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 أنور رسالن محاكمة 
 

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  50التقریر 

 2021تشرین األول/أكتوبر،  27و 26تاریخ الجلسة: 
 
 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

  1الملّخص/أبرز النقاط:
 

 2021األول/أكتوبر، تشرین  26 – الیوم التاسع والتسعون 

الدفاع لالستماع إلى ثالثة  و  سبق أن قّدمھا محام   ت ثالثة طلبااعترض المّدعون العامون على    ،خالل ھذه الجلسة اإلداریة القصیرة 
 شھود إضافیین. وأعلن محامو الدفاع أنھم سیقدمون طلبات أخرى للحصول على أدلة إضافیة. 

 2021األول/أكتوبر، تشرین   27 –الیوم المائة 

طلبات أخرى لتلقّي األدلة. حیث طلبوا، من بین أمور أخرى، سماع المزید من شھادات شھود مّطلعین حول موقف    ة ثمانیقّدم الدفاع  
أنور المؤید للمعارضة، وكیف أراد االنشقاق منذ بدایة الثورة، وسلطاتھ المحدودة في فرع الخطیب بسبب حافظ مخلوف، ومزاعم  

الفرع.    التحقیقات  40  القسمتولّي   تاریخ وھیاكل السلطة  وو والسجن في  إلى خبرات إضافیة في  للدفاع، ھناك حاجة    لجھاز فقًا 
 المخابرات السوري. 

 طلب السابق لتلقّي األدلة وأوضحوا أن الجدول الزمني ألیام المحاكمة التالیة ما زال غیر محدد.  اللم یتخذ القضاة أي قرار بشأن 
 

  

 

مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي  في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من    1
كمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحا

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021تشرین األول/أكتوبر،  26 – الیوم التاسع والتسعون 

. لم یكن  تسوبول جھكلین العامان  عیان  المدّ العام  عاء  وثالثة صحفیین. ومثل االدّ   شخصینصباًحا بحضور    9:30الساعة    الجلسة بدأت  
 كروكر حاضرین.  د.و انزب  نالمدعی  یامحام

 المسائل اإلداریة 

  ، وفقًا للدفاع  إال أنھ  ،أن الدفاع أعلن سابقًا أنھ سیقدم طلبات أخرى للحصول على أدلة إضافیة  ،القاضي كیربر  ت رئیسة المحكمةأوضح 
عین المدّ  ببیانكیربر إلى أن یوم المحاكمة ھذا سیكون بالتالي قصیًرا نسبیًا. وأعلنت أن الجلسة ستبدأ  ت خلص ولم تكتمل الطلبات بعد.  

 للدفاع لسماع شھود إضافیین. سابقةٍ   العامین بشأن طلباتٍ 

 ة.] بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكم ،المّدعین العامینلبیان ي نسخة ُمعاد صیاغتھا [ما یلي ھ

 ]. 97الیوم  ،TR#49[ 2021 ،أكتوبر/تشرین األول  13األدلة بتاریخ  للحصول علىبخصوص طلب الدفاع  بیانات

  ]PW3_97[و  ،]PW2_97[و  ،[PW1_97]الجربا أحمد واالستماع إلى السید    ستدعاءعلى ا  لمّدعون العامونیعترض ا
 . بصفتھم شھوًدا 

 :التعلیل

I( یدلي من المفترض أن    ،بناًء على طلب الدفاع  PW1_97  تدخل  بدعم    كانوا متھمینأنھ وثالثة من أقاربھ    ة مفادھابشھاد
  PW1_97لمدة عامین. یجب رفض طلب االستماع إلى  واعتقلوا    1996في عام    قُبض علیھموبالتالي    ،العراق في الكویت

 . في ھذا الصدد   بصفتھ شاھًدا
وأن شقیقھ أخبره    ،في نفس الوقت 285 في الفرع معتقًال أن شقیقھ كان ب أیًضا بشھادتھ   PW1_97 یدليمن المفترض أن 

 . ولم یستخدم العنف ضده أبًدا PW1_97شقیق  من احترامأبًدا یٌقلل باحترام ولم وعاملھ  كان دائًما ودوًدا  أنور رسالنأن 
أنور  وأقاربھ إّال بسبب تدخل    لم یُطلق سراحھ ھو ھ  أن شقیقھ أخبره أن بشھادتھ ب   PW1_97  یدليأن    أیًضا  من المفترض

 . أنور فحسب ال دلیل على أن اإلفراج استند إلى تدخل  غیر أنھ. رسالن
كل ذلك. في  ب   PW1_97شقیق  یة معرفة  طلب الدفاع فیما یتعلق بالسؤال حول كیف صلة كذلك في   العامون  عون شكك المدّ 
یعیش    PW1_97لیس مطلوبًا أیًضا بسبب التزام المحكمة أو التحقیق القضائي ألن    PW1_97فإن استدعاء    ،ضوء ذلك

 في الخارج. 
  ثمانیة عشر عاًما أن تكون مثمرةإلى ستة عشر  قبل حواليال یزال من غیر الواضح كیف یمكن لھذه األحداث التي وقعت 

وما    1998و  1996بین عامي    أنور رسالن لما فعلھ    ال عالقة ولمسألة الحقیقة والذنب في ھذه المحاكمة الحالیة.    بالنسبة
 . 251في الفرع  بل  285في الفرع  أنور عمل وإن ھذه المحاكمة لیست حول المعتقلین في ذلك الوقت.  لطیفًا معإذا كان 

المعارضة: یجب رفض    لصالحوالعمل    أنور أطروحة    حول   یدلي بشھادتھ   PW1_97جعل  في  فیما یتعلق بھدف الدفاع  و
 أیًضا.  PW1_97استدعاء 

أن سلوك المدعى علیھ بعد األفعال    التحادیةبالفعل في محكمة العدل ا  العامون  عونذكر المدّ   ،2020  ،أغسطس/آب   12في  
  شكل شھادات   على  ،تم تفصیل السلوك بالفعل أثناء أخذ األدلة في ھذه المحكمة  ،عالوة على ذلكو.  لیس ذا صلة  الُمتھم بھا

 رؤى جدیدة محدودة.   سوىضافیین في ھذا الصدد  اإل شھود الشھادات  ولن توفر .  ریاض سیفو  54Pمن قبل
. كما  زمانھاومكانھا    عن  وال   ،عن المحتوى المزعوم لألدلة المطلوبةال یرد في طلب الدفاع ما یكفي من التفاصیل الكافیة  

متورًطا مع المعارضة. ولم یقدم الطلب أي تفسیر عن كیفیة تأثیر تدخالت    أنورأنھ من غیر الواضح بالضبط كیف كان  
  أنور ال یزال من غیر الواضح ما حدث للقوائم السوداء والبیضاء التي یُزعم أن    ،على سبیل المثالوعلى سوریا.    أنور

 صاغھا. 
II(  ال یتطلب التحقیق القضائي العام االستماع إلىPW2_97 ُحجبت المعلوماتحیث إنھ یقیم في [ ،بصفتھ شاھًدا .[ 

