك المنصب  حافظ مخلوف  تحت إمرة]، ولكنّھ كان  251[

تلقاء نفسھ من    الرتب  صغار  یخشىكان  األخیر    یعتقد أنفإنھ    ، ومع احترامھ ألنور،حافظ مخلوف. وأضاف أنھ  دون الرجوع إلى  من 
 العلویین. 

ذلك،    P21]، فأقر  251رئیس الفرع [نائب  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن أنور قد شغل منصب    P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
مضیفا أن شخصا ما لیس دائما ھو رئیس قسم التحقیق، ففي بعض األحیان، یكون الشخص نائب رئیس الفرع، ویكون في أحیان أخرى 

 التحقیق.  قسمرئیس 

أّن رئیس  أنور المحددة، ولكنّھ یعرف    بصالحیات مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ لیس على درایة    P21إخبار  إلى  أشار فیدنیر  
 .251ذلك بالنسبة للفرع  P21بعد رئیس الفرع، فأقر   نفوذاقسم التحقیق قد یكون ثاني أكثر شخص 
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مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال خاللھا إنھ كان ھناك نائب   P21استشھد فیدنیر مرة أخرى بمقتطفات من مقابلة  
   بصحة ذلك في حال وجود قسم تحقیق. P21، فأقر ر رسمّي، ولكّن رئیس قسم التحقیق كان ذا سلطة أكب

نظرا لترأس . ولكن،  251إلى الفرع  القسم    یتبعإنھ ومن الناحیة اإلداریة،    P21، فقال  40  القسم  الجھة التي یتبع لھاأراد فیدنیر معرفة  
  قادر على القیام بأي شيء من دون استئذان   ر غی  توفیق یونس  ، مما جعل251كان أیضا الرئیس الفعلي للفرع    فقد،  40  القسممخلوف    حافظ

أن مخلوف ترأس  على رئیس اإلدارة أیضا؛ حیث كان مخلوف دائما ھو الرئیس الفعلي. وأضاف    ینطبقإن ذلك    P21حافظ مخلوف. وقال  
 الفرع.  لھ في التابعین األشخاصمئات باإلضافة إلى ، العناصرمن المیلشیات التي تتكون من آالف  عددا

 ذلك، مضیفًا أن ذلك قد كان الحال قبل بدء "األحداث".  P21سجن خاص، فأقر  40 القسمإذا كان یوجد في عّما  سأل فیدنیر

 إنھ كان یوجد مكاتب بالطبع. P21، فقال 251سأل فیدنیر عن وجود مكاتب تحقیق في قبو الفرع  

 إن مكانھ في القبو.   P21سأل فیدنیر عن موقع مكتب أنور، فقال 

في الطابق العلوي،   كان إن مكتبھ الرئیسي P21مكتب آخر، فقال  كان لدیھإذا كان ذلك ھو مكتب أنور الوحید، أو ما إذا عّما  سأل فیدنیر
 مكتب التحقیق في القبو.وكان 

طابق یرتفع بأربع درجات عن الطابق  إنھ ذكر بالفعل وجود    P21أراد فیدنیر معرفة ما المقصود ب "الطابق العلوي" بالتحدید، فقال  
 في أسفلمن القبو،    األیسر. وكان المكتب اآلخر واقعا في القسم  الطابق األعلىمن    األیمنوإن المكتب كان موجودا في الِقْسم    األرضي،

 الدرج. 

 ھناك. شاھدهإنھ قد  P21قد استخدم مكتبھ في القبو، فقال  أنورأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

 *** 

 استجواب من قبل المّدعي العام 

  والتي أُبرزت ،  وتالوة محتواھا بصریّا،    الوثائق  معاینة إحدىعن قوائم خاصة بالمتوفین. وطلب    P21إلى حدیث    كلینجھأشار المّدعي العام  
 المحكمة في الیوم الخامس والثالثین من المحاكمة.  أمامبالفعل 

 *** 

 ]متضمنة األسماء الواردة فیھا لھیكل القائمة المذكورة أعاله التي ُعِرَضت في قاعة المحكمة  تمثیلإعادة  یِرد فیما یلي[

 *** 

 الرقم  االسم اإلطار الزمني الرقم  الرقم 

  

 شیئا شبیھا.  شاھدإنھ قد  P21شیئا یشبھ ذلك، فقال  شاھدقد  P21إذا كان عّما  سأل كلینجھ

حیث   على الوجھ الخلفيتواریخ وعلى أرقام، وأسماء،   تحتويإنھ قد اطلّع على وثیقة    P21فقال ،  تحدیدا وأین  P21  رآهعّما   سأل كلینجھ
 رقام.األ معأُدرجت أسماء الُمعتَقلین 

 إنّھ یعتقد ذلك.  P21تلك قائمة بأسماء المتوفین، فقال  المحتمل أن تكون نم كانإذا عّما  سأل كلینجھ

 االسم [ُحجب االسم]. علىإنھ تعّرف  P21، فقال P21األسماء مألوفا بالنسبة إلى  تلك إذا كان أحدعّما  سأل كلینجھ
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إن  P21أن رأى االسم في مكان آخر، فقال ومعرفة ما إذا كان یعرف بأمر [ُحجب االسم] عن طریق أخیھ، أو أنھ قد سبق لھ  أراد كلینجھ
 ذلك قد یكون الحال.

ذلك، فقال    ، فأقر كلینجھتحدیداالقائمة    P21إذا كان كلینجھ یّود أن یعرف ما إذا رأى  عّما    P21إذا كان متأكّدا، فسأل  عّما    سألھ كلینجھ
P21  .إنّھ لم یَر تلك القائمة 

 كلینجھ وثیقة أخرى.   عرض

 *** 

 المحكمة] عرضت أماملھیكل القائمة المذكورة أعاله والتي  إنشاءإعادة ھو ما یلي [

 *** 

فيرقم     الُحجیرة 
 الجثثحفظ ثالجة 

 رقم  

یمكن  ال  توقیع 
 قراءتھ

 الرقم  االسم تاریخ الوفاة 

 1 [ُحجب االسم] 21/10/2012 2312 17 

 2 [ُحجب االسم] 20/10/2012 […] 18 

 3 [ُحجب االسم] 23/10/2012 2317 20 

 4 [ُحجب االسم] 27/10/2012 2308 21 

 5 [ُحجب االسم] 29/10/2012 […] 24 

 6 [ُحجب االسم] 29/10/2012 3323 23 

 

 . على الجانب األیسرالتبرید  خانةإن ذلك یبدو مألوفا بالنسبة لھ، باستثناء خانة أرقام  P21قال 

 الثالجة. ُحجیراتالتبرید"، فقال إن الجثث كانت توضع في  خانةبتعبیر " P21یقصده عّما  سأل كلینجھ

إن القائمة تحتوي أسماء المعتقلین،    P21معرفة ما إذا كان یمكن التعّرف على تاریخ وفاة أشخاص معینین من ھذه القائمة، فقال    أراد كلینجھ
 وأرقامھم، ورقم الوفاة.

 .P21وبطلب من كلینجھ، قام أحد المترجمین بتالوة القائمة، والتأكید على ما قالھ 

  تظھر عادة إالال  5، نظرا ألن "قوائمنا"المشافيصادرة عن أحد    أنھاإنھ یعتقد    P21عن الفرع الُمصدر لتلك القائمة، فقال    سأل كلینجھ
 اسم المعتقل، وتاریخ اعتقالھ، ورقمھ.

