
 

 

 

ي سوريا 
 
ي العالم حول التعذيب ف

 
 مراقبة المحاكمة: المحاكمة األوىل ف

ي للحقوق الدستورية وحقوق  ن من   ECCHR اإلنسانيدعم المركز األوروب  ن والناجيات السوريي  الناجي 

ي  
ي المحكمة اإلقليمية العليا فن

ي محاكمة الخطيب فن
ألمانيا. ستجد أدناه تحديثات   -كوبلنتس التعذيب فن

 منتظمة حول اإلجراءات. 

 

ي للحقوق الدستورية وحقوق يدعم المركز األ  ن ECCHR 17 اإلنسانوروب 
 
من التعذيب قاموا  *ج  ونا  اجية

طة الجنائية األإبتقديم شهاداتهم   ىل للشر
 
كونعون لمانية االتحادية. سبعة هم مد ي مشتر

ي   بالحق المدبن
فن

 
 
كاءنا. المحاكمة ويمث  لهم محامون من شر

 

ي قدمناها مع ما يقرب   ECCHRإن عمل 
ي محاكمة الخطيب هو جزء من سلسلة من الدعاوى الجنائية التر

فن

ي  100من 
وي    ج. سوري فن   ألمانيا والنمسا والسويد والتن

 

ين األول/أكتوبر 6، 94محاكمة الخطيب، يوم  ي مرماه.  2021تشر
 
 ف
ً
: يحرز الدفاع هدفا  

من المحاكمة عىل استماع قصت  إىل أحد الشهود باإلضافة إىل رد النيابة العامة اإلتحادية عىل طلبات تقديم    94اقترص اليوم  

 األدلة من قبل الدفاع.  

ي نفس الوقت
حدى  ال الزوج السابق  أخو   الشاهد الذي تم ترشيحه من قبل الدفاع هو أحد معارف المتهم أنور ر. وهو فن

ي فرع الخطيب. و عند سؤاله من قبل المحكمة تحدث الشاهد عن اعتقاله المدعيات المشتر 
ي تعرضت للتعذيب فن

كات و التر

ي نهاية شهر رمضان ضمن عملية تفتيش سيارات عند أحد نقاط التفتيش  2012عام 
: اعتقلته المخابرات العامة السورية فن

ي األسماء فهو لم يستطع الت
ي دمشق. و يرجح الشاهد حدوث خلط فن

ي  فن
ي أي سبب آخر إلعتقاله. اتهموه موظفن

فكت  فن

ي القسم. و خالل ذلك قام أبوه، الذي علم باعتقاله بالتواصل مع  
ن فن المخابرات العامة بتهريب السالح لمدة ساعة أو ساعتي 

ي بأحد رؤساء فرع مخابرات عامة آخر و أدت هذه المكالمة إىل إطال
ق شاح  أنور ر. و قام ذلك بفعله باالتصال التليفوبن

ي دمشق  
ي نفس المبتن فن

 فن
ً
انا ي الحال. و عند سؤال الشاهد عن السبب، قال أن المتهم صديق العائلة؛ فقد كانوا جت 

الشاهد فن

 و هناك تعرفوا عىل بعضهم.  2002عام 

ف تم  السابقة و أرادت المحكمة بالضبط معرفة إذا ما و كيه زوجة أخيبعدها تم سؤال الشاهد عن معلوماته عن اعتقال 

ي عائلة ا
كة. لم يستطع الشاهد أن يعطي أي معلومات. فقد تعرف عىل المدعية  الحديث عن أنور ر. فن لمدعية المشتر

كة عام  ي المعتقل.  2014المشتر
ة من اعتقالها و بذلك لم يتحدثوا عن تجربتها فن أي بعد فتر  



ة  يمكن القول أن هدف الدفاع من دعوة هذا الشاهد قد ضل. بل إن أقوال ال شاهد دلت عىل أن أنور ر. كان ذا سلطة كبت 

ي الوقت الذي أخاله رؤسائه 
فقد استطاع عن طريق مكالمة تليفونية واحدة فقط لفرع    -بحسب أقواله-من مهامه  حتر فن

ي الحال. 
 مخابرات عامة آخر أن يتم إطالق شاح معتقل سياسي فن

 بخصو 
ً
ي النهاية قرأت النيابة العامة اإلتحادية ترصيحا

ي تقديم األدلة من قبل الدفاع. و قد طلب الدفاع أن يتم  فن ص طلت 

ض أن يعطوا معلومات عن خطط هروب المتهم وقتها و عن عجزه  االست ي الخارج. من المفتر
ماع إىل أقوال شاهدين مقيمن فن

ن 40أمام ممارسات القسم الفرعي  ليس لديهما عالقة  . و رصحت النيابة العامة اإلتحادية بشكل واضح بأن: كال من الظرفي 

.  251بالتهم. األمر الوحيد الحاسم هو ترصف أنور ر. كرئيس فرع   ن . وعليه يجب رفض الطلبي   

 

 : يصف كاتب سوري مشهور انتهاكات قاسية 2021أيلول/سبتمبر   30، 93محاكمة الخطيب، يوم 

ي البداية تم دعوة  بعد الظهر. تم مقاطعة المحاكمة عند السا من محاكمة الخطيب حتر   93استغرق اليوم  
. فن
ً
عة الثالثة عرصا

ن  ي برلي 
ي   LKAضابط من المكتب اإلقليمي للتحريات الجنائية فن

و ذلك إلعطاء توضيحات بخصوص أقوال أحد الشهود فن

ي أدىل بها من قبل عندما ُعرضت عليه صورة  
 أمام المحكمة من أقواله التر

 
آب/أغسطس.  فقد اختلفت أقوال الشاهد قليال

ي 
ي تم اإلستماع إىل الشاهد فن

وط العامة التر  عىل الشر
ً
ظلها أمام   المتهم أنور ر. خالل التحريات و تضمن االستجواب أيضا

    .   LKAالمكتب اإلقليمي للتحريات الجنائية 

ض أن تعطي معلومة عن طريق أحد  بعدها تم  ي من المفتر
استيفاء طلب الدفاع بمعاينة خريطة جوجل مابس حالية و التر

ي عام 
ن تقديم أدلة من قبل الدفاع؛ فالدفاع يريد أن ت2011الشهود إىل فرع الخطيب فن قوم المحكمة  . بعدها تم قراءة طلبي 

ي صف موكلهم.  
ن خارج أوربا عىل أمل أن يقوم الشاهدان بإدالء أقوال فن  بدعوة شاهدين آخرين مقمي 

و قد طلب الدفاع اإلستماع إىل أقواله و مثلت شهادته الجزء   )أ.(و قد كان للدفاع آمال مشابهة بخصوص الشاهد التاىلي  

ي سوري مشهور. و قد تحدث بشكل مفصل عن كيف تم إعتقاله من قبل  )أ.(األساسي لمحاكمة اليوم 
هو كاتب و صحفن

اير  ي الثالث من شباط/فت 
اآلمن أمام  تمت مهاجمته من قبل قوات   2011قوات اآلمن و نقله إىل المعتقل. قال الشاهد أنه فن