أن   المفترض  ب   PW2_97  یدليمن  للمعارضة  أنورأن  بشھادتھ  مؤیًدا  مع  أنھ  و  ،كان  ھروبھ  وناقش  االنشقاق  أراد 
PW2_97  .أي معلومات محددة حول كیفیة معرفة    ال یقدم  الطلب  إال أنPW2_97   .یذكر فقط محادثات    وھو بكل ذلك

  التُّھم عدم وجود تفاصیل. وال عالقة أخرى بین  لالغرض من األدلة المطلوبة  ال یمكن رؤیة  . و2012غامضة في صیف عام  
 ؤید للمعارضة. وموقفھ الم أنور وھروب 

متھم بقتل عدد كبیر من المعتقلین لدوافع دنیئة وتعذیب عدد أكبر من المعتقلین كجزء من ھجوم ممنھج وواسع    أنورإن  
  ت،خالل ھذا الوق كان أنور،   . 2012  ،سبتمبر/أیلول  7حتى   2011  ،أبریل  /نیسان  29النطاق ضد السكان السوریین من  

ھذا ال یتعارض مع تخطیط أنور لھروبھ. وتخلص السوابق    لكن  عن ھذه الجرائم.  ةالمسؤول   الحكومیةالمؤسسة  عن    مسؤوالً 
القضائیة الصادرة عن محكمة العدل االتحادیة إلى أنھ ال یتم تجاھل عنصر النیة لمجرد أن إتمام الجریمة بنجاح قد ال یكون  

 مرغوبًا فیھ. 
أیًضا إلى بیانھم   العامون   عونأشار المدّ   ، السلطةعلى    أنور   حیازة یمكن أن یؤكد    PW2_97حول أنفیما یتعلق باالدعاء  

،  نور رسالنوفقًا أل  ، PW2_97كان    ،. باإلضافة إلى ذلك2020  ، أغسطس/آب   12بتاریخ    االتحادیة في محكمة العدل  
 . أنور  سلطة  كم بلغتأو    بالضبط  ھؤالء المعتقلین  إطالق سراح  بكیفیةلیس  و  ،أنورعلى علم فقط بإحالة بعض المعتقلین إلى  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/11/19/inside-the-raslan-trial-there-was-gandhi-mandela-and-i-am-the-third/
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III( استدعاء  یجب رفض طلبPW3_97  . یقیمحیث PW3_97  اعتُقل بأنھ سیدلي بشھادتھ ] وُحجبت المعلوماتفي [  زعًما  
عاملھ جیًدا خالل ھذه الفترة   أنور ھناك) وأن  اعتُقلفي الخطیب لمدة أربعة أیام (على الرغم من أنھ لیس من الواضح متى 

بإحضار الطعام إلى    P31  أنھ ُسمح لوالدي   بشھادتھ  PW3_97  سیدلي   ،باإلضافة إلى ذلك  وأطلق سراحھ في النھایة.
أن  بشھادتھ  PW3_97 یدلي من المفترض أن  ،. باإلضافة إلى ذلكأنور بتناول طعامھ في مكتب  P31لـ ھ ُسمحالفرع وأن 

 سأل موظفي الحكومة عن سبب استمرارھم في اعتقال األبریاء.  أنور
اإلجراءات الجنائیة    من قانون   s .  1)  3(  244لمادة  بموجب اوبالتالي ال یفي بالحد األدنى    الصلة یفتقر طلب الدفاع إلى  

 .األلماني
  وبشكل عام ال یقدم سوى معلومات غامضة.   ، ھذه المعلوماتب   PW3_97یفتقد طلب الدفاع إلى معلومات حول كیفیة معرفة  

. كما أنھ من غیر الواضح  اعتُقل  أو لماذا وكیف   ،في الخطیب  PW3_97اعتُقل  لیس من الواضح متى  ،على سبیل المثالف
 . بإطالق سراحھ فیما یتعلق  أنور وكیف علم بجھود  أنور رسالن كیف ومتى وأین كان على اتصال ب 

عادة في    یعتقلونكانوا    251یجب أن نفترض أن المعتقلین في الفرع    ، وفقًا لجمیع األدلة التي تم الحصول علیھا حتى اآلن
ال  و.  فحسب  للتحقیقالمعتقلین إلى مبان أخرى    وكان یتم نقلسجن تحت األرض في مبنى قریب من شارع بغداد في دمشق.  

  P31  كیف تناول ویجلبان الطعام إلى الفرع  وھما    P31والدي    PW3_97یمكن أن یرى    كان   یزال من غیر الواضح كیف 
 . أنور ھذا الطعام في مكتب 

فإن قیمة األدلة المتوقعة تكون محدودة للغایة بحیث ال یلزم    ،المرء أن طلب الدفاع ھو طلب للحصول على أدلةإذا اعتبر  
في اعتقال    مشترًكاكان    أنور فإن    ،2021  ،أكتوبر/تشرین األول  13. وبحسب قرار القضاة بتاریخ  PW3_97استدعاء  

 لبعض المعتقلین. أنور معلومات عن الدعم الفردي من  سوى  PW3_97  توفر شھادة ولن وإحالة المعتقلین. 
 

 عین العامین. المدّ  بیاناترقمیة [أقراص مدمجة] من و  نسًخا ورقیةالقاضي كیربر  المحكمة وزعت رئیسة 

 . لمّدعین العامینا  بیاناتقال محامي الدفاع فراتسكي إن الدفاع احتفظ بحقھ في الرد على 

االمتناع عن سماع شاھدة أخرى.    2021  ،أكتوبر/تشرین األول   19أن المحكمة قررت في    القاضي كیربر  ت رئیسة المحكمة أوضح 
الترجمة  باإلضافة إلى    ،ةالشاھد  ه وضابط شرطة بخصوص ھذ  فیدنیرالبرید اإللكتروني بین القاضي  عبر  نسًخا من محادثة    رسلتوأُ 

 القضیة.  أطرافإلى  P54 وفرھا لصورةاأللمانیة 

المستقبلیة للحصول على أدلة  دقیقة بعد الجلسة لتوضیح جوانب الطلبات    60-30طلب محامي الدفاع بوكر التحدث إلى موكلیھ لمدة  
قرر إرسال جمیع    غیر أنھ  ،یعتزم الدفاع تقدیمھا في الیوم التالي. أضاف بوكر أن الدفاع أنھى بالفعل بعض الطلبات  والتي  إضافیة

التالي  الدفاع    بإمكان  أن  ت أّكدالقاضي كیربر حراس المحكمة و  ت. استشار مإلى موكلھ  التحدثبعد    ،الطلبات مرة واحدة في الیوم 
 لمدة ثالثین دقیقة بعد الجلسة.  ممع موكلھ التحدث

 صباًحا.  9:54الساعة  ُرفعت الجلسة 

 

 2021تشرین األول/أكتوبر،  27 –الیوم المائة 

. لم یحضر  تس وبول  ھكلینج  العامان  عیانالمدّ   العام   عاء وصحفیین. ومثل االدّ   شخصین صباًحا بحضور    9:35الساعة    الجلسة بدأت  
 المدعي بانز متأخرا خمس دقائق. محامي  جاءو أومیشین. د. د. كروكر و نالمدعی  محامیا

 المسائل اإلداریة 

الدفاع    ھأعلن   وھو ما   ،اآلن  طلبات الحصول على أدلة إضافیةیتلوان  الدفاع س  محامیيالقاضي كیربر أن    ت أعلن   ،الجلسة  أن افتتحت بعد  
 في الیوم السابق. 