قوائم ال تتضمن أرقام  لم یشاھد إال  ذلك، مضیفا أنھ    P21، فنفى  مثل ھذه القوائم  لھ وأن شاھدإذا كان قد سبق  عّما    P21سأل كلینجھ  
 الثالجة.  ُحجیرات

 
ضمیر الجمع بصیغة المتكلم "نحن" وضمیر الملكیة "نا" في سیاق حدیثھ عن عملھ في الفرع   P21غالبا ما استخدم مالحظة من مراقب المحاكمة:  5

255 . 
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"  "قوائمنا  ألن،  تحدیدا  إنھ لم یَر تلك الوثیقة  P21السؤال ذاتھ مشیرا إلى القائمة األولى التي عرضھا في المحكمة للتّو، فقال  عن  سأل كلینجھ  
وقال    ھي كل ما یمكن أن یحصل علیھ مكتبھ. ومات  المعل  ھذه. وقال إن  الُمعتقل  ، ورقمأحیانا  وتاریخ الوفاة  وتاریخ االعتقال  ،االسمتضمنت  

P21    لكیال الحقا    خاصة للوفیاتإن في حالة [ُحجب االسم] على سبیل المثال، أظھرت القائمة أنھ قد توفي. وكان یتم قْید الناس في سجالت 
 تعاود أسماءھم الظھور في قوائم المطلوبین. 

 .قد أرسل قوائماإن كل فرع  P21القوائم، فقال  مصدر تلكسألھ كلینجھ ما إذا كان یعرف 

إنھا صادرة عن أحد الفروع، مضیفا إن اإلدارة   P21للتو، فقال    عرضھایعرف َمصدر القوائم التي    P21أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  
 كانت تحصل على تلك القوائم من الفروع. 

 .أحد المشافيإنھا صادرة عن  P21للتو، فقال  عرضھاعن القوائم التي  مرة أخرىسأل كلینجھ 

 . أحد المشافي مصدرھاإنّھ یعتقد أن تلك القائمة  P21كان یتحّدث عن أولى القائمتین، فقال  P21خلص كلینجھ إلى أن 

إن ذلك قد وقع ضمن مسؤولیاتھ، مضیفا أنھ غیر    P21، فقال  251أراد كلینجھ معرفة مدى مسؤولیة أنور عن تعذیب المعتقلین في الفرع  
متأكد مما ینبغي لھ أن یضیف من حدیث. وقال إنھ غیر متأكد مما إذا كان أنور قد اضطلع بالتعذیب بصورة مباشرة، حیث كان یرد مكتب 

P21  معلومات حول ذلك. وقال    في بعض األحیان طلبات بخصوص أناس محددین، ما إذا كان بحوزتھم أي أسلحة، فیقوم "الناس" بجمع
P21  نفسھ قد قام بتعذیب أي شخص بغرض الحصول على المعلومات منھ. أنورإنھ ال یعتقد بأن 

إنھ یعتقد ذلك، ولكنّھ غیر متأكد نظرا ألن مكتبھ تلّقى    P21باستخدام التعذیب، فقال    أوامرإذا كان أنور قد قام بإصدار  عّما    سأل كلینجھ
 ط.فق المكتملةالمعلومات 

مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال فیھا إن "أنور، بصفتھ رئیس قسم التحقیق،   P21محضر مقابلة  إلى  كلینجھ    أشار
أیضا، ولكّن أنور    بإجراءآخرون    وقام.  وأصدر جمیع األوامر ذات الصلةكان مسؤوال بصورة مباشرة عن التحقیقات واستخدام التعذیب،  

 بتعذیب النّاس. بنفسھ إذا قام أنورعّما  أن كلینجھ كان یتحّدثإنھ اعتقد ب P21". وقال  محاضرمن وقع كل ال ھو 

 قد عذّب إنھ ال یعتقد بأن أنور    P21، فقال  صحیحا أم المكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  بھ  ما أخبر    إذا كانعّما    P21سأل كلینجھ  
 الناس بیدیھ، وإنّما كان مسؤوال عن التحقیقات فقط.

 ذلك. P21لدى مكتب الشرطة الجنائیة واالتحادیة بألمانیا صحیحة، فأقر  P21إذا كانت إفادة عّما  سأل كلینجھ مرة أخرى

إن ذلك قد كان في بدایة الثورة، حیث   P21، فقال ما عن أسباب انشقاق أنور، وطلب منھ أن یضع ذلك في سیاق P21كلینجھ سائال  تابع
النظام نظرا ألنھ كان وحشیّا الكثیرون برّد فعل  یقتنع  المغادرة"إننا" كنّا في وضع صعب،    P21. وقال  جدا  لم  بالتّالي.   وأُجبرنا على 

 التعذیب.والقتل جمیع عملیات وأضاف "إننا" كنّا ضد 

كان قد ُسئل عن أسباب انشقاق   P21االتحادیة بألمانیا بشيء مختلف. وأشار إلى أن   قد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة P21قال كلینجھ إن 
لنّسبة  أنور، وأخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن "ذلك كان معروفا؛ حیث عادة ما كان األمر [أي االنشقاق] في غایة السریة با

، "كان ھناك الكثیر من التخمین؛ فوفقا للشائعات المتداولة، تلقّى أنور المساعدة P21لـ  لمن عمل في أجھزة المخابرات". ومع ذلك، ووفقا
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن "حاالت كتلك موجودة؛ إذ رأْیت وثائق كتلك". سأل   P21من رجال من الُمعاَرضة". وأخبر  

 .ذلك P21یتذّكر تلك اإلفادة، فأقر  P21كلینجھ ما إذا كان 

إن كثیرا من الضباط قد انشقوا، وعاودوا االنضمام إلى    P21إذا كان لدیھ المزید من اآلراء أو وجھات النظر، فقال  عّما    سألھ كلینجھ
 النظام. وعمد الناس إلى التخمین فیما یخص أنور؛ حیث كان ھناك معلومات حول وجود تواصل بین "أنور" و"الفرع". 

 ذلك. P21على علم بمزید من التفاصیل، فنفى  P21كلینجھ معرفة ما إذا كان أراد 

إذا كان الناس ُمدرجین في تلك السّجالت لكیال یظھروا عّما    P21  تسؤال بخصوص سّجل الوفیات، فسأل   سبولتكان لدى المّدعي العام  
عما إذا كانت تلك السجالّت تُستَخدم من قبل النظام والموظفین فقط، أو بغرض إعطاء المعلومات لألقارب أیضا،  و ،في سجالت الموقوفین

، وما إلى القتال  أثناء، وتضمنّت أسماء َمن ماتوا "في الخارج" (في  حصریّا  إن سجّالت الوفاة كانت تُستَخدم من قبل اإلدارة  P21فقال  
 .وأنھ ال داعي للبحث عنھم، تُوفواأنّھم قد  ذلك)، لكي یتسنّى للفروع معرفة
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 بأنھم لم یمتلكوا أي خیارات أخرى.  P21المّدعي العام كلینجھ إلى أنھ لم یكن بوسع األقارب طرح أي أسئلة، فأقر خلص 

أن یعود في ذاكرتھ حینما سألھ مكتب الشرطة الجنائیة   P21كان لدى القاضي فیدنیر سؤال آخر أیضا بخصوص ھروب أنور، فطلب من 
إنھكان یشعر في البدایة بالقلق إزاء ابنھ، ولذا أراد أن یُخرجھ أوال من البلد. وقال إن ابنھ   P21االتحادیة بألمانیا عن قصة ھروبھ. قال  

ا، فقد أخرجھ من سوریا، وأحضر زوجتھ إلى ألمانیا  على ذلك. وأوضح أن ابنھ ھو وحیده؛ لذ  كان في خطر، ولعل اعتقال أخیھ كان دلیًال 
كان یخشى المغادرة قبل أن  إنھ، نظًرا لمعرفتھ بالنظام،    P21بعد ذلك، وتقدمت زوجتھ من ثم بطلب لم شمل األسرة إلحضار بناتھم. وقال  

 .  تأكد أنھم بأمانإال بعد أن غادر لم یویكون أطفالھ بأمان. 