ي فرع الخطيب يوم  
ي الليل تم إعتقاله مرة آخرى فن

اير  4مظاهرة مخططة. بعد اإلفراج عنه فن   12أو  11حتر  2011شباط/فت 

اير    2021من شباط/فت 
ً
ة بدرجة شهرته. و رجح الشاهد أن النظام أرد أن يتجنب تمردا ات إعتقاله القصت 

. و علل الشاهد فتر

 من تجاه الشعب بعد 
ً
 ألمر من  آخرا

ً
بداية المظاهرات األوىل. عند اإلفراج عن الشاهد تم إبالغة بأنه تم إطالق شاحه وفقا

ن اآلخرين و نج  عىل األغلب بسبب شهرته من   قبل الرئيس بشار األسد. و كان التعامل معه أقل قسوة من معاملة المعتقلي 

ي البداية  
. و فن ي و تحدث عن أن المتهم لم يعامله بطريقة سيئة و وصفه عن المتهم بشكل إيج )أ.( تحدث التعذيب القاسي اب 

ي رأيه. و لكن  
ي كل فرصة بارتكاب انتهاكات حتر تجاه. و عند سؤاله     -)أ.( بحسب أقوال  –بأنه رجل متعلم فن

قام الحراس فن

ي الفرع وصف أ. ما وصفه شهود آخرين قبله من قسوة شديدة و ممارسات غت  إنسانية
تتم هناك.   عن الظروف العامة فن

ي المحاكمة   )أ.(وصف 
/المشاركات* فن ن ي جعلت بعض المشاركي 

عدة ممارسات من بينها االنتهاكات الجسدية الجسيمة التر

ي إىل أشياء قاسية 
، فهم يستمعون خالل العام و النصف الماضن ي

يتأوهون مرتاعون بسبب ما سمعه عن التعذيب الغت  إنسابن

ي 
. و كان أثر ما قاله الشاهد فن

ً
ي البداية.   جدا

ي حكاها عن المتهم فن
 النهاية أكت  بكثت  من أثر األشياء اإليجابية التر

منذ أن بدأ يدرك هي أداة رئيسية للقمع من قبل النظام  و وصفها بأنها "عقل" بعدها ذكر الشاهد أن المخابرات العامة 

ئ السمعة. و قد قابل ا  ست 
ً
 مكانا

ً
. و قال عنه خالل  النظام السلطوي. كان فرع الخطيب دائما ن لشاهد أنور ر. هناك مرتي 

ي الفرع و لم يصل إىل منصبه بدون أسباب.  
 استجوابه بأنه بالتأكيد كان عىل علم بكل ما يحدث فن

 أحد نقاط شهادة  )أ.( كانت مقابلة 
ً
ي نهاية عام  (. )أ. و أنور ر. خارج فرع الخطيب أيضا

بعد انشقاق المتهم و    2012ففن

ة بينهما. و عند   خروجه من سوريا قام بالتواصل مع الشاهد عن طريق أحد معارفه من األردن. و بعدها تابعت مقابالت كثت 

ي تركيا عىل حدود سوريا.  
ي مكان فن

ي سوريا تمت المقابلة فن
ي هذا اللقاء  قبول طلب لجوء أنور ر. فن

أنه تتم  و زعم أنور ر. فن



 أنه طلب من المتهم عدة مرات أن )أ.(  مالحقته من قبل قوات اآلمن السورية و لكن 
ً
 بهذا. قال الشاهد أيضا

ً
لم يبدو مقتنعا

 و قال أنه  
ً
 أن يشارك معرفته.  و قد رفض أنور ر. ذلك دائما

ً
ي المخابرات العامة وخصوصا

ي عن وقته فن
يتحدث بشكل علتن

ي ك
 ما فن

ُ
انقطع التواصل مع أنور ر.  )أ.(و بحسب أقوال  )أ.(تاب عىل أنه يحتاج إىل مساعدة من سيكتب عن ذلك يوما

 بعدها. و يعد لقائهم الحاىلي أمام المحكمة هو لقائهم األول بعد ذلك. و قد تواصلت عائلة المتهم مع الشاهد.  

ين األول/أكتوبر   6كمة يوم ا ستتابع المح ي قاعة 2021تشر
 اإلقليمية لكوبلنتس.   التابعة للمحكمة 128. فن

 

طة اإلتحادية األلمانية عن جلسة استماع إىل   محاكمة الخطيب: يوم 92، 29 أيلول/سبتمبر 2021: يتحدث ضابط الشر

  .  ناشط سياسي

ي قاعة  92كان اليوم 
ن فقط. و قد انعقدت الجلسة فن  ،استغرق الجزء الرسمي منه حواىلي ساعتي 

ً
ا من محاكمة الخطيب قصت 

ي تمت فيها الجلسات خالل الشهور األوىل من المحاكمة. و أدىل اليوم أحد    128رقم 
ي المحكمة اإلقليمية لكوبلنتس و التر

فن

طة الجنائية اإلتحادية  ي الشر
ي اليوم   بأقواله (BKA)موظفن

. و  أيلول/سبتمت   9من المحاكمة الراجع لتاري    خ  91مثل ما جرى فن

ي فرع الخطيب و الذي لم يرد أن يدىلي  
قد أجرى الموظف ضمن التحريات جلسة استماع من الخارج مع معتقل سابق فن

 أمام المحكمة. بشكل شخصي بأقواله  

ي عام  
 حتر قبل إندالع الح)ك 2018الشاهد الذي تمت جلسة االستماع معه فن

ً
راك  .( هو ناشط سياسي قديم و قد كان نشطا

ي   عامي  الشعت 
ن ي سوريا. تعرض )ك.( لإلعتقال عدة مرات بي 

ي فرع   2014و  2011و قد عمل عىل التحول الديموقراطي فن
فن

ن   ي فرع الخطيب من بي 
ي إعتقا 45إىل  35الخطيب و فروع سجن آخرى. استغرق أول إعتقال له فن

 و فن
ً
ل آخر له استغرق  يوما

ن نهاية  ي زنزانة  285و ذلك قبل نقله إىل فرع  2014إىل بداية عام  2012حواىلي نص العام بي 
ة إعتقاله فن . قصن الشاهد فتر

ي النهاية خرج الشاهد من المعتقل عن طريق دفع الرشوى   40جماعية مع حواىلي 
. لم يكن هناك مكان للنوم. و فن

ً
 آخرا

 
معتقال

ي فرع الخطيب عام   و استطاع بعدها أن
 .  2011يغادر سوريا. تمركز موضوع التحقيق معه حول إعتقاله األول فن

 لوجه من قبل و أن 
ً
طة الجنائية اإلتحادية أقر الشاهد بأنه لم يلتفر بالمتهم أنور ر. وجها خالل التحقيق معه من قبل الشر

مصالح األلمانية قال الشاهد أن اسم أنور ر. و دوره  )ر.( لم يجرى أي تحقيق معه بشكل شخصي أو يقم بتعذيبه. و أمام ال

 عند أخذ أحد  
 
ن آخرين. و قد وصفوه بأنه " وحش قاس". فمثال  بالنسبة له و ذلك من خالل حديثه مع معتقلي 

ً
ن جدا معروفي 

ن إىل غرفة التحقيق  ي الزنزانة أن ال يذهب إىل أنور ر.. باإلضافة إىل ذلك استطاع المعتقلي 
الشاهد أن يعطي دع زمالؤه فن