لتسھیل الترجمة    الفوریین  الدفاع فراتسكي وبوكر أنھما قدما بالفعل نسًخا موقعة من الطلبات التالیة إلى مترجمي المحكمة  میاامحأوضح  
 الطلبات التالیة. تالوة الدفاع فراتسكي وبوكر على  محامیاتناوب والفوریة. 

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]  ،لطلبات الدفاعتھا صیاغ  دعانسخة مُ [فیما یلي 

 ُحجبت المعلومات] یعیش في [الذي  ، ]PW1_100[  طلب استدعاء

I(  كانPW1_100   أنور ساعد و.  أنور رسالنفي سوریا وحضر ثالث دورات تدریبیة مع  [ُحجبت المعلومات]    رتبةیحمل  
موقف  ب   أنورمن المحادثات التي أجراھا مع  یعلم    PW1_100  كانو.  P54] وُحجب االسم على الھروب واالنشقاق مع [

  أن   أیًضا   PW1_100  علم   ، الوثیقة بالدوائر الحكومیة  عالقاتھ وكذلك من    ،من خالل ھذه المحادثات  المؤید للثورة.   أنور
لم یتمكن من مغادرة  إال أن أنورفي وقت مبكر بعد شھر أو شھرین من بدء الثورة.  االنشقاقرض الحكومة وأراد اور عأن 

https://syriaaccountability.org/updates/2021/06/03/inside-the-raslan-trial-the-movie-directors-funeral/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
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أیًضا    یدلي بشھادتھأن    PW1_100  بإمكانووبالتالي اضطر إلى تأخیر ھروبھ.    ،البالد بأمان مع أسرتھ في ذلك الوقت
على ھذه  PW1_100حصل  بھ مع بدایة الثورة.حقائ  أعدّ مع الثورة وقد  ھاتعامل أن یجاري الحكومة في یردلم  أنورأن ب 

  PW1_100كان كل من  و.  أنوربشأن ھروب    2012نوفمبر  /تشرین الثانيفي    أنورالمعرفة من المحادثات التي أجراھا مع  
بعد جلسة  وعاًما.    66لضباط المتقاعدین الذین تزید أعمارھم عن  على سفر ا  بالقیود المفروضة   معنیة   جزًءا من لجنة  أنورو

والظروف السیئة    أنوروتحدثا عن ھروب    PW1_100إلى مكتب    أنورو  PW1_100ذھب    ،للجنة في وزارة الداخلیة
أنھ سیتصل  أیًضا    PW1_100  أنورأخبر    ،خالل ھذه المحادثةو.  أنورنفس رأي    PW1_100كان لـ  .251في الفرع  

حیث التقى االثنان    ،بیوم أو یومین وذھب إلى األردن  أنورقبل    PW1_100انشق  وھروبھ.    بشأنبأشخاص في األردن  
 یعلم كذلك  PW1_100  وكان  وعلى درایة بالمشاكل التي تصاحب ذلك.  أنورني مثل  سُ   PW1_100  إن  مرة أخرى.

  PW1_100  وبإمكانعلى تعذیبھم في ھذا الفرع.    وأنھ أشرف  251حافظ مخلوف ألشخاص في الفرع    عتقالمشكلة اب 
ن محمد عبد  إفقیل لھ  م [بالقبو] اتصل بھ ،صراًخا من سجن القبو  أنورعندما سمع  ،في إحدى المرات أنھ ب یدلي بشھادتھ أن 

 مسؤولین عن تعذیب المعتقلین. كانوا هللا وآخرین
II(   یقتضي االستماع إلى  2021  ،یولیو/تموز   21القرار الصادر بتاریخ  إن  PW1_100 ،   ّمسؤولیة    أنور ل  ألن القرار یحم

سلطة  إال أن  .  المساعدة والمشاركة. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع  تقریبًا  حدث في فرع الخطیب  كل ما
ین معتقلمساعدة ال  أنور حاول    . نيألنھ سُ محدودة للغایة  كانت    251في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع    أنور

السلطة في الفرع. یسمح    أصحابھم    ،وكذلك العلویون بشكل عام  ،وحافظ مخلوف  40  القسمكان  ووانشق في النھایة.  
 . 251بالتوصل إلى استنتاجات حول سلوكھ خالل الفترة التي قضاھا في الفرع   أنور موقف 

 [أضاف محامي الدفاع فراتسكي أن الفقرة التالیة ستكون أیًضا رًدا على بیان المّدعین العامین في الیوم السابق.] 
III(   244المادة  بموجب  ) وصف  1من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، یتطلب طلب الحصول على أدلة أوًال من الشخص (

بین الحقیقة المزعومة    صلة ال ) إظھار  3) تسمیة الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة، و(2بدقة، (  أو حقیقةٍ   ادعاءٍ 
لَم على  وضح في الطلب  یجب بالتالي أن یُ   ،استدعاء الشھود وسماعھم  لطلبات  وبالنسبة  واألدلة المقترحة إلثبات الحقیقة. 

 واضحة من السیاق العام.   صلة وجود الھذا لیس مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات    لكن معینة.    أمور اإلدالء بشھادتھ حول  الشاھد  
"محادثة غامضة  وجود  أن  العامون  عون  ذكر المدّ   ،فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة

متطلبات  الالدفاع إلى أن    أشارولطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ.    دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كافٍ 
أن شخًصا  ذكر  لذلك یجب أن یكون    .خارج البالد طلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أن تكون أقل بالنسبة للشھود من  ل

أن یستخلص   ا. كما یجب أن یكون كافًی كافیًا  ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع
  ، دولي  ذات طابع  المحاكمة الحالیة ھي محاكمةإن  و  عھ داخل الحكومة. حقائق معینة من رتبة الشخص أو موقشخص معرفة ب 

وقعت قبل    الجرائم الُمتّھم بھامن    وألن العدید  ،دولي. في ضوء ذلكوتحظى باھتماٍم    ، ارتكبت في الخارج  أفعاالً وتتناول  
 الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  ال یمتلك الدفاع قدرات مثلویصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة.  ،عشر سنوات

إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة یقوم على مبدأ    المتخصصین.  عناصرھاأو أجھزة المخابرات مع  
یود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي علیھ في  ، فیجب أن تكون الق"المالحقة القضائیة بال حدود"

یجب أال یفشل التحقیق في  المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الحكم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. 
للدفاع سوى تقدیم أوصاف واسعة إلى حد  ال یمكن  وفي طلبات الحصول على األدلة.    صلةوجود  الحقیقة بسبب االفتقار إلى  
 ناسب. ت القیود في ھذا الصدد من شأنھا تقیید عمل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر م إال أن  ، ةما لشھادة الشاھد المطلوب 