خطابات مرسلة من المحكمة، وبعد یومین من تلقي تلك الخطابات،   ةقد تلقى ثالثلھدیدات، ولذلك، لدیھ سؤال:  إنھ ال یزال یتلقى ت  P21قال  
ً منزلھ قائلین إنھم على علم بكل شيء. وكان یھاتف صدیقا لھ یعمل محامیإلى  حضر الصحفیون   متى ما حدث ذلك، فأمر صدیقھ الصحفیین   ا

ممن كانوا یزعمون إحاطتھم    . وقد حضر أربعة صحفیین على األقلعلیھإنھ یرى في ذلك خطًرا مباشًرا    P21. وقال  P21بعدم التكلم مع  
الكثیرین ھم من المؤیدین  ة على ثالثین عاما من الخبرة، مضیفا أنمعرفتھ بالنظام مبنیّ   إن P21وقال  .الخطابات ھاستالم عقب بكل شيء

 بالنظام.اتصال للنظام منذ وقت طویل. وال یزال سوریون مقیمون في ألمانیا، والذین رأوا كل ما حصل من دمار، على 

إن الصحفیین قد حضروا    P21إذا كان ذلك مجددا بمثابة "نصیحة" من صحفیین وأصدقاء، فقال  عّما    سألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة
 عقب استالمھ الخطابات كوجھ من أوجھ التھدید المباشر. 

قالت كیربر إنھم ال یعرفون مصدر معلومات الصحفیین، إذ لم تُسّرب المحكمة أي معلومات أو أجزاء من الملف. وأضافت كیربر إنھا تؤكد  
المحكمة أو االدعاء العام، وإنھا ال تعرف ما یفعلھ   بخالف تشتمل على الكثیر من األطراف    القضیةكالم االدعاء العام أیضا. وقالت إن ھذه  

ھ ال یجوز الكشف  ، من قبیل طلب الناس القائمة بأسماء الشھود، مضیفةً أناألنظار أي منھم. وأضافت كیربر أن الكثیر یحصل بعیدا عن  
 . في العلن المحكمة موقف عن

 6 .ةأي معلومیسرب إن الدفاع لم  ،محامي دفاع أنوربوكر، قال 

 .ات، أنھ وبالطبع لم یقم أي منھم بتسریب أي معلوماالّدعاء محاميّ  جمیعمحامي المدعین شارمر، متكلّما بالنیابة عن  أضاف

ني متى ما طرق الصحفیون بابھ. وأضاف أن الصحفیین ني صدیقھ، وإنھ كان یھاتف البُ إنھ یرید أن یوضح ذلك: إن أنور البُ   P21قال  
 اتصلوا بھ، وطلبوا المجيء إلى منزلھ.

 عده.، وإنھ، على األقل، لمن الجید أن باستطاعة صدیقھ أن یساP21قالت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إنھا تعي تماما مخاوف 

واصل القاضي فیدنیر طرح أسئلتھ بخصوص االنشقاق، والھرب من سوریا. وأراد معرفة الدور الذي یؤدیھ المال في حالة رغب أحدھم  
 ، ومن ثم غادر سوریا.مقتنیاتھإنھ قد باع منزلھ عقب مغادرة ابنھ وزوجتھ سوریا، كما باع جمیع  P21مغادرة سوریا، فقال 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھ قد استمر في العمل نظًرا ألنھ كان یخطط لھربھ، ولم یكن بحوزتھ    P21أشار فیدنیر إلى إخبار  
 إن ذلك صحیح، وإن ذلك ھو السبب الذي دفعھ لبیع منزلھ. P21المال الكافي للقیام بذلك؛ لذا، إن للمال دوره في ذلك األمر، فقال 
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ني ھو  ني، وجھات اتصال مرتبطة بالصحافة. وأراد معرفة ما إذا كان البُ قد ذكر للتو اسم أنور البُ  P21قال بوكر، محامي دفاع أنور، إن  
 ي ھو الشخص الوحید الذي یعرفھ. نإن أنور البُ  P21من كان یخاطب الصحافة دائما، فقال 

 ذلك.  P21، فأقر P21لـ أراد بوكر معرفة ما إذا كان الصحفیون یعّرفون بأنفسھم

  أسماءھم إن    P21، وما ھي الجھات التي یعملون لصالحھا، فقال  P21  الصحفیون الذین طلبوا إجراء مقابلة مع  أراد بوكر معرفة من ھم
 بحوزتھ اآلن. تلیس

 
مالحظة من مراقب المحاكمة: أجاب محامي المدعین شارمر قائال: "بالطبع" دون أن یفتح میكروفونھ. وبما إن القاضي كیربر لم تسمع إجابة  6

 شارمر، عرضت علیھ أن یدلي بإفادتھ إذا ُطلب منھ ذلك.
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إنھ كان یھاتف البني فورا في كل مرة یحضرون    P21بأن البني كان قادرا على التواصل معھم، فقال    االعتقادأراد بوكر معرفة مدى صحة  
 لن یدلي بأي معلومة. P21مباشرة، ویخبرھم بأن  یتحدث معھمكان إذ  ؛فیھا

 ذلك. P21، فأقر P21منزل  إلى وفي لحظة حضور الصحفیین  ،P21بحضور  دائما  تسأل بوكر ما إذا كانت تلك المكالمات قد حدث

مضى بوكر في حدیثھ سائال عن ھروبھ، وأراد معرفة ما الذي قصده بتعبیر "احتاج لبرھة من الوقت للتحضیر لعملیة الھروب"؛ حیث 
عندما ُسئل عن السبب الذي دفعھ لالستمرار في العمل "على الرغم من األمور    ذلكمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا    P21  أجاب

من ثم برھة   واحتاجإنھ لم یقصد حقیقة "التحضیر"؛ إذ أوضح أنھ كان یتوجب علیھ بدایة جمع المال الالزم،    P21التي كانت تحصل". قال  
 األمن لكي یتسنّى لزوجتھ المغادرة. وقال إن استكمال عملیة لم شمل األسرة استغرق عاًما ونصف العام.من الوقت، وشعورا ب

إنھ كان یشعر بالقلق إزاء   P21فترة العام ونصف العام بین لحظة اتّخاذه قرار المغادرة، ولحظة مغادرتھ، فقال    وقعتسأل بوكر ما إذا  
 على إخراج عائلتھ أوال.  وأُجبِرمعیشتھم. قلقا على و تعرضھم لالنتقام،ا من عائلتھ بالفعل "في بدایة األحداث"، خوف

 إنھ ال یعرف تلك الفترة بالتحدید. P21أراد بوكر معرفة الفترة الزمنیة التي غّطت العام ونصف العام موضوع الحدیث، فقال 

على أّي عضو    یتعیّن؛ "بأن یُقاتلمع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا والتي قال فیھا إنھ لم یرغب    P21أشار بوكر إلى مقابلة  
". وأراد فنحن شعب واحد في النھایةفي صفوف المعارضة"، وأضاف فیھا أیضا "  أن یُقاتلفي أجھزة المخابرات    لخدمةفاّر من اسابق  

إن ذلك كان مستحیال، على األقل بالنسبة    P21قال  فبوكر معرفة ما إذا كان ذلك یعني عدم وجود أي إمكانیة لبقائھ في سوریا والعیش فیھا.  
 جبر على المكوث ھناك، والقتال في صفوف النظام كما ُطلب منھ. لھ. ولقد أُ 

أو ما إذا جرى   فوأراد معرفة ما إذا ظّل ذلك األمر غیر مكتش  سوریا،من  إنھ قد أخرج ابنھ وزوجتھ أوال    P21أشار بوكر إلى قول  
قد أخرجوا عائالتھم   كانوا، مضیفا أن معظم الضباط من قسمھ  خضع للتحقیقأنھ قد    P21  بشأن مغادرة عائلتھ سوریا، فأقرالتحقیق معھ  

 من البلد. 