 .
ً
ر الجسدي الذي اصابه بأنه خفيف نسبيا ي هناك. و وصف الشاهد الرصن

معلومات عن بنية الفرع و عن التدرج الوظيفن

ي فرع الخطيب  
ي تعرض لها خالل اعتقاله األول فن

بات و الركالت التر ي ممرات السجن-تحدث الشاهد عن الرصن
 فن
ً
. وقد  -أيضا

طة اإلتحادية ذلك  حيب المعتادة". وصف ضابط الشر رالجسدي  األمر ب "حفلة التر هذا الرصن  أنه ال يعتت 
ً
ذكر الشاهد أيضا

ي اعتقاالت الحقة.  
ي تعرض لها فن

 و ذلك ألنه كان أقل شدة مقارنة باالنتهاكات الجسدية التر
ً
 الذي تعرض له تعذيبا

ن   . و كرر الشاهد )ك.( أمام الموظف بشكل موجز رصاخ المعتقلي  ي اعتقاله األول اسوء بكثت 
" الدائم فن كان " التعذيب النفسي

ن  اآلخرين الذي كان يسمعه "طوال الوقت".  بوا المعتقلي  ن و رصن دخل الحراس الزنزانة بشكل منتظم و ألقوا ماء عىل المعتقلي 

. وألنه لم يجب ارتدا  ي
ن داخل الزنزانة الجماعية استطاع الشاهد رؤية آثاراالنتهاكات القاسية؛ بشكل عشوابئ ء عصابة العيني 

ن من   اء و زرقاء". و قد شهد )ك.( عىل كيف تم تعرية المعتقلي  ن اآلخرين "من أعىل إىل أسفل خرصن كانت أجساد المعتقلي 

ب  هم ب مالبسهم باستثناء الشوال الداخىلي و تعليقهم من و أمكن سماع الصعقات الخراطيم و األسالك. معصم أيديهم و رصن

 
ً
 .الكهربائية أيضا

طة الجنائية اإلتحادية ) ابدا ممثالت/ممثلوا* المدعي العام اإلتحادي  ( BKAبعد االنتهاء من االستماع إىل أقوال موظف الشر

(GBA)   ي اليوم
كة برأيهم بخصوص طلبات الدفاع. و قد قدم الدفاع فن  بإضافة   91و ممثلة للدعوى المشتر

ً
من المرافعة طلبا

ض أنها لصالح المتهم-أدلة جديدة   إىل القضية.  و قد رفض كل من المدع العام اإلتحادي و ممثلة الدعوى   - من المفتر



كة هذا الطلب. و بعدها تم قراءة  ي السوري و تمت   المشتر
ي صادر عن معهد ماكس بالنك عن القانون الجنابئ

تقرير إضافن

 عة اليوم كمرفق.   إضافة بروتكول مراف

ي اليوم التاىلي الموافق 
             . 2021أيلول/سبتمت   30ستتابع المحاكمة فن

 

 :  2021أيلول/سبتمبر  9، 91محاكمة الخطيب، يوم 

طة الجنائية    91كان من المخطط أن يستغرق اليوم   ي بداية اليوم موظف الشر
من محاكمة الخطيب حتر بعد الظهر. أدىل فن

ي خارج ألمانيا وذلك ألنهما ال يريدان أن اإلتحادية ب
ن من فرع الخطيب فن أقواله وقد أجرى جلسات استماع مع شاهدين ناجيي 

 أمام المحكمة.   
ً
 يدليا بأقوالهما شخصيا

 من أنه يريد اإلدالء بأقواله أمام الموظف أم ال. فخوفه عىل عائلته  
ً
تحدث الموظف عن كيف أن أحد الشاهدين لم يكن متأكدا

ي  
ي ي.ه. بنفسه مع الهيئات األلمانية بعدما رأي صور ألنور ر. فن

ي سوريا كبت  للغاية. وعىل النقيض قد تواصل الشاهد الثابن
فن

ة األخبار.   ي تم فيها التحقيق مع ي.ه. وتعذيبه.   قد تعرف ي.ه. و نشر
ي نفس الغرفة التر

ي الحال فقد كان المتهم فن
عىل أنور ر. فن

ن اآلخرين أي   ولكن أنور ر. جلس فقط بجانب موظف آخر عىل الكنبة ولم يعذب الشاهد بنفسه. ولكن لم يكن عند الُمعذبي 

ي دمشق وأن يتعرف عىل أشخاص    رحمة. وجب عىل الشاهد خالل جلسة االستماع أن يشاهد مقاطع فيديو 
للمظاهرات فن

 عىل السؤال إذا  ما  
ً
ن وبذلك استطاع رؤية أنور ر. ، وردا ضمن المتظاهرين. وكان ذلك سبب عدم ارتداء الشاهد عصابة العيني 

احد   اسم  عن  الشاهد  رصح  عندما  التعذيب  بإيقاف  األمر  تم  أنه  الشاهد  أجاب  بالتعذيب  أوامر  ر.  أنور  أعط 

 رين/المتظاهرات*.  المتظاه

ي فرع  
* فن ن طة اإلتحادية األلمانية شهادة طبيب سوري فرض عليه أن يفحص المعتقالت/المعتقلي  تابعت أقوال موظف الشر

ي هويته. كان من المبهر  
ي حتر يخفن  ونظارة شمسية و قناع وجه طت 

ً
 مستعارا

ً
ي قاعة المحاكمة ارتدي الشاهد شعرا

الخطيب. وفن

ي بجانب فرع  أن الشاهد لم يدىلي بأق
ي مشفن

. عمل الشاهد كطبيب ممارس فن
ً
واله بالعربية ولكن بألمانية فصيحة بال لكنة تقريبا

*. ولكن لم   ن ي وقت وقوع الجريمة. تم إحضاره هو وزمالء آخرين وأمرهم بفحص المعتقالت/المعتقلي 
ي دمشق فن

الخطيب فن

حد. لم يكن عليه سوى أن يشخص الحاالت وأن يوصف  يكن هدف هذا الفحص هو الرعاية الصحية فلم ُيسمح له بعالج أي أ

ن العالج الذي وصفه بالفعل أم ال.  وتحدث الشاهد عن الظروف    المعتقلي 
العالج. ولكنه ال يستطيع أن يشهد عىل إذا ما تلفر

ي فرع الخطيب؛ فمنهم من كان ذي جروح مفتوحة أو أو عظام مكسورة أو الت 
* فن ن هاب رأوي أو  المآساوية للمعتقالت/المعتقلي 

ها من األمراض المزمنة.    غت 

ي 
ن مهددين بالموت إذا لم يتم معالجتهم فن  أن العديد من  المصابي 

ً
. لم يرى الطبيب    كان الطبيب مقتنعا ي الفرع    جثث المشفن

فن

. و  ة مليئة بالجثث إىل المشفن ي فرع الخطيب شاحنة صغت 
ن فن ي أحد األيام قاد العاملي 

جب عىل  نفسه. ولكنه تحدث عن أنه فن

الشاهد أن يتحقق من الوفاة ولكن لم ُيسمح له بأن يتحقق من أسباب الوفاة أو أن يصدر شهادة وفاة رسمية. وكان فحص  

