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أنور رسالن محاكمة   

 

كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا   

لمراقبة المحاكمة  51التقریر   

2021تشرین الثاني/نوفمبر،  4تاریخ الجلسة:    

 

 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 
 1 الملّخص/أبرز النقاط:

 
 2021نوفمبر،  /ثانيتشرین ال 4 – الیوم المائة وواحد 

عن أفراد   ا، وھو عقیٌد سابٌق في وزارة الداخلیة السوریة وصدیق قدیم ألنور، للمحكمة إن أنور انشق في وقت متأخر نسبًی P56قال 
  P56األردن. كما حدد   إلىبنقاط التفتیش العسكریة  املیئً  طویًال   اعلى عائلتھ وكان علیھ أن یسلك طریقً  االجیش اآلخرین ألنھ كان قلقً 

 حافظ مخلوف على أنھ رئیس فرع الخطیب وقال إن أنور كان تحت ضغط ھائل من حافظ مخلوف. 

عین العامین، فإن مساعدة أنور للناس أو  للمدّ  اقد طلبھم الدفاع. ووفقً كان اعترض المّدعون العامون على سماع شھود إضافیین 
تخطیطھ لالنشقاق ال صلة لھما بالموضوع ألنھ تعّمد اتباع األوامر بتعذیب اآلالف من األفراد ورفع تقاریر إلى رؤسائھ عن تنفیذ 

حاكمة التالیة، غیر أن  ھائلة لتأمین الشھود ألیام الم ا ھذه األوامر بنجاح. وأعلنت القاضي رئیسة المحكمة أن المحكمة بذلت جھودً 
 في العدید من الحاالت.  اذلك لم یكن ممكًن 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ت أسماء الشھود. ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَ 
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 2021نوفمبر،  /ثانيتشرین ال 4 – الیوم المائة وواحد 

الساعة   الجلسة  بدء  2  صباًحا بحضور أربعة أشخاص وثالثة صحفیین.  9:40بدأت  فیدیو وصور قبل  بالتقاط مقاطع  قام مصوران 
 شولتس حاضرا.  نالجلسة. ومثل االّدعاء العام المّدعیان العامان كلینجھ وبولتس. لم یكن محامي المدعی 

 .  قبل بدء الجلسة  جمھور ال شرفة  انتظر الشاھد في الصف األخیر من 

 P56شھادة  

سوري یبلغ من  وھو  ، P56 قام .  ا شاھدً بصفتھ  وواجباتھ    وقھ ھ بحقت لفظ اسمھ وأبلغ  عن سوء   P56المحكمة كیربر إلى   ة اعتذرت رئیس 
ھم عن طریق  تَّ بالمُ   بنفي وجود عالقة قرابة عاًما ویعیش في [ُحجبت المعلومات] وعقید سابق في وزارة الداخلیة السوریة،    59العمر  

 . الدم أو الزواج. [ُحجبت المعلومات] 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

سألت  طرح أسئلة متعمقة.    فیدنیرقبل أن یواصل زمیلھا القاضي   P56امة على  أوضحت رئیسة المحكمة كیربر أنھا ستطرح أسئلة ع
قال محامي  فإذا كان لدیھ أي مخاوف ألنھ بدا مرتبًكا بعض الشيء.    عّماشارمر    نمحامي المدعی   ، قبل أن تبدأ في استجوابھا،كیربر
ألنھ وفقًا لطلب    ،الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات    من   55یجب إبالغھ بحقھ بموجب المادة    P56أن    افترض شارمر إنھ    نالمدعی 

كیربر    القاضي . قالت  أنورالذي عمل فیھ  فرع  الفي نفس    P56عمل  فقد    ، في ھذه المحاكمة  اشاھدً   P56أن یكون  الدفاع الذي اقترح  
في ھذه    أدلو بشھاداتھمبما أن شھوًدا آخرین في نفس الصفة    قائًال   ،بوكرتدخل محامي الدفاع    ضرورة في ھذا الصدد.أي  إنھا ال ترى  

.  الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات من   55بحقوقھ بموجب المادة   P56فقد اعتقد أنھ لیس من المھم إبالغ   ،المحاكمة دون أي مشاكل
لم تقدم أي أطراف أخرى بیانات في ھذا الصدد.  و.  بھذه الحقوق   P56وخلص بوكر إلى أنھ ال توجد مؤشرات على سبب وجوب إبالغ  

 . الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات من   55بحقھ بموجب المادة  P56المحكمة كیربر إنھ لیس من الضروري إبالغ   ة رئیس ت قال

 .P56لـ وبدأت في استجوابھا  المایكروفون اقتربت كیربر من فالقاضي جیًدا.   سماعقال محامي الدفاع بوكر إنھ لم یستطع 

یعمل في    م إنھ ل  P56قال  ف.  أنوروكیف تواصل مع    ھنالك،  لموماذا ع في سوریا،    P56أن تعرف أي األشخاص كان    كیربرأرادت  
 الشرطة.  شؤونعمل في وزارة الداخلیة في   حیث . أنوري عمل فیھ ذ الالمجال نفس 

بأكادیمیة الشرطة معًا عام    تحاقھمالبسبب ا  وزمیلین  صدیقینكانا    أنورإنھ و  P56قال  ف.  أنور ب   P56كیربر معرفة كیفیة اتصال    تأراد
 لمدة عام   امالعمل في أمن الدولة بعد تدریبھ  أوبالتالي بد  ،امن بین الثالثة األوائل في فصلھم  ،P56لـ وفقًا    أنور،ترتیب  وكان  .1992

تشرین  حتى نھایة  ابعضھم الم یزور  الكنھم ،اتصال وأنھما بقیا على صدیقان.  أنورمع الشرطة. أضاف أنھ و P56بقي  و. اوتخرجھم
 ضباط المتقاعدین. كان ھناك اجتماع في وزارة الداخلیة إلنشاء مجلس للتعامل مع قضیة ال   ،في ذلك الوقتو.  2012  أكتوبراألول/

إلى    أنورَ دعا    –  P56  عملقد في وزارة الداخلیة حیث  الذي عُ   – االجتماع  عضوین في ھذا المجلس. بعد    P56و   أنور كان كل من  و
أنھ یرید    P56لـ  أنور  "بیّن"إنھ یرید االنشقاق.    P56لـ  أنورعن األحداث في سوریا وقال    أنورو   P56مكتبھ لتناول القھوة. تحدث  

سیغادر البالد في غضون الیومین المقبلین. لذلك  أنھ  " و قد أعدَّ حقائبھأنھ ھو نفسھ "  نورأل  P56مغادرة المكتب وسوریا. ثم أوضح  
المحكمة أن    P56أخبر    . فحسب  على التحدث عن انشقاقھم باستخدام الرموز اتفقا  واتفقا على خطة:    P56المساعدة من    أنورطلب  

باط تمت مراقبتھا، لذا قررا اإلشارة إلى األشخاص الذین كانوا یساعدونھما على أنھم "مدعوون لتناول الغداء". تابع  ھواتف جمیع الض
P56    وأخبر المحكمة أنھ اتصل بأشخاص في األردن أرادوا مساعدتھ، بما في ذلك [ُحجب االسم]، الذي كان بدوره على استعداد

أنھ غادر سوریا بعد یومین من لقائھ   P56واتصل أنور بـ[ُحجب االسم]. أضاف  كّلٍ منھما    رقم  P56  المساعدة أنور. حیث أعطاھم
عاش في    P56أكثر صعوبة من رحلتھ ألن    ، P56لـ وفقًا    ،رحلة أنور كانتأن  غیر    أنور وغادر سوریا بعد أسبوعین.  وتالهبأنور،  

من    أنور بینما كان    ،وزارة الداخلیة  في   اد إلى منزلھ من مكان عملھ كلما عولم یكن یُسأل عن وجھتھ  بلدة قریبة من الحدود األردنیة.  
كان الناس سیالحظون أنھ كان یتجھ نحو الحدود.  وإلى الحدود.    الطریقبلدة قریبة من حمص بھا العدید من نقاط التفتیش العسكریة في  

 دمشق والسویداء.  وضواحيإلى االلتفاف عبر درعا  أنورلذلك اضطر 

 

من    2 المحاكمة:مالحظة  في    مراقب  الفوریة  الترجمة  لمتابعة  االستراحة  بعد  رأس  بسماعات  بالعربیة  الناطقین  المعتمدین  الصحفیین  أحد  د  ُزّوِ
 المحكمة. 