، في معِرض  P21. وقال  251التحقیق الصادرة عن الفرع    محاضرعددا من المرات عن    P21أشار بوكر إلى قیام القاضي فیدنیر بسؤال  
 إجابتھ عن تلك األسئلة، إنھ كان خائفًا، وقد واجھ صعوبات تتعلق بذاكرتھ منذ أن عاش في ألمانیا، قائال إنھ من الممكن أن...

ارع من الفعل "یعیش"، في حین استخدم بوكر صیغة الفعل قد استخدم صیغة الفعل المض  P21قاطعھ محامي المدعین شارمر قائال إن  
إذا كان  عّما    P21الدفاع واالدعاء بشأن الصیغة الصحیحة للفعل، قاطعت القاضي كیربر سائلة    محاميّ . وعقب نقاش قصیر بین  الماضي

 إنّھ قصد استخدام صیغة الفعل الماضي "عاش". P21قد عاش في حالة خوف أو أنھ یعیش في حالة خوف اآلن، فقال 

إنھ، وبصفتھ    P21أن یصف شعوره إزاء كونھ قد كان موّظفا في أجھزة المخابرات، فقال    P21طلب بوكر، محامي دفاع أنور، من  
إنھ   P21الة خوف طیلة حیاتھ. ومن المتوقّع أن یكون أنور في حالة خوف شدید أیًضا. وقال  عضوا في أجھزة المخابرات، قد عاش في ح

 في أي وقت، وإنھ متأكد من أن أنور قد خاف من ذلك أیضا. للتحقیقیُدرك احتمالیة تعرضھ 

 لیوم التالي. في ا P21أمرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة باستئناف شھادة نظرا لعدم وجود أي أسئلة أخرى حالیا، 

 عصًرا.  3:15ُرفِعَت الجلسة في تمام الساعة 

 

 

 2020كانون األول/دیسمبر  2 – الیوم التاسع واألربعون

صباحا بحضور أربعة أشخاص، وممثلین اثنین من الصحافة. ومثّل كل من المّدعي العام   9:30بدأت جلسة االستماع في تمام الساعة  
 بولدینیوس بالنیابة عن محامي المدعین محمد. -كلینجھ والمّدعي العام بولتس االّدعاء العام. وحضرت المحامیة فورستر

 P21استكمال شھادة 

 بحقوقھ كشاھد.  ، وتم إعالمھP21أعیدت تالوة التعلیمات مجددا على مسمع  
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 لم یكن لدى محامي دفاع أنور المزید من األسئلة. 

ذلك. وعندما سألھ شوستر عن أسباب اعتقالھ، أجاب    P21إذا سبق لھ وأن اعتُِقل، فأقر  عّما    P21سأل شوستر، محامي دفاع إیاد الغریب،  
P21 أن یجیب. یُفترض بھما ب یعلم نّھ ال أب 

 إن معظم الُمعتَقلین ھم أعضاء من المعارضة.  P21مجددا عن سبب اعتقالھ، فقال  P21سأل شوستر  

. P21إلى  إذا كان ھناك اتّھامات محدّدة موجّھة  عّما    سؤال شوستر، فسأل األخیر  P21عن الحال بالنسبة لھ، ولم یفھم    P21سأل شوستر  
 P21، وأوضح أن أخاه قد اعتُقل نظرا لمشاركتھ في المظاھرات. وقال  فیھا  یعمل  P21كان    التيإن أخاه قد اعتُقل في اإلدارة    P21وقال  

 عدة مرات بسبب أخیھ.  قالتحقیإن ذلك بالتالي قد حّرض ضّده موقفا اتسم بالسلبیة من وقت آلخر، وإنھ كان ُعرضة إلى 

 ذلك. P21إلى التعذیب، فأقر  P21معرفة ما إذا تعرض   أراد شوستر

إنھ اعتقد أنھ كان موثوقا بعض الشيء بصفتھ عضوا في أجھزة   P21أن یوضح ذلك بمزید من التفصیل، فقال    P21طلب شوستر من  
م  ھ االنفرادّي. وقال إنّھ شرع في الصراخ والشتم، فضربھ الحارس على الرغم من أنّ   الحبس األمن. ولكنّھ تفاجأ بعكس ذلك حینما ُزّج في  

 .زمالء في واقع الحال كانوا

 بشأن أخیھ. تم التحقیق معھإنّھ قد  P21، فقال P21إذا ُوّجھت أي أسئلة محددة إلى عّما    سأل شوستر

. واعتُقل من ثم  2012بشأن أخیھ عّدة مرات في بدایة العام  تم التحقیق معھإنھ قد  P21أراد شوستر معرفة ما الذي حدث بعد ذلك، فقال 
 . الثانیةعشرین یوما في المّرة و، في المرة األولى أیام ةعشر لمدة، 2015و 2014في العامین 

قد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیّة بألمانیا أن أحد أبناء عمومتھ (قریبھ) قد تعرض للتعذیب وقُتِل في    P21أشار شوستر إلى أن  
]، ولكنّھ لم یكن بیده فعل أي شيء حیال ذلك خشیة من أن یموت ھو اآلخر أیضا، فأقر P21الذي كان ُمجاورا [لمكان عمل    285الفرع  
P21 .ذلك 

 P21فأقر    ،[ُحجبت المعلومات]  من  عملھ في قسم األرشیف   حول صحة  P21سؤاال إلى  لینكھ، محامي دفاع إیاد الغریب الثّاني،    وّجھ
 ذلك.

إنھم كانوا یستلمون ملفات ورقیة كان یتوجب علیھم مسحھا باستخدام   P21ھناك بالتحدید، فقال    P21أراد لینكھ معرفة ما الذي كان یفعلھ  
 الماسح الضوئي. 

 إنھ "لم یحدث أي شيء، ماذا كان ینبغي أن یحدث؟" P21كان یطرأ على تلك البیانات فیما بعد، فقال عّما  سأل لینكھ

إذا كان ذلك الجھاز  عّما    على جھاز حاسوب، وسأل  من أجل تخزینھا  ضوئیا  الوثائقوزمالئھ كانوا یقومون بمسح    P21أشار لینكھ إلى أن  
 إن "الشبكة كانت قائمة"، وإن قِسَمھ كان مسؤوال عن تخزین الملّفات.   P21، فقال اإلنترنتجزءا من شبكة، أو متصّال ب

  إنھ من الصحة بمكان أنھم قد كانوا حوالي العشرین شخصا،   P21عشرون مرؤوسا، فقال    P21سأل لیكنھ عن صحة ما إذا كان لدى  
 فحسب. ولكنّھ لم یكن مسؤوال عنھم، وإنما كان یُشِرف علیھم ولربما أكثر،

یُعزى إلى إنھ لم یتمتع بأي رتبة أو مركز، وإن ذلك [دوره اإلشرافي]    P21ما إذا كان قد شغل منصبا رفیعا، فقال  ع  P21  سأل لینكھ
 خبرتھ نظرا ألنھ عمل ھناك لوقت طویل.