 ."
ً
 جدا

ً
 التحقق من الوفاة دون قيمة وذلك ألن " منظرهم كان سيئا

ي عمل فيها الشاهد لم يسمح لهم 
ي التر

ي المشفن
ي سوريا أن يدخلوا    األطباء/الطبيبات* و العامالت/العاملون* فن

بعد بداية الثورة فن

ي ذلك أن األطباء لم يستطيعوا أن يعطوا  
ي فرع الخطيب بهذا. يعتن

ن فن . ُسمح فقط للعاملي 
ي المشفن

يد الجثث فن إىل غرفة تت 

 كانت غر 
ً
ي الحال. غالبا

. وبالتاىلي وجب عىل أقارب  هم أن يأخذوهم فن
ي المشفن

حة لألشخاص الذين توفوا فن ي المشر
فة  أماكن فن

  
ً
يد الجثث ممتلئة عىل آخرها، بحسب رأيه، وبذلك كانت الثالجات غت  فعالة والدليل عىل ذلك أن الرائحة كانت كري  هة جدا تت 

ي الصيف.  
 فن

ك وأعطته الفرصة أن يتحدث عن منهجية اإلختفاء   بعد هذه الشهادة قبلت دائرة القضاء شاهد اليوم السابق كمدعي مشتر

 
ً
ي سوريا. نادرا

*. وإذا  القشي فن ن  ما كانت الحكومة السورية عىل استعداد إلعطاء أي معلومات عن مصت  المعتقالت/المعتقلي 

" فقد وجب عىل العائالت أن تدفع الكثت  من األموال حتر تحصل عىل معلومات عن عائلتها
ً
- حدث ذلك لم يكن األمر"مجانا



ح الشاهد أن االختفاء القشي ليس فقط جر -بحد قول الشاهد رهب بيها النظام الشعب ولكنه مصدر دخل أساسي  يمة ي. شر

ي نظام األسد.   
ن فن    للعاملي 

 

ي : يتحدث 2021أيلول/سبتمبر  8، 90محاكمة الخطيب، يوم 
 نفسي سوري عن العنف الجنسي   أخصائ 

ك. حتر   االن لم يدىل هذا الشاهد  تم دعوة شاهد اليوم من قبل المحامية الخاصة به وذلك ألنه أراد أن يتم قبوله كمدعي مشتر

ي المحكمة ما الذي رآه د. أ 
طة الجنائية اإلتحادية وهكذا ال يعرف المشاركات/المشاركون* فن ي ،  . ه.  بأقواله أمام الشر

  أخصابئ

ي أيلول/سبتمت   
ي فرع الخطيب فن

نفسي من درعا.  بدأ الطبيب شهادته ب "بسم هللا الرحمن الرحيم" و تحدث عن اعتقاله فن

ي فرع الخطيب نفسه أمام الشاهد كمريض. وخالل الحديث مع الرجل دخل عاملون آخرين من  . عرف  2011
ن فن أحد العاملي 

ي فرع الخطيب  
ة    40فرع الخطيب إىل عيادته وقاموا باعتقال الشاهد بشكل عنيف. استغرفت اقامته فن  أمصن هذا الفتر

ً
يوما

ة ي زنزانة فردية. ومن خالل النافذة الصغت 
 فن
ً
ن آخرين. وكانت هناك أيام تواصل   كلها تقريبا ي بابه حاول أن يتواصل مع معتقلي 

فن

ولكنه قام بذلك عىل أي حال   -الشاهد فيها مع الحراس بالرغم من أنه عرف أن تبعات ترصفه هو تعرضه  لالنتهاكات بالتأكيد 

ن آلخر أن ينتحر.    حتر يهرب من وحدته الغت  محتملة. وقد فكر من حي 

ي فرع الخطيب تحدث  
ن فن ن السابقي   كجميع المعتقلي 

ُ
عن ظروف الحبس السيئة. وبسبب األكل السئ خش الشاهد    أ. ه. تقريبا

ي المرآة.    20
 إىل سجن عدرا لم يكد يتعرف عىل نفسه فن

ً
قل الحقا

ُ
 كيلو جرام من وزنه. وعندما ن

ي كل مرة ت
ء لم يعجب  قال الشاهد أنه تم التحقيق معه أكتر من عشر مرات. وفن ي

به بالعصا عىل قدميه عندما قال أي سر م رصن

ب.  ن اآلخرين ووجب عليه أن يشاهد كيف تعرضوا للرصن ي الغالب تم مواجهته بأقوال المعتقلي 
 المحقق. وفن

ي المعتقل. رد الشاهد "ال، لم اتعرض بنفسي إىل العنف"  
 عىل سؤال الشاهد إذا ما تعرض بنفسه إىل العنف الجنسي فن

ً
وردا

ي فروع السجن. تقديره    ولكنه
تحدث عن عدد كبت  من النساء الذين قدموا إىل عيادته وذلك بسبب تعرضهم للعنف الجنسي فن

رين يمكن أن   ي هو أن هذه التجارب الصادمة من الممكن أن تكون لديها تأثت  كبت  عىل العقل حتر أن شخصية المترصن
المهتن

. "مرات  يخرج أحدهم من المعتقل ويكون شخ ن  تتغت  . عند استقبال الزوجة أو الزوج أو األطفال لوالديهم الحبيي 
ً
ص آخر تماما

ن أنفسهم وأقارب  هم فقط لكنها تظل لعدة أجيال".   . ال تبفر آثار التعذيب عىل المعتقلي 
ً
 عن سابقا

ً
 تماما

ً
 مختلفا

ً
يقابلوا شخصا

ي فروع المخابرات العامة " يتم االحتفال بالرجال  يتأثر النساء أكتر من الرجال وذلك ألنهم عادة ما يتعرضوا للعنف الجنسي  
فن

ي بعض  
ن أن النساء تتعرضن للرفض من قبل أزواجهن أو يتم اقصائهن من العائلة أو فن ي حي 

كأبطال بعد خروجهم من المعتقل فن

ف"   .الحاالت يكن ضحايا جرائم الشر

كة با  عىل  بعد انتهاء الشاهد من اإلدالء بأقواله قرأ ممثىلي الدعوى المشتر
ً
 ردا

ً
ن شارمر وغينيه بان ترصيحا تريك كروكر وسباستي 

ي ترصيحهم عىل عدة أشياء من بينها عدم  سلطوا الضوء  ( بخصوص االختفاء القشي. و 84ترصي    ح النيابة العامة )انظر يوم 
فن

 من قبل حكومة األسد وذلك  
ً
ألن وجهة النظرهذه  صالحية وجهة نظر النيابة العامة وهي أن االختفاء القشي لم يكن مقصودا

ي سوريا.   
ي العديد من التقاريرعن الوضع فن

ي كوبلنتس وفن
 تناقض العديد من أقوال الشهود فن

 

موا أي حد"  2021أيلول/سبتمبر  2، 89محاكمة الخطيب، يوم   : " ال يحبر

ي يوم  
*. و قد ُسمح له أ  89فن ن ن العديد من السوريات/السوريي  ن يدىلي بأقواله بدون  من المحاكمة تم دعوة فنان مشهور بي 