أن الدفاع    في الیوم السابق. وأضاف فراتسكي   ینالعام  نعی د محامي الدفاع فراتسكي أن الفقرة الثالثة ستكون رد الدفاع على بیان المدّ أكّ 
 . بصفتھ شاھًداویصر على استدعائھ واالستماع إلیھ  PW2_97/PW2_100 بشأن مّدعین العامینال بیاناتیعترض أیًضا على 

 ) P54، (تم توفیر رقم الھاتف من قبل ]PW2_100/PW2_97[طلب استدعاء  

I( كان  PW2_97/PW2_100    بین بلدتھ    وسیًطا]. عمل ُحجبت المعلومات رف أیًضا باسم أبو محمود في [عُ و  رائدبرتبة
في    أنور في مكتب    PW2_97/PW2_100كان    ،بعد أسبوع واحد من بدء الثورةو.  251] والفرع  ُحجبت المعلومات[

لكن    ا،أسبوعًی   معتقًال   40إلى    30طلق سراح  كان ی   أنور أن  ب اإلدالء بشھادتھ    PW2_97/PW2_100  بإمكانوالفرع.  
إن المعتقلین سیكونون   لتوفیق   یقول دائًما   أنور  كانو   . عملیة إفراجفي كل    ، رئیس الفرع  ، كان علیھ استشارة توفیق یونس

  وكان عن الھجمات الحكومیة على مسقط رأس كل منھما.    أنور و  PW2_97/PW2_100. تحدث  لزعمدنیین أبریاء  
PW2_97/PW2_100  معتقًال   40إلى    30  لجلب كل أسبوع    أنور إلى    2011وصیف    2011أبریل  /بین نیسان  یذھب  .

  أنور ] جمیع مھام  ُحجب االسم أن تولى [   بعدالستمرار في ھذه الممارسة  ا   PW2_97/PW2_100بإمكان  لم    ،بعد ذلك
شخص یدعى یوسف بعد ساعتین أو ثالث ساعات في االعتقال  أُطلق سراح    كان ھناك استثناء واحد فقط: عندماو  في الفرع. 

 كان یوسف ناشطا معارضا وشارك في كل مظاھرة. و  اعتقال یوسف.   بشأن  أنور ب   PW2_97/PW2_100بعد أن اتصل  
نشقاق. وكان موقف أنور اإلیجابي تجاه المعارضة  في مرحلة مبكرة أنھ أراد اال  PW2_97/PW2_100كما أخبر أنور  

بسبب المحادثات العدیدة التي أجراھا االثنان. وتحدثا عن مدى حزنھما  PW2_97/PW2_100 معروفًا أیًضا بالنسبة لـ 
 الشدید لھجمات الحكومة على مسقط رأس كل منھما. 

II(   یستلزم االستماع إلى    2021  ،یولیو/تموز  21إن القرار الصادر بتاریخPW2_97/PW2_100  ن القرار یحّمل  أ ، حیث
.  المساعدة والمشاركة أنور مسؤولیة كل ما حدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
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  أنورحاول  ألنھ سني. و  كانت محدودة للغایة   251غیر أن سلطة أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
السلطة في الفرع.    أصحابوحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم   40القسم  كان  وین وانشق في النھایة.  معتقلمساعدة ال
استنتاجات بشأن    بالتوصل إلى   ویسمح موقفھ   الُمتھم بھاوالھرب آثار مباشرة على األفعال    باالنشقاق   أنور جھود  وكانت ل 

   . 251سلوكھ خالل الفترة التي قضاھا في الفرع 
III( 1 (244 بموجب المادة متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج  خفض   یجب  )5 (s . 2   من قانون

تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام    حیث   لغرض ھذه المحاكمة.   األلماني  اإلجراءات الجنائیة 
جھود    تُرفع یجب أن  و  في ھذه المحاكمة.   الموضوع الیومي   وا كانوا وما زالالشھود الذین یعیشون في الخارج    إن الدولي.  

كما أن ھناك   فیما یتعلق بھؤالء الشھود.  األلماني) من القانون الجنائي  2(  244  بموجب المادة  إثبات الحقیقةالمحكمة في  
ممكنة وتم تطبیقھا   وھي  ،مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني  ،الستدعاء الشھودأخرى    أشكاالً 

 في الماضي. 
أن یصف المرء    یتطلب طلب الحصول على األدلة أوالً   ،األلماني  من قانون اإلجراءات الجنائیة  244  بموجب المادة )  2

بین الحقیقة المزعومة    االرتباطوإظھار    ،وأن یسمي الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة  ،أو حقیقةً   بدقة ادعاءً 
تدعاء الشھود وسماعھم، یجب بالتالي أن یُوضح في الطلب لَم على  وبالنسبة لطلبات اس  واألدلة المقترحة إلثبات الحقیقة. 

مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود االرتباط واضحة من السیاق  لكن ھذا لیس  الشاھد اإلدالء بشھادتھ حول أمور معینة.  
   العام.

) فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة، ذكر المّدعون العامون أن وجود "محادثة غامضة  3
دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كاٍف لطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات  

ن تكون أقل بالنسبة للشھود من خارج البالد. لذلك یجب أن یكون ذكر أن شخًصا  لطلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أ
ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع كافیًا. كما یجب أن یكون كافیًا أن یستخلص  

ھي محاكمة ذات طابع دولي،    شخص معرفة بحقائق معینة من رتبة الشخص أو موقعھ داخل الحكومة. والمحاكمة الحالیة 
وقعت قبل  بھا  ھم  من الجرائم الُمتّ   وألن العدیدوتتناول أفعاًال ارتكبت في الخارج، وتحظى باھتماٍم دولي. في ضوء ذلك،  

عشر سنوات، یصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة. وال یمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 
)BKA  (  .إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة یقوم  أو أجھزة المخابرات مع عناصرھا المتخصصین

، فیجب أن تكون القیود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي  د"المالحقة القضائیة بال حدو"على مبدأ  
كم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. یجب أال یفشل  علیھ في المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الح

في طلبات الحصول على األدلة. وال یمكن للدفاع سوى تقدیم أوصاف    ارتباط التحقیق في الحقیقة بسبب االفتقار إلى وجود  
تقیید عمل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر   واسعة إلى حد ما لشھادة الشاھد المطلوبة، إال أن القیود في ھذا الصدد من شأنھا 

 متناسب. 