 إنھ كان قادرا على الوصول إلى البیانات بالطبع. P21إذا كان قادرا على الوصول إلى البیانات، فقال  عّما  P21 سأل لینكھ

إن الوثائق الورقیّة الصادرة عن الفروع    P21أراد لینكھ معرفة ما الذي كان یطرأ على البیانات بعد ذلك، أي كیف كانت تُعالَج، فقال  
 . اإلقلیمیة كانت تِرد "إلینا". وتعیّن على مكتبھ القیام بمھمة تخزین تلك األسماء على جھاز الحاسوب

على بعد ذلك  المكتب، قام مساعده اإلداري أو "حتّى" ھو نفسھ بمسح الوثائق التي كانت تظھر    طرح لینكھ المثال التالي: عندما كان في
 شاشة الحاسوب كملف، فیتم بعد ذلك إعادة تسمیة الملف نظرا ألنھ لم یكن یحمل سابقا سوى وصف قصیر. ومضى لینكھ في حدیثھ سائال
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كانت تحمل أرقاما وأسماء، وكان    القضایا أن كل ملفات    P21أوضح  فه بملفات الوثائق الممسوحة ضوئیا بالتحدید.  ؤوزمال  P21فعلھ  عّما  
باستخدام اسم أو رقم. وكان من ثم یقوم بإضافة األوراق والصحائف ذات الصلة إلى ملف    القضایابالتالي قادرا على البحث عن ملفات  

 .القضیة

 ذلك. P21، فأقر بالمحّصلةمعالجة البیانات ب واقامإذا عّما  P21سأل لینكھ 

[من المرّجح    285  (الفنّي)  إن الفرع التقنيّ   P21إلى تلك البیانات، فقال    بالولوجعن مكان قاعدة البیانات، وعن المخولّین    P21سأل لینكھ  
 كما ھو مصّرح الحقا] ھو الفرع المسؤول عن قاعدة البیانات.  280أنھ یقصد الفرع 

ذلك، مضیفا أن رمز الدخول إلى قاعدة البیانات    P21نفسھ مخوال بالوصول إلى قاعدة البیانات، فأقر    P21أراد لینكھ معرفة ما إذا كان  
 قادرین على الوصول إلیھا. بالتاليقد كان بحوزتھ، باإلضافة آلخرین، وكانوا 

 ذلك.  P21قادرا على البحث عن أسماء محددة، على سبیل المثال "علي عثمان"، فأقر  P21إذا كان عّما  سأل لینكھ

 ذلك. P21بشكل مباشر، فأقر  بتوزیعھاقد أضاف بیانات جدیدة على قاعدة المعلومات، وأنھ قام  P21خلص لینكھ إلى أن 

(مصّححا إجابتھ السابقة   280إنھا قد كانت في اإلدارة العامة حیث كان الفرع التقنّي    P21عن مكان قاعدة البیانات، فقال    P21سأل لینكھ  
 ).285التي أفادت بأن رقم الفرع ھو 

إنھ ال    P21  ك، فقالأراد لینكھ معرفة ما إذا كان قسم المسح الضوئي وقسم قاعدة البیانات في المبنى نفسھ، أو المدینة نفسھا، وما إلى ذل
 لینكھ من أسئلة كھذه، معلال سبب رفضھ إجابة السؤال. یستفیده یعي ما قد 

 ذلك. P21ى نفسھ، فنفى نإذا كان قسم المسح الضوئي وقسم قاعدة البیانات في المبعّما  P21سأل لینكھ 

 ذلك. P21إذا كانا في المدینة نفسھا، فأقر عّما  P21ھ سأل لینك

اإلجابة على  في  إنھ ال یرغب    P21، فقال  اإلنترنتأو    (الكوابل)  ن خالل البرقیّاتاألقسام ببعضھا؛ أي م  اتّصالأراد لینكھ معرفة كیفیة  
 األسئلة التقنیّة. 

بأنھا تستطیع االعتراض على سؤال محدد، بینما لیس باستطاعتھ فعل ذلك. وأضافت إنھا   P21أخبرت القاضي كیربر رئیسة المحكمة  
 .عدم تجریمھ لنفسھذلك من شأن اإلجابة عن السؤال إْن كان یستطیع، وإن كان  P21تترك "مجاال واسعا" للدفاع، وقال إنھ یتعیّن على 

بواسطة كوابل أو بواسطة    متصلین  280، سائال ما إذا كان قسم المسح الضوئي والفرع  P21بناء على طلب    طرح سؤالھلینكھ    عاود
 ، مشیرا إلى أنھ غیر مطلّع على األبعاد والجوانب التقنیة. كوابلبواسطة  متصلینإنھما كانا بالتأكید  P21، فقال اإلنترنت

لم   التحقیقإن    P21عدم الثقة بھ، وترھیبھ، فقال    بدافعشخصیا  الذي خضع لھ    التحقیقكان لدى القاضي فیدنیر المزید من األسئلة بشأن  
 یكن موّجھا ضده، وإنما كان بھدف ممارسة الضغط علیھ بسبب أخیھ. 

كان  ، ولكن،  األمر لیس كذلك أبداذلك، قائال إن    P21أي معلومات، فنفى    تمریرهمبنیّا على   ھعما إذا كان انعدام الثقة بP21سأل فیدنیر  
  یُتوقّع منھ أن یمارس ضغطا على أخیھ نظرا لكونھ شغل مواقع كانت تُكسبھ نفوذا وتأثیرا على المعارضة.

 ذلك. P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت المعارضة قد تواصلت معھ في سوریا بشأن انشقاقھ، فأقر 

 ذلك. P21إذا طلبت منھ المعارضة تسریب أي معلومات، فأقر  عّما  سأل فیدنیر

 استجواب من قبل محامي المدعین

بأنھ قد عمل في    P21عاما، فأقر    13] لمدة  251[  250قد عمل في الفرع    P21سأل محامي المدعین شولتس عن مدى صحة القول بأن  
 عاما.  13لمدة  251الفرع 

ذلك، موّضحا إن تلك التدریبات لم تُعقَد في الفرع نفسھ، وإنما في   P21معرفة ما إذا توّجب علیھ اجتیاز أي تدریبات، فأقر    راد شولتسأ
 . 290فرع الَخفَر 
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ثمانیة أشھر، وتبع ذلك عدد من   استغرقالمبدئي قد    تدریبھقد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إن    P21شار شولتس إلى أن  أ
ذلك، مضیفا أن التدریب المبدئي    P21، فنفى  251إذا أُجریَت كل تلك التدریبات في الفرع  عّما    P21التدریبات اإلضافیة. وسأل شولتس 

رات تدریبیة ھناك دو  الذي استمر لثمانیة أشھر كان قد أُجري في فرع التدریب الذي كان متخصصا في إجراء التدریبات. وأضاف أن
  .251خاصة ولكنھا لم تكن داخل الفرع  

 ذلك.   P21، فأقر سوریین المدربین القائمین على تلك التدریبات، وما إذا كانوا  جنسیةسأل شوستر عن  

كانوا ضباطا  جمیع المدربین القائمین على تدریبھ المبدئي    أن  P21سأل شوستر ما إذا كان ھناك مدربون من غیر السوریین أیضا، فأوضح  
 وقد كان ھناك مدربون إیرانیون أیضا في التدریبات الالحقة.  سوریین وبعض اللبنانیین.