International Research and 
Documentation Center  

3 

 . ذلك  P56نفى . أنور] قد ساعد P54[   یُدعىیعرف ما إذا كان شخص ما  P56إذا كان   ّما ع سألت كیربر

 فیدنیراستجواب من قبل القاضي  

عن    P56معًا. سأل   ماتدریبھ  أجریاعندما    1992في عام   أنور  على  P56ف إن سؤالھ األول یشیر إلى كیفیة تعرّ   فیدنیرقال القاضي 
طالبًا یتدربون لیصبحوا    50ھناك  كان    ھأن   P56أوضح  ف.  ونوع المھام الموكلة إلیھم  ونوع األشخاص الذین تم تدریبھم  ذاك  نوع التدریب 

درسوا جمیعًا القانون سابقًا ثم تلقوا تدریبًا تطوعیًا في أكادیمیة الشرطة. وتناولت الدورات كافة جوانب العمل الشرطي مثل  وضباًطا.  
 الجرائم والمخدرات. 

إذا كان التدریب موجًھا نحو عمل محتمل مع    عّما   P56بعد ھذا التدریب وسأل    جھاز المخابرات انضم إلى    أنور إلى أن    فیدنیر  أشار 
لكن كان من الممكن أن یتم قبول شخص ما في    ،على مھام الشرطة  كان التركیز  وقدإنھ ال یعتقد ذلك.    P56قال  فالمخابرات.    جھاز

 قسم آخر بعد ذلك. 

تبادل  ھما كانا مشغولین ولم یكن لدیھما الوقت لی إن كل  P56قال  فبعد التدریب وأین عمل بعد ذلك.    أنور معرفة ما حدث مع    فیدنیرأراد  
 . اوأطفالھم اعن عائالتھم ابعضھم كانا یسأالنعلى اتصال وفقد بقیا  نی صدیق إال أنھما وبصفتھما . اتزیارال

ذھب مباشرة إلى أمن    أنورإن    P56قال  فبعد التدریب.    أنورأراد أن یعرف أین عمل  و.  ما أراد معرفتھإن ھذا لم یكن    فیدنیرقال  
 .كذلك  ربما تعامل مع قضایا المخدرات أنورأن  P56كان یتعامل مع جرائم تتعلق بأمن الدولة. أضاف والدولة.  

لقسم التحقیق قبل "األحداث"    اعمل في فرع أمن الدولة في دمشق وكان نائًب   أنور إن    P56قال  ف.  أنور   عملفي أي فرع    فیدنیرسأل  
 بشار األسد.  ابن خال  ، الفرع حافظ مخلوف قد كان رئیسف  ،P56بوقت قصیر. وبحسب  

 كان یُعرف باسم فرع الخطیب. و. 225ربما كان الرقم   ،یتذكر لم یكنإنھ  P56قال فعن رقم الفرع.   فیدنیرسأل  

 العمید حافظ مخلوف.  كان  إنھ P56قال  ففرع الخطیب.   كان یقود یعرف من   P56معرفة ما إذا كان  فیدنیرأراد 

 . االسمب أنھ سمع   P56  أّكدفإذا كان یعرف اسم توفیق یونس.   P56 فیدنیرسأل  

 دولة. المن آخر ألإنھ قد یكون رئیس فرع  P56قال  فھذا الشخص.  كانمعرفة من  فیدنیرأراد 

ربما عمل   أنورإن    P56قال ف.  أیًضا   في مكان آخر عمل  أو ما إذا    افي فرع الخطیب منذ تدریبھم أنور   عملمعرفة ما إذا    فیدنیرأراد 
 في أمن الدولة.   عملھ شرطة لمدة عامین قبل أن یبدألل امدرًب 

  مدربًاكان یعمل    أنور أنھ كان یعلم أن    P56أوضح  فبكلمة "ربما" أو إذا كان یعرف ذلك على وجھ الیقین.    P56  یعنیھ  عّما  فیدنیرسأل  
   ربما كانت سنة أو سنتین.وا إلى متى.  أّكدً لكنھ لم یكن مت 

صدیقین    ا كان والتدریب لمدة عام واحد معًا.    ا أجریاإنھم  P56  قال ف.  1992منذ عام    أنور مع    P56معرفة مدى قرب اتصال    فیدنیرأراد  
 وعلى اتصال دائم عبر الھاتف.  وزمیلین

كانا على   اإنھم  P56قال  فرسائل. یتبادالن الأو    ان ببعضھمعن عدد المرات التي كانا على اتصال بھا وما إذا كانا یتصال  فیدنیرسأل 
قد  بمعنى أنھم    ،أنھ من الطبیعي في سوریا أن یتصرف الناس كوسطاء  P56مثل العطالت. أضاف    ، خاصةالمناسبات  الاتصال في  

 .P56بـ كان یتصل ،حتاج إلى أي شيء یتعلق بالشرطةكان أنور ی  كلماویتواصلون مع بعضھم البعض ویطلبون الخدمات.  

ھم بمعالجة  اتّ وأثناء األحداث في سوریا.    ئھأحد أصدقا كان  طبیبٌ   اعتُقلكیف    P56وصف  ف .  على ذلك  تقدیم مثال  P56من    فیدنیرطلب  
 صدیقھ بعد یومین.  طلق سراح وأُ   ،أنورب  P56الجرحى. لذلك اتصل  

 . 2012كان في أوائل عام  ذلك  إن P56قال فأن یعرف متى حدث ھذا.   فیدنیرأراد 

: مرة  أنور كم مرة كان على اتصال مع  P56صدیقان. سأل   أنوربالضبط عندما قال إنھ و  P56 عناهإنھ ما زال ال یفھم ما  فیدنیرقال  
  یتصالن   ،في بعض األحیانوكانا  كانا مشغولین للغایة.    أنور نھ وإ  P56قال  فباألحرى مرة في السنة.    أم مرة في الشھر  أم    في األسبوع 

 على اتصال في مناسبات خاصة.  اكان  اوأحیانًا عدة مرات في الشھر. وأضاف أنھم ،مرة واحدة في السنة اببعضھم

.  أنوریتدخل في شؤون    یكن  أنھ لم   P56. أوضح  أنور عن عمل    P56عنھ عندما كانا على اتصال وما یعرفھ    ا تحدث   فیدنیر عّما سأل  
 عن ذلك.   P56عن عملھ ولم یسألھ  بالتحدث  نورأنھ لم یُسمح أل P56. وأضاف اعن أطفالھم وأنھما كانا یتحدثان

 القیام بذلك. تمكنا منی  مل مامضیفًا أنھ ،ذلك P56نفى ن عن السیاسة. اإذا كانا یتحدث  عّما فیدنیرسأل  
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للمحكمة إن المتظاھرین الذین قُبض علیھم   P56قال  ففي فرع الخطیب.    أنور یعرف شیئًا عن عمل    P56ا إذا كان  مّ ع  فیدنیرسأل  
 .  لتحقیق معھمم اكان یت  خالل األحداث في سوریا نُقلوا إلى فرع الخطیب حیث

.  2012في عام    P56في مكتب    أنورإنھ تحدث مع    P56قال  فأو من مكان آخر.    أنور ذلك من    قد عرف   P56إذا كان    عّما   فیدنیرسأل  
ثالثین منھم. كان علیھ التحدث إلى  في إطالق سراح  إلى الفرع وأنھ ساعد    أُخذوا المتظاھرین    بعضأن    أنور كان ذلك عندما أخبره  

مساعدتھم  ن یتمكن من  أنھ ل  أنور أخبره    ، أنھ یجب علیھ مساعدة ھؤالء األشخاص  أنور   P56عندما أخبر  ورئیس الفرع للقیام بذلك.  
 دائًما.