ي سوريا. كانت شهادته مهمة بشكل خاص وذلك ألن المتهم أنور ر. قد أجرى تحقيق  
الترصي    ح عن هويته وذلك لحماية عائلته فن

ي كانون األول/ديسمت  
 .  2011معه بشكل شخصي فن

ء ما بشكل   ي
ي يوم ما رجال األمن إىل شقته وأخذوه معهم بحجة أنهم سيسألوه عن سر

: قدم فن وصف الشاهد موقفه كالتاىلي

ي  
ي هذا الوقت. و قابل فن

ي فرع الخطيب. وتم التحقيق معه ثالث مرات فن
موجز. ولكنهم اعتقلوه بعدها لحواىلي ثالثة أيام فن



ن منهم أنور ر. و قد قاد المتهم جلسة ا .  مرتي  ن ي مكتبه وخاللها وجب عىل الشاهد أن يرتدي عصابة العيني 
لتحقيق األوىل معه فن

ب وال التعذيب لكنه تعرض للعنف النفسي    معاملة لطيفة غت  معتادة عىل اإلطالق فهو لم يتعرض للرصن
وبالرغم من أنه تلفر

 خالل التحقيق معه، كث
 
ي فرع الخطيب؛ مثال

ي كل مكان فن
*  المستمر طوال الوقت وفن ن  ما سمع رصاخ المعتقالت/المعتقلي 

ً
ا ت 

.    -اآلخرين
ً
 جدا

ً
 أن أنور ر. سمع هذا الرصاخ فقد كان الصوت عاليا

ً
 ومن المؤكد أيضا

 بشكل خاص. ولكنه أثار فيه الخوف طوال الوقت من أن يتعرض   -بحسب رأي الشاهد– لم يكون الحوار مع أنور ر.  
ً
عنيفا

ب. و عندما سأله ر. عن سبب خوف " و أكد له أنور ر. بعدها أنه ال داعي للخوف.  للرصن ي
ي مكان يخيفتن

ي فن
ه، رد الفنان: " ألنتن

ي النهاية هو فنان و ليس "حثالة" مثل المتظاهرات/المتظاهرين* اآلخرين.  
 ففن

ي جنازة  
 : "لماذا فعلت ذلك، أنت فنان مشهور" وعتن ر. بذلك مشاركة الشاهد فن

ُ
 وتكرارا

ً
   16ل وقد سأل ر. الشاهد مرارا

ً
شابا

. وخالل ذلك وجب عىل   ن تم قتلهم. ولم يجب الفنان عىل هذا السؤال. وتابع التحقيق بعد ذلك لمدة حواىلي ساعة أو ساعتي 

ن ولكن ُسمح له أن يجلس.     الشاهد أن يرتدى عصابة العيني 

جت  قبل اإلفراج عنه عىل أن يكتب شيئا يشبه اإلعتذ
ً
ة وأ  تم التحقيق معه مرة آخت 

ً
ار. وليؤكدوا عىل سلطة المخابرات  الحقا

تم مطالبة أبو الشاهد أن يستلمه بنفسه من فرع الخطيب. وأحرصن أنور ر. الشاهد بنفسه و   -بحسب قول الشاهد-العامة  

ي مكتب رئيس الفرع
ن إىل أبيه الذي جلس فن . وهناك عرف ر. نفسه باسمه وهكذا عرف  توفيق يونس  بدون عصابة العيني 

  الشاهد هوية محقق
ً
ه. وعندما ُسؤل الشاهد عن سبب معاملته الخاصة أجاب أنها بالتأكيد لها عالقة بكون أبيه فنان مشهورا

ام  عن اإلحتر . وقد أرد أنور ر. أن يتعرف عليه وأعرب عن إعجابه تجاه الفنان و تجاه أبيه. ولكن لم يكن هناك أي تعبت 
ً
أيضا

مون أي أ-بحسب قول الفنان-تجاهه   حد".  ، هم " ال يحتر

ن إىل ثالث ساعات معينة كل يوم يتم فيها التعذيب. وقد الحظ أنه تم مخاطبة  ح الشاهد أنه استنتج وجود حواىلي ساعتي 
شر

 أنه أعط أوامر تم تنفيذها  
ً
. وبالرغم من معاملته بطريقة أفضل  -بحسب قول الشاهد- أنور ر. بلفب " سيدي".وكان واضحا

ن اآلخرين قال ال ي للكلمة ".    من معظم المعتقلي 
ي اإلنسابن

ء جيد بالمعتن ي
ي فرع الخطيب " أي سر

 شاهد أنه لم يكن هناك فن

ي ألمانيا. و قد وافق الشاهد عىل أن يتواصل مع  
ي وقت ما أن أنور ر. انشق عن النظام وأنه فن

بعدما فر الشاهد إىل أوربا سمع فن

. قال الشاهد أنه كان لديه فضول أن يتعرف عىل عقيد من  
ً
ي ظروف آخرى وأن يعرف لماذا فر. وقد  ر. مجددا

فرع الخطيب فن

ن و لكن   ي حالة زيارة الشاهد إىل برلي 
 فن
ً
تبادل الرجالن رسائل صوتيه عىل تطبيق الواتس آب واتفقوا عىل احتساء القهوة سويا

ي محاكمة كوبل
 نتس.  لم يحدث هذا األمر. فقد تم إعتقال أنور ر. قبلها وبذلك كان أول لقاء بينهم بعد ذلك فن

 أيلول/سبتمت   8ستتابع المحاكمة يوم 

 

: شاهد يحكي ذكريات مفصلة. 2021أيلول/سبتمبر  1، 88محاكمة الخطيب، يوم   

ي اليوم  
ك يتم تمثيله من    88أدىل معارض قديم للحكومة السورية بأقواله فن من المحاكمة الرئيسية. كان الرجل آخر مدعي مشتر

ن للمركز األ كي 
ن المشتر ي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان. قد قام الشاهد أ. بتنظيم مظاهرات ضد حكومة  قبل المحامي  ورب 

ي عام  
ي ضاحيته. كان معه حواىلي    2011بشار األسد فن

ي إطار مداهمة فن
    150إىل    100وتم إعتقاله فن

ً
 من بينهم أيضا

ً
 آخرا

ً
شخصا

ي العمر وشباب، تم إجبارهم عىل استقالل حافلة وإحضارهم
ب    رجال كبار فن ي خالل الرحلة تعرضوا للرصن

إىل فرع الخطيب. وفن

 والركل. "تلك ذكريات يود المرء أن ينساها" هكذا عت  الرجل. 

