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  مدينة كوبلنتس، ألمانيا  – المحكمة اإلقليمية العليا 

  لمراقبة المحاكمة الثالث عشر التقرير 
  2020أيلول/سبتمبر،  16و 15تواريخ الجلسات 

  
 

  تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً للتعذيب. 

  
  1أبرز النقاط: الملّخص/

  

  2020أيلول/سبتمبر،  15  – الثاني والثالثون للمحاكمة اليوم 

بعد  ما  و 2011أدلى مازن درويش، رئيس المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، بشهادته بشأن الوضع في سوريا حتى عام 
ي والنفسي الذي  أجهزة المخابرات وكذلك التعذيب الجسد لدى  . كما أخبر المحكمة بتجربته كمعتقل 2011اندالع الثورة في عام 

  م مازن خلفية قانونية عن اختصاصات وممارسات المخابرات السورية. ض له. قدّ تعرّ 

  2020أيلول/سبتمبر،  16  – اليوم الثالث والثالثون للمحاكمة 

  حول وكذلك رسالن  نور الشخصية ألخلفية  العاماً، بشهادته حول   50البالغ من العمر  [تم حجب االسم/ معلومات] ،  P15أدلى 
، وبدا أنه تأثر  خالتهم أنور معلومات ونصائح حول وضع ابن ، قدّ 2012قال إنه في وة مكالمات هاتفية بينهما.  اجتماعين وعدّ 

ر رحلته إلى ألمانيا، حيث أخبره أنور أنه قد تكون هناك فرصة  ضوا للتعذيب. كما قال إن أنور هو سبب تأخّ باألشخاص الذين تعرّ 
على الرغم من  وبالمجيء إلى ألمانيا من تركيا.    P15في النهاية، نصح أنور ووريا بناًء على محادثات في جنيف. له للعودة إلى س 

إلى المحكمة متخفياً وأعرب عن مخاوفه على سالمة عائلته في سوريا، إال أن المحكمة رفضت طلبه للشهادة   حضر  P15أن 
  . حمايةبإجراءات 

  

  2020أيلول/سبتمبر،  15  – اليوم الثاني والثالثون للمحاكمة 

الثاني  دفاع البديل لمحامي المحامي بودنشتاين كحضر .  2أشخاص وثالثة صحفيين  10صباحاً بحضور   9:30بدأت الجلسة الساعة 
  حضرمحمد وكروكر حاضرين، في حين  ،نعي المدّ محاميا . لم يكن كلينجه عي العام عاء المدّ ل االدّ . ومثّ عن أنور، فراتسكي 

  .لمّدعينل حاميينمان كمت بانز ورو انالمحامي 

بأحد الحراس   عندما مرّ و اليوم.   كانت يداه مكّبلتينلكن عى عليه إياد قاعة المحكمة كالمعتاد برفقة حارس أمن المحكمة. ودخل المدّ 
مترجمه أال يترجم ما قاله  وطلب من اآلخرين في طريقه إلى مقعده، بصق على الكرسي المجاور للحارس وشتمه باللغة العربية. 

  للتو. 

  شهادة مازن درويش 

بشهادته لمدة يومين. وأوضحت أنه كان  قبل دخول الشاهد مازن درويش قاعة المحكمة أوضحت رئيسة المحكمة كيربر أنه سيدلي 
قالت كيربر إنها حصلت على  والمخابرات في سوريا.   نظامفي فرع المخابرات الجوية، لكن شهادته اليوم ستركز على هيكل  عتقالً م

مت نسخة إلى جميع األطراف  . وسّل 2016 ،يونيوحزيران/  30 المؤرخ في طة األلمانية استجواب مازن من قبل الشر محضر
  للجميع بإلقاء نظرة سريعة عليه.  وأمرت باستراحة للسماح

 

***  

 

هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين عالمتي  في  1
  كمة؛ وإنمااقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه ال يُقَصد من هذا التقرير أن يكون َمحضراً لجلسات المحا

  ص غير رسمي للمرافعات. وُحِجَبت أسماء الشهود. هو مجّرد ملخّ 
2
 بالعربية  ناطقون معتمدون صحفيون هناك يكن لم 
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 دقائق]   10[استراحة لمدة 

*** 

تالوة المواد  تمت  وسابقة.    جلسات ن بعضهم البعض مسبقاً من  ا يعرف  اعندما دخل مازن قاعة المحكمة، استقبلته القاضي كيربر قائلة إنهم
 التعبير وحرية لإلعالم  السوري المركز رئيس    عاماً،  46  مازن درويش،  بالتعليمات والحقوق الخاصة بالشهود  الخاصة بتذكير الشاهد 

(SCM) .والذي يعيش في باريس ،  

  القاضي كيربر استجواب من قبل  

سألت كيربر مازن عن هيكل النظام السوري وأرادت أن تعرف كيف دخل في نزاع مع النظام. شكر مازن القاضي كيربر وقال إنه  
بين سوريا    بالوحدة   1958عام  األمر في  بدأ  حيث  النظام الحاكم والحكومة.    ي سوريا كان نتيجة طبيعية لهيكليعتقد أن ما حدث ف
جمال عبد الناصر [الرئيس السابق لمصر ورئيس االتحاد] إلى تفكيك  وأدت الشروط التي فرضها  العربية المتحدة).  ومصر (الجمهورية  

التضحية   على  السوريون  وافق  مازن،  وبحسب  بالكامل.  المستقلة  الصحافة  وإلغاء  البرلمان  وحل  سوريا  في  السياسية  األحزاب 
    نظام استبدادي في سوريا. ظهور في النهاية إلى   وأفضت سنوات   ثالث لم تدم سوى لكنها و، لوحدةبالديمقراطية من أجل ا

ن  تحسّ و، لم يكن الوضع مستقراً أيضاً.  1963و  1961خالل عامي  و أوضح مازن لقد "خسرنا" الوحدة بينما احتفظنا بالديكتاتورية.  
حزب البعث في  بقيادة  نقالب  اال . وقال مازن إن هذا كان سبب  تهحيوي   الوضع قليالً مقارنة بزمن عبد الناصر، إال أن المجتمع لم يسترد

مبدأ  تقوم على  . وكان أول مرسوم للحكومة الجديدة هو إعالن حالة الطوارئ وبدأت حقبة جديدة في سوريا  1963  مارس،/آذار  8
  البعث] في القضاء على جميع األحزاب األخرى. حزب بدأوا [ودولة الحزب الواحد.  

وا بالناصريين [أنصار عبد الناصر] والشيوعيين، نشب نزاع داخلي في حزب البعث. وأشار مازن إلى أن االنقالب  وبمجّرد أن أطاح
خالل  و.  لعسكر [العسكريين]. حيث تم إقصاء المدنيين البعثيين وتأسيس سلطة مطلقة ل1966شباط/فبراير،    23الداخلي األول حدث في  

فبراير"  شباط/   23انقالب    جماعة ، قام حافظ األسد بانقالب ضد " 1970في عام  و هذا االنقالب األول، أصبح حافظ األسد وزيراً للدفاع.  
وكانت تلك بداية عهد األسد في سوريا. أوضح مازن أن حافظ األسد كان أكثر براغماتية من سلفه وسرعان ما القى    ر السلطة. واحتك

 ً   . قبوالً دوليا

للفصائل  لجيش السوري  الذي يقدمه ا  ، اكتسب سمعة طيبة كوزير للدفاع عندما أنهى الدعم العسكرياالنقالب الذي قادهقبل أشهر من  و
صالحيات شبه    منح، عندما أعلن دستوراً  1973بدأت المرحلة األولى من دولة األسد عام  وفي نزاعها مع دول الجوار.    الفسطينية

ً و مطلقة للرئيس.   لدولة والمجتمع.  لحزب البعث  قيادة  على    تنصّ   ابشكل خاص ألنه  ةحاسم من الدستور    8رقم  ت المادة  لمازن، كان   وفقا
األجهزة األمنية لتحل محل مؤسسات الدولة.   وأطِلقت يد كانت تلك هي اللحظة التي بدأت فيها آليات السيطرة على المجتمع السوري، و
  الفرد (حافظ).  لتأليهتم تعيين الحكومة ومؤسساتها و

في نابلس بفلسطين وذهب إلى سوريا ألول مرة عندما كان عمره ست    1974وشرح مازن ذلك بمثال من طفولته. قال إنه ُولد عام  
،  السادسة والنصفا وصل إلى سوريا ودخل الصف األول االبتدائي في سن  عندموعائلته.    مدلّالً من قبل كان طفالً عادياً ووسنوات.  

أصبح اسمه "الرفيق الطليعي مازن". قال مازن إنه انضم أيضاً إلى منظمة "شبيبة الثورة"، كما فعل جميع األطفال السوريين في سن  
خاصة بعد االشتباك    ن يهاجم نقابات [العمال] المدنيةل أقب   هذه المبادئ   الثانية عشرة. وفقاً لمازن، بدأ حافظ األسد في تلقين األطفال 

حماة    مجزرة. واستذكر مازن  1982المسلح مع الوحدة العسكرية لإلخوان المسلمين وقبل أن ترتكب األجهزة األمنية مجزرة حماة عام  
العتراضهم ولغرض قمع النقابات وتعديل القانون األطباء والمهندسين)  نقابتي  (باإلضافة إلى    تم ذبح أعضاء النقابات المهنيةحيث  

  لصالح حزب البعث. 

ألفاً    16  ما بينوراح ضحيتها عشرات المدنيين،    1982سأل القاضي فيدنر متى حدث ذلك. قال مازن إن مجزرة حماة ارتكبت عام  
ً   60إلى   ً   ألفا ،  بأكمله  الشعب السوري   قمعالمجازر على    هذه  ساعدت، لكن ال توجد سجالت رسمية بالعدد الدقيق. وبحسب مازن،  تقريبا

وليس فقط في حماة. كما أبرزت المجازر أهمية األجهزة األمنية في حماية حكومة حافظ األسد. وهذا هو سبب منحهم حرية التصرف  
  .  من القرن الماضي خالل الثمانينيات والتسعينيات

ً   2000عندما توفي حافظ األسد عام  و أحزاب سياسية  لم تكن هناك  حياة. قال مازن إنه  كان مسلوب الو   ،كان المجتمع السوري منهكا
كانت هناك بعض المحاوالت من قبل  إنه  قال مازن   وال مجتمع مدني نشط وال إعالم وال برلمان وال أي شكل من أشكال الديمقراطية. 

بعد وفاة حافظ األسد، كانت  وكل شيء في وجوههم".    أغِلق منظمات ومدافعين عن حقوق اإلنسان، لكن تأثيرهم كان محدوداً للغاية "و
تعليم غربي ومستعد جيداً لتولي السلطة، منذ وفاة شقيقه    ذومنفتح  شخص  تم فيها تقديم ابنه بشار على أنه  السلطة  هناك عملية تسليم  
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سيارة. ثم سرعان ما تم إحضار االبن    السلطة، لكنه توفي في حادث   ليرث االبن    يتم تجهيز  ياً: كان وراألكبر باسل. كان الوضع كاريكات 
لكية عائلية" تم نقلها من  بلد بالمعنى الحقيقي للكلمة بل "مُ   لم يكن هناكأنه    برهن على . قال مازن إن هذا  يتم تجهيزهاآلخر من لندن ل
  وريث إلى آخر. 

ً   34قال مازن إن بداية حكم بشار األسد كانت غامضة للغاية، حيث كان يبلغ من العمر   الدستور أن يكون عمر    اشترط، بينما  عاما
ستغرق اإلجراء البرلماني  ولم ي البن حافظ األسد.    أن يمتثل عاماً على األقل. وبالتالي، كان ال بد من تعديل الدستور من أجل    40الرئيس  

في  و.  تنصيبه  دعائية لإلصالح ومحاربة الفساد في خطاب  دقائق. وأوضح مازن أن بشار األسد بدأ حملة  10سوى  لتعديل الدستور  
الواقع، كان هناك مجال للتغيير في سوريا، ولكن ليس بسبب تغييرات قانونية فعلية ولكن بسبب تغاضي قوات األمن عن بعض األمور.  

]، شهدت سوريا  2000عام  بر [ سبتم/في أيلول و وشهدت سوريا في تلك المرحلة إقامة منتديات ثقافية وسياسية لكن دون صالحيات.  
، عادت الحكومة إلى سابق  2001وفي شباط/فبراير   إعادة تحرير للجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، لكنها لم تدم طويالً.

عهدها: حيث تم اعتقال أعضاء مجلس الشعب الذين أرادوا إلقاء الضوء على ممارسات الفساد مثل مأمون الحمصي ورياض سيف.  
ذلك،و إلى  آب/  باإلضافة  نهاية  منتدى  2001أغسطس  وبحلول  باستثناء  والسياسية  الثقافية  المنتديات  وأغلقت  النشطاء  اعتقال  بدأ   ،

  األتاسي.  

ً حيث  كانت نقطة تحول.    2003قال مازن إن حرب العراق التي بدأت عام   سوريا بعد    طريقها إلى    أن أمريكا "ستواصل كان متوقعا
وأضاف أن كولن باول وّجه بعض الطلبات للحكومة السورية لكنها ردت "باستخدام بطاقة اإلرهاب ضد أمريكا"    اق". أن تنتهي مع العر

  ورجال الدينالحكومة واألجهزة السورية اآللية الدينية    وحثّتفي محاولة إلجهاض شرق أوسط جديد كما اقترحت الواليات المتحدة.  
وصلت هذه الممارسة إلى ذروتها مع نقطة تجمع في وسط مدينة دمشق، في منطقة  وراق.  " في الععلى تشجيع الشباب على "الجهاد

  قل شباباً جهاديين من دمشق (برفقة قوات األمن) إلى الحدود العراقية. "معرض دمشق الدولي" القديم. ومن هناك كانت حافالت تُ 

، والتي ارتبطت بالتطورات اإلقليمية في المنطقة.  السوري بعض الحيويةعاد المجتمع  ، است 2004وأشار مازن أيضاً إلى أنه بحلول عام  
) ضد حالة الطوارئ  100مجموعة من النشطاء (حوالي    تظاهر  وبناء على طلب من لجان حقوق اإلنسان،  2004  مارس، /آذار   8في  

لحقوق اإلنسان، والتي نشرت    السورية  ، تم تأسيس الجمعية2003من المتظاهرين السلميين. وأوضح مازن أنه في عام    68وتم اعتقال  
  تقارير وبيانات [عن أعداد المتظاهرين واالعتقاالت وغيرها] من منظمات داخل سوريا. 

حوالي  حيث ُحِرم  .  القومية الكردية، بدأ النزاع العربي الكردي في شمال سوريا بشأن  2004آذار/مارس،    21وأشار كذلك إلى أنه في  
لمرء أن يجد كتباً بأي لغة في سوريا:  كان بإمكان األف [كردي] من الجنسية السورية وُمنعوا من استخدام لغتهم. قال مازن إنه    300

العثور على أي كتاب باللغة الكردية. كان هذا    كن باإلمكانمحظورة ولم ي كانت  اللغة الكردية    غير أنالصينية واأللمانية واإلنجليزية.  
  زاع القومي والعرقي الذي خاضته الحكومة بهدف هدم المجتمع السوري. أحد أشكال الن 

، شعرت الحكومة السورية بضغوط دولية. وبالتالي سحبت سوريا قواتها من لبنان التي مع اغتيال رفيق الحريري  ،2005في عام  
مة السورية و"المشروع اإليراني" بدأ  دولة ذات سيادة بمباركة عربية ودولية. وبحسب مازن، فإن التقارب بين الحكو  وضعية نالت  

بعد  وبدأ التقارب بالفعل في عهد حافظ األسد، لكن لم يكن من الممكن تجاوز حدود معينة في ذلك الوقت. حيث أيضاً في تلك المرحلة.  
مسمى "االستفادة    تحت   – السورية  القوات والجيش والقوات الخاصة    ت حَ ِت حزب هللا على إسرائيل، فُ ل  اً ر نصربِ عتُ اما  عقب  ، و2006عام  
وحاالت الدعاية اإليرانية. وبالتالي أصبحت    التشيعبدأت حاالت  والمباشر من إيران والحرس الثوري.    للتسلل  –حزب [حزب هللا]"  المن  

  سوريا جزءاً من "المشروع اإليراني". 

إعادة التطبيع الدولي" من قبل وزير الخارجية  عن  عالن  اإل"  تم  وعدم جدواه"،   ، الذي وصف بأنه "حظر المشروع2008في عام  
سوريا وحتى استقبال بشار األسد وزوجته في قصر اإلليزيه.  لالرئيس الفرنسي ساركوزي  وزيارة  السوري بزيارة نظيره األلماني،  

عين على  بعد ذلك الموّق اعتقل  ، وإعالن دمشق  الذين كانوا وراء   خالل تلك الفترة، اعتقل النظام كل من بقي من المعارضة السياسية و
للحياة السياسية مرة أخرى وأعاد تطبيع العالقات مع  فعلياً بوضع حد  بشار األسد    إنه بذلك قام مازن  قال  . ودمشق   -   إعالن بيروت 

ً  المجتمع الدولي، حدث هذا على حساب األجهزة الحكومية، مع مشاكل اقتصادية أكبر للخصخصة  واألجهزة األمنية. بإطالق يد  مقترنا
قال مازن  و. وقال مازن إن الفساد في سوريا موجود منذ عهد حافظ األسد.  اد بين الحكومة والجماعات المحسوبة عليهاالقائمة على الفس

  : مرحلة الربيع العربي. 2011إلى عام  " وصلنا""اقتصاد ظل مواٍز"، لكن بشار األسد حاول خصخصة الفساد، وهكذا  كان إنه 

  قاطعت القاضي كيربر مازن قائلة إن المترجم يريد التبديل مع زميله.  