مضیفًا    ذلك،   P56  أّكد فألول مرة.    أنور الذي ذكره سابقًا عندما التقى ھو و  P56ب  االجتماع في مكت   ذلك ھو إذا كان   عّما  فیدنیرسأل  
 أن ذلك كان قبل یومین من مغادرتھ سوریا. 

. وقال إنھ غادر سوریا  2012  أكتوبر، /تشرین األول  29" في  لربما كانإنھ "  P56قال  فمعرفة متى حدث ذلك بالضبط.    أراد فیدنیر
 . 2012 دیسمبر،  /كانون األول  2في  

  التفت . بعد أن  2021  ،أكتوبر/تشرین األول  29التقیا في    إنھماقال    P56ألن    P56إذا التقیا قبل یومین من مغادرة    عّما  فیدنیرسأل  
P56  أخبر األخیر المحكمة أن    ،الفوري  إلى المترجمP56  یقصد الشھر الحادي    كان  وأنھ   ،أكتوبر/قد سألھ للتو عن شھر تشرین األول

أنھ كان قبل ذلك بیومین. سأل    P56 أّكدفقبل مغادرتھ.    ،نوفمبر/تشرین الثاني  29إذا كان یقصد بالتالي    عّما  P56  فیدنیرعشر. سأل  
 . من ذلك غادر بعد بضعة أیام  أنور مضیفًا أن  ،لكذ P56  أّكدف. 2012  ،دیسمبر/كانون األول 2في  P56  غادرإذا  عّما فیدنیر

 كان بعده بثالثة أو أربعة أیام.  ذلك إن  P56قال  فسوریا.   أنور إذا كان یعرف متى غادر  P56 فیدنیرسأل  

نھما كانا على اتصال عبر  إ   P56قال  فغادر سوریا.    أنور كیف علم أن    P56ذكر سابقًا فترة زمنیة أطول وسأل    P56إن    فیدنیرقال  
 إلى األردن.  أنور الھاتف بعد وصول 

 نھما التقیا مرة واحدة. إ P56قال  ف.  بشكل شخصيٍ كذلك  أنور و P56 التقىمعرفة ما إذا  أراد فیدنیر

 . ذلك  P56نفى  . نظًرا ألنھما كانا على اتصالالتقیا في األردن  إذا عّما فیدنیرسأل  

.  معینة   إلى أن ذلك كان بمناسبة إنشاء لجنة  فیدنیرأشار  و.  أنوریمكن أن یقولھ للمحكمة عن أول لقاء لھ مع    عّما  P56  فیدنیرسأل  
  أن وزارة الداخلیة أنشأت مجلًسا من خمسة أو ستة ضباط.   P56أوضح  فاللجنة.    وظائف   كانت اللجنة وما    من تشّكلت م  P56وسأل  

المخابرات الجویة وعمید  إدارة ألمن الدولة. كان ھناك أیًضا عمید من  ممثًال  أنور رسالن عن وزارة الداخلیة وكان  ممثًال  P56كان  و
عن    كان ھذا العمید مسؤوالً ولداخلیة.  في وزارة ا  P56الذي كان فیھ    باإلضافة إلى عمید من نفس القسم   ،المخابرات العسكریة  من

 مغادرة سوریا.  أرادواكان ھدف اللجنة ھو وضع قیود على الضباط المتقاعدین الذین و. شؤون الجوازات والھجرة

مرة    ت كان   الكنھ یعتقد أنھ  نی مرت ل  ربماو  ، ھم اجتمعوا لمرة واحدةإن   P56قال  فعدد المرات التي اجتمعت فیھا اللجنة.  عن    فیدنیرسأل  
 واحدة. 

إنھ عندما التقیا في مكتبھ كانت    P56قال  ف.  یعمل  وأین كان في ھذا الوقت    أنور یعرف ما كان یفعلھ    P56معرفة ما إذا كان    فیدنیرأراد  
 ]. مجدًداھذه ھي المرة األولى التي التقیا فیھا [

یلوح   كانو ،مستاءً  أنور فرع الخطیب. [بدا   من إنھ كان P56قال فمھمتھ.   تكان [إلى اللجنة] وما  أنور رسل من أي فرع أُ  فیدنیرسأل  
 .] أنوردفاع  محاميمترجمھ الذي تحدث بدوره مع  معبیدیھ أثناء حدیثھ 

كان    أنور وأن    أنور كان یعرف مكان عمل    P56مضیفًا أن    ،بذلك  أخبره  أنورإن    P56قال  فذلك.    أنور  قال معرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 .P56یعرف مكان عمل 

ھذه    یشیر إلى أن    P56طلب من  و قبل إجراء محادثة خاصة بینھما.    االجتماع  أنورو  P56حضر كل من    ،أنھ أوالً   إلى  فیدنیر  أشار
كانا    األنھم] إلى مكتبھ الحتساء القھوة  أنور في طریقھ ودعا [  كلٌ ذھب    ، االجتماعإلى أنھ بعد انتھاء    P56أشار  فالمحادثة بالتفصیل.  

 أن یلتقیا  أنھما لم یر أحدھما اآلخر لفترة طویلة. لذلك كان من الضروري   P56معًا. أضاف    ماتدریبھ  أجریا حیث    ،زمیلین وصدیقین
 ألن الوضع في سوریا "كان محفوفًا بالمخاطر" في ذلك الوقت.  للتحدث مرة أخرى 

  أنور ألنھ شعر أن    ،[إذا كان سیھرب من سوریا]  أنورسأل    ،ذكر بالفعل"  للمحكمة إنھ "كما  P56قال  فحدث بعد ذلك.    عّما  فیدنیرسأل  
 لمغادرة [سوریا].  كان مضطًرا أنھ  P56 أنوركان تحت ضغط نفسي. ثم أخبر 
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للمغادرة خالل    امستعدً أعدَّ حقائبھ وكان    أنھ   أنور   أخبر و.  كان متفاجئًابالطبع  إنھ    P56قال  فمتفاجئًا.    P56معرفة ما إذا كان    فیدنیرأراد  
مساعدتھ.    أراد بالشخص الذي    P56مساعدتھ. لذلك اتصل    بإمكانھوما إذا كان    " سیفعل ذلك"  كان  كیف   P56  أنور الیومین المقبلین. سأل  

  ة لمراقب   یتعّرضكان  اتصل بھ عبر سكایب ألنھ  فقد  في مكتبھ.    ال   ،للمحكمة أنھ اتصل بالشخص عندما كان في المنزل  P56أوضح  و
 .بعد ذلك ] رسالنأنور [قام نفس الشخص باالتصال ب   ،P56  وبحسب.  أقل 

مختلفًا عن  كان  ]  أنوروضع [ إال أن  ،إنھ ال یعتقد ذلك  P56قال فعن محاوالت سابقة لالنشقاق.   أنور  أخبره إذا    عّما   P56 فیدنیرسأل  
إن    P56. قال  أسھل طریقة للمغادرة  الذھاب إلى األردنوكان    في وسط سوریا وكان یعمل في دمشق  ،من حمص  أنور وضعھ: كان  

 ربما حصل على فرصة في ذلك الیوم. وكان على ما یبدو یبحث عن أشخاص لمساعدتھ على مغادرة سوریا.  أنور

إلى سوریا    أنور عبر الھاتف بعد وصول    أنور إنھ كان على اتصال ب   P56قال  ف].  أنور إذا كان یجب دفع المال [لھروب    عّما   فیدنیرسأل  
استغرقت عشرة أیام ألنھ اضطر إلى االنتقال من منزل    أنورأن رحلة    P56ضاف  . وأالمال  إلى أن یدفع  اضطر  أنور  یعتقد أنأنھ  و

 مكلفًا بالتأكید. ذلككان  ، P56لـوفقًا و إلى منزل ومن مزرعة إلى مزرعة. 