.  من المتابعة في المحكمة  ن  و الفوری ن  ومترجمالمكن  ت بشكل أبطأ حتى ی   بالتالوة[قامت القاضي كیربر بتذكیر محامي الدفاع فراتسكي  
 بعد ھذین الطلبین وتناوبوا في الدورة الالحقة.]  بالتبدیلقام مترجمو المحكمة 

 اوخبیرً   ا شاھدً بصفتھ ] ُحجبت المعلوماتفي [ ذي یعیشال  ،]PW3_100كمال اللبواني [ د. طلب استدعاء  

لعائلة    كوبلنتسإلى استعداده لإلدالء بشھادتھ في المحكمة في    ،بصفتھ شاھًدا وخبیًراالذي ُطلب استدعائھ واالستماع إلیھ    ،د. كمالأشار  
 . أنور

I(   مع  د. كمال  التقى  ووھو من قیادات المعارضة السوریة.    ،في سوریا  ا]. عمل طبیًب ُحجبت المعلوماتمواطن [ إن د. كمال
المعارضة وشارك من بین آخرین  لصالح أنورو PW3_93عمل كل من واألخیر.   انشقأن في األردن بعد   أنور رسالن

جنیف.   في  المحادثات  كمال    بإمكانوفي  أن د.  یشھد  عام    كان  أنور رسالن  أن  إطالق سراح    مسؤوالً   2011في  عن 
PW3_93    لذلك    من المعارضة.   جزًءابصفتھما  د. كمال  فیما بعد مع    كالھما  عملوبین یوم وعشرة أیام.  اعتُقل  الذي

  ، 251على السلطة" في الفرع    أن یشھد كذلك بأن حافظ مخلوف كان "مثاالً وبإمكان د. كمال  عدة محادثات.    ثالثتھمأجرى  
األسد.   بشار  الرئیس  العائلیة مع  بسبب عالقاتھ  أخرى  أمور  بین  عملھ مع    خالل   ذلك منب د. كمال    علم والذي كان من 

حیث ینشر مقاطع فیدیو عن تاریخ سوریا والثورة بشكل یومي.    قناتھ الخاصة على الیوتیوبد. كمال  كما یمتلك    المعارضة.
 سوریا والثورة السوریة. في  لذلك فھو خبیر مناسب  

II(   مسؤولیة كل ما   أنور ل  ألن القرار یحمّ   ، د. كمالیقتضي االستماع إلى    2021  یولیو،/تموز   21القرار الصادر بتاریخ  إن  
سلطة    غیر أن.  المساعدة والمشاركة . كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع  تقریبًا  حدث في فرع الخطیب

وحاول أنور مساعدة المعتقلین   .ألنھ سني محدودة للغایة  كانت    251في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع    أنور
وحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجھود أنور    40القسم  في النھایة. وكان    وانشق

ویسمح موقفھ بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكھ خالل الفترة التي    بھا  تّھمباالنشقاق والھرب آثار مباشرة على األفعال المُ 
  لمعتقل ھذا الشخص    فإن مساعدة  ،ما حدث في الفرعتماشى مع  عند تحدید ما إذا كان الشخص قد  . و251قضاھا في الفرع  

 . تُحدث فرقًا واحد أو أكثر 

https://www.youtube.com/channel/UCLkdAJay59EpsEFLcVJji0Q
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III( 1 (  244متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة  خفض یجب  )5 (s . 2   من قانون
اإلجراءات الجنائیة األلماني لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام  

زالوا الموضوع الیومي في ھذه المحاكمة. ویجب أن تُرفع جھود  الشھود الذین یعیشون في الخارج كانوا وما    إن الدولي.  
) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244بموجب المادة    إثبات الحقیقةالمحكمة في  

روني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكت 
 في الماضي. 

من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني، یتطلب طلب الحصول على األدلة أوًال أن یصف المرء    244) بموجب المادة  2
مة  بدقة ادعاًء أو حقیقةً، وأن یسمي الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة، وإظھار االرتباط بین الحقیقة المزعو

واألدلة المقترحة إلثبات الحقیقة. وبالنسبة لطلبات استدعاء الشھود وسماعھم، یجب بالتالي أن یُوضح في الطلب لَم على  
مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود االرتباط واضحة من السیاق  لكن ھذا لیس  الشاھد اإلدالء بشھادتھ حول أمور معینة.  

 العام.
) فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة، ذكر المّدعون العامون أن وجود "محادثة غامضة  3

دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كاٍف لطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات  
ن تكون أقل بالنسبة للشھود من خارج البالد. لذلك یجب أن یكون ذكر أن شخًصا  لطلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أ

ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع كافیًا. كما یجب أن یكون كافیًا أن یستخلص  
ھي محاكمة ذات طابع دولي،    شخص معرفة بحقائق معینة من رتبة الشخص أو موقعھ داخل الحكومة. والمحاكمة الحالیة 

وقعت قبل    الجرائم الُمتّھم بھامن    وألن العدیدوتتناول أفعاًال ارتكبت في الخارج، وتحظى باھتماٍم دولي. في ضوء ذلك،  
عشر سنوات، یصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة. وال یمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 

)BKA  (  .إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة العالمیة یقوم  أو أجھزة المخابرات مع عناصرھا المتخصصین
، فیجب أن تكون القیود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي  على مبدأ "المالحقة القضائیة بال حدود"

كم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. یجب أال یفشل  علیھ في المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الح
في طلبات الحصول على األدلة. وال یمكن للدفاع سوى تقدیم أوصاف    وجود ارتباط التحقیق في الحقیقة بسبب االفتقار إلى  

تقیید عم ل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر  واسعة إلى حد ما لشھادة الشاھد المطلوبة، إال أن القیود في ھذا الصدد من شأنھا 
 متناسب. 

 الدفاع.  تعلیل) ستكون جوھر GVG( األلمانیة من قانون دستور المحكمة  184أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن المادة 

 Z121020528بعد قرار عدم استدعاء الشاھدة   ةطلب استدعاء شاھد 

I(   كان من المفترض في البدایة أن یتم استدعاءZ121020528    بعد مكالمة    إال أنھ.  2021  ،أكتوبر/األولتشرین    26في
بین   فرايھاتفیة  الجنائیین  المفتشین  وكبیر  كیربر  القاضي  المحكمة  كیربر  قرر   ،رئیسة  استدعاء  ت  عن  االمتناع 

Z121020528  القاضي  أضافت رئیسة المحكمة    ،ه المكالمة الھاتفیةلھذ   الفعلي. في حین أن الدفاع ال یعرف المحتوى
الشرطة  كیربر مذكرة مكتوبة بخط الید إلى الملف أوضحت فیھا أن شھادة الشاھد في المحكمة ستتطلب إجراءات من قبل  

الشرطة الجنائیة االتحادیة  ألن    45  إال في األسبوع التقویمي  ن تُمنحأال یمكن    إال أن ھذه التدابیر  .الجنائیة االتحادیة وشركائھا
 قبل ذلك.   المعنیةالقدرات  تملك ال

ال  الشرطة الجنائیة االتحادیة  أن    بسببال یتم التنازل عن ھذا  و .  ال تزال ذات صلة بھذه المحكمة   Z121020528إال أن  
 . 45القیام بذلك إال في األسبوع  اوال یمكنھ ةالوقت لمرافقة الشاھد الیًاتملك ح