ذكر بعض  فإنه يريد أن ي ،  2011  أن يتناول، وقبل  ُسِمح له. قال مازن إذا  2011مازن الحديث عن    بالطلب من  اتابعت كيربر حديثه
"اإلصالح  عام  الذي أطِلق عليه اسم 2005قال إنه في عام  جوانب السيطرة السياسية [من قبل الحكومة السورية]. وكمثال على ذلك،

قاضياً، في انتهاك   81 فصل، الذي قرر 95/2005دار المرسوم التشريعي القضائي" خرق بشار األسد جميع المواثيق القضائية بإص



  
 

4 

 

International Research and 
Documentation Center 

  24في غضون  السلطة المختصة    صاحب مجلس الوزراء  جعل  المرسوم  هذا  للدستور والقوانين التي أصدرها بنفسه. وقال مازن إن  
لرئيس بحقوقه  د وهيمنة ان هذا مثال على كيفية إدارة البلأي قاض دون سبب). وقال مازن إ  فصلساعة (بمعنى أن المجلس له الحق في  

إلى أن تصرفات األجهزة األمنية ليست بتكليف من الحكومة، بل من قبل الرئيس نفسه. وأشار    التشريعية. وقال إن هذا يشير أيضاً 
دستور يعيّن وفقاً للإذ  ،  إال أن المحكمة لم تسمع شكواهم  ورية العليا،مازن إلى أن بعض القضاة حاولوا رفع شكوى إلى المحكمة الدست 

  ها. رئيس الجمهورية أعضاء

المواقع  هذه  أحد  كان  و، الذي حجب مئات المواقع اإللكترونية.  285مه فرع المعلومات في فرع أمن الدولة  مثال آخر، بحسب مازن، يقدّ 
- 06-40/10المحكمة اإلدارية (القضية رقم    في  2007  ،مايوأيار/   13دت محاكمة يوم  قِ . وعُ قانوني  إجراءر اتخاذ  الذي قرّ   "النزاهة"

هي من  أن وزارة االتصاالت  ب عن حجب هذه المواقع (مع العلم    ةالمسؤول الجهة  وجد القضاة أنه ليس لديهم معلومات حول  و).  11
المحكمة). وذكر مازن كذلك    من خاللوزارة االتصاالت  متلك األجهزة التقنية ذات الصلة، ولكن هذا كان الرد الرسمي من محامي  ي 

أحال قاضي التحقيق قضيته إلى قاضي محكمة  والصحفي حبيب صالح بسبب مقال كتبه.  حيث اعتُِقل  بنفسه:    ها شهد  كان قدحالة ثالثة  
لمقابلة القاضي المختص، القاضي    ، محامي حبيب،مهند الحسني  ذهب مع  . قال مازن إنه 2008  ديسمبر،/كانون األول   1الجنايات في  
م عليه بالسجن ثالث  كِ حُ   قد في قصر العدل بدمشق لسؤاله عن قضية حبيب. قال القاضي إنه ال داعي للسؤال، ألن حبيب    ،أحمد البكري

ر من قبل  ن القاضي أخبرهم أن حبيب أحِض إحتى قبل النظر في قضيته وحدث  سنوات عندما جاء من [قوات] األمن. قال مازن إن هذا  
خلص مازن إلى أن جميع الحاالت التي  و.  ثالث سنواتبالفعل  عليه  م  كِ بعد عدة جلسات استماع ومحاكمة مطولة، حُ وأمن الدولة.  
  أمثلة صغيرة لكيفية سيطرة الدولة على القضاء. إّال هي ما وصفها للتو 

. قال مازن إن هناك مئات اآلالف  2011نّوهت كيربر بالشروحات التي قّدمها مازن وذّكرته بأنهم يريدون البدء في الحديث عن عام  
في تونس، كانت لدى الشباب    2010من األمثلة على جميع جوانب الحياة في سوريا. وقال إنه مع بداية الربيع العربي في نهاية عام  

التحديد  تطلعات جديدة وشعروا   إنه على وجه  قال مازن  الحرية.  بن علي  رحيل  بعد  بموجة من  تونس  [تُرجمت "بعد موت"]  من 
حقيقة قيام األجهزة األمنية بقمع    تقم بتغطيةوالمظاهرات في مصر، بدأت وسائل التواصل االجتماعي في دعم مصر وليبيا، بينما لم  

  المظاهرات السورية. 

الليبية. وتدخل جهاز األمن السياسي] قال ماز 2011فبراير [شباط/ في   فرع  الو  ، ةفرع الجّب   ،ن إنه انضم إلى مظاهرة أمام السفارة 
  ،فبرايرشباط/ 5في و وضرب المتظاهرين.   كيف قامت القوات المعنية باعتقال من الدولة. وذكر مازن أنهم تمكنوا من رؤية الداخلي أل

في دمشق وفي ساحة سعد هللا    مجلس الشعبأمام  تنظيم اعتصام  يوم غضب سوري. واقترحت الدعوة  إلى  كانت هناك دعوة    2011
دعي من قبل فرع األمن  شباط/فبراير)، استُ   2لم يكن هناك تجمعات للناس، لكن مازن يذكر أنه في ذلك الوقت (والجابري بحلب.  

ً 251الداخلي ( توفيق يونس.    حّقق معهموأنور البني الذين    ،فايز سارةو ،  رم البنيأك  آخرين مثل الكاتب   ) حيث أدرك أن هناك أشخاصا
الثالث حيث سمع أنهم متهمون   بالشارعبتأليب  قال مازن إنه اقتيد إلى الطابق  إن األجهزة األمنية افترضت أنه  وقال مازن    . الناس 

  ع المخابرات. وفرأحد  تم تقسيم البالد إلى قطاعات، كل منها يديره ووا له. استعدّ وكانوا قد  في سوريا بيك شعاكون هناك حرسي 

قلت أثناء مظاهرة في دمشق القديمة  ك على األرض. قال مازن إن مجموعة من المتظاهرين اعتُ االحر   ] بدأ 2011[  بعد شباط/فبراير
على خلفية  إطالق سراح المعتقلين  لمطالبة ب ل، كانت هناك دعوة العتصام أمام وزارة الداخلية  آذار/مارس  16. وفي  مارس/آذار   15في  

السلمية أمام وزارة الداخلية. إال أن العشرات وربما المئات من قوات    إنه شارك في هذه المظاهرة   ". قال مازنالتعبير والرأي"حرية  
للغاية.   بطريقة وحشية  العائالت،  الناس، وحتى  في ضرب  وبدأوا  جاءوا  من  واألمن  أكثر  اعتقال  ً   34تم  في  امرأة وشخصا  .18  

وآذار/ دكتور"  يا  الدور،  "إجاك  مثل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  تعليقات  درعا  في  أطفال  كتب  على  "حريةكتبوا  مارس،   "
، التي  مارس/آذار  18على أحداث    عنيفةأجهزة المخابرات  وكانت استجابة  الجدران. تم اعتقال األطفال وتعذيبهم من قبل قوات األمن.  

. وبحسب  آذار/مارس   28نه هو نفسه اعتُقل مرة أخرى في  إنقطة تحول أساسية. قال مازن إنهم بدأوا في اعتقال األشخاص وكانت  
مظاهرات التضامن مع ما حدث في درعا تتوسع  وبدأت  مازن، كان هناك إطالق نار بالذخيرة الحية على المظاهرات و"سقوط شهداء".  

  استجابة   تشعارات معينة. ومع ذلك، كان استخدام  تطالب بالحرية والديمقراطية ب   ،رات سلميةظاهمفي بانياس وريف دمشق. وكانت ال 
  للغاية. وقال مازن إنه يعتقد أن الحكومة قررت دفع المجتمع نحو العنف والتطرف.  ةقوات األمن عنيف

الحكومة اختارت االستجابة لمطالب الشعب بالوسائل  سألت كيربر عّما إذا كان مازن يعرف المزيد عن مثل هذا القرار. ورد مازن بأن  
  العسكرية بدالً من الحلول السياسية. 

لمتظاهرين السلميين مع ااعتقاالت ترافقت وخلصت كيربر إلى أنه لم يكن هناك بالتالي قرار مباشر. قال مازن إنه نوع من "التوجه". 
وخاصة المعتقلين،  والمتطرفين  القاعدة  معتقلي  سراح  العراق.    إطالق  العنف.  ومن  نحو  منهجي  بشكل  الشباب  األمن  قوات  دفعت 

تعارض  كانت سيما في المناطق التي ال  وانتشرت االعتقاالت التعسفية على نطاق واسع، بغض النظر عّما إذا كانوا قد فعلوا أي شيء،
  ينية واألخالقية لإلهانة أثناء االحتجاز. وقد تعرضت معتقداتهم الد هؤالء الشباب لظروف ال إنسانية من التعذيب. وتعرض النظام.  
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ورش  عبارة عن  في البداية، لم تكن الفترات [فترات االعتقال] طويلة: أيام أو أسابيع أو شهر. وبحسب مازن فإن االعتقاالت كانت  
ى االعتقال مرة أخرى. قال  العنف. قال له العديد من المعتقلين السابقين شخصياً بعد اإلفراج عنهم إنهم يفضلون الموت عل إلنتاجعمل 

كان سلوك األجهزة األمنية  و ] والعنف.  ثنية إلى الطائفية [االنقسام اإلسلمي ال ]  ة طريقال الشباب من [  قادةمازن إن ممارسة العنف هذه  
 ً ]:  2011مارس [/آذار  30قال الرئيس في خطابه األول في   حيث، بثينة شعبان ة ه اإلعالمي ت س ومستشارمع مصطلحات الرئي  منسجما

ً ت ، فلاً مفتوحةحرب   وها"إذا أردتم سرعان  وقال مازن إن هذا كان في نهاية آذار/مارس، عندما كان كل شيء سلمياً.  ". مفتوحةكن حربا
    حماة وحلب لمدة ست سنوات ونجح.   ما استخدم الرئيس لغة الحرب وذّكر الجمهور بأن النظام خاض حرباً ضد اإلخوان المسلمين في

، وكانت تتم أحياناً بطريقة منظمة. وكان جزء من العنف شكالً من أشكال  عنيفة  قال مازن إن ردة فعل بعض الشباب والجماعات كانت
سلحة إلى  [من السجن]، ناهيك عن تهريب األ  كان قد أطِلق سراحهمالدفاع عن النفس، وجزء آخر نبع من متطرفين ومنظمات إرهابية 

سوريا. وبعد ذلك، بحسب مازن، وصل المجتمع السوري إلى "نقطة انفجار". في ذلك الوقت كنا "نحن" [مازن وزمالؤه] في منظمات  
] وبدأ هو وزمالؤه بتوثيق االنتهاكات المرعبة  VDC، تم إطالق مركز توثيق االنتهاكات [2011في نيسان/أبريل  وحقوق اإلنسان.  

  االنتهاكات التي كانوا يقومون بتوثيقها.على اعتُِقلوا وكانوا شهود عيان بشكل يومي. وقد 

*** 

 دقيقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

معلوماته من عمله في مركز توثيق االنتهاكات.    قالت كيربر إنها تريد معرفة المزيد عن الوضع العام وسألت مازن عّما إذا كان قد استمدّ 
ً ي شكر مازن ك الدته لمدة عام في فرع  اعتُِقلت ود لعدة سنوات. وهِ ل والده واضطُ قِ اطن سوري من عائلة سياسية. اعتُ أنه مو  ربر موضحا

من هذه الظروف وكذلك من    المعارف التي لديهالمخابرات العسكرية]. قال مازن إنه حصل على    التابع لشعبة   235فلسطين [الفرع  
 ً حقوق    التحق بمنظمات ومفوضيات   2000  في أيلول/سبتمبرو بحقوق اإلنسان.    مرحلة مبكرة عندما درس في كلية الحقوق وكان مهتما

  .  2002من نقابة المحامين في الالذقية عام  فصله تم نتيجة لذلك و ،اإلنسان

، بدأوا في نشر تقارير  2004وفي عام    في فرنسا.  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير وترخيصه ، تم تأسيس  2004في عام  و
اليونسكو   بالتعاون مع  المثال  أخرى: على سبيل  بالتعاون مع منظمات  المتحدة    وبرنامجسنوية  البشرية  األمم  في عام  للمستوطنات 

يطرة  تقرير حول الرقابة على اإلنترنت وسو  ؛2007االستفتاء الرئاسي لعام  و  مجلس الشعب تقرير رصد بشأن استفتاء  و؛  2006
حالة حظر سفر    417تم توثيق  حيث  ،  2009تقرير حول حظر السفر عام  ؛ و2008ألمن على الفضاء الرقمي عام  النظام وقوات ا

أكثر    عاماً، مما أدى إلى اعتقاله وإغالق مكتبهم  16من قبل قوات األمن. قال مازن إن هذا كان عمله اليومي هو وزمالئه ألكثر من  
المركز السوري لإلعالم وحرية  كأحد مشاريع    2011هو وزمالؤه أسسوا مركز توثيق االنتهاكات في عام  . وأوضح مازن أنه  من مرة
  ألف سجل حول انتهاكات الحكومة وداعش والنصرة وغيرها. 400اليوم أكثر من   والذي لديه  ،التعبير

  ت "قوات األمن" وسأل ذكر  مازن  إلى أن  كيربر    أشارتأرادت كيربر معرفة من أو ما كان يخص "قوات األمن". لم يفهم مازن السؤال.  
تليها  و  التي تأسست في الخمسينيات؛  المخابرات العسكرية   شعبةفي سوريا: أقدمها   مخابرات أجهزة    ةمن هم. قال مازن إن هناك أربع

في السبعينيات    ت من ثم تأسسوباسم "أمن الدولة")، التي تأسست في الستينيات.  المعروفة بالنسبة للجمهور  ة (المخابرات العام   إدارة
  األحدث.  هماوإدارة المخابرات الجوية األمن السياسي و شعبة

والتعذيب لم تبدأ إال في    حاالت االعتقالعّما إذا كانت    توسأل  2011كانت موجودة قبل عام    يع اإلداراتخلصت كيربر إلى أن جم
أو محاكمات    اذيب أو تع  اقسري   ا. قال مازن إن هذا سلوك ممنهج لقوات األمن السورية، سواء كان اعتقاالت تعسفية أو اختفاء2011عام  

ً  حاضراً هذا السلوك  كان و. [تم إجراؤها من قبلها]   هي محكمة أمن الدولةجائرة "ذراعها"  ن ي شيئ سوى تغير ي لم . وبحسب مازن، دائما
بشكل  2011بعد   الضحايا  أوالً، زاد عدد  قبل عام  كبير.  المعارضة  2011.  نحو مجموعة ضيقة هي  االعتقاالت موجهة  كانت   ،

 ، ارتفع عدد الضحايا2011وبعد عام    من مثل هذا السلوك أقل.  عانواالسياسية واألوساط المحيطة. لذلك كان عدد األشخاص الذين  
قل  ◌ُ إلى الماليين. وخلص مازن إلى أن ذلك كان هو التغيير األول. ثانياً، قال إن األمور تغيرت فيما يتعلق بالتعذيب. قال مازن إنه اعت

  التعذيب كان  كل المعلومات التي لديه،    معتقل يعطي ال  كان  ستخدم للحصول على معلومات، وعندماوبعده. وكان التعذيب ُي   2011قبل  
،  ستخدم للحصول على معلوماتولم ُي   المعارضين  لتصفية ، أصبح شكالً من أشكال العقاب واالنتقام ووسيلة  2011بعد عام  و.  يتوقف

تم نقل معظمهم  حيث  أوضح مازن أنه تم نقله بعد اعتقاله الثالث إلى الفرقة الرابعة. كان هو وزمالؤه في مطار المزة.    على سبيل المثال،
مكث هناك ستة أشهر. وأشار كذلك إلى وجود برنامج تعذيب مرتين في اليوم لجميع المعتقلين دون توجيه ناك. قال مازن إنه  هإلى  

  أسئلة إليهم. 
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 السجانين، مضيفاً أن 2012أرادت كيربر أن تعرف متى حدث ذلك. قال مازن إن ذلك حدث بين نيسان/أبريل وأكتوبر/تشرين األول 
ض أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان للتعذيب بنفس طريقة تعذيب مقاتل  ]. لذلك، تعرّ المعتقلينأسماء  [  همحتى أسماء  يكونوا يعرفونلم  

  تصفية وخلص مازن إلى أن هذا كان أحد جوانب تطور التعذيب كوسيلة لالنتقام و  3األسماء.   تشابهوشخص وصل إلى هناك بسبب  
  المعارضين.

أن التعذيب كان جزءاً من عمل أجهزة المخابرات وما إذا كان يمكن للمرء    2011سألت كيربر عّما إذا كان معروفاً في سوريا قبل عام  
ً اً لدى الجمهورمعروفكان  د مازن أنه  أكّ فأن يعرف ما قد يتعين عليه فعله عند االنضمام إلى أجهزة المخابرات.   كان     أن ذلك ، مضيفا

 ً وبعد القضاء على الحركة العسكرية التابعة لإلخوان [المسلمين].    1982مهور على األقل منذ الثمانينيات وبالتحديد بعد عام  للج  معروفا
،  كان هو وزمالؤه ينشرون األخبار والمعلوماتوللقضاء على المجتمع بشكل عام.  أنه قد تم استغالل ذريعة الوضع القتالي    وأضاف مازن 

آالف المعتقلين. وقال إن المجتمع السوري بأسره يعرف باالعتقاالت  تم إطالق النار على  اقتحام سجن تدمر حيث    بشأنعلى سبيل المثال،  
والتعذيب من قبل قوات األمن بذريعة الطوارئ، خاصة وأن القمع من قبل قوات األمن لم يكن موجهاً فقط ضد اإلخوان [المسلمين]،  

. وأوضح أن هذا حدث من بين أمور أخرى لحزب العمال الشيوعي والمكتب  المنظمات اليسارية المئات من  وتعذيب  قال  بل تم اعت 
لجميع"، ونقل النظام  استهدف االسياسي للحزب الشيوعي والناصريين [أنصار جمال عبد الناصر]. وقال مازن إن البلطجة والتعذيب "

  باستمرار في الحياة اليومية. هو الحال وقال إن ذلك كان تلك الصورة للمجتمع كوسيلة للترهيب والقمع.  

  استجواب من قبل القاضي فيدنر 

 ً فأّكد  .  2011للجمهور قبل    تساءل فيدنر عّما إذا كان من الصحيح أن ما حدث في المعتقالت التابعة ألجهزة المخابرات كان معروفا
  مازن ذلك. 