أو في وقت الحق.    على اتصال مجدًدا   الرجالن   كان إذا    عّما  فیدنیرسأل   تحدثا عن األحداث    P56أوضح  ففي األردن  أن االثنین 
وكانت  لم یعد بإمكانھم االلتحاق بالجامعة.   اا عن حقیقة أن أطفالھموتحدث في سوریا عندما كانا في األردن.   صعوبة الوضع المعیشيو

 ھي القضیة الرئیسیة التي تحدثا عنھا. ، P56لـ  ھذه، وفقًا

 فعل القضاة.]  وكذلك  ،امع بعضھم اعً ی سر حواًرا  الفوریان ا المحكمة مترجمأجرى [

 ،لم یتحدثا عن التفاصیل  اإنھم  P56قال  فحول أسباب انشقاقھ.    P56لـ  أنور رسالنالمحكمة بما قالھ  أن یخبر    P56من    فیدنیرأراد  
  ا متأخرً   ھم غادرا سوریا في وقت قد یعتبره بعض  ھما ی كلأن    موضًحا   P56] كان تحت ضغط نفسي. ومضى  أنورأن [  بإمكانھ رؤیة لكنھ  

ض لالعتقال إن    P56والفرص. قال    وضعالیعتمد على  ن  اك[الھروب]    غیر أن غادروا قبلھم.  قد  ألن العدید من الضباط   [أثناء    التعرُّ
 مغادرة البالد] قد یكلف المرء حیاتھ.  ة محاول

نفى  .  ذلك  لم یكن قادًرا على المحاولة قبل   اذا في وقت سابق ولم  اقھ نشقا  عدمعن سبب    P56قد أخبر    أنورإذا كان    عّما  فیدنیرسأل  
P56 أن و ،مغادرة سوریا ضابطٍ قال إنھ ذكر في وقت سابق أنھ لیس من السھل على  وتذكر التفاصیل.   م یتمكن منمضیفًا أنھ ل ،ذلك  
 على الفرص.  معتمًدا كان األمر

ن  فإ وإال    ،أراد أن یأخذ زوجتھ وأطفالھ معھ  أنور ن  إبالطبع    P56قال  فعن عائلتھ في ھذا الصدد.  ر  أنو  تحدث معرفة ما إذا    فیدنیرأراد  
 .  كان سیعتقلھمالنظام 

أن    P56أضاف  ومع أسرتھ.  بل  د المغادرة بمفرده  لم یرإنھ    أنورقال    ،بالطبع  P56قال  فعن ذلك.    كانا قد تحدثاإذا    عّما   فیدنیرسأل  
  ، أراد البقاء في جنیفولحضور مؤتمر حول حقوق اإلنسان.    2011ذھب إلى جنیف في عام  نفسھ  . وأشار إلى أنھ  اطبیعًی   اأمرً   كان  ھذا
 . عائلتھ كانت ال تزال في سوریاعاد ألن  ھلكن 

مثل من أین   ، أي شيء في ھذا الشأن أنور  قال إذا  عّما P56  فیدنیر. سأل  أنور  واجھھ الذي للضغط النفسي  P56  ذكر إلى  فیدنیر  أشار
المحكمة بالفعل أن حافظ    أخبرأنھ    P56أخبره أنھ سئم من عملھ. وأضاف    أنور إن    P56قال  ف.  واجھھجاء الضغط ونوع الضغط الذي  

 . حافظ   أرادهكل ما  فعلوكان علیھ  حافظ تحت سیطرة   أنور كان و]. أنور التي عمل فیھا في نفس المنطقة [ عمل مخلوف 

بأن ھذا   فیدنیر القاضي  فأجاب في نفس المنطقة؟  عمل : من قال إن حافظ مخلوف ا واحدً   إن لدیھ سؤاالً  محامي الدفاع بوكر قائًال  تدخل 
أنھ    P56أوضح  ف؟  أنورفیھا    عملفي نفس المنطقة التي    عملأن حافظ مخلوف    P56: كیف عرف  في جمیع األحوال كان سؤالھ التالي  

 ألن دمشق كانت صغیرة نسبیًا.  مختلف الفروععمل في  ی  كانیعرف من بالطبع كان وفي وزارة الداخلیة.   اكان ضابطً 

ذلك   عرف إنھ  P56قال فما استخلصھ من تجربتھ الخاصة.  مأ   أنورللمحكمة ھو ما قالھ لھ  P56معرفة ما إذا كان ما قالھ   فیدنیرأراد  
 أمن الدولة. في فرع ل اأنھ كان یعلم أن حافظ مخلوف كان رئیسً  P56]. وأضاف  حافظ[   P56. عرف  أنوردون أن یخبره 

یتمتع كان  إن حافظ مخلوف كان رئیس فرع الخطیب و  P56قال  ف.  قاده حافظ مخلوف وما الفرع الذي    كانمن    P56  فیدنیرسأل  
 بشار األسد.  خال بالسیادة الكاملة ألنھ ابن 

 .انھ كان عمیدً إ P56قال  ف. حافظعن رتبة   فیدنیرسأل  

 إنھ كان في دمشق في شارع بغداد.  P56قال  ف. حافظمعرفة مكان مكتب  فیدنیرأراد 

 ]. حافظ [مكتب   كان إنھ یعتقد أنھ P56قال ف.  40إذا كان یعرف عن القسم   ّماع P56 فیدنیرسأل  
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  شؤون ب   متعلقةً مضیفًا أنھ إذا سألھ أحدھم أسئلة    ،إنھ یعتقد ذلك  P56قال  فنفس المكان.    40والقسم  إذا كان المكتب    عّما   فیدنیرسأل  
 .  أمن الدولة  فروع من مختلف  اأّكدً لم یكن مت  غیر أنھ فسیكون قادًرا على اإلجابة علیھا جمیعًا.   ،الشرطة

بالطبع إنھ كان كذلك حتى    P56قال  ف.  أنور  P56تحت تأثیر حافظ مخلوف عندما التقى    أنور رسالنمعرفة ما إذا كان    فیدنیرأراد  
 كان اسم حافظ مخلوف مخیفًا في سوریا.  ، P56لـوفقًا و اللحظة األخیرة. 

إن ما كان یعرفھ    P56قال  ففي ھذا الوقت ولیس في الخطیب.    285كان یعمل في الفرع    أنورأن  سمعت    أن المحكمة   فیدنیرأوضح  
 كان من الممكن أنھ كان في مكان آخر.  غیر أنھ ، كان في الخطیب أنور ھو أن 

 القاضي كیربر استراحة لمدة عشر دقائق.  تأعلن  ، بعد مناقشة قصیرة

 

 *** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

 *** 

نھ كان  إ  P56قال  فعندما انشق.    P56كان یشغلھا  رتبة التي  المعرفة    أراد أوالً و إن لدیھ سؤالین قصیرین فقط.    فیدنیرقال القاضي  
 .عقیًدا

كال المترجمین    فیدنیرالقاضي  استشار  إنھ كان عمیًدا. [  P56قال  ف.  P56  بحسب علم أیًضا معرفة رتبة حافظ مخلوف    فیدنیرأراد  
 قال بالفعل "عمید".   P56الفوریین لتأكید أن 

 المّدعین العامین االستجواب من قبل  

.  2012نوفمبر  /تشرین الثانيالسیاسیة قبل لقائھما في    أنورإذا كان یعرف شیئًا عن معتقدات    عّما  P56  كلینجھ  العام  عيسأل المدّ 
  أنور. ھم جیران وأصدقاء وأقارب  ن ی ب من    ،قُتل أكثر من مائة شخص  حیث  ،وبالتحدید الحولة  ،من حمصكان    أنورأن    P56أوضح  ف

على [القتل    أبًدا   أنور لم یوافق    ،P56  وبحسب وشخصیتھ أیًضا.    أنور ا أنھ یعرف أخالق  كم  ،كصدیق وزمیل  أنور إنھ یعرف    P56قال  
   في الحولة].