 [ُحجبت المعلومات] بصفتھ شاھًدا   الذي یعیش في ]، PW4_100طلب استدعاء [

I(  عملPW4_100  وسیتمكنلمدة عامین حتى بدایة الثورة.  أنور رسالنمع  251ضابط تحقیق في الفرع PW4_100  
  لقسم أن أعضاء اب  ة تفیددلي بشھادأیًضا أن ی  وبإمكانھفي الفرع قبل الثورة.  معتقلٍ بأنھ لم یتوفى أي  ة تفیدشھادب دالء اإلمن 
الفرع    تحقیقات أجروا    40 الثورة.   المعتقلینوعذبوا    251في  بدء  بعد  متزاید  بشكل  بذلك  وقاموا  الثورة   بإمكان   قبل 

PW4_100    مارس  /ذار آبالتدخل في    نور رسالنلم یُسمح أل  ،251نھ بسبب األوامر الصادرة في الفرع  إأن یقول أیًضا
تحت    40القسم    كان و.  المحاضر من خالل إطالق سراحھم كجزء من عملھ الیومي في كتابة    المعتقلینساعد    إال أنھ  ،2011

محاضر  قاموا بإنشاء    40أن أعضاء القسم  أن یدلي بشھادتھ ب   PW4_100  وبإمكانوالسجن ذي الصلة.    251سلطة الفرع  
واستخدموا الفرع    تحقیق  خونة.    ،ألغراضھم  251موظفي  اعتبروھم  الذین  األشخاص  تحدید  من  ومثل  مبكر  وقت  في 

] في  ُحجبت المعلومات إلى [   نُقلتأكید ذلك ألنھ    PW4_100  بإمكانو من جمیع صالحیاتھ.  أنور ُحرم    ،2011مایو  /أیار
 . 2011مایو /أیار

II(  ستدعم شھادةPW4_100 التي أدلى بھا في ھذه المحاكمة.  أنور رسالن  أقوال 
III(   244متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة    خفض یجب  )5  (s.  2    من قانون

لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام    األلمانياإلجراءات الجنائیة  
المحاكمة.  الیومي في ھذه  الموضوع  زالوا  وما  كانوا  الخارج  في  یعیشون  الذین  الشھود  إن  جھود    زیادةویجب    الدولي. 

) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244بموجب المادة    إثبات الحقیقةالمحكمة في  
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أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا 
 عبر رابط الفیدیو. إلى استعداده لإلدالء بشھادتھ  PW4_100في الماضي. أشار 

طلبات   ةثالث قال محامي الدفاع بوكر إن لدیھم . سیتلونھاالدفاع عن عدد الطلبات اإلضافیة التي  رالقاضي كیرب  ت رئیسة المحكمةسأل
 أخرى. 

 ]، الذي یعیش في [ُحجبت المعلومات] بصفتھ شاھًدا PW5_100طلب استدعاء [

I(  یدليسوف PW5_100 300الفرع  ،التجسس (مكافحة)   إلى فرع 285من الفرع  نُقل رسالنأنور أن ب  ة مفادھابشھاد ،  
كما ذكر أحد الشھود    ،2007في عام    251أن یكون حاضًرا في الفرع    نورلیس من الممكن أل. لذلك  2006في نھایة عام  

  PW5_100مھمة    أنور رسالن . تولى  2007في عام    251إلى الفرع    300نفسھ من الفرع    PW5_100ونُقل  السابقین.  
ثم    . أنور رسالنعندما خلفھ    2008حتى عام    251في الفرع    التحقیق رئیًسا لقسم    PW5_100كان  و.  300في الفرع  

نھ لم یكن قادًرا على  القول إ  PW5_100  بإمكانوالشرطة قبل أن ینشق في النھایة.    285إلى الفرع    PW5_100ل  نُق
 بسبب نزاع كان بینھ وبین المقدم محمد عبد هللا حول [...].  251في الفرع  قسمھ التصرف داخل  

II(   یقتضي االستماع إلى  2021  ،یولیو/تموز   21إن القرار الصادر بتاریخ  PW5_100  مسؤولیة  ، ألن القرار یحّمل أنور
. إال أن سلطة  المساعدة والمشاركةحدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع    كل ما

ني. حاول أنور مساعدة المعتقلین كانت محدودة للغایة ألنھ سُ   251أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
وف، وكذلك العلویون بشكل عام، ھم أصحاب السلطة في الفرع. یسمح  وحافظ مخل   40القسم  وانشق في النھایة. وكان  

 . 251موقف أنور بالتوصل إلى استنتاجات حول سلوكھ خالل الفترة التي قضاھا في الفرع  
في عام    251. حیث لم یكن أنور رئیًسا لقسم التحقیق في الفرع  P35أكثر صلة في ضوء شھادة    PW5_100أصبح   

 . 2007غیر صحیحة فیما یتعلق بأنشطة أنور في عام   P35. وبالتالي فإن شھادة 2007
III(   244متطلبات إمكانیة الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة    خفض یجب  )5  (s.  2    من قانون

اإلجراءات الجنائیة األلماني لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام  
وما   كانوا  الخارج  في  یعیشون  الذین  الشھود  إن  المحاكمة. ویجب  الدولي.  الیومي في ھذه  الموضوع  جھود    زیادةزالوا 

) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244بموجب المادة    إثبات الحقیقةالمحكمة في  
أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا 

 . في الماضي 

 ) P54في [ُحجبت المعلومات]، بصفتھ شاھًدا (تم توفیر الرقم بواسطة  ]، الذي یعیش PW6_100طلب استدعاء مناف طالس [

I(  بمساعدة جھاز   2012  یولیو /]. ھرب من سوریا في تموزُحجبت المعلوماتیعیش اآلن في [و  ، عمید سوري سابق  مناف ھو  
] ألكثر من ثالثین عاًما. [اقتبس الدفاع من مقابلة  ت المعلوماتُحجب ]. خدم والُده في منصب [ُحجبت المعلومات مخابرات [ 

@  مع    منافأجراھا   البریطانیة:  اإلذاعة  الدفاع].  ووفر   ،14:45  –  14:08ھیئة  فریق  مترجم    سیدلي   الترجمة 
PW6_100  251ب المعتقلین في الفرع  أصدر أوامر وعذّ أنھ  و   40  القسم أن حافظ مخلوف كان رئیس    ة مفادھابشھاد  .