ي فرع الخطيب. وخالل هذه األيام تم  
ي زنزانة ممتلئة عىل آخرها فن

 حواىلي من ثالثة إىل خمسة أيام فن
وقال الرجل أنه قصن

 أنه تعرض خ
ً
ي أيضا

ن مما يعتن ب باألسالك الكهربائية عىل ظهره وعىل بطن  التحقيق معه مرتي  الل ذلك الوقت للتعذيب والرصن

به تم إجباره عىل الوقوف   * آخرين. بعد رصن ن قدميه حتر يرصح عن أسماء صديقاته/أصدقائه* وأسماء معارضات/معارضي 



به ومن ثم وجب عليه ي ومن ثم تم رصن
ن أوجعته وبعدها وجب عليه أن يستلفر تكررت هذه     - الوقوف  والقفز عىل قدميه اللتي 

.     األوامر
ً
 و تكرارا

ً
 مرارا

ن اآلخرين أمام بابه ومن خالل الجدران. وعند سؤاله عن إذا ما الحظ أي   وعند عودة الشاهد إىل الزنزانة سمع رصاخ المعتقلي 

 بشكل خاص وهو أن تم 
ً
 معينا

ً
ب".وهو مازال يتذكر موقفا ي زنزانته. جاوب الشاهد: "تعرض الكل للرصن

إصابات عىل الرجال فن

ب أب أمام ابنه. وكان ذلك أمر ا . رصن ي
 ستثنابئ

 عليها " معمل الخطيب  
ً
لم تكن عائلته عىل علم بمكانه طوال الوقت. وهو نفسه استنتج أين كان عن طريق الفتة مكتوبا

ي زنزانته بعضهم كان هناك لمدة طويلة. 
ن آخرين فن  للتحاليل الطبية". وأكد استنتاجه معتقلي 

ي 
ي الشاهد إذا ما رأي المتهم أنور ر. فن

ي نظرة عىل  وعندما سأل القاضن
ي منه أن يلفر

الفرع أنكر الرجل ذلك. وبعدها طلب القاضن

ي فرع الخطيب  
ء فن ي

قفص اإلتهام ولكن أ. قال أنه ال يريد أن ينظر هناك.  وذلك ألنه لم يستطع عىل أي حال أن يرى أي سر

  .
ً
ن طوال الوقت تقريبا  وذلك ألنه ارتدى عصابة أعي 

ي الصباح. و 
قد اكتسبت شهادته مصداقية خاصة وأبهرت العديد من الحضور و ذلك بفضل قدرة  انتىه الشاهد أ. من أقواله فن

  .
ً
ن الذكريات المفصلة والذكريات الغت  واضحة وعن التعبت  عن ذلك الفرق أيضا  الشاهد عىل التفرقة بي 

 

   : "من األفضل لك أن تموت قبل أن تطلب الدواء" 2021آب/أغسطس  26، 87محاكمة الخطيب، يوم 

 

ي سوريا 87بدأ يوم  
 فن
ً
ي لبنان والحقا

 فن
 
ي الجامعة أوال

 فن
ً
ك ه. كان الرجل طالبا - من المحاكمة باإلستماع إىل أقوال المدعي المشتر

ي صيف  ،
ي الحديقة عندما تم اعتقاله فن

 مع أصدقائه/صديقاته* فن
ً
 .  2012كان جالسا

 

ال  40تم إحضاره هو واآلخرين إىل فرع   العامة  للمخابرات  لبنان و ذلك  التابع  المتكرر من وإىل  بالسفر  إتهام ه.  تم  سورية. 

ب الكثت  حتر وقع األرض. بعدها تم   إلحضار معدات طبية إلمداد المشفيات الميدانية. وعندما أنكر ه. اإلتهام تعرض للرصن

ي زنزانة جماعية مساحتها حواىلي  
 وكان هناك    20إحضاره إىل فرع الخطيب وهناك كان فن

ً
 مربعا

ً
ا  بداخل  100متر

ً
بالفعل.   ها شخصا

ن آخرين وتحدث جميعهم معه عن العنف الموسع واالنتهاكات.  ة معتقلي   عرف ه. حواىلي عشر

 

ي فرع الخطيب: أمكن سماع رصاخ األفراد الذين تعرضوا للتعذيب من الزنزانة طوال الوقت. لم  
وصف ه. الظروف المأسوية فن

ي أحد المرات بسبب تشيب قطعة واحدة من الصابون إىل داخل الزنزانة تم عقاب  
يكن هناك طعام وال هواء وال مكان كاف. وفن

ي الزنزانة ان
ن بشدة. وفن ن  جميع المعتقلي  ن المعتقلي  ت أمراض مثل الجرب ولم يتم توفت  العناية الطبية لإلصابات وانتشر بي  تشر

: " من األفضل لك أن تموت قبل أن تطلب الدواء"    القول التاىلي

أنه تعامل معهم    ض  المفتر * من  ن التحقيق معه وجب عىل ه. أن يذكر أسماء أطباء/طبيبات* وصحفيات/صحفي  وخالل 

. بعدها تم وضعه عىل كرسي وإعطاءه  وألنه لم يستطع ذكر  به بواسطة عقب بندقية حتر فقد الوعي أي اسم، تم تهديده  رصن

جت  ه. أن يوقع عىل أوراق لم يعرف    10
ُ
ي النهاية أ

دقائق حتر يكتب األسماء عىل ورقة وتبع ذلك العديد من االنتهاكات. وفن

 محتواها.   

 

ن حافالت وبجانبهم وقف أربعة ضباط  بعد حواىلي ثمانية أيام تم نقل ه. إىل فرع آخر  : أمام فرع الخطيب انتظرت المعتقلي 

ي ملف صور  
ا رجل يظن ه. بشكل كبت  أنه استطاع التعرف عليه مره آخرى فن

ً
ن الضباط أيض أحدهم هو جار الشاهد وكان بي 

طة ومن الممكن أن يكون أنور ر.  ي قسم الشر
 المشتبه بهم فن

 



  2021بأقواله، أعلنت محاكمة كوبلنتس قراًرا بشأن طلب الدفاع الراجع لشهر حزيران/يونيو  بعد انتهاء الشاهد من اإلدالء  

ي هذه  والذي طالب فيه الدفاع  
ي يقوم بها المدعي العام اإلتحادي. فن

ي سوريا والتر
بالنظر إىل وثائق ما يسم بالتحريات الهيكلية فن

ي    الوثائق يتواجد تقريًبا جميع التحريات عن انتهاكات حقوق
ي حالة التحريات التر

ي ألمانيا.  وفن
ي سوريا الموجودة فن

اإلنسان فن

ي  
ي حالة الوثائق التر

تخص أنور ر. سيتم عرضها أمام المحكمة بشكل كامل وذلك بالتنسيق مع المدعي العام اإلتحادي. ولكن فن

للت ذلك بعدة أسباب  تخص قضايا آخرى، ستظل المعلومات عند جهات التحريات فقط. وهكذا رفضت المحكمة الطلب وع

ي قضية أنور ر. فلم يتم تقديم هذه  
من بينها عدم وجود دواعي قوية الستخدام الوثائق من أجل الحصول عىل معلومات أكتر فن

 .
ً
 المعلومات من جهة الدفاع أيضا

 

 

ي محاكمة الخطيب2021آب/أغسطس  25، 86محاكمة الخطيب، يوم 
 
.  : سجي   سابق يتحدث عن القتىل العديدين ف  

 

ي اليوم  
ي فرع الخطيب    86فن

 فن
 
ي المحاكمة. كان الرجل معتقًل

ك أ. كشاهد فن من المحاكمة تم اإلستماع إىل أقوال المدعي المشتر

ي صيف عام  
 و حىك للمحكمة عن ما مر به بشكل ملم.    2012فن

 

" و  ي ي الشارع بأن يقول عبارات ك" األسد هو رب 
به و إجباره بذلك فن تعرض أ. لإلنتهاكات العنيفة خالل القبض عليه و تم رصن