 . 2011نھ كان في نھایة عام إ P56قال  فمتى حدث القتل.   كلینجھسأل 

إنھ أخبر المحكمة بالفعل أنھ ال یستطیع تذكر التفاصیل   P56قال  ف. 2012مایو /في أیارإذا كان من الممكن أن یكون  عّما كلینجھسأل 
 جیًدا ألنھا حدثت قبل عشر سنوات. 

كانوا متحفظین على  موضًحا أن الجمیع  ،ذلك P56نفى . أنورمع أشخاص آخرین حول موقف  P56  تحدث معرفة ما إذا  كلینجھ أراد 
 ذلك. 

آخر    زمیلٌ   أنوربالطبع. وأضاف أنھ كان لدیھ ھو و  P56قال ف الحولة.    مجزرةفي وقت ما عن    نفسھ  أنور  تحدث إذا    عّما  كلینجھ سأل  
 ] وطفلھ ھناك. ُحجب االسمتل ھذا الزمیل [وكان من نفس المدینة. وقُ ھما  أیًضا تدریبھ مع أجرى 

أن المجزرة حدثت في    P56أوضح  فكیف عرف ذلك.    P56سأل  وتلوا أیًضا.  قُ   أنور رسالنأن أقارب    P56  ذكر   إلى  كلینجھ   أشار
من    نوركان ھناك بالتأكید أقارب وجیران ومعارف أل  ،P56لـوفقًا  و.  للغایة ] وأنھا كانت بلدة صغیرة  أنور نفس البلدة [التي ینتمي إلیھا  

 ن أحدھم كان العقید الذي ذكره للتو. إ P56بین القتلى. قال 

  ، ذلك  P56نفى  أو بعد ذلك.    2012و   2011عن الظروف في فرع الخطیب في عامي    P56  نورأ  أخبر معرفة ما إذا    كلینجھ أراد  
 مضیفًا أنھما لم یتحدثا عن التفاصیل. 

إنھ   أنوربل على العكس تماًما. قال لھ  ،ال P56قال  فأي شيء بخصوص ھذا الموضوع على اإلطالق.   أنور قال إذا   عّما كلینجھسأل 
یجب إطالق  أنھ رئیس [الفرع] أنھم أبریاء و أنور أقنع حیث دمشق. في  كانوا متظاھرین اعتقلوا في المعضمیة  وساعد ثالثین شخًصا. 

 سراحھم. 

 حافظ مخلوف. كان  إنھ افترض أنھ  P56قال  فرئیس [الفرع].   من كان كلینجھسأل 

 . ذلك P56نفى المخابرات األردني قبل أن یفر إلى األردن.  على اتصال بجھاز P56أیًضا معرفة ما إذا كان   كلینجھ أراد 
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 .ذلك P56 أّكد فالمخابرات األردني بعد رحلتھ إلى األردن. جھاز من قبل    P56  استُجوب إذا  عّما كلینجھسأل 

 أین كان یعمل.  ،على سبیل المثال  ، إنھم سألوه أسئلة شخصیة P56قال  فمعرفتھ.   ا أرادو عّما كلینجھسأل 

إذا كانت لدیھ   عّما P56الناس دون غرض ولدیھ دائما مصلحة خاصة. سأل باستجواب  عادة یقومالمخابرات ال جھاز إن   كلینجھقال 
كان تركیزھم  وأن كل ضابط انشق تم استجوابھ من قبل المخابرات األردنیة.    P56أوضح  ففكرة عن ماھیة ھذه المصلحة الخاصة.  

 الشرطة.  ال المخابرات [السوري] جھاز من  الضباط على 

إن عدد ضباط المخابرات المنشقین كان منخفًضا    P56قال  فضباط المخابرات في ذلك الوقت.  ا انشق العدید من  معرفة ما إذ  كلینجھأراد  
 من ضباط الجیش والشرطة.  عدد أكبرانشق فقد نسبیًا. 

أوضح  فحال النظام وأین كانت الخطوط األمامیة.    كان   كیف   :P56أن یعرف كیف كان الوضع في سوریا عندما غادر    كلینجھ أراد  
P56  .عندما غادر  وكان الوضع في سوریا صعبًا. وأن الحرب كانت على أعتاب دمشقP56،   .سمع طلقات ناریة في كل مكان 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

بسبب عائلتھ. طلب بوكر من    وطنھلكنھ عاد إلى    2011في رحلة إلى جنیف في عام  ذھب    P56  إلى أن   محامي الدفاع بوكر   أشار
P56    .أوضح  فأن یصف كیف ذھب إلى جنیف وماذا فعل ھناكP56    .ا في لجنة مناقشة معنیة  كان عضوً وأنھ  أنھ كان ھناك مؤتمر

فیصل    قیادةب   ة رسمی   بعثة  نھ كان من المفترض أن یناقش [المجلس] ھذا األمر. وكان ضمنإ  P56قال  و بحقوق اإلنسان في سوریا.  
 من وزارة الداخلیة مع ضابط آخر.  P56 أُرسل وزیر العدل.  وقتھاوزیر الخارجیة الحالي الذي كان المقداد 

 أكتوبر].  /تشرین األولنھ كان في [إ P56قال فبأنھ حدث منذ وقت طویل.   مع إقراره  ،أراد بوكر أن یعرف في أي شھر حدث ھذا

ھ شخصیًا  إن   P56إذا كان علیھ دفع نقود [للفرار]. قال    عّما  P56وسأل    ، ]2012[  أكتوبر/تشرین األول في    فرّ   P56أن  إلى  بوكر    أشار
 لم یكن مضطًرا لدفع المال. 

كان  مع عائلتھ] كلما    أن یفّر المرءذكر أنھ غادر سوریا في وقت متأخر نسبیًا وأنھ كان من األسھل [  P56أشار بوكر كذلك إلى أن  
 ذلك.  P56 أّكد فاألردن.  أقرب إلى

أن األشخاص األقرب [إلى األردن] یمكنھم المغادرة في وقت    امعتبرً   ، ھذا الظرف على توقیت ھروب المرء  رأثّ   إذا   عّمابوكر    سأل
في المنطقة الحدودیة وانشق الحقًا ألنھ لم یكن تحت ضغط    P56عاش  حیث    ]. أنور إن وضعھ كان مختلفًا عن وضع [  P56قال  فمبكر.  

ن من وسط سوریا. لذلك لم تكن األمور بھذه السھولة بالنسبة لھ وكان علیھ أن  ] كارسالنأنور [  غیر أن.  فحسبعملھ إداریًا  كون  ل
 . ینتظر فرصةً 

.  2011  عام   أحداث ربیع  في   ،2011أو غیره في "دمشق الصغیرة" عن بدایة عام    أنور یعرف ما قالھ    P56إذا كان    عّمابوكر    سأل 
 ذلك.  P56 أّكدفنفس المنصب طوال ھذه الفترة.    P56  شغلأراد بوكر معرفة ما إذا 

منذ    لم یتحدثا عن التفاصیل   اإنھم  P56قال  ف  ، تغیر بعد بدء األحداث  عّما أي شيء    P56  أنور رسالن  أخبر أراد بوكر معرفة ما إذا  
 ل. یعم كان ماذا وأین أنورَ ولم یسأل   ،إلى منتصفھ 2011بدایة عام 

سیكون    أنوركان    وما إذا  ،وفراره   أنور بین اجتماعھ مع  أن یحدث    P56ع  یتوقكان    لذيأراد بوكر معرفة ما  ،بمحادثاتھمافیما یتعلق  
كان  أنھ    P56أوضح  ف.  ذلك  بوكر   أّكد ف.  أنور  یثق في   P56إلى ما إذا كان  یشیر    بوكر كان  إذا    عّما  P56سأل  وخادًما جیًدا [للنظام].  