المتاحة  . وثّمة عدد من التدریبات  لكل من یتعین حدیثا كان إلزامیاً  إن اجتیاز ذلك التدریب    P21، فقال  كل شيءسأل شولتس ما إذا كان ذلك  
 .  الفوتوغرافي أثناء فترة الخدمة في جمیع المجاالت، مثل: التصویر

 بالطبع قد دفع ثمنا باھظا. إنھ  P21، فقال الھجرةبدفع ثمن باھظ لقاء  P21إذا قام عّما   سأل شولتس

إنھ قد عمل   P21عن الدوافع الكامنة وراء إقدامھ على ذلك [أي الھجرة على الرغم من الثمن الباھظ المترتب على ذلك]، فقال    سأل شولتس
؛ حیث اعتُقل بعض لالنتقام  أصدقائھ  تعّرضمنھا أثناء "األحداث". وقد رأى    ةفي إدارة المخابرات العامة لمدة ثالثین عاما، وكانت خمس

إن الناس كانوا یقضون    P21البعض اآلخر. وحاول كثیر منھم االنفصال عن النظام، وعانوا من االنتقام جراء ذلك. وقال  منھم، فیما توفّي  
 .قد تم اعتقالھمتحت التعذیب في فرعھم، وإن كثیر من عائالت الموظفین في فرعھ 

 . یعرفإنھ ال  P21، فقال ت ھذه ھي إجابتھإذا كانعّما  P21سأل شولتس 

إذا كانت التوصیات باستخدام عّما    P21المدعین د. أومیشین إلى توجیھ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سؤاال إلى    ةمحامی  تأشار
. 251عامة، أم بتلك الخاصة بالفرع    محاضرمرتبطةً ب  -التي ذكرھا سابقا -التحقیق    محاضرالتعذیب أو االفراج عن الُمعتقلین مبنیّة على  

  متعلقة عموما بكل الفروع على التوالي، إنھا كانت    P21یتذكر إجابتھ عن ذلك السؤال، فقال   P21كان  د. أومیشین معرفة ما إذا    توأراد
 تحقیق.لل اتضم أقسام وخصوصا الفروع التي

إنھ من    P21، فقال  251بالفرع  قد أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھا [التوصیات] مرتبطة    P21د. أومیشین إن    تقال
 .تحدیدا 251الفرع  یشیر إلىسؤال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة یكون أن  المحتمل

مجددا إنھ من الممكن    P21مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا، فقال    P21د. أومیشین االقتباس المستخلص من مقابلة    ت كرر
 .251الفرع  أشار إلىأن سؤال مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كان قد 

، فقالت د. تكتفي بھذا القدرسألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة د. أومیشین ما إذا كان لدیھا المزید من األسئلة، أو ما إذا أرادت أن  
 .تكتفي بھذا القدرأومیشین إنھا 

بشكل رئیسي،    السُّنّة من    كانواقد ذكر في الیوم السابق أن القائمین على إدارة المخابرات العامة    P21أشار محامي المدعین شارمر إلى أن  
أنھ لم یُِعر أي أحد تلك التصنیفات أي اھتمام "قبل األحداث".   P21أوضح  فإدارة المخابرات العامة.  مدیر  علي مملوك،    دیانةوسألھ عن  

 غي لمملوك أن یكون سنیّا، ولكنھ یعتقد بأنھ شیعي. وینب

"، وإنھ قد خضع یحقق معھ إن أنور لم "  P21من قبل أنور، فقال    للتحقیق  P21أراد محامي المدعین رایجر معرفة العام الذي خضع فیھ  
أنھ كان بوسع أي ضابط، في أي وقت، توجیھ األسئلة لھ    P21. وأوضح  285عقب اعتقالھ من قبل قسم التحقیق في الفرع    للتحقیقرسمیا  

 بشأن عدم قیامھ بأمور محددة.  

 .  فقط مرة واحدةلحصل قد إن ذلك  P21، فقال 251مكتب أنور في الفرع في  حاضرا P21كان سأل رایجر ما إذا 

 في القبو.   ةالرئیسی  الغرفةكان  ھإن P21معرفة كیف بدا مكتبھ، فقال   أراد رایجر

في الغرفة الیمنى مكتب،   یوجدو  ،متجاورتان  غرفتانإنھ ثمة    P21وإنما مكتب أنور، فقال    بعینھر رایجر أنھ لم یقصد بحدیثھ المبنى  فسّ 
إنھ یعتقد أن   P21وقال ،  جلس أنور مقابلھ، حیث كان ھناك ھاتف أمامھ. وكان یوجد خلف ذلك طاولة مكتببینما كانت الیُسرى فارغة. و
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ھذه غرفة  غرفة أخرى ذات باب مؤّدٍ إلى المكتب األول، ولربما كانت    یوجد. وقال إنھ كان  في تلك الغرفة  ذلك كان بمثابة مكتب ثان
 استراحة.

 إنھا فقط احتوت على الكرسي الذي كان أنور یجلس علیھ. P21أراد رایجر معرفة ما إذا كان ھناك أرائك في تلك الغرفة، فقال 

 P21إذا كان یعرف السبب وراء امتالك أنور مكتبا ثانیا في القبو، فقال  عّما    P21ذكر رایجر أن المكتب الثاني قد كان في القبو، وسأل  
 إنھ لربما كان یستخدمھ لالستراحة من وقت آلخر. 

العام    أوائلإن ذلك قد حدث في "بدایة األحداث"، في    P21أنور، فقال    أو المقابلة التي أجراھا معھ  التحقیقعن    P21سأل القاضي فیدنیر  
 . بالیوم والشھرر على تذكر التاریخ غیر قاد ، ولكنھ2011

إن كل القائمین على إدارة المخابرات العامة كانوا على علم حینھا بأن   P21بأن ذلك قد كان أنور، فقال    P21سأل فیدنیر عن كیفیة علم  
 ذلك ھو أنور رسالن.

وكونھما زمیلین في نھایة عن نفسھ باسمھ،    ، كونھ عّرفأنور  أن ذلك الشخص ھوقال إنھ عرف  وأن    P21لـ  ھ سبقأشار فیدنیر إلى أن
 أنور.  تحت إمرةھو نقیب یعمل  P21نفسھ، وأن من تحّدث مع إنھ لم یقُل ذلك؛ إذ لم یُعّرف أنور ب P21قال فالمطاف. 

قد شاھده كونھ    قد أخبر المحكمة في الیوم السابق إن أنور قد عّرف بنفسھ، وإنھ  P21القاضي كیربر رئیسة المحكمة مشیرة إلى أن    ھقاطعت
. وأضاف إن جمیع من  ذلك بمزید من التفصیل  یوضحإن ذلك صحیح، لكنھ بحاجة ألن    P21فقال    لم یكن ملزما بارتداء عصابة العینین،

علم  نقیب أخبره بأن ذلك ھو أنور؛ ومع ذلك، "كنّا" [القائمین على اإلدارة] نأیضا  وكان ھناك  .  في اإلدارة كانوا یعرفون إلى أین سیذھبون
 بأن ذلك ھو مكتب أنور على أیة حال. 

 االثنان ا ھناك عندما دخل  موجودذلك، قائال إنھ [أنور] أول من كان  P21إذا كان ھناك ثالثة أشخاص في المكتب، فأقر  عّما   سألت كیربر
]P21   .نفسھ والنقیب] المكتب 

في الیوم السابق، فأقر    P21إنھ قد أدرك أن ذلك قد حدث في مكتب أنور الواقع في القبو، بناء على شھادة    قال محامي المدعین شارمر
P21 .ذلك 

وأن  ،  علیھم  یتعرفإذا كان باستطاعتھ أن  عّما    P21، وسأل  لھ  قد أخبر المحكمة البارحة بزیارات الصحفیین  P21أشار شارمر إلى أن  
 .إنھ سیتعین علیھ إلقاء نظرة على ھاتفھ للقیام بذلك P21أسماءھم أمام المحكمة، فقال   یذكر

إذا كانوا  عّما    د. روت إنھم سیقومون بذلك بأنفسھم. وسأل بوكر  P21أن باستطاعتھ تدوین األسماء، فقالت محامیة    P21أخبر شارمر  
 اسم واحد، ورقم واحد.ب مر یتعلقاألیتحدثون عن األسماء أو أرقام الھاتف، فقالت د. روت إن 

 أیضا أن یقوم بقراءة األسماء.   P21قال شارمر إن باستطاعة 

 العثور على األسماء واألرقام على ھاتفھ، وتدوینھا. P21لـ القاضي كیربر رئیسة المحكمة بأخذ استراحة قصیرة لكي یتسنّى أوعزت

*** 

 [استراحة لمدة خمس دقائق] 

*** 

د. روت  P21ت محامیة أقرسألت القاضي كیربر رئیسة المحكمة ما إذا كانت الصحیفة الموضوعة أمامھا ھي قائمة باألسماء واألرقام، ف
 قد غیّر جھاز الھاتف خاّصتھ. P21ذلك، موضحة أنھ ثمة المزید من الناس، ولكن فُقدت بعض األسماء واألرقام نظرا ألن  

 . (المحضر) قضیة، وأوعزت باإلشارة إلى ذلك في البرتوكولألحقت كیربر الصحیفة بملف ال

 طلب محامي دفاع أنور إلقاء نظرة على القائمة.