  ذكر. سبق ومن الحياة اليومية كما    اً جزءكانت  أنها    ذلك، وأضاف   زنأكد مافتساءل فيدنر عّما إذا كانت أساليب التعذيب معروفة أيضاً.  

وسأل عّما إذا كانت مهام قوات األمن قد تغيرت بعد الثورة. قال مازن إنه   2011أشار فيدنر إلى أنه كانت هناك نقطة تحول في عام  
، كان دور ومهام األجهزة األمنية هو السيطرة  2011لكن حتى قبل عام  و.  هو الذي تغّير  تغيرت، وإنما عدد الضحايا  المهام ال يعتقد أن  

و المجتمع  ذلك  على  في  بما  ثمن،  بأي  للحكومة  المعارضة  أشكال  أي شكل من  ومنع  اآلخر،  الدولة، وقمع  التعذيب  استخدام  فروع 
  واالعتقاالت والقتل. 

 ئيسية مثل الدوالب والشبح وبساط الريحأراد فيدنر معرفة ما إذا كانت هناك تغييرات نوعية أيضاً. قال مازن إن أساليب التعذيب الر
وبسبب    2011بعد  و. كل هذه الوسائل كانت موجودة واستخدمت.  2011ت الكهربائية كانت موجودة بالفعل قبل عام  واستخدام الصدما

التي كانت تستخدم في السابق   لمنفردةالزنزانة اوأصبحت ]. االعتقالاألعداد الكبيرة [للمعتقلين]، ساءت الظروف الصحية [في مراكز 
، كان  2011مارس  آذار/وحتى    2011أنه عندما تم اعتقاله قبل عام  إلى  مازن    وأشار أشخاص.    7إلى    6اآلن    تضملسجين واحد،  

، ولكن عندما اعتقل مرة أخرى بعد أقل من عام، كانت الزنزانة االنفرادية في فرع المخابرات  215في الفرع  منفردة  بمفرده في زنزانة  
ب في ظروف صحية خطيرة ساهمت إلى جانب  . وأوضح أن ارتفاع عدد المعتقلين تسّب فيها[سجناء]    7نفس الحجم، لكنهم كانوا  ب الجوية  

وإنما نتيجة  . وخلص مازن إلى أن ذلك لم يكن نتيجة تغيير األساليب،  والقتلى  التعذيب وغياب الرعاية الطبية في زيادة أعداد الوفيات
  المعتقلين.لتغّير أعداد 

. فأّكد مازن، موضحاً أن هذا كان الحال  2011سأل فيدنر مازن عّما إذا كان أشخاص قد ماتوا في معتقالت أجهزة المخابرات قبل  
والحركات الشيوعية    ،نتيجة النزاع مع اإلخوان [المسلمين]؛ حيث تمت محاربة النقابات المهنية  1988و  1976بشكل خاص بين عامي  

  كل شيء كان موجوداً". د مازن أن "اليسارية. أكّ 

. قال مازن إن هذه الفترة كانت  2011إلى    2001أراد فيدنر معرفة المزيد عن االختالفات على وجه التحديد مقارنة بالوضع من  
فئة معينة من األشخاص، وعادة  سوى  تم اعتقال  لم ي لم تكن حركات المعارضة هي نفسها وحيث  .  1988إلى    1976  فترة  نعمختلفة  

  أشكال مختلفة من   حيث كانت هناكن. قال مازن إن االستثناء الوحيد هو شمال شرق سوريا  والسياسيي   من دعاة حقوق اإلنسان  كانواما  
أن  القمع  من  في المرحلة األولى، حاول النظام أن يجعل    2000مع وصول بشار األسد عام  ولمنطقة.  ا  االنتهاكات بسبب خصوصية

  على وجه االستبداد".  ) المكياجمواد التجميل (  يضعونكانوا ، "وكأنهم يبدو جميالً 
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. فأّكد مازن، موضحاً أنه كان هناك عدد أقل من الضحايا. وقدمت منظمات  2011سأل فيدنر عّما إذا كان هناك ضحايا تعذيب قبل  
عدد حاالت التعذيب والوفيات الناجمة عن التعذيب، لكن العدد    حقوقية سورية مثل الجمعية السورية لحقوق اإلنسان تقارير يومية عن

  كان أقل. 

. قال مازن إنه يعرف فرع  2011سأل فيدنر مازن عّما إذا كان لديه معرفة بالوضع في إدارة المخابرات العامة وفرع الخطيب قبل  
حافظ األسد أكثر من    ثق به وشخص    كان يقوده   شيء. كل  معنياً ب بشكل أساسي  كان  الخطيب جيداً، فهو أحد أهم الفروع في سوريا و

  .غيره

يتحدث عن  أن يستوضح  أراد فيدنر   إذا كان مازن  يتحدث عن االثنين، إدارة  ما  إنه كان  الخطيب. قال مازن  أو  العامة  المخابرات 
أن "المركز" [ الثق  ] حصل ذات مرة علىالمركز السوري لإلعالم وحرية التعبيرموضحاً  في عام    افة إلقامة فعاليةإذن من وزارة 

الصلة    2008 ذات  الوثيقة  مازن  [عرض  المزة.  في  الثقافي  المركز  الفعاليةفي  عن  اإلعالن  تم  المحكمة].  مسؤولون    في  وُدعي 
  عنصرأبلغهم الو. دقيقة فقط من موعد انطالق الفعالية 15قبل  إلى موقع الفعالية  251الفرع  منتم إرسال عنصر  لكندبلوماسيون. و

أجهزة    ضلوع هذا فقط مثال واحد بسيط لشرح  إن  إلغاء الفعالية، على الرغم من الموافقة الرسمية من وزارة الثقافة. قال مازن  أنه قد تم  ب 
  المخابرات وسلطتها. 

  2011ل  . قال مازن إنه يستطيع تقديم بعض القصص من قب 251طلب فيدنر من مازن تقديم المزيد من المعلومات العامة عن الفرع  
سوريا رسمياً بإذن من    من حزب الخضر  يعضو في البرلمان األلمان والتي اختبرها بنفسه كرئيس للمركز. على سبيل المثال، زار  

  وزارة الخارجية السورية. 

الرسمي    ذنأن هذه الوثائق هي اإل  مكتوبة. أوضح مازن  وثائققاطعه بوكير، محامي الدفاع عن أنور، قائالً إن على مازن أال يقرأ من  
  لندوة وإشعار صادر عن جهة حكومية بإلغائه. بعقد ا

  في المحضر.  وثائق هناك حاجة لتضمين هذه الأوضحت كيربر أنه ليست 

  د مالحظات. ما إذا كانت هذه الوثائق هي في الواقع الوثائق التي يتحدث عنها مازن أو مجرّ أن يستوضح قال بوكير إنه يريد فقط 

  . جملتهاكيربر  كررت 

  . ذا أهميةتدّخل شارمر، محامي المدعين، بالقول إن إلغاء الفعالية قد يكون 

  قال مازن إن الوثائق عبارة عن نسخ ويمكنه تقديمها للمحكمة. 

  قال بوكير إنه يريد أيضاً الحصول على معلومات أكثر دقة حول هذه الوثائق. 

  تلقي المحكمة نظرة على الوثائق والترجمة الخاصة بها.  قالت كيربر إن على مازن أوالً أن يكمل شهادته قبل أن

وما يعرفه الجمهور عن هذه المهام. قال مازن إنه سيجيب على هذا السؤال مباشرة بعد    251تابع فيدنر سؤال مازن عن مهام الفرع  
"]. قال مازن إن عضو البرلمان  المركز[فعالية  االنتهاء من القصة حول إلغاء   قانوني  بشكل  األلماني، أوميد نوريبور كان حاضراً 

التعبير]  ورسمي السوري لإلعالم وحرية  [للمركز  الرئيسي  "المقر  عندما    2008  ، مايوأيار/  15في    " غربية فيالت  مزة  "في  " في 
دوريتان   الفرع  جاءت  الفعالية  251من  بحضور  بالحضور  عندما رفض مازن و.  وطالبتا  لهم  الم  ، السماح  إنهاء  أجبروا  ركز على 

، على الرغم من حقيقة  251من الفرع وقد صدر أحد أوامر حظر السفر ، عدة مراتسفر عليه الظر حُ قد . كما ذكر مازن أنه الفعالية
عندما أراد مازن، بضغط    2010وقعت حادثة أخرى في نهاية عام  ولم يتمكن بالتالي من زيارتهم.  وأن أطفاله كانوا في دولة أوروبية  

الذي  ن مشرفه كان خليل معتوق (الذي كان مفقوداً حتى اليوم)،  إمن أصدقائه، إعادة التسجيل في نقابة المحامين بدمشق. قال مازن  
ي  ازن كعضو، وتم تحديد يوم ليؤدّ صوتاً لصالح عودة م  15  بواقع  ت مجلس نقابة المحامين. صوّ 2010ل معه كمتدرب في عام  سجّ 

نقابة المحامين في دمشق، اعتذر رئيس هذه ا  ذكر .  القانونية  اليمين نيابة عن  اإلقليمية جهاد اللحام    لنقابةمازن أنه عند وصوله إلى 
يُسمح لمازن بالتسجيل مرة أخرى.  ، جاء إليه في اليوم السابق ليبلغه بأنه لم  دعى محمود رعدُي   251من الفرع    اً ، قائالً إن عنصرالنقابة

ل في كل  تدخّ  251واختتم بالقول إن الفرع [البرلمان] أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس الشعب   جهاد اللحام، نفس الشخص،إن  قال مازن
  قمع المعارضة وتشكيل رأي معارض.  شيء وحتى في العالقات الشخصية للناس، إضافة إلى دوره في 

. أجاب مازن أن هذا الفرع كان من أهم الفروع في محيط  251ن هذا الجواب هو وصف مازن لمهام الفرع  سأل فيدنر عّما إذا كا
وكان  مهامه االستراتيجية هي الحفاظ على األمن في دمشق والمناطق المحيطة بها، من الناحية األمنية وليس العسكرية.  كانت  دمشق.  
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في كل شيء، حتى    يتدخل   كان الفرعقتصاد والدين واألحزاب السياسية والطالب. والفرع أقسام تتحكم في جميع جوانب الحياة: اال   لدى 
  . "المنتظمة"   إضافة إلى مهامه ،[البرلمان]  في حكومة الرئيس وانتخاب مجلس الشعب

*** 

  تم وضع األصفاد في يدي إياد قبل أن يُقتاد إلى الخارج]  –[استراحة غداء 

*** 

، وسأل كيف علم مازن بذلك. قال مازن  "إذا أردتموها حرباً مفتوحة، فلتكن حرباً مفتوحة"بشار األسد:    اقتبس مازن  إلى أن  فيدنر    أشار
  . وّجهه إلى الجمهور   إنه جزء من خطاب للرئيس

ً موجه إنه يفترض أن الخطاب كان  سأل فيدنر عّما إذا كان الخطاب يتعلق بالمظاهرات. قال مازن   لمتظاهرين السلميين.ل ا

] كان حاضراً في المظاهرات وسأل عّما إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي  251إن الفرع الداخلي [  قال  مازن إلى أن  فيدنر    شارأكما  
على    ،، استدعاه الفرع الداخلي عدة مرات2011ومن أين حصل مازن على هذه المعلومات. قال مازن إنه ذكر سابقاً أنه قبل عام  

  . 2009أيلول/سبتمبر   13سبيل المثال في 

أو كيف عرف أنه كان الفرع الداخلي    عليهم  ف يسأل عن تواجد الفرع في المظاهرات وما إذا كان مازن قد تعرّ   أوضح فيدنر أنه كان
اللواء توفيق يونس هناك [في مظاهرة] أمام مجلس النواب. وأشار كذلك إلى أنه قبل    ، كانمن تجربته الشخصيةإنه  ]. قال مازن  251[

[من الفرع الداخلي]. قال مازن  العناصر  بعض    واستجوبه في مكتبه. كما استدعاه واستجوبه  مازنقد اعتقل    اللواء توفيق كان  أيام،    ثالثة
  . م ويعرف حتى أسماء بعضهملهاشكأإنه يعرف 

. أكد مازن ذلك، مضيفاً أنه شارك في جميع المظاهرات  2011أراد فيدنر معرفة ما إذا كان مازن قد انضم إلى أي مظاهرات في ربيع  
  تقريباً. 

ونقطة التحول عندما أصبح الوضع أكثر عنفاً وتم    ت التي قامت بها أجهزة المخابرات طلب فيدنر من مازن أن يصف نوع االعتداءا
رت قوات األمن المتظاهرين. وقال  أمام السفارة الليبية حيث صوّ   2011استخدام السالح. أشار مازن إلى اعتصام في شباط/فبراير  

تم القبض  و  ." خاين ياللي بيقتل شعبه" وصرخ المتظاهرون    الهراواتولكن في لحظة، أخذت قوات األمن    مازن إنه ال يعرف سبب ذلك، 
] كانت هناك دعوة لالحتجاج أمام وزارة الداخلية السورية، وتم  2011مارس [آذار/  16في  و على بعض األشخاص لكن أغلبهم هرب.  

دقيقة، لم يكن هناك رد فعل من قوات األمن،    15قال مازن إنه خالل أول    ع. اإلعالن مسبقاً عن الوقت والمكان، وبدأ الناس في التجم
ً   "وات األمن ومزقت الصور واعتدت "علينالكن لحظة رفع صور المعتقلين، نشطت ق ً محض  بالضرب. وأضاف أن الضرب كان عذابا ،  ا

هو نفسه  قال مازن إنه و ض للضرب بالهراوات. رّ الفلسفة في جامعة دمشق، تع أساتذة وأشار إلى أن الدكتور الطيب تزيني، أحد أمهر 
المنطقة الجنوبية التابع    قل المعتقلون إلى فرعوضربوه بعمود إنارة. وُن   دكتوربال  سه عندما أمسك اثنان من العناصركان ينزف من رأ

قال مازن    لشعبة العسكرية.  العباسيين. وحاولت  إنه  المخابرات  المرة في ساحة  آخر، هذه  كانت هناك محاولة العتصام  أشهر  بعد 
  من دوما. قال مازن إنه شارك أيضاً في المظاهرة، حيث تم إطالق الرصاص الحي.   الوصول إلى هناكمجموعة كبيرة من المتظاهرين  

  يران/يونيو. أراد فيدنر معرفة الشهر بالضبط. قال مازن إنه يعتقد أن ذلك حدث في حز

إذا كان   قد أصيب سأل فيدنر  البعض أصيب برصاصةأكّ فبالرصاص.    أحد  بل د مازن أن  الواقعة، في  ووبعضهم مات.    ،  بعد هذه 
  4. ثالث سنوات ونصفلمدة  إنه اعتُقل ، قال مازن2012 فبراير/ شباط

قد حدث مرة أخرى. قال  ذلك  أراد فيدنر معرفة ما إذا كانت هذه هي أول مواجهة لمازن مع األسلحة النارية في مظاهرة وما إذا كان  
، بينما شارك في  اهرة تراجعت مشاركته في المظاهراتمازن إنها المرة الوحيدة التي تعرض فيها للذخيرة الحية، ولكن بعد تلك المظ

  ظاهرات تقريباً في دمشق والمنطقة المحيطة بها. م ] في جميع ال2011مارس [آذار/شباط/فبراير والمرحلة األولى في 

في    لكندمشق. والتي شهدتها  سأل فيدنر عّما إذا لم يكن هناك إطالق نار في ذلك الوقت. قال مازن على األقل ليس في المظاهرات  
  . حاضراً هناكلم يكن لكنه  حاالت إطالق نار على سبيل المثال، كان هناك ،درعا

 

  بدالً من سنوات.  ثالثة أشهر ونصف تمت ترجمتها على أنها  مالحظة من مراقب المحاكمة:   4
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أراد فيدنر أن يعرف متى بدأ استخدام األسلحة [ضد المتظاهرين] ومن أي فترة زمنية حدث ذلك بشكل منتظم. قال مازن إنه في وقت  
الحق كانت هناك أطراف أخرى. على سبيل المثال، في جسر الشغور، كان هناك إطالق نار من قبل مجموعات أخرى على مبنى  

  أمني.

ً . قال مازن إن طرفهم من بادر بإطالق النار  ثوار" ال" قوات األمن أم   ت ما إذا كان أن يستوضح  يدنر  أراد ف هو    آخر ال يستطيع تحديده  ا
  ]. بإطالق النار [  قوات] األمنخاللها [واستجابت . ووقعت اشتباكات أمام المبنى من بادر بإطالق النار

إنه  على سبيل المثال. قال مازن    نواستخدمت الذخيرة الحية: الشرطة أو الجيش أو مدني أراد فيدنر معرفة من كانت قوات األمن التي  
ف  ، تعرّ يأساسوبشكل  .  مف عليهفي مواقع معينة، وبالتالي، تمكنوا من رؤية العناصر والتعرّ   اتاالعتصام  كانت ،  فبراير/ في شباط

شخاص الذين تمكن من  وأضاف مازن أن عدداً قليالً فقط من األ ة.  الجّب   فرع   – واألمن السياسي    251أشخاص من الفرع  هوية  على  
العسكرية. و  شعبة من    التعّرف على هويتهم كانوا  استُ   لكنالمخابرات  التي  المظاهرات  يتمكن من  في  لم  الحية،  الذخيرة  فيها  خدمت 

  ع مخابرات. و كانوا خليطاً من قوات عسكرية وفرحيث ف على أفراد معينين. التعرّ 

  يقبضوا عليه ولم  ،مع ذلك القسم". قال مازن إنه ليس لديه خبرة شخصية 40ما إذا كان مازن على دراية بمصطلح "القسم سأل فيدنر 
مركز توثيق  من خالل عمله في توثيق االنتهاكات ومن خالل زمالئه في المركز [أصبح على دراية به  في مرافقهم. إال أنه   ولم يُعتقل
  . هذا القسمم من قبل ] الذين تم اعتقالهاالنتهاكات

ويرأسه العقيد (وربما    251ومهامه. قال مازن إنه يعلم أنه جزء من الفرع    40أراد فيدنر أن يعرف بالضبط ما يعرفه مازن عن القسم  
  . القسم  هناك أهمية أكبر لذلك كانت بسبب العالقة بينه وبين بشار األسد، والحقاً العميد) حافظ مخلوف. 