 فتح قلبھ لھ.  أنور إن  P56قال  وكان یعرف أخالقھ وشخصیتھ والمدینة التي ینتمي إلیھا. و.  1992منذ عام   أنور  عرفی 

 أطفالھ. حیاة نھ كان من الممكن أن یكلفھ حیاتھ و إ  P56قال فبالشخص الخطأ.   P56كان سیحدث إذا وثق  عّمابوكر  سأل

 كان حذًرا. لقد . كذلك  بالطبع كان P56قال فكان على علم بذلك.   P56استنتج بوكر أن 

نوفمبر. وأشار فراتسكي إلى  /تشرین الثاني  29في    P56قال محامي الدفاع فراتسكي إن لدیھ سؤاًال آخر بشأن المحادثة التي أجراھا  
] حول  نوفمبر/تشرین الثاني 29[أثناء المحادثة في   أنور إذا تحدث مع  عّما P56كانا عضوین في لجنة وسأل   أنور و P56من  ًال أن ك
ما إذا كان یعرف    P56أراد فراتسكي أن یعرف من  وعمل في الخطیب.    أنورإن    P56إلى قول  فراتسكي    أشار.  أنور  عمل  مكان

لم یكن إنھ    P56قال  فبعضھما البعض لفترة طویلة.    عرفا خالل ھذه المحادثة أو من حقیقة أنھما    أنور ] مما قالھ لھ  أنور [مكان عمل  
 كان یعمل في فرع الخطیب.  أنوریعرف بالفعل أن  كان P56 أن إال   ،ذلك أنور إن ذكرما  یعلم

بشار األسد ولدیھ قدر كبیر من القوة. أراد فراتسكي أن    ومن أقرباء  إن حافظ مخلوف كان عمیًدا  P56 كذلك إلى قول فراتسكي    أشار
استمد قوتھ بالتأكید  حافظ  إن    P56قال  فأسرتھ.    عالقاتقادًرا على إعطاء أوامر لمن ھم في مرتبة أعلى بسبب    إن كان حافظیعرف  
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  مسیطًراكان شقیقھ رامي  واألوامر ألشخاص ذوي رتب عالیة.  یعطي  حافظ مخلوف    كان  ،P56  وبحسبمن عالقتھ األسریة بالرئیس.  
 على االقتصاد. 

 ناستجواب من قبل محامي المدعی 

كان ممكنًا  إذا    عّما  P56". سأل  2012ھر العاشر من عام  ذكر أنھ كان في جنیف في "الش  P56كروكر إلى أن    د. أشار محامي الدفاع  
 ". شھر العاشر "الكان   إنھ یعتقد أنھ P56قال  فسبتمبر. أیلول/  ھ كان في أن 

 أنھ كان في األمم المتحدة.  P56  أّكدفإذا كان االجتماع في األمم المتحدة.   عّما سأل كروكر 

ناقشوا ھذا  أنھم حول سوریا و  اأن ھناك تقریرً  P56  أّكد فإذا كان في مقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.  عّما سأل كروكر 
 یصدر كل أربع سنوات.  اتقریرً كان أنھ  P56. وأضاف  االتقریر دولًی 

أن رؤساء  ذلك موضًحا    P56 أّكد فالمخابرات في سوریا.  جھاز  أراد كروكر معرفة ما إذا كان التقریر یتضمن أیًضا أوصافًا لسجون  
 أتیحت الفرصة لكل وزیر لإلدالء بتصریحات حول موقفھ. واألفرع األمنیة تعاملوا مع ھذا التقریر قبل األحداث في سوریا.  

 بالضبط.م یكن یعلم  إنھ ل  P56قال  ف.  2011أبریل  /نیسانالمخابرات بعد    جھاز  عن األوضاع في سجونقالھ التقریر    عّماسأل كروكر  

أن   إلى  الداخلیة في    P56أشار كروكر  في وزارة  اجتماًعا  الثاني  29ذكر  و   عمداءنوفمبر ضم  /تشرین  الداخلیة  جھاز  من وزارة 
قد یكون اسم العقید من وزارة  و إنھ ال یستطیع تذكر األسماء.    P56قال فعن أسماء ھؤالء األشخاص.   P56المخابرات. سأل كروكر  

 .  شؤون الجوازات والھجرةعن  الذي كان مسؤوالً  ،الداخلیة ناجي النمیري

الذین كانوا حاضرین.   المخابرات. كان ھناك ثالثة إنھ    P56قال  فسأل كروكر عن رتب األشخاص اآلخرین    كان ھناك عمید من 
 .عمداء

أنور  وكان ھو  إنھ    P56قال  فإذا كان یتذكر من كان حاضًرا أیًضا.    عّما  P56سأل  وستة أشخاص.  ل   P56  إلى وصف  كروكر  أشار
 خمسة أو ستة أشخاص.  ما مجموعھ  . كان ھناكعمداءوثالثة  رسالن

 . صباًحا  11:27بصفتھ شاھًدا الساعة   P56ُصرف 

 المسائل اإلداریة 

 . لتالوتھعین العامین بیانًا ختتم بعد ألن لدى المدّ لم تُ  لھذا الیوم  أن الجلسة  القاضي كیربر   ت رئیسة الجلسةن أعل

 في المحكمة.]   سماعھبناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة   العامین عینالمدّ  بیاناتل نسخة معاد صیاغتھا [فیما یلي

بصفتھم     ] PW5_100[ و   ] PW4_100[ و   ]PW2_97/ PW2_100[ ستدعاء ال على طلب الدفاع  العامین عیناعتراض المدّ 
 ا شھودً 

 

I(   استدعاء المادة  PW2_100/PW2_97یجب رفض طلب  الجنائیة    2و  s  .1)  5(   244  بموجب  اإلجراءات  قانون  من 
  . شاھًدا  بصفتھ  PW2_97    /PW2_100نظًرا ألن واجب المحكمة في إثبات الحقیقة ال یتطلب منھا االستماع إلى  األلماني

  القسم ال عالقة لھ بأحداث    ،2021  ،أكتوبر/تشرین األول   26كما ورد في بیان    ،تھم من المعارضةلمالموقف اإلیجابي ل  إن
 . وبةمرغ غیر للعملإذا كانت النتیجة النھائیة  ال تسقط  النیة مراًرا وتكراًرا أن االتحادیةوجدت محكمة العدل كما المعني. 

وأصدر أوامر كان یعلم    ، خالل ھذا الوقت  إال أنھ استمر في العمل في منصبھ   ،فلھروبھ لمدة عام ونصأنور  ربما خطط  
تشرین    31في قرارھا الصادر في    وجدت المحكمة،  ه دائًما عن إتمام ھذه األوامر بنجاح. ءأنھا غیر قانونیة وأبلغ رؤسا 

ھذا ال یغیر حقیقة أنھ خالل نفس    بید أن.  ألفراٍد معتقلینأن ھناك مساعدة عرضیة من المتھمین    ،2021  أكتوبر،/األول 
یُعفى من    كان یسمع صراخھم في مكتبھ وامتنع عن مساعدتھم. ال وھم.  المتّ   بموافقة ض آالف األشخاص للتعذیب  تعرّ   ،الفترة

 . بھروبھ مسؤولیتھ
.  /PW2_97 PW2_10المتوقعة لشھادة الثبوتیة  الجھد المبذول من حیث الوقت والتنظیم ال یرتبط بشكل مقبول بالقیمة  إن  

الجھود والمدة المتوقعة ونجاح طلبات    حول  2021  أكتوبر،/تشرین األول   26  بیانھم الصادر فيإلى  العامون  عون  [أشار المدّ 
   المساعدة القانونیة إلى الدول غیر األعضاء في االتحاد األوروبي.]