 أوعزت القاضي كیربر باستراحة أخرى لكي یتسنّى لجمیع األطراف إلقاء نظرة على القائمة.
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*** 

 [استراحة لمدة خمس دقائق] 

*** 

: لقد تساءل بالفعل  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني" 275المادة  تعلیق بموجب الفقرة ثانیا منطلب محامي دفاع إیاد الغریب إبداء "
 إجراءات دعوى جنائیة في ألمانیا.  تحریكاالتحادیة بألمانیا عن معاییر أثناء جلسات شھادة محققي مكتب الشرطة الجنائیة 

 7 ) من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني.2( 152 لىعقال المّدعي العام كلینجھ إنھ ینبغي للینكھ أن یلقي نظرة 

 شاھد.االنصراف كب P21لـ سمحت المحكمة

لتدلي بشھادتھا    بصفتھا شاھدة عاما،    30ة من العمر  حضرت ھانا ھیل، الموظفة لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین األلماني، والبالغ 
 للجوء. وتمت تالوة التعلیمات على ھیل.افي أثناء عملیة طلبھ  P21بشأن ما دار في مقابلتھا مع 

 ھیل األستاذةشھادة 

 استجواب من قبل القاضي كیربر رئیسة المحكمة

 ، فقالت ھیل إنھا قد قابلتھ مرة واحدة فقط. P21رئیسة المحكمة معرفة عدد المرات التي قابلت فیھا ھیل   أرادت القاضي كیربر

 .2018قالت ھیل، في معرض إجابتھا عن سؤال كیربر حول التوقیت، إن ذلك قد كان في العام 

إذا كانت تتذكر الوضع السائد في المقابلة،  عّما    ، وسألت ھیل2018  ،حزیران/یونیو   6تاریخ  بأوضحت كیربر أن تلك المقابلة قد وقعت  
قد تواصل مع   P21كان ھادئا على الرغم من إبدائھ شعورا بالتوتر الذي أحّست بأنھ یُشّكل عبئا علیھ. وأضافت أن    P21فقالت ھیل إن  

 بُدوار في الیوم السابق للمقابلة. P21المترجم بشكل جید بال أي مشكالت. ووفقا لھیل، أُصیب 

عندما  ا فیھا  موجودبھ بشأن رحلتھ إلى ألمانیا، فقالت إنھ جاء ألمانیا عن طریق الیونان حیُث كان    P21أخبرھا  عّما    سألت كیربر ھیل 
 إلى ألمانیا. توجھ من ھناكتقدمت زوجتھ بطلب لم شمل األسرة، ثم 

لھیل عن عملھ في أجھزة المخابرات، فقالت ھیل إنھ قد عمل في أجھزة المخابرات منذ العام   P21أرادت كیربر أیضا معرفة ما قالھ  
 .255في فروع مختلفة، وكان آخرھا الفرع  1985

 شھادتھا، فأقرت ھیل ذلك.بدالء اإلالمقابلة قبیل محضر سألت كیربر ھیل ما إذا كانت قد اّطلعت على 

، وتذّكرت أنھا قد وجدت أمر  المحضرعن إصابتھ، فقالت ھیل إنھا قرأت ذلك عندما اّطلعت على    P21معرفة ما إذا أخبرھا    أرادت كیربر 
 إخبارھا عن اإلصابة غریبا. وقال إن صدیقا لھ كان یریھ سالحا حینما انطلقت رصاصة أصابت یده وساقھ. 

كان یتحّدث بغایة الدبلوماسیة، اتّضح موقفھ من النظام    P21الرغم من أن    بالنظام، فقالت ھیل إنھ وعلى  P21سألت كیربر عن عالقة  
  .نوعا ما والذي یتّسم بالبُعد عنھ

قد أخبر ھیل بأمر حبسھ، فقالت ھیل إنھ أخبرھا بأنھ قد اعتُقل مرتین لفترات زمنیة قصیرة، ولكنھا لم تفھم    P21إذا كان  عّما    سألت كیربر
 . في المناسبتین اعتقالھ حقا األسباب الكامنة وراء

ا، ولكنھ أخبرھا عن  ، فقالت ھیل إنھا ال تذكر ذلك تماموالتحقیقسألت كیربر ما إذا أخبرھا المزید من المعلومات حول تعّرضھ لالعتقال  
 حوار كان قد حدث قبل مغادرتھ سوریا. 

كان   ھ لم یرد أن یقاتل، وإنھ قد أخبر ھیل عن أسباب مغادرتھ سوریا، فقالت ھیل إنھ أخبرھا إن  P21أرادت كیربر معرفة ما إذا كان  
  لضغوط "من كال الطرفین". یتعرض

 
لعام بتحریك إجراءات المالحقة الجنائیة، طالما أن "ھناك دالئل مالحظة من مراقب المحاكمة: إن ھذا ھو العرف األساسي السائد الذي یُلزم المدعي ا 7

سات  كافیة" على ارتكاب شخص لجریمة. ولكن، یترك ذلك المّدعي العام أمام ھامش كبیر من استخدام سلطتھ التقدیریة بخصوص إمكانیة إجراء الجل
   ومدى إنصافھا.

 

https://syriaaccountability.org/library/glossary-essential-terms-for-understanding-the-koblenz-trial/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1327
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 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

ھو آخر فرع كان قد عمل فیھ، وإنھ قد عمل في الفرع    255فیدنیر ھیل ما إذا كانت تذكر أرقام الفروع، فقالت ھیل إن الفرع  سأل القاضي  
 عاما. 20لنحو  251

مع المكتب االتحادي للھجرة والالجئین بألمانیا/ ھیل والتي قال فیھا إنھ عمل في [فروع   P21مقابلة    محضراستشھد فیدنیر بجزئیة من  
 صحیحا. من شأنھ أن یكونلفة]، فقالت ھیل إن ذلك مخت

على حد علمھا،  ، فقالت ھیل إنھا قد طرحت عددا من األسئلة بشأن ذلك. و255من عمل في الفرع  بھ    P21أراد فیدنیر معرفة ما اضطلع  
الكثیرین، مضیفة أنھ لم یكشف الكثیر من  ، األمر الذي أدى إلى اعتقال  تمریرھا/رفعھا ه یقومون بجمع المعلومات وؤوزمال   P21كان  

 المعلومات المتعلّقة بھذه األسئلة. 

أي شيء بخصوص كونھ "عالقا بین المطرقة والسندان"، فقالت ھیل إنھ قد شرح بوضوح الضغط المماَرس    P21سأل فیدنیر ما إذا ذكر  
بشأن مغادرتھ. ووصف، إجماال،    حقق معھأیضا أن النظام قد  من المعارضة التي كانت بدورھا توّد الحصول على المعلومات منھ، وأخبرھا  

 تعّرضھ إلى ضغط متبادل. 