(أو قسم المدينة (دمشق)) هي    40  هام القسم ن مإ  ، علمه  على حدّ   ،. قال مازن40  تحديد هذه األهمية ومهام القسم  مازنطلب فيدنر من  
  ل تدخّ   فقد   سه،أري خلوف  حافظ ملكن بما أن  وعن منطقة جغرافية معينة.    كان مسؤوالً   40  قسم، إال أن ال251جزء من مهام الفرع  

  ]. معامالتهمرجال األعمال وصفقاتهم [في تدّخل  في تكليف الوزراء و قسمال

  . 251ضمن مهام الفرع من . قال مازن إن مهامه كانت 40القسم  يجيب على سؤاله حول الغرض من القال فيدنر إن هذا 

  من قبل. نفى مازن أن يكون هذا هو الحال.  اين إلى يمينه ويخبره ما إذا كان قد التقى بهمطلب فيدنر من مازن أن ينظر إلى المتهمَ 

أشار فيدنر إلى أن مازن ذكر في مقابلته مع الشرطة األلمانية أشياء مروعة بشأن اعتقاله، لكن هذه األمور لم تحدث في الخطيب. سأل  
  . ذلك د مازنأكّ ففيدنر إذا كان هذا صحيحاً. 

المخابرات العسكرية.    ] التابع لشعبة227[قل في البداية في فرع المنطقة  ه اعتُ كن اعتقاله. قال مازن إن امأطلب فيدنر من مازن أن يذكر  
  المخابرات الجوية وكان في البداية في [فرع]  ونصف  سنوات    لثالث، أما االعتقال الثالث فقد استمر  215كان اعتقاله الثاني في الفرع  و

  المركزي.  التحقيق فرع  – وأمن الدولة  المخابرات الجوية ع] وفرأحد  [في  ذلك  وبعدبمطار المزة، ثم في الفرقة الرابعة، 

المزة،   في مطار  للتعذيب  تعرض  إنه  قال مازن  للتعذيب.  تعرض مازن  أين  يعرف  أن  فيدنر  الرابعة،  وفي  أراد  إدارة  وفي  الفرقة 
  التحقيق المركزي.  فرع – وأمن الدولة  الجوية  المخابرات

  لى الوثائق التي ذكرها مازن سابقاً.أرادت القاضي كيربر اآلن إلقاء نظرة ع

اإلذن    ت المزة. وتضمن ب إلى المركز الثقافي العربي    ت موجهة ، وكان 311رقم  ، وثيقة  من وزارة الثقافةهي  الوثيقة األولى  إن  مازن  قال  
ي مدير  مازن. وتحمل الوثيقة توقيَع   كانت من تنظيمو  ،2008  ،أغسطسآب/  25باستضافة ندوة حول "الصحافة وحرية التعبير" في  

  المركز الثقافي نجيب السوسي ومساعد وزير الثقافة محمد تركي السيد. 

  . ذلك د المترجم طلبت كيربر من المترجم تأكيد ذلك. فأكّ 

  تواصل قمع حرية التعبير". قال مازن إن الوثيقة الثانية هي إعالن صحفي من لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان بعنوان "السلطات السورية  

 ً ً   أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت هذه الوثيقة مرتبطة بالوثيقة األولى. قال مازن إنه كان إعالنا   ندوة. البشأن إلغاء  صحفيا

  سألت كيربر المترجم عّما إذا كان يمكنه تأكيد ذلك. فأّكد المترجم ذلك. 
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ً أرادت كيربر معرفة ما إذا كان حظر الفعالية مكتو تحدث  كان ي الصحفي    إن اإلعالن  ياً فقط. قال مازنحدث شفوأنه  في وثيقة أم    باً أيضا
  عن الحظر. 

  استجواب من قبل المّدعي العام 

  أنور. عن ين في سوريا. قال مازن إنه سمع معرفة ما إذا كان مازن قد سمع عن أحد المتهمَ  كلينجه عي أراد المدّ 

  . 251عّما سمعه مازن. قال مازن إن أنور كان رئيس وحدة التحقيق في الفرع  كلينجهسأل 

قلوا في قسم  هناك أو عن أنور. قال مازن إنه كان لديه زمالء اعتُ   األوضاععن  له شيء  عّما إذا كان مازن قد سمع أو قيل    كلينجهسأل  
  . االنتهاكات] مركز توثيقمركز التوثيق [من خالل  251الفرع  إضافية عنلديه معرفة كما أن . 251بالفرع  التحقيق

  . 2011مارس آذار/أم بعده. قال مازن إن ذلك حدث بعد  2011آذار/مارس شهر أن يعرف ما إذا كان ذلك قبل  كلينجه أراد 

]،  2011عّما قاله زمالء مازن عن ظروف االعتقال. قال مازن خالل المرحلة األولى في آذار/مارس ونيسان/أبريل [  كلينجهسأل  
بعد نيسان/أبريل، أبلغوا عن مزيد من التعذيب وأعداد أكبر  ودوالب وسوء المعاملة بشكل عام. السيما وال  تحدثوا عن أساليب التعذيب،

  مالؤه بدأوا في توثيق حاالت الموت تحت التعذيب. معتقلين]. قال مازن إنه وزمن ال[

. فأّكد مازن  2012و  2011بين عامي    251عّما إذا كان مازن يعرف أسماء أشخاص ماتوا تحت التعذيب في الفرع    كلينجهسأل  
  ذلك. 

ً من مازن تقديم هذه األسماء. وقدّ   كلينجهطلب   .  [تم حجب االسم/ معلومات] حد الضحايا،  أ نه يحتوي على وثائق تخص  إيقول    م مازن ملفا
يتضمن   الفرع  حيث  العسكري  ، 251الملف: شهادة منشق من  ه  وتسجيل فيديو من شقيق الضحية موجّ   ، وشهادة من مشفى حرستا 

تظهر هذه الوثائق  و.  251توفي أثناء وجوده في الفرع   [تم حجب االسم/ معلومات]. تشير جميع المواد إلى أن  تسللمحكمة في كوبلن 
  وهي للمحكمة. وأضاف مازن أن الوثائق ترجمت إلى األلمانية للمحكمة.  لعهدة] ا[سلسلة  5الحيازة أيضاً سلسلة 

  6". القيادة سلسلة " والتي يمكن ترجمتها أيضاً على أنها "ذكر "سلسلة الحيازة ، إلى أن مازنأوميشينأشارت محامية المّدعي، د. 

أسماء  تتضمن األولى أن يعرف بالضبط ما تظهره الوثائق ومن أين حصل عليها مازن. قال مازن إنه أحضر عدة وثائق،  كلينجه أراد 
  شخصاً يعملون هناك. 93والهيكل اإلداري باإلضافة إلى أسماء  251قادة من الفرع 

المركز السوري  من قبل قسم التقاضي في    اوإتاحته  اتم إعداده  قد   أن يعرف من أين حصل مازن على الوثيقة. قال مازن إنه  كلينجهأراد  
) ومواد  251من الفرع    عنصرانمنشقين (  عناصروكذلك قسم مركز توثيق االنتهاكات، باستخدام شهادات    لإلعالم وحرية التعبير

  ترجمتها إلى األلمانية.  تالمنهجية واألسماء وتم تتضمن الوثيقة ومفتوحة المصدر. 

أن    ذلك، وأضاف   د مازنأكّ فإلى أن الوثيقة بالتالي ليست أصلية من أجهزة المخابرات لكنها من إعداد منظمة مازن.    كلينجه خلص  
ً   بناء على المعلومات المتوفرة.السوري لإلعالم وحرية التعبير  الوثيقة أعدت في المركز   أن الوثيقة الثانية تتعلق بالمعتقل   وتابع موضحا

ً   مشفى وتحتوي على شهادة من   [تم حجب االسم/ معلومات]  ر هذه الوثيقة أيضاً  توّف ومن الفرع.    حرستا تشير إلى وصول المعتقل ميتا
اها من أحد  بناًء على المعلومات التي تلّق . قال مازن إن هناك أيضاً شهادة من شقيق المعتقل، الذي يقول إنه  هي موثقة والحيازة   ة سلسل

  . 251توفي شقيقه في الفرع فقد العاملين في الفرع،  

  مشفى وفي في الفرع أو في  ما إذا كان الشخص قد تُ   أن يستوضحكان لدى محامي المّدعي، شارمر، سؤال بخصوص الترجمة وأراد  
ً كان  حرستا. قال مازن إن الشخص    حرستا.   مشفى عندما وصل إلى  وصل ميتا

  عن . قال مازن إنها نسخة  ا ى حرستا أصلية أم نسخة أم ملخصشفمتسائالً عّما إذا كانت الشهادة من م  كلينجه واصل المدعي العام  
  عليها.  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبيرتشير إلى كيفية حصول  الحيازة األصل، مضيفاً أن سلسلة 

 

 chain ofليزية]: " ج مازن [باإلنمعنى المصطلح العربي "سلسلة الحيازة". قال  عن مازن: سأل المترجم مراقب المحاكمةمالحظة من  5
custodyمازن إفادةالمصطلح عندما ترجم قد ترجم المترجم  كن". ولم ي .  

 مازن امهي قدّ سلسلة القيادة" التكان "  أوميشينإليه   تألن ما أشار  ، المحاكمة: يبدو أن هذه الترجمة سببت اللبس فيما بعد مراقب مالحظة من  6
ً كوثيقة منفصلة أيض اً الحق   . ا
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شهادة شقيق الضحية. قال مازن إن شهادة األخ موثقة في شريط فيديو وهي رسالة موجهة إلى  م تقديم  ت أن يعرف كيف    كلينجه أراد  
  في المحكمة.  تهشهادلإلدالء ب موجود حالياً في اليونان وعلى استعداد وإنه المحكمة".  عدالة "

. تم نقله وتمت  2012  آب/أغسطس،  27في    مشفى متى مات الشخص. قال مازن، بحسب الشهادة، كان قد وصل إلى ال  كلينجه سأل  
] الكهربائية  بالصدمات  الصعق  إلى  باإلضافة  إجراءات طبية إلنعاشه  الكهربائيةمحاولة عمل  الصدمات  لم  جهاز  لكن  تكن هناك  ]، 

  . استجابة

من خالل الشكوى من أنه ال ينبغي مناقشة الوثائق في الوقت الحالي خالل جلسة عامة وأن    ،أنورعن  دفاع  المحامي  بوكير،  تدّخل  
بالضبط وكيف    الواضح من أين أتت الوثائق وما هو مضمونهاغير مقبولة ألنه ليس من    بشأن الوثائق  كلينجهالتي طرحها  سئلة  األ

  حصل عليها مازن. 

الوثائق، فقد قام مازن والمركز السوري لإلعالم وحرية التعبير بجمع المعلومات،    نه لم يكن يعرف عنإ  كلينجه قال المّدعي العام  
  الرئيسية العلنية.  المرافعة وينبغي عرض الوثائق في 

نسخة  مقابلة مازن مع الشرطة األلمانية (باإلضافة إلى  محضر    نسخة من  على  أن أطراف القضية حصلوا  طلب بوكير استراحة، معتبراً 
ً ن  االطرفحصل عليه  مقابلة من اليوم السابق الذي  محضر  من   .  لهذا اليوم   "آت مفاجال صندوق"   عنأحد يعلم    م يكن) اليوم فقط ولمسبقا
سئلة على وثائق اليوم  أديه أي  يس للإنه  ير  ، قبل مناقشتها في جلسة استماع. قال بوكينبغي توفيرها أوالً   وكان   ثقيلة وثائق  إن تلك  قال  
اللحظةطلب عقد جلسة إضافية،  ي   هولكن  بمثابة  ،  ألنه في هذه  المعلومة من شخص آلخر لعبة  ال"ستكون األمور  نقل  يتم فيها  "  التي 
  ". صندوق المفاجآت و"

، أوضح  حضَرينفيما يتعلق بالمَ معه اليوم. الذي أحضره مازن ما أن يشرح ثبوتية، ولذلك ينبغي تكون أدلة ن المواد ربما إ كلينجه قال 
إلى ملف القضية، ألنه    2017  ،يوليوتموز/  30محضر  ولم يتم إضافة  ،  2017،  تموز/يوليو  29هو  األول  حَضر  أن تاريخ المَ   كلينجه

  7. هيكلي  تحقيقلم يكن سوى جزء من 

  وليسدعي لتقديم لمحة عامة ، ولكن مازن استُ تهم أحداً ي نه ال  إ الً ئ حاول محامي المدعي، شارمر، أن يقول شيئاً عندما قاطعه بوكير قا
  قراءة من وثائق محددة. لل

، وهو أمر يمكن  محتوى الوثائق الجديدة] الموصوفمحتوى [الأراد الحصول على    كلينجه عي العام  المحكمة كيربر إن المدّ قالت رئيسة  
  ولن يتم التطرق إليها غداً بالتأكيد، ولكن يمكن استدعاء الشاهد مرة أخرى.  مازن في السجل  ائق وث وضع مه. لذلك سيتم فهّ ت 

مرة  مازن  الوثائق ثم يمكن استدعاء    بشأنبالفعل أصل الوثائق، ينبغي أن يطرح القضاة أسئلتهم  أوضح    كلينجهاقترح شارمر أنه بما أن  
  . اأسئلتهطرح من  ألطراف األخرى ا تتمكنأخرى حتى 

مازن  سألت كيربر مازن عما يريد بالضبط أن يسلّمه للمحكمة، وكم عدد الوثائق التي بحوزته وطلبت منه أن يقّدم وصفاً موجزاً. قال  
  إنه يود تقديم تسعة ملفات: 

 [التسلسل الهرمي]   سلسلة القيادة . 1
 حرستا   مشفىشهادة وفاة من  . 2
 حرستا   مشفىشهادة وفاة من  . 3
 الهالل األحمر  مشفىشهادة وفاة من  . 4
حرستا حول   مشفىبخصوص تضارب بين قسم التحقيق بالفرع وقسم الطب الشرعي في  251مذكرة اطالع لرئيس الفرع  . 5

 جثث معتقلين
 مستودع الجثث وعدد الجثث. في ادات برّ ال، والذي يتضمن عدد 251من صفحتين حول الوفيات داخل الفرع جدول  . 6
 مواقع أربع مقابر جماعية  . 7
. يبدو أنه كان موظفاً  251سلسلة برقيات بين الفروع األمنية واإلدارة المركزية بخصوص معتقل توفي في الحجز في الفرع   . 8

في وزارة النفط. كما تتضمن البرقيات وصفاً العتقاله ووفاته في الفرع واقتراح نقله إلى الشرطة العسكرية ودفنه في مكان  
إلدارة المركزية في دمشق التي وافقت على اإلجراء المقترح وطلبت إخطار مكتب  ا  تتضمن السلسلة أيضاً ردّ ومعروف.  

 

يقوم المدعي العام االتحادي األلماني بإجراء ما يسمى "بالتحقيق الهيكلي"    ، 2014المحاكمة: منذ عام  مراقب مالحظة من  7
)Strukturermittlungsverfahren دثةهذا التحقيق ال يتعلق بقضية معينة أو حا وإن. 2011) في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام  

  محددة.  قضايا بعد ذلك في  محددة ولكنه يهدف إلى جمع األدلة في سياق أكبر والتي يمكن استخدامها
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موظفاً في وزارة النفط. تصف هذه المراسالت كيف يتحول معتقل سلمي إلى إحدى صور  كان  الشخص    ألناألمن الوطني،  
 قيصر. 

 من ملفات قيصر.  251صور لمعتقلين ماتوا في الفرع   )103مائة وثالث ( . 9

الوثائق    وتتضمن جميع.  ورتبهم  المتورطين  ات ادي ن جميع الوثائق ترجمت إلى األلمانية، وتشير إلى وجود سلسلة القأضاف مازن أ
عمل  ي أن المركز  ب ظهر  تُ ]  المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، هناك نسخة من رخصة المركز [. وأخيراً الحيازة  سلسلةاألخرى  

  . 2004منذ عام  ،وجمع األدلة ،وتوثيق االنتهاكاتعلى مكافحة اإلفالت من العقاب، 

  إنها نسخ للمحكمة.  بحاجة إلى استعادة الوثائق. فأجاب مازن بالنفي، قائالً مازن سألت القاضي كيربر عما إذا كان 

المحضر. ومضت لتسأل مازن عن محتوى القرص المدمج  وثيقة تمت إضافتها رسمياً إلى   12أعلنت كيربر أنها استلمت ما مجموعه 
  : يشمل إنه مه. قال مازن الذي قدّ 

 وأسماء الموظفين 251الهيكل التنظيمي للفرع  . 1
 للمحكمة مترجمة باللغة األلمانية.  [تم حجب االسم/ معلومات] رسالة مسجلة بتقنية الفيديو من شقيق المعتقل  . 2
 من صور قيصر  103 . 3

  . ن من المساعدة في تقييم الوثائقدقيقة، حتى يتمكن المترجمو 15مدة استراحة لب كيربر  أمرت

القاضي كيربر السؤال إلى مازن، الذي    ت أنور، معرفة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الوثائق. أحالالدفاع عن  ، محامي  بوكيرأراد  
م وثائق أخرى إلى "محاكم أخرى"  قدّ فقد  وثائق، ولكن فيما يتعلق بقضايا أخرى،  ال   كانت هذه كل  بأنه فيما يتعلق بهذه القضية بالذات،  ردّ 

 . ]IIIMاآللية الدولية المحايدة والمستقلة [ مثل 

***  

 دقيقة]   15[استراحة لمدة 

*** 

مواصلة الجلسة كما هو مخطط في البداية   ت عّما إذا كان لدى أي شخص تعليقات على الوثائق واقترح  طراف سألت القاضي كيربر األ
  وفي حالة ظهور أسئلة حول الوثائق، يمكن استدعاء مازن مرة أخرى. 