 
II(   من المفترض من  كانPW4_100،   أن یؤكد أنھ لم یمت أي شخص في الفرع    ،251في الفرع  ط تحقیق سابق  وھو ضاب

وعلى    ،في جمیع الجوانب في الفرع  مشارًكا  PW4_100یكون    أن   تتطلب  ھذه المعرفة  غیر أن.  2011عام    أوائلقبل  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/18/inside-the-raslan-trial-an-interrogators-job-is-to-interrogate/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
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/2021/12/02/inside-the-raslan-trial-disproportionate-restriction-on-the-defense/
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  أدلى  لوحتى و . والذنب ما إذا كان لھذا أي تأثیر على مسألة الحقائق  واضًحا . كما أنھ لیس لن یكون كذلك أن األمر األرجح
PW4_100    فال یزال یتعین رفض    ، لم یمت أي شخص في الفرع  2011بغرض إثبات أنھ حتى بعد أوائل عام  بشھادتھ

  زام لت اإن و. [غیر ذي صلة بالقرار]  الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات من  3رقم   s .2)  3(   244المادة   بموجبھ ئ استدعا
  .PW4_100  استدعاءبإثبات الحقیقة ال یبرر العام لمحكمة ا

قام  و   أجرى التحقیقات التابع لحافظ مخلوف    40  لقسمأن ابشھادتھ ب   PW4_100  یدليمن المفترض أن    ، عالوة على ذلك
موظفي    یستخدمكان  و  ،التحقیق بشكل مستقلمحاضر  ان یكتب  وك  ،سیطر على فرع الخطیبی   كانأنھ  و  ،تعذیب في الفرعبال

أیًضا    وینبغيال یوجد ارتباط بین المعلومات الزمنیة المقدمة في طلب الدفاع.    إال أنھفرع الخطیب ألغراضھ الخاصة.  
استنتاًجا   إال   یقدم الطلب وال  أن شھادتھ لن تكون ذات صلة بالقرار.    باعتبار  ، في ھذا الصدد  بصفتھ شاھًدا  PW4_100رفض  
.  40مستقلة عن االستخدام المحتمل لفرع الخطیب من قبل القسم    أنور رسالن  مسؤولیة  إن  استنتاجات إلزامیة.   دون  محتمًال 

 من السلطة.  احرماًن  أن ھناكولن یثبت ذلك 
ھم ألن ھذا لیس جزًءا من الئحة  فیما یتعلق بالسلوك العام للمتّ   PW4_100كما أنھ من غیر الواضح ما یفترض أن یقولھ  

ألن    غیر قائمالجنائیة األلماني  قانون اإلجراءات  من    )2(  244  بموجب المادة بین الطلب والمحاكمة    االرتباط وإن   .االتّھام
بشھادتھ حول أوامر رئیس الفرع    PW4_100من المفترض أیًضا أن یدلي    ذات صلة بالقرار.   لیست الحقائق المزعومة  

بشأن ھذه    2011مایو    وأیار/   س مار /آذارالصادرة من    251 أدلة  الدفاع لیس طلبًا رسمیًا ألخذ  فصاعًدا. غیر أن طلب 
بھذا األمر. والحقیقة الوحیدة المتمثلة في أن كًال    PW4_100ال یوضح الطلب كیفیة معرفة    .لالرتباط المسألة ألنھ یفتقر  

ما كان یحدث في    وأنور كانا یعمالن في نفس الفرع لیست كافیة، حیث ال یعرف كل موظٍف عن كل   PW4_100من  
  . وینطبق الشيء نفسھ على معاملة أنور للمعتقلین وتورطھ المزعوم في عملیات اإلفراج. P55الفرع، وھذا ما أظھرتھ شھادة  

یفتقر الطلب إلى المعلومات الدقیقة في ھذا الصدد أیًضا وال یقدم سوى معلومات عامة. ال یزال من غیر الواضح لماذا  و
  لیس   2011  أبریل،/نیسان  29الذین ساعدھم قبل    المعتقلین. كما أن عدد  أنور  الذین ساعدھم  عتقلینالمعدد  كان  ومتى وكم  

أنھ لیس جزًءا من    لھ بما  تغطیھا الفترة  الصلة  االتّ التي  الواضح كیف  ئحة  أنھ لیس من  الممكنھام. كما  أن یعرف    من 
PW4_100    ھذا االدعاء مخالف لما قالھ  وكما ُزعم في الطلب.    ،2011مایو  /أیاررد تماًما من سلطتھ منذ  قد جُ أنور  أن

 . 2011یونیو /حزیران  رد من السلطة فيعندما قال إنھ جُ  2020 ،مایو/أیار  18 نفسھ في أنور 
III(   یدلي من المفترض أن  PW5_100   شھادة    بالتالي یدحضو  2007في عام    251لم یعمل في الفرع  أنور  أن  بشھادتھ بP35 .  

المكان الذي    ألن  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  2رقم    s. 3)  3(   244المادة     بموجب صلة    اذ  إال أن ھذا لم یكن
بأعمال مروعة كجزء من  ل وأمر  عندما قِب ا. وكان ذلك  لم یكن مھمً   2011أبریل  /نیسان  قبل   أنور رسالن  كان یعمل فیھ

وفیما یتعلق باالختالفات المزعومة بین أنور ومحمد عبد هللا،    ھجوم منھجي وواسع النطاق ضد السكان المدنیین السوریین.
.  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  2رقم    s. 3 (3)244المادة    بموجب  لن تكون ذات صلة  PW5_100فإن شھادة  

شھادتھ بأن أنور رسالن أُعیق تماًما عن أداء عملھ وأن ھناك عداوة بین أنور  في    PW5_100ومن المفترض أن یدلي  
 وعبد هللا. إال أنھ لیس من الواضح كیف سیؤثر ذلك على مسألة الذنب. 

IV(   ال یتوافق    ،على النحو الذي اقترحھ الدفاع  ،للحاالت المتعلقة بالدول األخرى  لوجود ارتباط لحد األدنى لمتطلبات  تخفیض اإن
) من قانون  5(  244المادة   تم تناول مسألة الشھود الذین یحتاجون إلى استدعائھم في الخارج في  و  مع القانون األلماني. 

. دخل ھذا التشریع المتعلق باستدعاء الشھود الذین یعیشون في الخارج حیز التنفیذ في عام اإلجراءات الجنائیة األلماني
في عام   ،) حیز التنفیذ بعد ذلك بعامینCCAIL – VStGBاأللماني للجرائم ضد القانون الدولي ( . عندما دخل القانون2000
  اه یمكن للمرء أن یر  وھو ما   ،لمقیمین في الخارجالمشرع أي ضرورة لتعدیل القانون الحالي على الشھود ا  یرلم    ،2002

بإضافة متطلبات    2019في عام    الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات  بل تم، عوًضا عن ذلك، تعدیل    من منطق التشریع. 
ول على األدلة. ویھدف ھذا التعدیل إلى منع  تفصیلیة من حیث االرتباط یجب الوفاء بھا لطلب التأھل كطلب صالح للحص 

تأخیر اإلجراءات القضائیة من خالل تقدیم طلبات غیر مشروطة. ولم یكن ھناك نیة لتخفیض ھذه المتطلبات في حاالت  
   الشھود الذین یعیشون في الخارج. 