خاللها قام العساكر بتصويره بالفيديو والسخرية منه. تعرض الرجل للتعذيب ولمدة يوم ونصف لم يتم إعطاءه أي طعام أو 

اب ولم يتم السماح له بالدخول إىل   وتم تعذيبه عن طريق خداعه بأنه سيتم إعدامه    - المرحاض. وتعرض للعنف الجنسي  شر

ي إليك" ومن ثم  
ي هذه اللحظة. وحينها قال له أفراد المليشيات: "لن تموت بهذه السهولة، ستتمتن الموت ولكنه لن يأبر

فن

وه إىل فرع الخطيب.    أحرصن

    

ي الزنز 
ن  مازال أ. يتذكر باألخص الليلة األوىل له فن انة الجماعية الممتلئة عىل آخرها، ألنه رأي ألول مرة كيف مات أحد المعتقلي 

اآلخرين معه: عندما نبه هو والمعتقلون اآلخرون الحراس أن الرجل عىل وشك الموت وطلبوا المساعدة، رد عليهم الحراس  

وه إىل الخارج وعندها  ي نفس    بأن عليهم أن ينادوهم مرة آخرى عندما يموت الرجل وأن يحرصن
ي "الزبالة" وفن

سيتم إلقاءه فن

ي األسابيع التالية تابعت العديد من حاالت الوفاة.  
 الليلة مات الرجل. و فن

 

ي  
ي آخر قواة البدنية عند وصوله إىل فرع الخطيب وذلك بسبب التعذيب الذي تعرض له خالل إعتقاله تم نقله فن

وألن أ. كان فن

.  اليوم التاىلي إىل المستشفن العسكرية "حر  ي المشفن
ستا". وهناك اتضح أن لكل سجن مخابرات عامة قسم أوغرفة خاصة فن

ن آخرين.   ي شير مع معتقلي 
 تم ربطه فن

 
ي حرستا أي نوع من العالج إنما تعرض للتعذيب الشديد واإلهانة. فمثال

ولم يتلق أ. فن

. رأى أ. قتىل آخرين  ولم تنقطع اإلهانات ولم يكن لها أي هدف. حتر الممرضات قاموا بإطفاء سجارئهم ع ن ىل أجساد المعتقلي 

ي المرحاض 
ن لعدة ساعات أو تم تجميعهم فن  لنشر الرعب وإرهاب اآلخرين –هناك وتم تركهم مسطحي 

ً
وحتر أنه قد رأي    -غالبا

ا فيه. 
ً
ي نفس الشير ومربوط

ة فن ي هذا الوقت أحدهم كان بجانب أ. مباشر
ن فن  مرة جثة طفل. مات العديد من المعتقلي 

 

به بخراطيم بالستيك وأسالك كهربائية. وتم حرق أجزاء من   أ. "للتحقيق". تم رصن الخطيب، تعرض  وعند رجوعه إىل فرع 

ي محاكمة كوبلنتس.   
ن هنا فن جسده بواسطه أكياس بالستيك محروقة وعذبوه بوسائل آخرى قد تحدث عنها شهود سابقي 

ي ظروف الحب 
ن بشكل دائم وذلك فن ي فقد فيها العديد صوابهم  وكان يسمع رصاخ المعذبي 

ي الزنزانة الجماعية والتر
س الضيقة فن

"  –مراًرا و تكراًرا  -
ً
ي الزنزانة. وبشكل جماعي تمت صالة الجنازة عىل الموبر بشكل شي.    -وفق الشاهد "يوميا

ن فن  مات المعتقلي 

 



 
 
ي الفرع؛ مثال

ي فرع الخطيب كان يتخذ قرارات فن
من سيذهب إىل المشفن و من سيتلفر     باإلضافة إىل ذلك تحدث أ. عن رجل فن

ن و هو "أبو الشامة". و صف أ.  مظهره   ن المعتقلي  ام وكان لديه اسم مستعار بي 
العالج. تحدث الجنود مع هذا الرجل بكل اإلحتر

لديه شامة    و لهجته، فقد رآه موجًزا من تحت عصابة عينيه.  ولم يستطع أ. أن يؤكد أو يستبعد إذا ما كان المتهم أنور ر.  الذي 

طة الجنائية اإلتحادية أنه رأي أنور ر. ألول   ي أقواله أمام الشر
 هو " أبو الشامة". باإلضافة إىل ذلك قد أدىل أ. فن

ً
 أيضا

ً
واضحة جدا

ي ذلك الوقت كان من الطبيعي أن يستطيع اإلستدالل عىل " أبو الشامة" و لكنه اليوم لم يستطع 
ي األخبار. و فن

ي صور فن
مرة فن

طة الذي استمع إىل أقوال  التعرف    دعوة ضابط التحقيق من الشر
ً
اح الدفاع، سيتم إضافيا من جديد عىل أنور ر. و بناء عىل إقتر

ي القضية.    
 أ. حينها  كشاهد فن

 

 

  : شاهد قلق2021آب/أغسطس  19، 85محاكمة الخطيب، يوم 

ي سوريا. ولذك قبل بدأ جلسة االستماع بوقت قليل  متأخًرا. كان الشاهد قلق عىل أفراد عائلته الذين  85بدأ يوم 
مازالوا فن

 عىل أن تكون مساعدة الشاهد خالل اإلدالء بأقواله.  وقرر بعدها أن يدىلي بأقواله بدون 
ن كي 

ن المشتر أوشكت إحدى المدعي 

ت منخفض  . تحدث بصو غطاء رأس الترصي    ح عن هويته. دخل الرجل قاعة المحاكمة وهو قلق وغط وجهه بقناع وارتدي

  .وبلغة عربية لم يستطع أحد التعرف عىل لهجتها وال عىل منشأها 

ح الشاهد كيف تم إعتقاله عام  ي مسقط رأسه بالقرب من دمشق. هاجهمت قوات األسد القرية واعتقلوا    2012شر
فن

بوه وركلوا رأس ي شقته دفعته قوات األمن إىل األرض ورصن
ي من بينهم الشاهد. وفن

ه بأحذيتهم. وتم  أشخاًصا بشكل عشوابئ

ي وضعية القرفصاء و أن ينتظروا حتر تم نقلهم  
ي القرية. وجب عليهم أن يجلسوا فن

إحضاره سوًيا مع آخرين إىل ميدان عام فن

   .شخًصا آخر معه  100حتر  80إىل حافلة و إحضارهم إىل فرع الخطيب. تذكر الشاهد أنه تم إعتقال 

ي فرع الخطيب. عند وصوله إىل الفرع قام الحراس بسحب قميصه الداخىلي   عرف الشاهد بعد خروجه من المعتقل أنه كان
فن

ي بلغت مساحتها  27عىل رأسه و أمروه أن ينظر إىل تحت. كان هناك 
ي زنزانته التر

ا و بذلك لم يستطع   x33 شخًصا فن ً متر

ن معهم من  أحد المعتقلي 
ا...." بحسب قول الشاهد. عابن

ً
ي التنفس. وعندما    أحدهم أن يرقد "لم يكن النوم ممكن

صعوبات فن

ب المعتقل عىل صدره وسأله إذا ما كان يشعر بتحسن اآلن   .طلب المعتقلون اآلخرون المساعدة، دخل أحد الحرس ورصن