استخدام   أ بد متىل حديثه مشيراً إلى أن مازن ذكر أنه قد تم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في درعا وسأ   كلينجهتابع المدعي 
ض فيها هو نفسه لألسلحة النارية كانت في  . قال مازن إن المرة األولى التي تعرّ 2011األسلحة النارية خالل المظاهرات في عام  

اهرين  ق فيها إطالق النار على المتظالمرة األولى التي وثّ   لكنمحاولة االعتصام في ساحة العباسيين عندما أراد الناس القدوم من دوما. و
آذار/مارس. قال مازن إنه تحدث عن ذلك علناً على شاشة التلفزيون    18في  كانت  من خالل المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير  

  آذار/مارس.  22ونتيجة لذلك، تم اعتقاله في 

  . قال مازن في درعا. تم فيه إطالق النار على المتظاهرين ألول مرةالذي مكان العن  كلينجهسأل 

ً م خدِ ستُ اا إذا كانت األسلحة النارية بالذخيرة الحية عمّ  كلينجهسأل  ق أي شيء. قال مازن  وثّ قد بشكل منتظم وما إذا كان مازن  ت الحقا
ً "طبيعي   وبعد ذلك في ريف دمشق. ثم أصبح األمر إن أول إطالق نار على المتظاهرين تم توثيقه في درعا،   واعتباراً  يومي.    بشكل"  ا

  بتوثيق االنتهاكات في قاعدة بيانات.  بدأواأبريل، نيسان/من 

متى أصبح [استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين] يومياً. قال مازن إن ذلك حدث بشكل رئيسي في مناطق خارج دمشق،    كلينجه سأل  
في  والجمعة.  في أيام ن على وجه التحديد قوا إطالق النار على المتظاهري ه وثّ وقال إنه وزمالءعلى سبيل المثال في درعا ثم في دوما. 

  سع نطاق إطالق النار. ، ومع مرور األيام، اتّ أبريل /في نيسانألول مرة قوا إطالق النار على المتظاهرين حمص، وثّ 

  . فأّكد مازن ذلك. ]CCMCخلية إدارة األزمة [   أن يعرف ما إذا كان مازن قد سمع عن كلينجه أراد 
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عّما كان مازن يعرفه عنها. قال مازن إنه ليس لديه معلومات مباشرة، لكنه وزمالؤه كانوا يسمعون أنه تم إنشاء وحدة من   كلينجه سأل 
وحدة إدارة األزمات وتضم مجموعة من كبار الضباط. وأشار إلى أنه في وقت الحق، عندما كان في السجن، وقع انفجار ومات بعض  

  الضباط. 

م المظاهرات وعدم القدرة على السيطرة عليها، تم تأسيس هذه الوحدة  ]. قال مازن إنه مع تقدّ CCMCتأسست [متى ولماذا    كلينجه سأل  
ظاهرات بالوسائل العسكرية  م بقمع اللها  ح  مِ العادية". وسُ   الهيئاتأكثر من "أنها تتمتع بصالحيات    كأداة للتعامل مع المظاهرات. كما سمع

  وإجراء المفاوضات والمشاورات. 

إن بعضCCMCمازن عن أعضاء    كلينجه   سأل  قال مازن  الحسن  .  البارزة هم: جميل  علي مملوك  و،  وآصف شوكت،  األسماء 
  الدفاع والداخلية.  ي وزيرَ باإلضافة إلى  

فقد سمع  . قال مازن إنه سمع عنها ولكن ليس لديه دليل. CCMCعّما إذا كان مازن لديه معرفة بمراسيم محددة تتعلق بـ  كلينجهسأل  
  فقط ما كان يتم تداوله بشكل عام. 

لعنف والحسم  ل  مؤّيدة. قال مازن إنه سمع شائعات بوجود حركتين داخل الخلية: واحدة  رفة ما يقال بشكل عام عن الخليةمع  كلينجه أراد  
  هذه الحركة.  من أنصاركان آصف شوكت  ولعمل العسكري والسياسي المشترك،  مؤّيدة ل ى خرالعسكري، بقيادة جميل الحسن. واأل 

  استجواب من قبل محامي الدفاع 

عن  سأل مازن  ف " وترجمته األلمانية.  لتباس المحيط بمصطلح "سلسلة الحيازة بعض اال  توضيحأراد بوكير، محامي الدفاع عن أنور،  
المصطلح اإلنجليزي  الحيازة" وشعر أنه لم يُترجم جيداً. لهذا السبب استخدم    قصده. أوضح مازن أنه هو نفسه استخدم مصطلح "سلسلة

“chain of custody” .  

]، استخدموا منهجية  VDCفي مركز توثيق االنتهاكات [   أراد بوكير أن يعرف ما كان يعنيه بذلك. قال مازن إنه خالل عملهم، وتحديداً 
وصل  تشرح كيف    لكل دليل،   ة خاص   صيغة يكون لديهم    ،عادةفي ال خاصة لحفظ األدلة وأخذ شهادات الشهود بخصوص أدلة معينة.  

  إلى المركز. يل الدل

ع األدلة.  لق بتتّب يتعاألمر "، كان الحيازة ة عندما تحدث عن "سلسلإنه تساءل بوكير عّما إذا كان مازن يعني "سلسلة القيادة". قال مازن  
  ". 251في الفرع   والرتب سلسلة القيادةب " تتعلقكانت إحدى الوثائق في الواقع  لكنو

، ولكن  285من إدارة المخابرات العامة ولكن في الفرع  251أراد بوكير معرفة ما إذا كان صحيحاً أن مازن لم يُعتقل أبداً في الفرع  
التحقيق    فرع  – (أمن الدولة    285. تم نقله من [سجن] عدرا إلى الفرع  251. قال مازن إنه لم يُعتقل في الفرع  2015ليس قبل عام  

  . 2015مايو أيار/في المركزي) 

معرفة ما إذا كان مازن نفسه أو    وأراد   2011أبريل  نيسان/أشار بوكير إلى أن مازن ذكر أنهم بدأوا في توثيق حاالت التعذيب بعد  
أكبر من قدرة    كانت  أبريل، أدركوا أن عدد االنتهاكاتنيسان/في التوثيق. أوضح مازن أنه ابتداًء من    آخرون قد شاركوا   أشخاص
المركز السوري  ] كأحد مشاريع  VDC]، لذلك قاموا بتأسيس مركز توثيق االنتهاكات [كز السوري لإلعالم وحرية التعبيرالمرالمركز [

، الذي توفي  وأيهم غزولمع مجموعة كبيرة من الموظفين منهم رزان زيتونة   كان مشاركاً فيه. وقال مازن إنه لإلعالم وحرية التعبير
  دلة اليوم من قبل أعضاء مشروع التقاضي االستراتيجي. األتم تجميع وي تحت التعذيب وهو موجود في إحدى صور قيصر.  

سأل بوكير عّما إذا كان مازن قد شارك شخصياً في التوثيق. فأّكد مازن ذلك، مضيفاً أنه يدير المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير  
  وكال المشروعين.

وضح بوكير أنه يعلم أن مازن هو رئيس المركز والمشروعين، ولكن سؤاله هو ما إذا كان مازن قد شارك بشكل مباشر في تجميع  أ
  إحدى هذه الوثائق. طلب مازن توضيح ما عناه بوكير بقوله "التدخل المباشر". 

كان قد شارك في إنشاء هذه القائمة أم أنه حصل على   أوضح بوكير أنه من بين الوثائق يبدو أن هناك قائمة أسماء. سأل مازن عّما إذا
منهجية إنشاء هذه القائمة مرفقة  وأن    251مساعدة. قال مازن إن هناك قائمة واحدة من األسماء تشير إلى "سلسلة القيادة" في الفرع  

  بها أيضاً. 
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ة. قال مازن إن السؤال معّقد للغاية، وربما إذا ألقى  قال بوكير إنه يريد ببساطة أن يعرف ما إذا كان مازن هو من قام بتجميع القائم
  بوكير نظرة على الوثيقة، فسيصبح األمر أكثر وضوحاً له. 

سأل بوكير مرة أخرى عّما إذا كان مازن قد شارك في تجميع القائمة. قال مازن إن بوكير يمكنه العثور على توقيعه على الوثائق التي  
  عمل عليها مازن، من بين آخرين. 

أراد بوكير أن يعرف سبب إحضار مازن هذه الوثائق إلى جلسة االستماع اليوم ولكن ليس إلى جلسة االستماع التي أجرتها معه الشرطة  
ذا أهمية،    251األلمانية. قال مازن إنه وقت جلسة االستماع مع الشرطة، كان الموضوع هو اعتقاله الشخصي. وبالتالي لم يكن الفرع  

  م استدعاؤه لهذا السبب بالذات. بينما "اليوم"، ت 

كان يعرف كيف تم إنشاؤها. قال مازن إن الصور متوفرة    وما إذاواصل بوكير في طرح أسئلة تقنية على مازن حول ملفات قيصر،  
وفقاً لتصريحات قيصر [المصور]، تم التقاط الصور من  إنه  بالقرص المضغوط. قال    ◌ً أيضا  رفق المصدر مهذا  ، وعلى مصدر مفتوح

  . 2013في عام  ه حتى انشقاق 2011ام ع

، حيث أنها ذات أهمية خاصة في  2012و  2011أراد بوكير معرفة ما إذا كان مازن يعرف عدد الصور التي تم التقاطها في عامي  
ليل  مازن إن السؤال شرعي، لكنه ال يستطيع تقديم إطار زمني. سيكون من الممكن توفير إطار زمني من خالل تحقال  هذه القضية.  

  البيانات الوصفية لكل ملف. 

، كما ذكر للتو. فأجاب بوكير أن ملف القضية  2011وسأل بوكير كيف يعرف أنه ال يوجد سوى ملف واحد من عام    كلينجهل  تدخّ 
د بوكير، موضحاً أن هذا هو  أكّ فأن هذا ليس إال الحالة الراهنة للمعرفة.    كلينجه. أوضح  2011يتضمن صورة واحدة فقط من عام  

سبب رغبته في سؤال مازن عّما إذا كان يعرف أي شيء آخر. قال مازن إنه ال يمكنه اإلجابة على هذا السؤال واقترح طلب المساعدة  
  زن ال يستطيع اإلجابة على السؤال". ن ماأمن الخبراء. خلص بوكير إلى أنه أصبح لديه اآلن إجابة على سؤاله: " 

ة  ب مازن عن النظام المدرسي في سوريا وعن سيطرة حافظ األسد على األطفال (منظمة شبي   عن إياد،دفاع  المحامي  شوستر،  سأل  
ً  وطلب من مازن تقديم المزيد من المعلومات في هذا الصدد. قال مازن إن هذا النظام ال يزال  ،تابعة لحزب البعث)الالثورة   حتى    قائما

وإن المنظمة األولى  مرتبطة بحزب البعث.    منظمات رديفة . هناك مفهوم "المنظمات الشعبية" وبحسب تعريفها، فهي  في سوريا  اليوم
، هناك 18  فوقو سنة.    18و   12سنة. ثم منظمة "شبيبة الثورة" للفئة العمرية بين    12و  6لألطفال بين    "طالئع البعث "منظمة    يه

  . عاهد"االتحاد الوطني لطلبة سوريا" الذي يضم طالب الجامعات والم

سأل شوستر عّما إذا كانت العضوية في منظمة "طالئع البعث" إلزامية. فأّكد مازن ذلك، موضحاً أنها إلزامية ألن األطفال في سن  
ة في كلتا  إلزامي والعضوية  الثورة"،    ةب ي األمر نفسه ينطبق على "شب وببساطة ال يُسألون،  و  االبتدائي  السادسة يكونون في الصف األول

  "االتحاد الوطني لطلبة سوريا". نفسه ينطبق على األمر مازن إن "تلقائية". قال تكون العضوية  وبالتالي  المنظمتين

ن هذه  إأراد شوستر أن يعرف ما إذا كان ذلك بمثابة نوع من التلقين السياسي أو ما هو الغرض من تلك المنظمات الشبابية. قال مازن 
تستخدم نفس األسلوب: كوريا الشمالية وروسيا    ]الشمولية التوتاليتارية [األنظمة  حيث أن  ليست فريدة من نوعها.   ، في رأيه،الممارسة

يمكن للمرء أن  وبعد ذلك.    استنساخهاالشمولية. إنها منظمات سياسية بمعنى أن األطفال يتم تلقينهم أيديولوجيات يتم    وجميع األنظمة
سنوات    6بقيت معه لمدة  دراسية  يرى هذا في المناهج الدراسية أو في األغاني أو في مناهج التربية الوطنية االشتراكية، وهي مادة  

هذا  ج عن قيم ومبادئ حزب البعث. قال مازن إن  ايتحدث المنهو.  تلك المادة   في ذلك االمتحانات في  [بدءاً من الصف السابع]، بما
  عندما تخصص في القانون الدولي العام.  ،حتى في الجامعة، في كلية الحقوق الموضوع كان حاضراً 

  مساء.  03:40ُرفِعت الجلسة الساعة 

ً  09:30الساعة  2020أيلول/سبتمبر،  16سيكون يوم المحاكمة التالي في   . صباحا
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  2020أيلول/سبتمبر،  16  – اليوم الثالث والثالثون للمحاكمة 

ً   09:30في الساعة  بدأت الجلسة  ً  14بحضور حوالي  صباحا   وسائل اإلعالم.  ن منممثلي  ثالثةو شخصا

المدعيان   العام  المدعي د.    حضروهافركامب.    كلينجه مثّل االدعاء  يكن محامي  لم  المدعي محمد.  المحامي روثمان كبديل لمحامي 
  . كروكر حاضراً 

ً   أنور محامي الدفاع عن أنور، إنه يريد إعطاء  بوكير،  قال   عليه. ثم تم إعطاء    تي وافق ضه على القاضي كيربر الت وعرَ   تقويماً فارغا
  . نورالتقويم أل

  مواصلة شهادة مازن درويش 

  دعاء العام استجواب من قبل اال 

  أبريل /، وفي وقت الحق، في نيسانمارس/آذار 18إلى أنه تم توثيق استخدام األسلحة النارية في درعا يوم  كلينجه العام عي أشار المدّ 
من مازن تقديم المزيد من الشرح حول ذلك. قال مازن إنه مع بداية    كلينجه، تم استخدام األسلحة النارية في دوما أيضاً. طلب  2011

بدأت حركات  والمظاهرات في دمشق ثم في درعا بدأت األخبار تنتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات اإلعالمية األخرى.  
ً ". وأوضح أنه على وجه الخصوص في د ياتتنسيقالالشباب في التواصل والتجمع تحت عنوان " شكل من أشكال    وما، كان هناك تاريخيا

استخدام األسلحة  باإلضافة إلى  الحركة السياسية. انطلقت المظاهرات للتضامن مع درعا، خصوصاً بعد حصار القوات السورية لدرعا،  
زن إن الشعارات  ظاهرات بعد صالة الجمعة خاصة أمام جامع دوما الكبير. قال مامتحدث الكانت  النارية ضد المتظاهرين. وعادة ما 

  إلى مقتل أكثر من شخص.   ت إطالق نار أد حادثة  ر كذلك  تظهر تضامناً مع درعا. وتذكّ كانت  هي نفس الشعارات السلمية، والتي  كانت  

المتظاهرون  أبريل. بدأ في أحد أيام الجمعة عندما "سقط"  نيسان/تصاعد في بداية    إن الوضع  حدث ذلك. قال مازن  متى  كلينجه سأل  
جثثاً كثيرة. وبحسب مازن، كان هناك تداخل    العديد من المتظاهرين وأخذوا معهم  اعتقلت قوات األمنذلك،  لوا]. وفي يوم الجمعة  ِت [قُ 

ظاهرات]. كما قال مازن إنه تم اإلفراج عن بعض المعتقلين وتم تسليم الجثث  م على ال  ردّ البين المستويين السياسي والعسكري [في  
. لكن  ةري من بين شروط الحكومة [لتسليم الجثث] أن الجنازة يجب أن تتم بسرعة مع إجراءات قصوكان  تم جمعها] إلى العائالت.    [التي

  . 251قال مازن إن بعض هذه المفاوضات مع العائالت أجراها الفرع  8الجنازات اتخذت طابعاً عاماً. 

أن يعرف من أين حصل مازن على معلوماته. قال مازن إنه وزمالءه كانوا يوثقون االنتهاكات خالل تلك الفترة. قال إنه    كلينجه أراد  
] مكتب في دوما  VDCتم االتصال بهم من قبل أشخاص [عائالت] ممن اضطروا للتفاوض مع النظام. وكان لمركز توثيق االنتهاكات [

هم كانوا يحصلون  إن   مازن   . قال 2017 العمل حتى  بعد اختطافها، استمرّ ولمحامية رزان زيتونة.  ، وكانت تديره ا2013حتى نهاية عام  
 . معلوماتهم من الميدان على

تم قمعها باستخدام األسلحة النارية وطلب من مازن توضيح ذلك    2011نيسان/أبريل    29إلى مظاهرة في دوما في    كلينجه كما أشار  
أ  أوضح مازن  التفصيل.  الضحايا واألشخاص  بمزيد من  بأسماء  بقائمة  الحادثة  تلك  وثّقوا  في سوريا]  االنتهاكات  توثيق  [مركز  نهم 

  الموقوفين باإلضافة إلى أنهم قاموا أيضاً بتخزين شهادات حول ذلك الحدث. 

هم أسماء ثمانية أشخاص  دي عن عدد المعتقلين والقتلى. قال مازن إن عشرات األشخاص على األقل اعتُقلوا أو أصيبوا ول  كلينجه سأل  
  تلوا. قُ 

  استجواب من قبل محامي المدعي 

ي سوريا  ين ففي النظام القانوني السوري وسأل عّما إذا كان التعذيب والقتل محظورَ   محاٍم وخبيرمحامي المدعي شارمر إن مازن  قال  
حصانة [من المالحقة الجنائية الستخدام التعذيب]. أوضح مازن أن التعذيب قانونياً محظور  بال  تتمتعوما إذا كانت هناك مجموعات  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  دقت سوريا على  اصحيث  بموجب الدستور.  
الذي يسمح بإجراء فحص خارجي [لمراكز    البروتوكول االختياري ]، لكنها رفضت التوقيع على  2004) [في عام  CAT(  المهينة

القانون، السيما  بغطاء من  وجد تعذيب وخطف  وفي الواقع، ي   االعتقال واإلجراءات المتخذة لمنع التعذيب]. وأضاف أن كل ذلك نظري. 