أحد أن یعصي أوامره دون  ولم یكن بإمكان  كبیرة لدرجة أنھ كان قادًرا على التصرف دون علم الرئیس    حافظ كانت سلطة  و
 . یُقتل وإن كان الشخص صاحب رتبة أعلى من حافظ أو حتى  یُعتقلأن 

II(   مسؤولیة كل  ، ألن القرار یحّمل أنور  مناف طالس  االستماع إلى یقتضي    2021  ،یولیو/تموز   21إن القرار الصادر بتاریخ
. إال أن سلطة  المساعدة والمشاركةحدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع    ما

مساعدة المعتقلین كانت محدودة للغایة ألنھ سني. حاول أنور    251أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
وحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجھود أنور    40القسم  وانشق في النھایة. وكان  

ویسمح موقفھ بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكھ خالل الفترة التي    تّھم بھاباالنشقاق والھرب آثار مباشرة على األفعال المُ 
 . 251قضاھا في الفرع 

عن مناف طالس: أنھ كان یقود الحرس الجمھوري لكنھ غیّر   P54وثیقة الصلة أیًضا في ضوء ما قالھ  مناف شھادة تُعتبر 
ثورة، لكن بشار األسد لم یستمع إلى اقتراحاتھ. وأن  موقفھ عندما بدأت الثورة؛ وأنھ لم یوافق على رد الفعل العسكري على ال

مناف طالس وحافظ مخلوف كانا یتجادالن حول حل أكثر عقالنیة للثورة، وأنھ لم یستطع أحد ببساطة أن یعصي أوامر  
  حول مناف، یمكن للمرء أن یستنتج أن أنور رسالن، الذي لم یكن ذا رتبة عالیة مثل مناف   P54حافظ. وفي ضوء أقوال  

طالس، كان سیُقتل في حالة العصیان. وستؤكد شھادة مناف طالس أیًضا أن حافظ مخلوف كان مصدر السلطة في الفرع  
لم یكن بإمكانھ سوى االنشقاق والھرب. وإن كان  فضابًطا رفیع المستوى خدم لفترة طویلة كمناف    وإن كان   وأنھ حتى  251

في حالة العصیان.  یلقى حتفھ  أو    قد یتحتم علیھ أن یخاطر بأن یتم اعتقالھضابًطا من رتبة دنیا لیس لھ عالقات ذات صلة  
 یجب تقییم مساعدة أنور رسالن للمعتقلین في ضوء ذلك واالعتراف بھا وفقًا لذلك. 

III( 1  5(  244الوصول إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج بموجب المادة  متطلبات إمكانیة خفض ) یجب (s . 2   من قانون
اإلجراءات الجنائیة األلماني لغرض ھذه المحاكمة. حیث تتناول ھذه المحاكمة األفعال المرتكبة في الخارج وذات االھتمام  

المحاكمة. ویجب   الیومي في ھذه  الموضوع  زالوا  وما  كانوا  الخارج  في  یعیشون  الذین  الشھود  إن  جھود    زیادةالدولي. 
) من القانون الجنائي األلماني فیما یتعلق بھؤالء الشھود. كما أن ھناك 2(  244وجب المادة  بم  إثبات الحقیقةالمحكمة في  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/07/15/inside-the-raslan-trial-guard-there-is-no-god-just-bashar-al-assad/
https://www.youtube.com/watch?v=OTnJ35959Ms


International Research and 
Documentation Center  

8 

أشكاًال أخرى الستدعاء الشھود، مثل إجراء مكالمات ھاتفیة أو االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني، وھي ممكنة وتم تطبیقھا 
 في الماضي. 

یة األلماني، یتطلب طلب الحصول على األدلة أوًال أن یصف المرء  من قانون اإلجراءات الجنائ   244) بموجب المادة  2
بدقة ادعاًء أو حقیقةً، وأن یسمي الدلیل المقترح إلثبات ھذا االدعاء أو الحقیقة، وإظھار االرتباط بین الحقیقة المزعومة  

ب  یجب  وسماعھم،  الشھود  استدعاء  لطلبات  وبالنسبة  الحقیقة.  إلثبات  المقترحة  لماذا  الت واألدلة  الطلب  في  یُوضَّح  أن  الي 
مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود االرتباط واضحة من  لكن ھذا لیس  الشاھد اإلدالء بشھادتھ حول أمور معینة.  یُفتَرض ب 

 السیاق العام. 
"محادثة غامضة  فیما یتعلق بمسألة كیف ولماذا حصل الشاھد على معرفة بأشیاء معینة، ذكر المّدعون العامون أن وجود    )3

دون ذكر وقت حدثت فیھ ھذه المحادثات" غیر كاٍف لطلب استدعاء الشاھد واالستماع إلیھ. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات  
لطلبات الحصول على أدلة إضافیة یجب أن تكون أقل بالنسبة للشھود من خارج البالد. لذلك یجب أن یكون ذكر أن شخًصا  

ر دون تحدید الوقت أو تقدیم إطار زمني واسع كافیًا. كما یجب أن یكون كافیًا أن یستخلص  ما أجرى محادثة مع شخص آخ
المحاكمة الحالیة ھي محاكمة ذات طابع دولي،  إن  شخص معرفة بحقائق معینة من رتبة الشخص أو موقعھ داخل الحكومة. و

وقعت قبل    الجرائم الُمتّھم بھامن    وألن العدیدوتتناول أفعاًال ارتكبت في الخارج، وتحظى باھتماٍم دولي. في ضوء ذلك،  
طة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عشر سنوات، یصعب على الدفاع إجراء تحقیقاتھ الخاصة. وال یمتلك الدفاع قدرات مثل الشر 

العالمیة یقوم على مبدأ  إذا كان إجراء محاكمة بموجب الوالیة القضائیة  أو أجھزة المخابرات مع عناصرھا المتخصصین.  
، فیجب أن تكون القیود المفروضة على طلبات الحصول على األدلة أقل مما ھي علیھ في  "المالحقة القضائیة بال حدود"

المحاكمات المعتادة. وإال فإن ذلك ینتھك الحكم الدستوري للدولة األلمانیة في ظل سیادة القانون. یجب أال یفشل التحقیق  
في طلبات الحصول على األدلة. وال یمكن للدفاع سوى تقدیم أوصاف واسعة    وجود ارتباط بسبب االفتقار إلى    الحقیقة   إلثبات

 إلى حد ما لشھادة الشاھد المطلوبة، إال أن القیود في ھذا الصدد من شأنھا تقیید عمل الدفاع وحقوقھ بشكل غیر متناسب. 

 

 بصفتھ خبیًرا جیرھارد كونراد طلب استدعاء 

ال سیما فیما    ،سوریا لإلدالء بشھادتھ حول ھیاكل السلطة في سوریا  على   التركیزطلب استدعاء خبیر في الدراسات اإلسالمیة مع  
   ة. ّن وكذلك الھیاكل بین العلویین والسُ  ، 40 والقسم  حافظ مخلوف و  251یتعلق بالفرع 

ضابط مخابرات ألماني متقاعد لدیھ خبرة    ] باللغة األلمانیةما نُشر  وھو وفقًا لویكیبیدیا [  ،جیرھارد كونرادیقترح الدفاع االستماع إلى  
  لجھاز وعضو في المائدة المستدیرة  كلیة كینجز  وھو محاضر زائر في    2011في العمل في دمشق والشرق األوسط. تقاعد في عام  

 شھادتھ مبنیة على خلفیتھ المھنیة وخبراتھ الشخصیة. إن یا. في ألمان   المخابرات

I(   إلى السیدة تورمان التي قدمت لمحة عامة عن التاریخ السوري وتحلیًال   ،2020  ،نیسان/أبریل  28في  استمعت المحكمة  
انظر    ، لشھادة تورمان. للحصول على ملخص وشھادتھا الكاملة  إعالمیًا لما حدث خالل الثورة. [قدم الدفاع ملخًصا شامًال 

TR#1،  3یوم المحاكمة .[   
یستطع أنور  سیُظھر تقریر إضافي للخبراء أن أنور رسالن لم تكن لھ سلطة وكان علیھ اتباع أوامر حافظ مخلوف. حیث لم  

. وحاول أنور، في حدود قدراتھ المحدودة، مساعدة المعتقلین 40رسالن أن یأمر بالتعذیب وال أن یمنع ما كان یقوم بھ القسم  
 بغض النظر عن المخاطر على حیاتھ. 