دائما الستخدام األعذار   عمدأي معلومة حول مشاركتھ في النزاع المسلح، فقالت ھیل إنھ أخبرھا بأنھ    P21أراد فیدنیر معرفة ما إذا قال  
   .ألنھ لم یكن یرید أن یشارك

والتي   الشوارععلى جانبي  الملقاةعدد الجثث ھ الحظ زیادة في عن رؤیتھ جثثا، فقالت ھیل إنھ أخبرھا إن P21إذا تحدث عّما  سأل فیدنیر
 في بدایة... [مكان عملھ] ، باإلضافة إلى تلك التي شاھدھا في المبنى كان یراھا في طریقھ إلى العمل

بجزئیة من   فیدنیر مجددا  فیھا    محضراستشھد  قال  التي  قد    P21المقابلة  األمور  األسوأ  تدھورتإن  الجثث،    یشاھد. وكان  إلى  منظر 
مكتبھ. وأضاف أنھ لم یشاھد عملیات اإلعدام، ولكنھ رأى شاحنات خارجة فیھ  یقع    الذيمن المبنى    285وعملیات اإلعدام في سجون الفرع  

فصاعدا. وقالت ھیل إن ذلك ھو بالطبع ما قالھ    2011/2012زدیاد منذ عامي  من السجن وھي محملّة بالجثث. وقال إن ھذا قد أخذ باال
 لھا.

نھ اعتُقل لفترة زمنیة قصیرة تتراوح بین األسبوع والثالثة  أبأمر تعّرضھ لالعتقال، فقالت ھیل إنھ أخبرھا ب  P21إذا أخبرھا  عّما    سأل فیدنیر
؛ إذ قالت إنھ من الواضح أن ذلك كان بمثابة ممارسة الضغط على الناس إلجبارھم  مفھوما أسابیع، ولكن السبب الكامن وراء ذلك لم یكن  

 على البقاء.

أیام في    10حیث مكث معتقال لمدة  لالعتقال مرتین:    ھتعرضھیل فیھا    P21  أخبرالمقابلة، والتي    محضراستشھد فیدنیر مجددا بجزئیة من  
قد اعتُقل بسبب الحجج التي استخدمھا في صدد تنصلّھ من المشاركة في قمع المظاھرات. وقال  وانیة.  یوما في المرة الث  20والمرة األولي،  

 إنھ لن یكون قادرا على استخدام أبنائھ كعذر متى ما غادروا، فقالت ھیل إن ذلك صحیح.

ض الناس لإلعدام، وسأل ھیل  P21أشار فیدنیر إلى حدیث   توفوا، فقالت ھیل إنھا تذُكر    مبعینھ  أشخاص إذا كان قد ذكر أسماء  عّما    عن تعرُّ
 وأُبلغ عن وفاتھ في السجن ،  ة""ُمخالفوعن أن الطبیب كان صاحب وجھة نظر  من نفس قریة والدتھ،قد أخبرھا عن طبیب  P21أن 

 [ُحجب االسم]، فقالت ھیل إن ذلك صحیح.  إن اسم الطبیبفیدنیر  قال

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

،  أكثر من الالزم   بوكر، محامي دفاع أنور، ما إذا كانت ھیل قد تلّقت أي أوامر بخصوص التحقیق في جرائم تركز على أسماء بعینھا سأل  
یُفصَ   P21إذا أخبرت  عّما    كجزء من مھام وظیفتھا. وسأل ھیل لن  إنھ ال یجري تمریر    محضرح عن  بأنھ  فقالت ھیل  للغیر،  المقابلة 

 یر المعنیّة بالجلسات [جلسات طلب اللجوء]. إلى األطراف غ المحاضر

 على أتم وجھ.  P21لـ ، فاعترفت ھیل إنھا لم تشرح األمرمحضرقال بوكر إنھ ومع ذلك، قد حصل على نسخة من ال

 إذا أجرت مزیدا من المقابالت قبل تلك المقابلة، فأقرت ھیل ذلك.عّما   سألھا بوكر

 ، فنفت ھیل ذلك.محضرتمریر الإذا اشترك آخرون في عّما  سأل بوكر

یتعین علیھ االختیار بین أن یموت أو أن یُقتل من قبل المعارضة،   ھقد أخبر ھیل أن   P21أشار شوستر، محامي دفاع إیاد الغریب، إلى أن  
 .أن ذلك صحیحقالت ھیل إنھا ال تستطیع تذكر كل جملة بعینھا، ولكنھا تعتقد فإذا كانت تذكر ذلك. عّما  وسألھا
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 مجموعة من األسئلة الُمرقّمة   األلمانيالمكتب االتحادي للھجرة والالجئین  من یجرون المقابالت في    كان بحوزةأراد شوستر معرفة ما إذا  
ھیل إن لدیھم نماذج تحتوي على أسئلة   تقالفأیضا.    (غیر متسلسلة)  التي تُطرح، أو ما إذا كانوا یطرحون أسئلة غیر مرقمة  (متسلسلة)
 ، مع طرح مزید من األسئلة من قبل من یقوم بإجراء المقابلة أیضا. 13-1 مرقمة من

 سأل شوستر عن معاییر اختیار تلك األسئلة، فقالت ھیل إن ذلك كلھ یدور حول التأكد من صحة عملیة طلب اللجوء. 

العالقة بسوریا، فنفت ھیل تتعلق باألسئلة ذات  إذا كان ھناك خطوط عریضة  ذلك، مضیفة إن ذلك یعتمد على   أراد شوستر معرفة ما 
 الشخص نفسھ.

 ضد اإلنسانیة.  المرتكبة  سبیل المثال: الجرائم    ىالمقابالت، فقالت ھیل إنھ ثمة معاییر مختلفة، علفحوى  سأل شوستر عن معاییر اإلبالغ عن  

،  ال یمكنھا أن تقول ذلك بالضبط ، فقالت ھیل إنھا والمبادئ اإلرشادیة عن الشخص الذي یقوم بصیاغة تلك الخطوط العریضة سأل شوستر
 ولكن ثمة نظام إبالغ معمول بھ.

 ، فقالت ھیل إنھا تعتقد ذلك.تحدیدا أراد شوستر معرفة ما إذا قامت باإلبالغ عن ھذه المقابلة

 إلى مكتب األمن. رفعت بذلك تقریراھیل بإبالغھ، فقالت إنھا  قامت أراد شوستر معرفة الشخص الذي

في العام   األلمانيسأل محامي دفاع إیاد الغریب الثاني ھیل عن المدة التي كانت قد عملت فیھا لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین  
 .2016، فقالت إنھا باشرت العمل في العام 2018

 ت عددا ال حصر لھ من المقابالت ھا أجر ، فقالت ھیل إن2018و  2016أراد فراتسكي معرفة عدد المقابالت التي أجرتھا بین العامین  
  مقابالت یومیا. 3-1والتي یتراوح عددھا بین 

 ، فقالت ھیل إنھا تحمل درجة الماجستیر في علم االجتماع.تدریبھا المھنيسألھا فراتسكي عن 

، فقالت إن جمیع الموظفین األلمانيمعرفة ما إذا كانت أتّمت أي تدریبات تمھیدیة لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین    أراد فراتسكي
 حول األساسیات القانونیة المتعلقة بقانون طلب اللجوء. دورات تدریبیة یتلقّون

 صباحا. 11:00في تمام الساعة  ةُرفعت الجلس

 . 2020 ،كانون األول/دیسمبر 9یة في  ستُعقد جلسات االستماع التال