 

يعني أن الجنازات أصبحت ممارسة منتظمة حيث كان هناك الكثير من القتلى   مازن: ليس من الواضح ما إذا كان مراقب المحاكمةمالحظة من  8
  على عكس ما قيل للعائالت.  ، تقام كالمعتاد  اتإلى دفن أو ما إذا كانت الجنازالذين كانوا بحاجة 
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الذي يمنح الحصانة   1969/ 14. قال مازن إن هذا بدأ بالمرسوم التشريعي 2011فيما يتعلق بقوات األمن والشرطة، قبل أو بعد عام 
  ت ذلك دأكّ   كماخر.  الدولة. وال يمكن تقديم شكوى ضدهم بخصوص إجراءات التعذيب أو االختفاء القسري أو أي انتهاك آأمن    لعناصر
  المعارين أمن الدولة، أو    من العاملين في  أي  مالحقة نص على أنه ال يجوز  ت   ي ت ] ال549/1969[من المرسوم التشريعي    74المادة  
لى  وباإلضافة إ  أمام القضاء. قال مازن إن هذا ينطبق أيضاً على المتطوعين أو المدنيين المتعاقدين.  أو المتعاقدين معها مباشرةإليها،  

باقي األجهزة األمنية: األمن  2008ذلك، صدر مرسوم تشريعي آخر في عام   ، وّسع نطاق الحصانة من المالحقة القضائية ليشمل 
حالة  ب ، عندما أوقفت الحكومة "تعليق العمل  2011السياسي والشرطة واألمن الداخلي. إال أن أسوأ ما حدث في هذا الصدد كان في عام  

العدلية" مما يعني    ة طب ضاال "  صفة  قوات األمن  55/2011الطوارئ [األحكام العرفية]"، ومنح رئيس الجمهورية بموجب المرسوم  
ً   60إمكانية تمديد الحبس   هذا المرسوم قوات األمن الفرصة لالعتقال والتعذيب والقيام    منح،  يوماً دون إحالة الشخص إلى القضاء. عمليا

ً   60ري والقتل في غضون  باالختفاء القس . وأشار مازن إلى أن عناصر قوات األمن  على أال تزيد هذه المدة على ستين يوماً)(  يوما
" أي شكل من أشكال الرقابة المالية على القوات  يث يمنع قانون "الرقابة والتفتيشعلى المستوى المالي، حبالحماية  أيضاً  يتمتعون  

  ي بعض أشكال اإلعفاءات التي تتمتع بها قوات األمن. األمنية. وقال إن هذه [القوانين] ه

وبعده، وسأل مازن عّما إذا كان على علم بالعنف الجنسي في إدارة    2011أشار شارمر إلى قول مازن أن التعذيب كان يمارس قبل  
ان المسلمين الذين تعرضت  . فأّكد مازن وجوده وسمع الناس عنه خاصة من اإلخو 285و  251المخابرات العامة، والسيما في الفرعين  

للضغط عليهم.   الجنسي واالعتقال كوسيلة  للعنف  ونساؤهم  تلّق 2011بعد عام  وعائالتهم  بالغات عن مثل هذه  ،  ى مازن وزمالؤه 
  ،وواجهن نوعاً من التحرش الجنسي  251زميالت تم اعتقالهن في الفرع    ملديه  ه كاناالنتهاكات بحق الرجال والنساء. قال مازن إن 

  رجال ونساء. بحق  حاالت اغتصاب  وثّقوا  وعلى نطاق أوسع،

شارمر عّما إذا كانت هذه حاالت فردية أم أنها منهجية. قال مازن إن المشكلة تكمن في أنه بعد وقت قصير من بدء المظاهرات،    سأل 
فعل ما  ل  ت لهم الحرية كان حيث  ). 55غطاء قانونياً (أشار مازن إلى المرسوم  قوات األمن للقيام بكل ما تريد، وتم منحها  يد  تم إطالق  

  اعتُقل أو غيره من أشكال العنف الجنسي. قال مازن للمحكمة إنه    اون دون أي قيود مفروضة على الضباط، سواء كان ذلك تعذيب يشاؤ
يحق  ضت زوجتك لالغتصاب، فهل  "بما أنك محاٍم: برأيك إذا تعرّ   :هه المحقق له أول سؤال وجّ وكان  مع زوجته وزميالته من المركز.  

ً مهتملم يكن قال مازن إنه بالتأكيد   " ؟رقها دون دفع المؤخّ تطّل أن ك ل كانت وسيلة إلخباره أن "زوجتك يمكن أن  وإنما بمعرفة القانون.  ا
ً جنسي] كان مالعنف الغتصب هنا". قال مازن إنه [تُ    وتم استخدامه.   نهجيا

وكان   ، 1996، وأصبح ضابطاً في عام 1995من قرية سنية، وعمل في أمن الدولة منذ عام  ينحدرشارمر إلى سيرة أنور: إنه  أشار
فترة وجيزة. سأل شارمر مازن عّما إذا  ذلك ب أصبح عميداً بعد من المرجح أنه و 2008منذ عام  251في الفرع  رئيس وحدة التحقيق 

عاماً. وحول تعليق شارمر بأن    17  طوالكان يعتقد، مما يعرفه، أنه من الواقعي أن مثل هذا الشخص لم يتورط في التعذيب أو القتل 
 ً ً شارمر  لمازن، شكر األخير   هذا السؤال قد يبدو غريبا نه في رأيه، حقيقة أن  على اإلطالق. قال إ  على السؤال وأجاب بأنه ليس غريبا

أراد مازن أن يستفيض في "الشرح    ، ليس له أي تأثير على هذا الموضوع، فهو يواصل ممارسة وظيفته. ةمعين   طائفة ينتمي إلى    ا ضابط
ه  هذ  لكن. والطائفيحكم هو الوالء أو االنتماء  من آلية الت   اً جزءوإن  قوات األمن يسيطر عليها ضباط من الطائفة العلوية.  قال إن  قليالً":  
 ما تفعله قوات األمن وما هي وظيفتها إن  هناك ثالثة جوانب أخرى يجب أخذها في االعتبار: أوالً،  حيث توجد  .  ةغير مكتمل  المقاربة

 ً افق مسبقاً على أن يكون جزءاً  الفرع بحرية، فهذا يعني أنه يو  ذلكع شخص ما لتقديم خدماته في  عندما يتطوّ و.  هو أمر معروف عموما
 ،والئهم وانتماءاتهمب   ينهذه الممارسات. ثانياً، هناك قطاعات في الحكومة ال تقبل إال األشخاص المعروفب   القياممن هذا النظام ويقبل  

فحص  إجراء  تم  حيث  سم].  قِ ال[الجيش  سم] (التابع للجيش) وقطاع  قِ ال[  ة العلمي   قطاع البحوث  فروع]، القوات األمن [  ، على سبيل المثال
دون وجود  قَبل وما كان ألي شخص أن ُي : الشخص نفسه وكذلك معتقداته وانتماءاته. [األقسام]  هذه القطاعات يتم قبوله في كل شخص ل

  في هذا الصدد.  الطائفيةألجهزة األمنية وتركيبتها ا يفهمه مضمون. وقال مازن إنه يعتقد أن على المرء أن ءعلى أن وال دليل

، أصبح أنور رئيس وحدة التحقيق وسأل عّما إذا كان ذلك ممكناً دون أن يعرف عن التعذيب أو استخدامه.  2008ال شارمر إنه في عام  ق
  أجاب مازن بالنفي، قائالً إن ذلك لن يكون ممكناً أبداً. 

ل عّما إذا كان يمكن العثور على هذا أ وس"إذا أردتموها حرباً مفتوحة..."  األسد في اليوم السابق    اقتبسأن مازن  إلى    شولتس  أشار
ً إ الخطاب على اإلنترنت. قال مازن  ً  ن هناك موقعا كان متلفزاً  يعتقد أنه حتى و. الجمهورية يحتوي على جميع الخطابات برئاسة  خاصا

  ويمكن للمرء الحصول عليه. 

اإلنترنت، لكنه ال يعرف    على اإلنترنت. قال مازن إنه يفترض أنه يمكن الوصول إليه  عّما إذا كان ال يزال متاحاً على    شولتسسأل  
  المحكمة.  إلى نسخة من الخطاب  تسليمالرابط المحدد. ومع ذلك، يمكنه 

  معرفة اسم الموقع اإللكتروني ذي الصلة. قال مازن إنه يسمى "موقع [الموقع اإللكتروني] رئاسة الجمهورية السورية".  شولتسأراد 
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  عّما إذا كان مازن على علم بأي كلمة/صورة/تسجيل صوتي ألنور. قال مازن إنه ليس لديه معلومات في هذا الصدد.  شولتس سأل  

في المخابرات السورية وزوج شقيقة بشار  رفيع المستوى  آصف شوكت كان ضابطاً  عن آصف شوكت. قال مازن إن    شولتسسأل  
  . خلية إدارة األزمةاألسد وأحد أعضاء  

) ترجمتها  تمت  المحامين"  "نقابة  إن  أوميشين،  د.  المّدعي،  محامية  "غرفة  Anwaltskammerقالت  الحقاً  ثم  "  النقابة) 
)Gewerkschaftskammer ي من مازن شرح معن   ت )، وطلب إنه  المصطلحات. قال مازن  المحامين في  ى هذه  نقابة  قصد فرع 

  9. دمشق 

إذا كان هناك عّما    تستخدم للحصول على المعلومات، وسأل ، كان التعذيب ُي 2011أشارت د. أوميشين إلى قول مازن إنه حتى عام  
ن  ذلك، قائالً إد مازن أكّ فضون للتعذيب وما إذا لم يعد يُستخدم للحصول على المعلومات. وعدد األشخاص الذين يتعرّ  فرق في النوعية 

  استخدامه النتزاع باإلضافة إلى    هو أنه   2011بعد عام  كان التطور الذي شهده التعذيب  وسيلة النتزاع المعلومات. وكان  التعذيب  
  وأشخاص هو  أنه  إلى  مازن    وأشار .  نظام عن أي    لعقل. قال إنه أصبح مستقالً اإلرادة وا  أداة لالنتقام والقتل وكسر   أصبحفقد  المعلومات،  

األرض] في سجن مطار المزة القديم. قال مازن إنه لم   القدمين بالكاد تلمسانمن السقف مع  تعليق الشخص لشبح" [ل"  ضوان تعرّ وآخر
ً يتمكن من رؤية أي شيء، لكنه سمع شخصاً مشبوح ألنه أراد أن يعترف بحيازته أسلحة. قال    ينزلهبجانبه يطلب من المحقق أن    ا

وأنه قتل أشخاصاً (كان الشخص   لشخص إنه ال يريد إنزاله. قال الشخص للمحقق إنه يريد إخباره بالجرائم التي ارتكبهاذلك االمحقق ل
ً معلومات.  الال أريد  "المحقق بدم بارد:    فأجاب ).  يتم إنزاله  يتخلص من التعذيب وأنيريد فقط أن   تتمزق يداك  حتى    ابَق هناك مشبوحا

  يريد أي معلومات على اإلطالق.  إنه ببساطة لم يكن . قال مازنثم تموت" 

ن على علم بأي مراسيم أخرى قد تكون ذات صلة بهذه المحاكمة. وسألت عّما إذا كان لدى  أرادت د. أوميشين أن تعرف ما إذا كان ماز
بأي مراسيم يمكن أن تكون ذات صلة بالمحاكمة. قال مازن إنه يعتقد أن هذه [التي سبق أن ذكرها] كانت من بين  قانونيةمازن معرفة 

العشرات والمئات  إليها، توجد  باإلضافة    لكن"غطاء حماية لقوات األمن". و  منحت التي  وأهم القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية،  
  قاعدة غير مكتوبة تجعل كل هذه الممارسات ممكنة.  ، وهو الصمتهو ن أهم شيء من المراسيم اإلدارية. وأضاف مازن أ

  استجواب من قبل محامي الدفاع 

يونيو  حزيران/مازن عن جسر الشغور وأراد أن يعرف ما إذا كان يعرف شيئاً عن حادثة وقعت في    ،أنور عن  دفاع  المحامي    ،بوكيرسأل  
  تلك  تإليه سابقاً: أنه في األشهر األولى، كان هناك إطالق نار على قوات األمن. كان ن هذا هو بالضبط ما أشار  إ. قال مازن  2011

 قامت مجموعة مسلحة من المدنيين (غير متأكد منحيث  أشهر من بدء المظاهرات.    3يونيو، بعد  حزيران/في    ت وقعو  ةأوضح حادث 
  ة هذا األخير  ت . وردّ قوات األمنمجموعة من    ومحاصرته وقتل   في جسر الشغور،  مركز أمن) بإطالق النار على [مبنى]  كانوا بالضبط

  إطالق النار. ب 

] سيكون منطقياً. فأّكد مازن ذلك، قائالً إن الحصار استمر  2011حزيران/يونيو [ 7حزيران/يونيو حتى  5تساءل بوكير عّما إذا كان 
  من مساء أحد األيام حتى عصر اليوم التالي. 

(لن يكون هذا مصدراً علمياً  صحيحهو العدد ال  120أراد بوكير معرفة ما إذا كان عدد القتلى من عناصر قوات األمن السورية البالغ 
الموقع الذي تمت مهاجمته  حيث كان  ومبالغ فيه.    هو في رأيه كبير جداً   120إن الرقم  مازن  بل مصدراً يمكن الوصول إليه). قال  

شخصاً    30إلى    20، يصعب على أكثر من  وفي هذا النوع من المفارز.  بعيدة عن المدينةاألمن وكانت في منطقة    ]لقوات [فرزة تابعة  م
  . مكان يتّسع لهم ] إيجاد اً [عنصر

  كن ي   مل  لذا   ، شخصاً قد قُتلوا على يد زمالئهم أثناء انشقاقهم  120أراد بوكير معرفة ما إذا كان بعض هؤالء األشخاص البالغ عددهم  
يقاتلون  ولكن  فحسب،  المدنيين    ونقاتلي   عناصر األمن تبادل   ه كان. قال مازن إنه سبق أن ذكر أن عناصرهم أيضاً ضد  كانوا  هناك 

  إلطالق النار، قتل الطرفان بعضهما البعض واستمر االشتباك لساعات. 

 

  ). مهنيةبل نقابة ( ، تُستخدم في سوريا   : أوضح المترجم أن كلمة "غرفة" ال"قب المحاكمةمرا مالحظة من "  9
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. قال مازن  مأثناء انشقاقه  يضاً عن قتل قوات األمن لعناصرهاقال بوكير إنه لم يكن يتحدث عن القتل المتبادل فحسب، بل كان يتحدث أ
طالق  إنه فهم السؤال اآلن وقال إنه سمع أن بعض العناصر أرادوا االنشقاق وكانوا يتظاهرون [كان يقصد على األرجح التظاهر ضد إ 

  مازن إنه ال يمكنه تأكيد هذه المعلومات. هم النار عليهم لمنعهم من االنشقاق. ومع ذلك، قال النار]. وبالتالي أطلق زمالؤ

ألوامر قبل عام  ا  وا و/أو رفض %100عناصره إذا لم يكن لديهم والء بنسبة  سأل بوكير كيف تعامل النظام السوري (أمن الدولة) مع  
  يتساهل لنظام لن  قبل أي شيء سوى الوالء المطلق. وهو يفترض أن اي ال  أنه  . قال مازن في نهاية المطاف، إن طبيعة النظام  2012

  ذين يرفضون أو يخالفون التعليمات [األوامر].  مع األشخاص ال

، وإذا أدرك ذلك الشخص  2008كان مختلفاً عما هو في عام  1958قال بوكير إنه على فرض أن منظور شخص ما للتاريخ في عام 
إنه في البداية  قال مازن    ؟ كون خياراتهت ل أم ماذا سهل سيذهب إلى األسد ويستقي   ؟ أنه ال يريد االستمرار، فماذا سيفعل  2011في عام  

ً   أي شخص   ة الحقلمأنه ال يحكم على نوايا الناس وليس في موقع  ب يجب أن يكون واضحاً   م األحداث من الناحية القانونية  يقّي وإنما  .  قضائيا
  النظر في كل حالة تختلف كل حالة أو شخص أو موقع ويجب  والنظام ال يغفر لمن ال يظهرون الوالء.  فإن  مرة أخرى،  ووالتوثيقية.  

  ، ويأمل أن تُترك أي مسائل إضافية لعدالة المحكمة. فقط . وأضاف مازن أنه يمكنه الحديث عن األمور بشكل عام حدة على 

أجاب  سبق وأن  دون اإلضرار بنفسه أو بأسرته. قال مازن إنه    2011سأل بوكير عّما إذا كان من الممكن أن ينشّق شخص ما في عام  
  على هذا السؤال. 

  لم يفهم وكرر سؤاله. قال مازن إنه سبق وأن ذكر أن النظام ال يغفر في مثل هذه الحاالت.  ه نفى بوكير ذلك، قائالً إن 

النظام. قال مازن إنه يعتقد أنه أجاب على هذا السؤال أيضاً:  أراد بوكير أن يعرف بالضبط ما عنى مازن بذلك وماذا سيكون رد فعل  
  إن األمر يختلف من حالة إلى أخرى، حيث تختلف كل حالة أو كل شخص أو كل مكان ويجب النظر في كل حالة على حدة. 

الة". قال مازن إن الترجمة  سير العد   عرقلة"مصطلح  عّما إذا كان القانون الجنائي السوري يعرف   ،إيادعن دفاع ال محامي  ،هلينك سأل
  واضحة. لم تكن 

  تدخلت القاضي كيربر وسألت عّما إذا كان هذا المصطلح موجوداً في اللغة السورية. فأّكد مازن ذلك. 