وجود    الحد األدنى لمتطلباتالتالي خفض  وب   ،الحجة القائلة بأن الدفاع لن یكون لدیھ القدرة الكافیة إلجراء تحقیقھ الخاصإن  
ألن الطرف الذي یحقق في المسألة لیس ھو الشخص الذي یتعین علیھ صیاغة الطلب وتحدید كیف    ال صلة لھا   ،ارتباط
 الشاھد.  الذي قام بطلب للطرف  یعود ھذا فمعینة.   أمورالشاھد المقترح  یعرف  ولماذا

 یرھارد كونراد بصفتھ خبیًرا جاستدعاء ب اعتراض على طلب الدفاع 

I(   الدفاعإن توجد   اخبیرً بصفتھ  یرھارد كونراد  جباستدعاء    طلب  األدلة ألنھ ال  اقتراح ألخذ  ولكنھ  األدلة    لیس طلبًا ألخذ 
أسباب رفض طلب الحصول على  إن    ذات صلة.متخصصة    على معرفة  جیرھاردحول كیفیة حصول    ملموسة  ادعاءات

  المادة   غیر أن  في ھذه الحالة أیًضا.تنطبق    الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات  من  )  3(  244  دة المااألدلة كما ھو موضح في  
اإلجراءات  من    ) 4(   244 األلماني قانون  رفض  ت   الجنائیة  یجب  لذلك  الخبراء.  أحد  لرفض  إضافیة  أسبابًا  فقط  تضمن 

لم یتم استیفاء متطلبات الطلب  و. الجنائیة األلمانيقانون اإلجراءات  من   s  .2)  3( 244 بموجب المادة ات الخبراء  استدعاء
لم یكن  أنور  إلى أن الدفاع كان ینوي إثبات أن    ھالرسمي ألخذ األدلة والطلب الرسمي الستدعاء خبیر [أشار المدعي كلینج

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://ar.syriaaccountability.org/2285/
https://ar.syriaaccountability.org/3355/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1751
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Modernisierung_Strafverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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إال أن طلب الدفاع یتضمن فقط تقییمات    من خوف ممیت].  وأنھ عانى جّراء ذلكني  سُ   ألنھلدیھ سلطة اتخاذ القرار في الفرع  
واستنتاجات دون أي حقائق. ولیس من الواضح كیف سیعرف الخبیر المقترح كل ذلك. ال تقدم السیر الذاتیة للخبراء التي  

ن الخبیر على  أخذھا الدفاع من ویكیبیدیا أي تلمیحات لمصدر معرفة الخبیر ذات الصلة. تتطلب المعرفة ذات الصلة أن یكو
یمتلكھا الخبراء اآلخرون أیًضا. لذلك فإن طلب    نوھي معرفة ل   –درایة بعالقة أنور رسالن الشخصیة بحافظ مخلوف  

 الدفاع لیس سوى اقتراح.  
II(   244  بموجب المادة یجب رفض االقتراح   )ألن القضاة أنفسھم    الجنائیة األلماني قانون اإلجراءات  من    1رقم    3  الفقرة )  3

البُنّي   مثل  بینھم سوریون  من  الخبراء،  من  إلى عدد  المحاكمة  القضاة طوال  واستمع  الصلة.  ذات  المعرفة  بالفعل  لدیھم 
ودرویش، وتمكنوا من الحصول على تقاریر متعددة حول السیاق السوري. ویمكن للقضاة الحصول على معرفة معینة خالل  

خبراء إضافیین زائًدا عن الحاجة. لم یتمكن أي خبیر من تقدیم خبرة إضافیة لما ُجمع بالفعل    المحاكمة مما یجعل استدعاء
من عدد ال یحصى من الشھود الذین أدلوا بشھاداتھم في ھذه المحاكمة. حیث كان لدى كل ھؤالء الشھود خبرة مباشرة  

 باألحداث التي وقعت في سوریا خالل فترة االتّھام. 
 

قدم    ،على سبیل المثال  ،P56حاسًما ألن    ال یمكن أن یكون الوقت عامًال   ،بوجود ارتباطفیما یتعلق    ،ع بوكر بأنھمحامي الدفا  أجاب
تحدید  ب   ع سیقومھام. وقال بوكر أیًضا إن الدفاعلى الرغم من أنھ أدلى بشھادتھ بشأن تجاربھ بعد فترة االتّ   ،مساھمات قیمة في المحاكمة
 في جمیع طلباتھم.   قد أُعطيالمطلوب   االرتباطوأن  بحسب تقدیره لحصول على أدلة إضافیةالوقت المناسب لتقدیم طلب ل

صلة إذا استمعت المحكمة للشھود واستدعى الدفاع الشھود لیدحض أقوال شھود   ا ذلن یكون  األمر أضاف محامي الدفاع فراتسكي أن 
كل دلیل ذا صلة إذا كان وثیق  وسیكون  سیكون كل ھذا متعلقًا بالحقیقة وبالتالي سیكون ذا صلة بالتقییم العام.    ،وفقًا لفراتسكيوآخرین.  

  الحالیة كانت فریدة من نوعھا. لذلك ال  المحاكمةاتسكي أن ھذه  أضاف فر  ،المطلوب  االرتباط فیما یتعلق بموضوع  و   الصلة بالحقیقة. 
من القرن الماضي. وأضاف فراتسكي أنھ بحث بسرعة عن    االتحادیةلمحكمة العدل    السوابق القضائیةیمكن تقدیم حجج تشیر إلى  

 أخرى أكثر حداثة وذات صلة من محكمة العدل ووجد بالفعل شیئًا قد یعود إلیھ. سوابق قضائیة 

یمكن للمرء أن یتساءل بالفعل عن سبب عدم    ،99  في یوم المحاكمة   إال أنھ محمد إن إثبات الحقائق مھم دائًما.    نعی قال محامي المدّ 
 تقدیم ھذه الطلبات قبل عام ونصف. 

ولیس  ،  ھذه الطلبات اآلنمحامي الدفاع بوكر بأن الدفاع ال یمتلك الموارد ذات الصلة وأنھ من المنطقي في بعض األحیان تقدیم    فأجاب 
 .سابقًا

وشملت ھذه األوراق  من األوراق لتوزیعھا على األطراف.  مجموعات  أوضحت رئیسة الجلسة القاضي كیربر أن المحكمة لدیھا عدة  
 المحكمة خالل األیام الماضیة:  جھود

 ؛ ر وشاھدی البرید اإللكتروني بین القاضي فیدن  رسائل •
 ؛2021 ،أكتوبر/تشرین األول 29بتاریخ  مذكرة •
 ؛ وأحد مترجمي المحكمة فیدنیرالبرید اإللكتروني بین القاضي  رسائل •
 ؛2021أكتوبر، /تشرین األول  29بتاریخ الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة مذكرة من  •
 ؛ھدیدبشأن تقییم حالة الت  2021أكتوبر، /تشرین األول 29بتاریخ الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة بیان من  •
 ؛مالحظة من إدارة المحكمة بخصوص مكالمة ھاتفیة •
 ؛بخصوص مكالمة ھاتفیة فیدنیرمالحظة من القاضي   •
بخصوص رسالة برید إلكتروني    القاضي كیربر  رئیسة الجلسة  إلى  فیدنیرمن القاضي  عاد توجیھھا  مُ برید اإللكتروني  رسالة   •

 ؛ 2021  ،نوفمبر/تشرین الثاني 3بتاریخ الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة من 
 المرفقات:  •

o وثیقتا سفر 
o  بطاقة ھویة واحدة 
o الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیة  الشھود من قبل  اتاستدعاء 
o  عین العامین التي تمت تالوتھا للتو في المحكمة. المدّ  بیاناتأحد 

لم یكن من الممكن دائًما القیام    غیر أنھ أضافت القاضي كیربر أن القضاة بذلوا جھوًدا كبیرة لتأمین الشھود في أیام المحاكمة القادمة.  
 نوفمبر. /الثاني تشرین 10یوم المحاكمة المقرر في   سیُلغىوبالتالي  ،بذلك

بشكل غیر رسمي    الشرطة الجنائیة االتحادیة األلمانیةو  يّن البُ أنور  إذا كان بإمكان القضاة أن یسألوا السید  عّما  سأل محامي الدفاع بوكر  
بوكر  بإمكان  القاضي كیربر بأن    فأجابتاستمرت لمدة عام ونصف.  المحاكمة  أن    في حین فحسب " اآلن HSالشاھد "مثول  عن سبب  

 نفسھ.  س أن یسأل المحامي شولت 
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 صباًحا.   11:47الساعة  الجلسة ُرفعت 

 صباًحا.  10:15الساعة  ،نوفمبر/تشرین الثاني 11ستأنف المحاكمة في  ستُ 

 