II(   مسؤولیة  ، ألن القرار یحّمل أنور  السید جیرھارد  یقتضي االستماع إلى  2021یولیو،  /تموز   21إن القرار الصادر بتاریخ
. إال أن سلطة  المساعدة والمشاركةحدث في فرع الخطیب تقریبًا. كما یفتقر القرار إلى تفاصیل قانونیة حول موضوع    كل ما

ني. حاول أنور مساعدة المعتقلین كانت محدودة للغایة ألنھ سُ   251أنور في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة في الفرع  
وحافظ مخلوف والعلویون بشكل عام ھم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجھود أنور    40القسم  ق في النھایة. وكان  وانش

ویسمح موقفھ بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكھ خالل الفترة التي    بھا  تّھمباالنشقاق والھرب آثار مباشرة على األفعال المُ 
حیاتھ للخطر عندما انقلب على النظام. في تقییم المساھمة بموجب القانون    أنور رسالنعّرض  و  . 251قضاھا في الفرع  

خبرة السیدة تورمان بعیدة كل    وإنیعد فحص الخلفیات أمًرا بالغ األھمیة.    ،الجنائي األلماني وقانون مكافحة الجرائم الدولیة
 . جیرھاردالبعد عن أن تكون كافیة لھذه األغراض. لذلك یطلب الدفاع االستماع إلى السید  

محامي الدفاع    أّكدفوتالوتھ.    المّدعین العامینا إذا كان سیتم تقدیم بیانھم حول بیان  الدفاع عمّ   القاضي كیربررئیسة المحكمة    تسأل
فإنھ ال یرى    ،بالفعل أربع أو خمس مرات  تالھا  وبما أنھ  ،من الطلبات السابقة  3/2ن ھذه الفقرة ستكون الفقرة  قائًال إ  ،ذلك  فراتسكي
 . قد استوفي  كیربر إلى أن الموعد النھائي لتقدیم البیان ت مرة أخرى. وخلص لتالوتھاضرورة 

  ببیاناتإنھ وزمیلتھ سیحتفظان بالحق في اإلدالء  ھكلینج العام عي وقال المدّ   الجدیدة. لدفاعطلبات ا  حولبیانا  األطرافلم یقدم أي من 
 قبل یوم المحاكمة التالي.  وسیحاوالن تقدیم البیانات كتابةً 

  المسائل ة  مناقش لدقیقة إلعداد نسخ من جمیع الطلبات المقدمة لألطراف و  30كیربر استراحة لمدة  القاضي  أعلنت رئیسة المحكمة  
 .تباًعااإلداریة اإلضافیة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Conrad_(intelligence_officer)
https://syriaaccountability.org/updates/2020/05/07/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
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 *** 
 دقیقة]   35[استراحة لمدة 
 *** 

قرار بشأن تھم الجرائم المرتكبة ضد   تالوةكیربر أنھ یتعین على القضاة    ت أعلن   ،نسخ جمیع الطلبات المقدمة في ھذا الیوم  توزیعبعد  
 عین:المدّ 

لقانون  ا  بموجبعین في ھذه المحاكمة  الجرائم المرتكبة ضد المدّ   حول  2021  ،یولیو/تموز  21  بتاریخاستكماًال للقرار  
بشكل  أُجري یعتبر القضاة أن جمیع األفعال قد ارتكبت باإلجماع مع األذى الجسدي الخطیر الذي  ،الجنائي المحلي األلماني

   . األلماني يمن القانون الجنائ  4) رقم 1(  224 المادة ،مشترك

   :عدة أشخاص  مع بناًء على المكالمات الھاتفیة األخیرة التي أجراھا إلى ملف القضیة،  مذكرةأضاف القاضي فیدنیر 

مكالمة ھاتفیة مع ضابط في وزارة العدل في راینالند باالتینات   ،2021أكتوبر،  /األول تشرین    25في    فیدنیرأجرى القاضي  
  ستُعالج أن طلبات المساعدة القانونیة الصادرة إلى مصر    فیدنیرأبلغ ھذا الشخص  وعن طلبات المساعدة القانونیة.    المسؤول

طلب    أصدرحیث    لبات.ببطء شدید وسیكون من الصعب تقدیر المدة التي ستستغرقھا السلطات المصریة لمعالجة ھذه الط
طلب مساعدة قانونیة    وأُصدرأي رد من السلطات المصریة.  حتى یومنا ھذا  لم یرد  و  2017یتعلق بشاحنة مصادرة عام  
دون معالجة لمدة ستة أشھر    2011ظل طلب من عام  و واستغرقت معالجتھ عاًما واحًدا.    2018آخر یتعلق بنقل ملفات عام  

أنھ ال یوجد أساس  لفیدنیر  أوضح الضابط  كما  في المحاكمة ذات الصلة.    من الممكن النظر فیھ   حب في النھایة ألنھ لم یعدوسُ 
 بصریة للشھود في مصر. وقانوني للحصول على شھادات سمعیة  

  فیدنیرالضابط المختص ھناك ل  أّكد و  2021  ،أكتوبر/تشرین األول   26بالسفارة األلمانیة في القاھرة في    كذلك  فیدنیراتصل  
ما إذا كانت الطلبات ستُعالج  فیھ  تجاربھ الخاصة. وأضاف أیًضا أنھ من المشكوك  ب   شبیھةأن األوصاف المذكورة أعاله كانت  

  ،لتُعالجقد تستغرق طلبات المساعدة القانونیة ما ال یقل عن أربعة إلى ستة أشھر  ،وفقًا للضابط في السفارةو  على اإلطالق.
یعتمد على الجوانب السیاسیة  غیر أن ذلك سعلى اإلطالق.  یُعالج  وبعضھا ال    ، عادةً ما یستغرق عاًما واحًدا  إال أن األمر 

المصري لھ حق النقض فیما یتعلق    العامة   راتأن جھاز المخاب فیدنیر  وأوضح الضابط ل  والخلفیة االستخباراتیة للطلبات.
 سیؤدي ھذا إلى عدم معالجة بعض الطلبات أو حظرھا. وببعض طلبات المساعدة القانونیة ذات األھمیة الخاصة.  

سیتعین  إذ  أوضحت القاضي كیربر أن القضاة غیر قادرین على تقدیم معلومات حول الجدول الزمني ومحتوى أیام المحاكمة القادمة.  
 في البدایة.  ا مقررً  كانالتالي كما  یوم المحاكمةعلیھم إجراء عدة مكالمات ھاتفیة واعتباًرا من اآلن، سیتم إجراء 

 

 ا. صباحً  11:28الساعة ُرفعت الجلسة 

 صباًحا.  9:30نوفمبر، الساعة /تشرین الثاني 3ستستأنف المحاكمة في 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2020