  . ذلك  د مازنأكّ فمرة أخرى عّما إذا كان هذا المفهوم موجوداً في القانون السوري.   ه سأل لينك

  سؤاله عن "عرقلة سير العدالة في المنصب". فأّكد مازن مرة أخرى.   هواصل لينك

نسخة النظام بينما هو نفسه يريد أن يروي   روى كان لدى محامي المدعي شارمر سؤال آخر بخصوص جسر الشغور، قائالً إن بوكير 
ً . قاطع بوكير ) بي بي سي(نسخة    10لم يقل ذلك. أنه  صحيحاً و يس من أن هذا ل مشتكيا

  رواية منشقين من قوات األمن أنفسهم هاجموا المفرزة. سأل مازن عن ال  عناصر فإن    ) بي بي سي(شارمر السؤال قائال إنه بحسب  كّرر  
ً ي صحافة وال تحقيقات قضائية،  حرية  ن الحقيقة يمكن أن تكون شيئاً آخر. في بلد ال توجد فيه  إالصحيحة. قال مازن   تحديد    صعب حقا

ها صالت جيدة مع الحكومة السورية  دي ومكتبها في دمشق ل  )بي بي سي العربية(بدقة ما حدث بالفعل. ومع ذلك، فإن    القصة التي تروي
  وأجهزتها األمنية. قال مازن إن الصحفي المعني في ذلك الوقت ال يزال موجوداً اليوم ولديه عالقات أفضل من مازن. 

ن الممكن أن يقوم أشخاص بإطالق النار عليك إذا كنت أحد عناصرهم. قال مازن إنه سمع هذا السؤال،  سأل بوكير عّما إذا كان م
 ً   . تحقق من صحتها] موجودة وال يمكنه الأن هذه القصة [الرواية  مضيفا

  . تم صرف الشاهد 

  

 

ما إذا كان السؤال   مازنسأل  ، ا عندما توقفولبعض الوقت.  بوكيرالمحاكمة: كان هناك خالف حول االحتجاج بين شارمر و  مراقب مالحظة من  10
  . موجهاً لهاألول 
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أشار بوكير إلى التباس األمس حول ترجمة "سلسلة الحيازة" و"سلسلة القيادة". قالت القاضي كيربر إن ما قصده مازن هو "سلسلة  
قال بوكير إنه يريد    . يوضحه  هذا من شأنه أن  إن المصطلح مذكور أيضاً في وثائق مازن، وربما  كلينجهاألدلة". قال المدعي  حيازة  

 . ذلك  دت القاضي كيربرأكّ ذا الموضوع قد اكتمل. فإذا كان ه فقط معرفة ما 

*** 

 دقائق استراحة  10

*** 

  P16شهادة 

ا وقال  معّما إذا كان بإمكانه االحتفاظ به  P15  ا. سألقناعا وقبعة. طلبت منه القاضي كيربر خلعهم  ◌ً دخل الشاهد قاعة المحكمة مرتديا
  . مكروه إن لديه أخاً في سوريا تم اعتقاله مرتين من قبل المخابرات ويخشى أن يحدث له 

  أي شيء، عليها أن تبلغه بحقه وواجباته كشاهد.  P15قبل أن يقول إنه قالت القاضية كيربر 

اً أن شقيقه هو آخر فرد من  ، مضيفذلك  P15في المحكمة. نفى    P15له عالقة بشهادة    P15سألت كيربر عّما إذا كان وضع شقيق  
  .مرتين المخابرات أخذته [اعتقلته]  ال يزال في سوريا وقد   العائلة أفراد 

  .P16هم [المخابرات] سألوه عن  إن  P15قال  سألت كيربر عن سبب اعتقاله. 

ما    إن  P15قال  أو حقيقة أنه لم يعد موجوداً في سوريا.    P15أرادت كيربر معرفة ما إذا كانت األسئلة الموجهة ألخيه تتعلق بشهادة 
  ذُكر أخيراً كان هو الحال. 

  التدخل، لكن القاضي كيربر أوقفتها. أحد محامي المدعين،  أرادت د. أوميشين،

نظراً ألنه ال يُسمح للشهود بالتنكر إال في حاالت  وبسبب المحاكمة.    P15شقيق    الحق ر إلى أن أجهزة المخابرات لم ت خلصت كيرب 
ه تحت  االمحكمة مرة أخرى عّما إذا كان هناك احتمال أن يظل متخفياً ألن أخ P15والقناع. سأل  القبعة نزع  P15معينة، يتعين على 

  . تهوقبع  ه خلع قناعأن ي   ينة للعبة" في محاكمة جنائية وطلبت منههناك "قواعد مع  إنه ستكون بالنفي قائلة  القاضي كيربر  أجابت  المراقبة.  

ق [بين اعتقال شقيق  حاولت د. أوميشين التدخل مرة أخرى عن طريق السؤال عّما إذا كانت كيربر تعتقد أن أجهزة المخابرات ستفرّ 
P15  فيما يتعلق بشهادةP15  ر قاطعتها وسألت الشاهد عن اسمه وعمره. أو حقيقة أنه يعيش في الخارج]. لكن كيرب  

  عاماً.  50ويبلغ من العمر   – [تم حجب االسم/ معلومات] اسمه  إن P15قال 

الحالي    أن السؤال يتعلق بعمله   مضيفةذلك،  كيربر    رفضت عّما إذا كان بإمكانه أال يجيب.    P15. سأل  عملهعن    P15سألت كيربر  
  ه عاطل عن العمل في ألمانيا. إن  P15قال  11في ألمانيا وليس في سوريا. 

بالمتهم.    P15كجزء من تعليمات الشاهد والسؤال األخير حول اإلجراءات، سألت كيربر عّما إذا كان     P15  فأجابتربطه عالقة 
  .بالنفي

  استجواب من قبل القاضي كيربر 

قال  ) أنه يعرف أنور وطلبت منه إخبار المحكمة بذلك.  BKAالشرطة الجنائية االتحادية بألمانيا (أخبر مكتب    P15قالت كيربر إن  
P15   ابن المنطقة" [من نفس منطقة  هو "  أنور"   "السيد  إنP16  .[ الذي أجراه   التواصل الرئيسي كان  و  P15    مع شقيق زوجة  هو
"والد والدته"   - 1إما:  P15[قال  أحد أقارب أنور  توفيعندما  2005بأنور في عام  P15كانت المرة األولى التي التقى فيها وأنور. 

  ف على أنور في تلك المناسبة. وتعرّ   للعائلة م العزاء ليقدّ  P15"والده أو والدته"]. ذهب  - 2أو 

أنه كان في   P15مرة ثانية. ذكر  التقى به 2005في العزاء ثم بعد عام   التقى بهه إن  P15قال قالت كيربر إن المحكمة مهتمة بأنور.  
ً إن   P15قال  .  عبر الهاتف وذهب للقائه   دمشق مع أحد أقاربه عندما تحدث إلى أنور  من    ه ال يتذكر أين التقيا بالضبط لكنهما شربا فنجانا

رسائل قصيرة في العيد أو  له أرسل وفقط غادر ولم يره مرة أخرى، ر] [أنو ه إن  P15قال دقيقة.  30ا] لمدة ال تزيد عن القهوة [وجلس
  عبر الهاتف.  ،عالقتهما ل إن هذا كان مجمل في مناسبات معينة. قا

يا التق الم يقل مقهى، قال فقط إنهم P15ح محامي المدعي، شارمر، وقال إن أرادت كيربر معرفة ما الذي تحّدثا عنه في المقهى. صحّ 
  . وأشياء من هذا القبيل"وسالم  ا في المكتب. لم يستطع تذكر الموضوع، لكنه "كان تحية ي التق اهمإن  P15قال القهوة.   لشرب 

 

  ، إلى األلمانية بسبب التداخل بين الترجمة وحديث القاضي. لذلك عمله في سوريا ولكن لم تتم ترجمته P15: ذكر المحاكمةمراقب مالحظة من  11
  . يكون أحد قد سمعهربما 
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  يعلم أن أنور كان ضابط مخابرات.  P15عّما إذا كان يعرف ما هي مهنة أنور. بالطبع كان   P15سألت كيربر 

أنه رأى أنور في العزاء حيث    P15يرد أي شيء على اإلطالق. أوضح    ه لمإن   P15قال  من أنور.    P15  أرادهسألت كيربر ما الذي  
  في أي شيء.  P15رغب ي رقمه. لقد كانت زيارة ودية ولم  P15أعطى 

  مضيفاً أنه لم يفكر في طلب أي شيء على اإلطالق. ذلك،  P15يريد شيئاً من أنور. نفى  P15أرادت كيربر معرفة ما إذا كان 

قد    خالتهالمحكمة أن ابن    P15. أخبر  2012هذا كان في عام    إن   P15قال  ذكر ابن خالته ألنور.  قد    P15سألت كيربر عّما إذا كان  
أنه ربما خالل شهر رمضان    P15أضاف  ولم يتمكن أحد من معرفة مكان وجوده.  و.  خالتهمكان ابن  يعرف    P15يكن  اعتقل ولم  

أنور"   P15أغسطس]، تحدث  آب/  18يوليو وانتهى في  تموز/  20بدأ في  الذي  [  2012 "السيد  الهاتف من منزل    مع    P15على 
وال تعرف شيئاً عن    تشعر باليأس  العائلة مفقود منذ فترة وأن    خالتهه اتصل وأخبر أنور أن ابن  إن   P15قال  .  خالته وبحضور عائلة ابن  

بعض المعلومات عنه (تاريخ الميالد)،    دّونل [إفطار رمضان]) وبمجرد أن  أنور اسم ابن خالته (كان ذلك قبل اإلفطار بقلي دّون    مصيره. 
إلى أنور الذي قال إنه لسوء    P15ث  بعد اإلفطار، تحدّ ومعاودة االتصال به بعد ساعة أو ساعتين.    P15طلب بعض الوقت وطلب من  

للدفاع عنه.    حتاج إلى محامٍ كان ي تحقيق أو شيء من هذا القبيل) ووفقاً ألنور،  ل  عيخضجيداً (كان    P15  تهابن خالالحظ، لم يكن وضع  
  ". )متأكداً  P15لم يكن  ، القلوب (أو القلبيدمي مشاركتها: "شيء  P15كان الوضع مؤسفاً للغاية. قال أنور عبارة معينة أراد 

  ديعرف. أكّ   ربما كان أنور يواسي شخصاً حزيناً. فقط أنور ه حتى اليوم ال يعرف.  إن   P15قال  سألت كيربر ماذا كان أنور يعني بذلك.  
P15  .أن هذا هو بالضبط ما حدث  

  استجواب من قبل القاضي فيدنر 

العزاء.   كان  يعرف متى  أن  فيدنر  [في  إن   P15قال  أراد  بشهادته  لإلدالء  يكتبها  لم  بالتواريخ، ألنه  إطار زمني  تقديم  يستطيع  ه ال 
  . 2005المستقبل]، لكنه يعتقد أن ذلك حدث في عام 

]، ألنه كان  2005أنور قبل [يعرف عن    P15أثناء مقابلة الشرطة ثم سأل عّما إذا كان    ذلك التاريخذكر أيضاً    P15قال فيدنر إن  
الثاني    اللقاء به مرة واحدة. ولم يستمر اللقاءه في الواقع يريد التأكيد على أنه يعرف أنور فقط من  إن   P15قال  على اتصال بالعائلة.  

  ه ال يتذكر بالضبط لكن التواريخ كانت قريبة من بعضها البعض. إن   P15قال  ،  2006أو    2005دقيقة. كان ذلك في عام    30أكثر من  

يعرف  كان  ه  إن   P15قال  .  2005أنور، قبل أن يلتقيا في عام    يعرف عن عمل   P15فيدنر إن سؤاله كان باألحرى ما إذا كان  قال  
  شقيق آخر لزوجة وكان إلى العزاء وجلس معهم.  P15شقيق زوجة أنور، الذي أخبره أن شخصاً من عائلة أنور قد مات، لذلك ذهب 

[تم حجب  ) لديه زوجة تعمل طبيبة نسائية في المنطقة وتدعى [تم حجب االسم/ معلومات] لم يكن متأكداً من اسمه، ربما   P15أنور (أ
هؤالء هم أفراد العائلة الوحيدون الذين يعرفهم، مضيفاً أنها كانت عالقة    إن   P15قال  تتمتع بسمعة طيبة.  كانت  و االسم/ معلومات] 

  بسيطة وليست عالقة عميقة جداً. 

  حمص، الحولة. ل تبع إدارياه من قرية ت إن  P15قال أراد فيدنر أن يعرف عن مسقط رأس أنور. 

  ها تُدعى تلدو. إن   P15قال تحديد القرية.  P15طلب فيدنر من 

أنور.    عمل عن    P15  ؤالس   تابع. ومكتب الشرطة الجنائية االتحادية بألمانياقال نفس الشيء خالل مقابلته مع    P15أكد فيدنر أن  
  أنور عمل ضابط مخابرات.  إن P15قال ). وما قبل ذلك التاريخ 2005كان يتحدث عن  وفيدنر أن فيدنر P15(أوضح 

  ه بالنسبة له، كان أنور ضابط شرطة. إن  P15قال أراد فيدنر معرفة ماذا كان يفعل قبل ذلك. 

  . ذلك P15د أكّ فأن أنور كان "مدرباً في كلية الشرطة". مكتب الشرطة الجنائية االتحادية أخبر  P15إلى أن  فيدنر  أشار

  ماً، لكنه غير متأكد تماماً.ه ربما كان مقدّ إن  P15قال سأل فيدنر عن رتبة أنور. 

قيباً، لكنه أيضاً لم يكن متأكداً".  سابقاً لمكتب الشرطة الجنائية االتحادية، حيث قال إن أنور كان "ن   P15اقتبس فيدنر مرة أخرى مما قاله  
ألنه    ،فقط  كان يفترضه  إن  P15قال  ماً، لكن عندما كان يعمل مع الشرطة، ربما كان نقيباً.  في وقت العزاء، كان أنور مقدّ   P15قال  

  لم يسأل أنور عن هذا األمر. 

ه كان في دمشق في  إن   P15قال مع أنور مرة واحدة فقط لتناول القهوة، وسأل عن مكان اللقاء.    P15أشار فيدنر أنه بعد ذلك، التقى  
  مكتب أنور. قال إنه ال يتذكر الموقع بالتحديد. ولكنه يتذكر أن مكتب أنور لم يكن في الطابق األول. 
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  P15أمني قبل دخول مكتب أنور. قال  اجتياز تفتيش  P15وصف الموقف وأراد معرفة ما إذا كان يتعين على   P15طلب فيدنر من 
 12ما إذا كانوا قد تحدثوا مع أنور بشأنه) تم "سؤالنا"   P15(ال يعرف    P15"بالطبع لم يكن هناك سيطرة"، ولكن عند الباب، تم إيقاف  

  عن أسمائنا.

  ، لم يتذكر بالضبط. 2007أو  2006ه كان في عام إن  P15قال سأل فيدنر في أي سنة حدث ذلك. 

  ربما". " P15". قال 2008أو  2007أخبر مكتب الشرطة الجنائية االتحادية أن هذا حدث في " P15فيدنر إلى أن أشار  

ه ذهب لتناول القهوة، وليس اللتقاط صور للمكتب. ومع ذلك، حسب ما يتذكر، كان  إن   P15قال  وصف المكتب.    P15طلب فيدنر من  
  أنه ال يتذكر الكثير. P15المكتب عادياً، ليس كبيراً وال صغيراً. وأضاف 

مه. إال  ذلك، مضيفاً أنه ال يتذكر الموقع وال اس P15يعرف الموقع الجغرافي ووظيفة المبنى. نفى   P15أراد فيدنر معرفة ما إذا كان 
  أمن الدولة.  مخابراتتذكر أن المكتب كان في فرع  P15أن 

  إن   P15قال    مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية والتي ذكر خاللها "الفرع الداخلي" في هذا السياق.   P15اقتبس فيدنر من مقابلة  
  يعرف االسم. يكن سأله عن الفرع الداخلي لكنه لم مكتب الشرطة الجنائية االتحادية  

جميع أجهزة    إن  P15قال  عّما يعرفه عن أجهزة المخابرات.    P15بـ"أمن الدولة" وسأل    P15ا عناه  مّ أن يستوضح عأراد فيدنر  
  . األمر عن ذلك كثيرالمخابرات لن يعرفوا الأجهزة المخابرات في سوريا "هي نفس الموضوع". قال إن عناصر 

  إن أنور كان يرتدي مالبس مدنية.   ذلك، وقال  P15  ىالقهوة]. نف  الزي الرسمي [عندما التقيا لشربأل فيدنر ما إذا كان أنور يرتدي  س

أنه اتصل في عام    P15أكد  ف.  2012في عام   P15أراد فيدنر معرفة ما إذا كان أنور ال يزال يشغل نفس المنصب عندما اتصل به  
ضابط  كان  يعرف مكان عمل أنور، لكنه كان يعلم أنه    ه لم يكنإن   P15قال  وأن أنور كان بالتأكيد ال يزال في نفس المنصب.   2012

لم يكن جيداً    خالته إن وضع ابن    ه بقول   P15. ساعد أنور  خالتهالحصول على معلومات عن ابن    كان يأمل في   P15مخابرات وأن  
  . كان هذا كل شيء"" P15. قال وأنه بحاجة إلى محامٍ 

شعر بأن ابن خالته كان معتقالً في منطقة تقع ضمن اختصاص أنور أو ما إذا كان أنور قد حصل على    P15سأل فيدنر عّما إذا كان  
  P15المخابرات العسكرية. وأضاف    من قبلل  قِ أنور، ألنه اعتُ   عند كان    خالتهه ال يعتقد أن ابن  إن   P15قال  المعلومات من مكان آخر.  

  صيل. أن هذا هو تقييمه للموضوع، ولكن ليس لديه أي تفا

أنور أجاب باختصار بثالث كلمات    إن  P15قال  .  P15ث عن الحالة الجسدية البن خالة  أراد فيدنر معرفة ما إذا كان أنور قد تحدّ 
ه  إن   P15قال  ل أن يكون متخصصاً في "مثل هذه القضايا".  قائالً إن وضعه [ابن خالته] لم يكن جيداً وأنه بحاجة إلى محام، ويفضّ 

  بأنور].  P15[عندما اتصل بذلك  الذي كان حاضراً  خالته بدوره أخبر شقيق ابن 

ن حالته كانت  إاعتقل عند نقطة تفتيش و  خالتهأخبر مكتب الشرطة الجنائية االتحادية أن "أنور قال إن ابن    P15أشار فيدنر إلى أن  
عن غير قصد المقطع الخطأ    اقتبس د فيدنر أنه  أكّ ف.  خالتهبابن  تعلق  ت   كنت لم    أن هذه الفقرة   P15  أجاب سيئة للغاية بسبب التعذيب".  

]،  رمضان  ]، مباشرة بعد اإلفطار [إفطارخالتهابن  وضع  [  هوأخبره أنور عن وضع  خالتهابن    P15ه عندما ذكر  إن   P15قال  واعتذر.  
  ذكر أنور تلك الحادثة [التي اقتبسها فيدنر للتو].  وعندهاعن المحامي المتخصص.  P15أخبر والذي بأنور مرة أخرى   P15اتصل 

وكان  تم إحضاره إليه من إحدى نقاط التفتيش.    أنور قال إن معتقالً   إن  P15قال  أراد فيدنر معرفة المزيد عّما حدث في تلك الحادثة.  
قوف وكانت حالته سيئة للغاية.  لدرجة أن جسده أصيب بجروح، فلم يتمكن من الو  نقطة التفتيش" عناصرض للضرب على يد "تعرّ قد 

أم الجميع،   يعني ابن خالته   ال يعرف ما إذا كان أنور   P15القلب"، لكن    دمي ي   "شيء   وبعد ذلك قال أنور   ،هذا ما حدث  إن   P15قال  
  . ذلك  فقط أنور يعرف

كان شاباً رائعاً درس    خالتهأن ابن    ذكر و.  ئاه "حتى اليوم" ال يعرف عنه شي إن   P15قال  عّما حدث مع ابن خالته.    P15سأل فيدنر  
  . جامعةالطب البيطري في ال 

بطاقته الشخصية وشهادة    وا"أرسل فقد "ال أحد يعرف أي شيء.    إن  P15قال  .  P15أراد فيدنر معرفة المزيد عن مصير ابن خالة  
ه يعتقد أنها زارته مرتين. إن   P15قال  دقائق.    5زارت ابنها في سجن صيدنايا لمدة ال تزيد عن  قد      P15خالة  وكانت وفاة ألسرته.  

  هذا يدل على أنه مات.  إن P15قال بطاقة الهوية إلى المحافظة.  أعطوها شهادة وفاة وأعادوا  في المرة الثالثة،

نوبة قلبية أو شيء    على سبيل المثال:   " يختلقون سبباً للوفاة، بشكل عام، "هم  P15سأل فيدنر عّما إذا كان قد تم ذكر سبب الوفاة. قال  
  من هذا القبيل. وأضاف أن النظام ال يعترف بقتل أحد. 

 

على الرغم من أنه لم يتضح أثناء شهادته ما إذا كان هناك بمفرده أو   ضمير الجماعة "سؤالنا" P15 استخدم :  مراقب المحاكمةمالحظة من  12
  برفقة أحد. 
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  ذلك.   P15لمكتب الشرطة الجنائية االتحادية عن "النوبة القلبية" كسبب للوفاة. فأّكد  P15اقتبس فيدنر ما قاله 

  أن أنور كان عقيداً.  P15عّما إذا كان يتذكر رتبة أنور عندما اتصل به بخصوص ابن خالته. فأّكد  P15تابع فيدنر بسؤال 

ً ه  إن   P15قال  مخابرات ولماذا غادر سوريا.  يعرف متى ولماذا توقف أنور عن العمل مع ال  P15سأل فيدنر ما إذا كان   ال    عموما
  يعرف شيئاً عن أنور أو عمله أو شؤونه الشخصية. 

نه اتصل بأنور في  ذلك، وقال إ  P15د  أكّ ف  شخصياً.   P15قد اتصل بأنور مرة أخرى فيما يتعلق بوضع    P15ا إذا كان  مسأل فيدنر  
على    P15يريد الذهاب إلى ألمانيا لكن أنور لم يشجع  كان  أنه    P15في ألمانيا. أخبره    اً موجودكان  أن أنور    P15تركيا حيث قيل لـ
يشير إلى احتمال أن يكون هناك كان  [أنور]    تثبيطقال إن  وأنه كان يعيش في مخيم في تركيا في ذلك الوقت.    P15القيام بذلك. ذكر  

  إلى ألمانيا.  P15تأجيل رحلة    وراءأنور كان السبب    إن  P15قال  يا].  إلى الوطن [إلى سور  من العودة"  سنتمكن"  ربماأنه  حل قريباً و

  . 2014، لكنه ال يتذكر بالضبط، ربما في نهاية عام 2014في عام  P15سأل فيدنر متى حدث هذا. قال 

ه  إن   P15قال  أراد فيدنر أن يعرف من أين حصل أنور على تلك المعلومات حول الوضع في سوريا وماذا كان يفعل في ذلك الوقت.  
حرفياً بأنه "ليست هناك    P15قيل له أن أنور ذهب إلى جنيف وقد يكون لديه معلومات عن سوريا أكثر منه. وكانت نصيحة أنور لـ

بحاجة إلى مصدر للطعام، فمن األفضل االنتظار، حيث قد يتغير شيء ما في المستقبل    P15ذا لم يكن  إلى ألمانيا]. إ  قدوم حاجة [لل
  القريب". 

  أنور  أخبرفه اتصل به وسأله عّما إذا كان ال يزال هناك أمل.  إن   P15قال  قد اتصل بأنور مرة أخرى.   P15سأل فيدنر عّما إذا كان  
P15 ع جّ أن األمر قد يستغرق وقتاً طويالً وشP15 .على القدوم إلى ألمانيا  

  . 2015ه كان في عام إن  P15قال سأل فيدنر متى حدث ذلك. 

صل ضعيف (تطمينات عرضية  وا، قائالً إنهما كانا على ت P16في ألمانيا. فأّكد  تواصل  وأنور على    P15أراد فيدنر معرفة ما إذا كان  
  وأشياء من هذا القبيل). 

أن يكون التواصل شخصياً، مضيفاً أنهما التقيا مرتين فقط وسأال    P15سأل فيدنر عّما إذا كان التواصل شخصياً أم عبر الهاتف. نفى  
  فقط من وقت آلخر عن كيفية سير األمور. 

  . ذلك P15أكد فالبعض في ألمانيا.   اببعضهم إذا كانا يتصالنسأل فيدنر عّما 

أنور أخبره ذات مرة عن حالته الصحية. كان   إن  P15قال أراد فيدنر معرفة ما إذا كان أنور تحدث عن وضعه الشخصي في ألمانيا. 
أن أنور قال إن أموره على ما يرام وأنه كان    P15ذكر  ووخضع لعملية جراحية.    مشفى يعاني من مشاكل في معدته، وذهب إلى ال

ه تمنى ألنور ولغيره  إن   P15قال  تحدثا عن الوضع العام في سوريا الذي يتحدث عنه الجميع.  ويعمل [حارس] أمن ولديه رخصة قيادة.  
  الصحة الجيدة. 

تقييم ما إذا كان أنور ناقداً أم موالياً    P15اعتُقل مرة واحدة وأن أنور كان يعمل في أجهزة المخابرات. وطلب من    P15ذكر فيدنر أن  
  07:00الساعة    2012تم اعتقاله عام  حيث  جلسة اليوم] هو ذكرى اعتقاله.  تاريخ أيلول/سبتمبر [نفس    16يوم    إن   P15قال  للنظام.  

  يوماً.  45لمدة في المعتقل مساًء ومكث  

  استراحة قصيرة.  P15طلب 

*** 

 دقائق  10استراحة لمدة 

*** 

ه ال  إن   P15قال  ليس مضطراً للحديث عن تجاربه الخاصة في االعتقال، بل تقييم الجانب الذي كان يدعمه أنور.   P15قال فيدنر إن  
، طالما ترك أنور النظام، فهذا يعني أنه "انتقل عملياً إلى  P15يعرف ماذا ينبغي أن يقول. فهما لم يتحدثا عن هذا الموضوع. قال له  

  الضفة األخرى". 

  ستجواب من قبل محامي الدفاع ا

ومنذ ذلك الحين لم يكن يتصل به إال    2008و  2006كان في مكتب أنور بين عامي    P15ذكر بوكير، محامي الدفاع عن أنور، أن  
قال إن أنور كان يعمل في نفس مقر العمل خالل تلك الفترة بأكملها. سأل    P15. وأشار بوكير إلى أن  2012عبر الهاتف في عام  

P15  أو األمن الداخلي فقط.  يقصد نفس المنصب عّما إذا كان بوكير  

  قال عكس ما اقتبسه بوكير للتو.  P15احتج محامي المدعي شارمر ألن 
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  . وحده أنور  كان شأنه ال يعرف أي شيء عن عمله، فهذا  إن  P15قال .  2012وصف عمل أنور في عام  P15طلب بوكير من 

  . ذلك P15رف أي شيء عن مكان عمل أنور. نفى يع P15أراد بوكير معرفة ما إذا كان 

معرفة ما إذا كانا لم يتحدثا   وبالتالي أراد  ،خالتهأنور قصة ابن    P15عندما أخبر    2012قال بوكير إنهما تحدثا عبر الهاتف في عام  
أن  يأملون  ]  P15رات وكانوا [عائلة  ب خام، ألن أنور كان ضابط  P15  خالة ه تحدث مع أنور عن ابن  إن   P15قال  أنور.    عملعن  

لم يكن  أنه    P15أضاف  وأنه عمل في أمن الدولة.    P15  كان كل ما يعرفه فيما يتعلق بمكان عمل أنور،    لكنيكون لديه معلومات. و
  شيء أكثر من ذلك. ب يهتم 

خاللها: "طلب مني أنور إعادة االتصال بعد ساعتين، ثم التي قال  مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية    P15اقتبس بوكير من مقابلة  
في حاالت    ال يحدث إال  من المعروف أن هذا أمرأمام محكمة عسكرية، و  وسيتم محاكمة ابن خالتي  قال أنور إن الوضع سيكون صعباً،

ا  P15". سأل  استثنائية المحددة  الجملة  إليها.  بوكير عن  يشير  ذكر    P15بوكير سؤال  تابع  لتي  قد  أنور  كان  إذا  من  "عبارة  عّما 
  ه هو نفسه استخدم هذا المصطلح. إن  P15قال .  هو من ذكرها P15 كان" أو إذا المعروف 

  ه لم يفهم السؤال. إن  P15قال قال ذلك للشرطة.   P15سأل بوكير عّما إذا كان 

  ه ال يعرف تلك الصياغة وال يتذكر تلك الجملة. إن  P15قال قضية خاصة. تعني أن المحكمة العسكرية  P15سأل بوكير كيف عرف 

مقابلة   أجزاء من  أخرى  بوكير مرة  قال    P15اقتبس  الجنائية االتحادية حيث  الشرطة  المكالمة  اتكرتم  "[  P15مع مكتب  ر سياق 
بأن أحد    P15  . فوجئ نقطة التفتيشبأن أنور تعاطف مع قصة الشاب عند    P15ظهر المكالمة أن أنور تأثر بالموقف. شعر  الهاتفية]، تُ 

  P15  فأّكد]".  عليه   التنصتيتم  [قد يكون مراقباً  الهاتف، رغم أن هاتفه    عناصر المخابرات سيتحدث عن تلك الحادثة ويدينها على
  .لعبارةا

  دميفيما يتعلق بعبارة "ي وه ال داعي للتكرار ألنه أجاب على ذلك مسبقاً.  إن   P15قال  موقف أنور.  عن تصوره ل  P15سأل بوكير  
أنه عندما يسمع المرء ذلك، يمكن للمرء أن يشعر أن الشخص الذي يتحدث قد تأثر بما حدث. هذه هي الطريقة    P15  أضاف  القلوب"، 

.  بما حدث للجميع، أو  P15  قد تأثر بما حدث البن خالة  ما إذا كان أنور  لم يكن يعرف  P15لكن  الموقف. و  P15بها    تصورالتي ي 
  الشخص قد تأثر بشيء ما. ذلك أنه عندما يسمع مثل هذه الكلمات من شخص ما، فإنه يشعر أن  P15وأضاف 

وأنور] يعمالن في جهاز الدولة).    P15كان خائفاً من الفرار ألن أسرته وهو نفسه يدعمان الحكومة (كالهما [  P15ذكر بوكير أن  
إذا كان بإمكانهما أن  من السجن أو    خالته سأل أنور عّما إذا كان بإمكانه إخراج ابن  قد    P15أراد بوكير بعد ذلك معرفة ما إذا كان  

  د بوكير أكّ ف.  ]خالتي إلى ابن    ة ترجم التمت  [  [تم حجب االسم/ معلومات] إذا كان السؤال يتعلق    P15  سأل  . يوحدا جهودهما إلخراجه 
ً لمحكمة ا P15 أخبر ه اتصل بأنور الذي أجاب كما إن  P15قال .  ذلك   .مسبقا

عّما    P15. سأل  خالته" البن  بهدف سؤاله عن "طريق ملتف   قد اتصل بأنور  P15أوضح بوكير أنه قال إنه يريد معرفة ما إذا كان  
  ، وما هو وضعه وأشياء من هذا القبيل. [تم حجب االسم/ معلومات]عن  أن يسأل أنور  أراد P15إذا كان بوكير يقصد ما إذا كان 

،  ذلك  P15؟" نفى  فحسب"هل يمكنك إطالق سراحه    من قبيلقد فكر في شيء    P15إنه يريد معرفة ما إذا كان  ذلك، قائالً  نفى بوكير  
  ا عنه. صلة. كان هذا كل ما تحدث والحصول على معلومات ذات   13في ذهنه هو سؤال أنور عن ابن خالته   موضحاً أن ما كان يدور

ال يزال يتذكر المقابلة مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية من عام   P15سأل فراتسكي، محامي الدفاع الثاني عن أنور، عّما إذا كان 
  بشكل عام.  المقابلة ه ربما نسي بعض التفاصيل، لكنه يتذكرإن  P15قال .  2019

  . ذلك  P15أكد فقد تمت إعادة ترجمتها إلى العربية.  P15سأل فراتسكي عّما إذا كانت جلسة  

إعادة الترجمة.    مقابلة. قال فراتسكي إنه كان يقصد عّما إذا كان فراتسكي يقصد ال  P15سأل  سأل فراتسكي كم من الوقت استغرق األمر.  
  ه ال يتذكر، لكن ذلك لم يستغرق وقتاً طويالً. إن  P15قال 

  أنه ربما كانت هناك بعض التصحيحات.  P15سأل فراتسكي عّما إذا كانت هناك تصحيحات. أكد 

  ذلك.  P15سأل فراتسكي إذا استمرت ثالث ساعات ونصف. نفى 

  4]، إن إعادة الترجمة استمرت من الساعة يقول قال فراتسكي إنه مكتوب "هنا" [محضر المقابلة مع مكتب الشرطة الجنائية االتحادية
  تلك الفترة. كل هذا ربما يشمل العمل على الكمبيوتر، لكنها لم تستمر  إن P15قال مساًء.   7:30مساًء حتى 

  ن محامي المدعي من قبل استجواب 

 

ً اسمأن يذكر بدالً من    ، من مراقب المحاكمة: في كثير من األحيان حظةمال 13   "الشاب".  كلمة P15 ، استخدم "خالتي"ابن يقول أو   ا
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ذلك    ، مضيفاً أنه يتذكر أنذلك  P15د  أكّ فيتذكر السؤال "متى انشق أنور عن النظام؟"    P15إذا كان    ،محامي المدعي،  شولتسسأل  
  قناة. اسم الال يتذكر  لكنه وما شاهده من األخبار على شاشة التلفزيون. و 2012في نهاية عام حدث 

مقابلة    شولتس اقتبس   من  عبر    P15كذلك  أنور]  انشقاق  [بشأن  إنه عرف  قال خاللها  والتي  االتحادية  الجنائية  الشرطة  مكتب  مع 
بث مع قنوات أخرى مثل  ت   ت كان   ألنهاأنه ربما كانت قناة الجزيرة    P15  ". ذكر، على قناة الجزيرة 12/2012التلفزيون، في نهاية  

  قناة الجيش السوري الحر وقناة صفا. 

ً   إن  P15قال  األخبار".    شريطخبار" وسأل عن معنى "شريط األ في "   قد قرأ ذلككان    قال إنه  P15إن    شولتس قال     كان مع   ضابطا
  اآلخر.   النظام ثم انشق وانضم إلى الطرف

  ذلك.   P15د أكّ فعّما إذا كان "شريط األخبار" يعني [شريط] النص الموجود أسفل صورة التلفزيون.  شولتس سأل  

عّما إذا كان لديه نفس    P15شعر بأن أنور تأثر بالموقف (أثناء المكالمة الهاتفية) وسأل    P15أشار محامي المدعي، شارمر، إلى أن  
  P15؟" أضاف 2007 –  2006في كان ينبغي أن يتأثر بماذا " P15ما. قال  سيتأثر بطريقةكان ، أن أنور 2006الشعور في عام 

  . 2012أنهم كانوا يتحدثون عن 

على العكس من ذلك، كانا   P15عندما شربا القهوة معاً. قال  2006أكد شارمر ذلك، مضيفاً أنه ال يزال يريد معرفة الوضع في عام 
  "ال شيء يستحق الذكر". يضحكان في ذلك الوقت، وكانا في مزاج جيد،  

  تم صرف الشاهد. 

  

  بعد الظهر.  12:40ُرفِعت الجلسة الساعة 

  صباحاً.   09:30الساعة  2020تشرين األول/أكتوبر،  1ستكون المحاكمة القادمة في 

 