ي فرع الخطيب" هكذا تحدث الشاهد. فهو لم يتعرض بنفسه للتعذيب و خرج بعد ثالثة  "
" فن ن ن "المرفهي  كنا ضمن المعتقلي 

ي قريته و قد   أيام. و علل ذلك األمر 
بأن أشخاص ذي رتب عالية من بينهم لواء الجيش السوري و عضو برلمان يعيشون فن

   .عملوا من أجل  الشاهد و أشخاص آخرين من القرية

* من قريتهم  ن ي حب الوطن و الوالء لنظام األسد–بعد اإلفراج عن المعتقالت/المعتقلي 
وجب عليهم   -بعدما تلقوا دروًسا فن

   .تأكد من أنهم لن يتظاهروا مرة آخرى ضد النظامتوقيع تعهد لل

ي يوم 
من أيلول/سبتمت  و أيام   30و  29قررت القاضية الرئيسة ترصي    ح اليوم السابق: سيتم تجديد القاعة الحالية و بذلك فن

ين األول/أكتوبر   14،  13،  7، 6 ي المحكمة اإلقليمية لكوبنلتس   2021تشر
ستتم جلسات المحكمة فن

ا
ً
ي المحكمة اإلقليمية العليا128، قاعة رقم   ,Karmeliterstr. 14مجدد

ي القاعة الحالية فن
عقد المحاكمة فن

ُ
 ., و بعد ذلك ست

ي 
تابع المحاكمة فن

ُ
  2021آب/أغسطس  25ست

 

طة الجنائية اإلتحادية2021آب/أغسطس  18، 84محاكمة الخطيب، يوم  تان و ترصي    ح من قبل الشر  .: شهاداتان قصب 



طة الجنائية  84المدعوان ليوم   أعط الشاهدان ي مصلحة الشر
ا فن
ً
. كان الشاهد األول موظف ن تي  ن قصت  شهاداتي 

ي تخص مالك )تم تغت  االسم، انظر يوم   . (BKA)اإلتحادية
من المحاكمة( الذي   36و   35و دارت أقواله حول الواقعة التر

ي 
ك فن ي فرع الخطيب. قام أخوه، المدعي المشتر

طة. توفن غالًبا فن القضية، بتقديم وثائق بعد جلسة االستماع له من قبل الشر

تضمنت هذه الوثائق عىل خطاب موجهه لألمم المتحدة والذي تم به وصف واقعة مالك. وقد طالب  مدافعي أنور ر. 

طة اإلتحادية الجنائية المختص. وألنه قام بذلك    بتأكيد محتوى ومصدر هذا الخطاب مرة آخرى من قبل موظف الشر

  .دقيقة 15بشعة، انتهت جلسة االستماع األوىل بعد 

ا حتر يعتاد عىل وسائل التكنولجية  
ً
ك وقت و بعدها تبع الشاهد اآلخر: م.ه. وكالعادة أعطت القاضية الرئيسة المدع المشتر

ي تموز/يوليو 
ي الغرفة. بعد ذلك تحدث )م.ه.( عن اعتقاله فن

ي فرع الخطيب.   2012فن
ة اعتقاله فن أدىل الشاهد بأنه  وعن فتر

ين   ن ة عند أحدى محطات البتن ة قصت 
سوًيا  مع عمه وابن عمه ؟ تعرضوا لإلعتقال بالعنف بدون أسباب عندما توقفوا لفتر

ين مدمًرا تماًما. و قد   ن بالقرب من دمشق. وصف م.ه. الموقف: كان المنظر مأساوي، كان السوبر ماركت بجانب محطة البتن

ن النظام والجيش السوري الحر. تم  تجمع هناك العديد من أفرا د األمن وذلك ألنه بجانب هذه المنطقة كان هناك معارك بي 

 .اعتقال م.ه. وأقارب  هم قبل أن يمونوا ومن ثم تم إحضارهم بالحافلة إىل مكان غت  معروف وبعدها إىل فرع الخطيب

ي الحافلة تم شتمهم وإهانتهم. قرفص م.ه. عىل األرض حتر ال يتم رؤيته
ونادى عىل أخيه حتر يساعده. واستطاع أخوه   وفن

ي فرع الخطيب
  .لحسن الحظ أن يتدخل ولذلك قصن م.ه. ثالثة أيام فقط فن

طة الجنائية اإلتحادية بخصوص طلب العديد من   بعد انتهاء الشاهد من اإلدالء بأقواله، قرأت المحكمة ترصي    ح الشر

ن الراجع تاريخه إىل  كي 
* المشتر ن والذي طالبوا فيه بضم اإلختفاء القشي كجريمة   2021تموز/يوليو  22المدعيات/المدعي 

طة الجنائية اإلتحادية إصدار هذا اإلشعار. وعللت قرارها بأنه تبًعا للقانون  ضد اإلنسانية إىل الدعوى الجنائية. رفضت الشر

ي يجب وجود " طلب رسمي للحصول عىل المعلومات" ويجب أن يكون المجرم عىل علم 
ي   األلمابن

؟. ويعتن ي به بشكل إيجاب 

ي مواقف يحدث بها  جرائم بشكل يومي مثل 
ا. فن
ً
ي نقس الوقت أن إثبات الوقائع لن يكون ممكن

ي سوريا– هذا التعليل فن
  - فن

   .جرائم اإلختفاء القشي،  وبذلك يظل ذلك قانون بدون مفعول

ي فرع 
طة الجنائية اإلتحادية تعليلها بأن هدف اإلعتقاالت فن الخطيب لم يكن اإلختفاء القشي و لكن كان هدفها  تابعت الشر

ن تابعة جانبية لإلعتقال ولكن ليس الهدف   ي المقام األول هو تجميع المعلومات. وبذلك يكون اإلختفاء القشي للمعتقلي 
فن

   .األساسي منه

ن والعديد من الحضور غاضًبا بشكل واضح بسبب  كي 
* المشتر ن كر  كان رد فعل ممثىلي المدعيات/المدعي 

ُ
هذا  التقييم الذي ذ

ي األسابيع القادمة
ي تقديم رد مضاد لهذا الترصي    ح فن

ي الترصي    ح. ولكنهم احتفظوا بحقهم فن
  .فن

ي يوم  
ي نهاية المرافعة أعلنت القاضية الرئيسة معلومة مهمة: فن

ين   14، 13، 7،  6من أيلول/سبتمت  و أيام  30و   29فن تشر

ي  2021األول/أكتوبر  
استتم جلسات المحكمة فن

ً
، قاعة رقم    ,Karmeliterstr. 14 المحكمة اإلقليمية لكوبنلتس مجدد

ي ُعقدت بها المحاكمة حتر بداية عام 128
ي القاعة التر

ي المحكمة  2021, أي فن
ي القاعة الحالية فن

عقد المحاكمة فن
ُ
. و بعدها ست

  .اإلقليمية العليا

 

 المتهم يدىلي بأقواله : زوج ابنة  2021و يتموز/يول 22، 83محاكمة الخطيب، يوم 

ي و بهذا بالكاد    83الشاهد الذي تم دعوته يوم  ة مع قبعة باإلضافة اىل القناع الطت 
من المحاكمة، دخل القاعة مرتدًيا ستر

يمكن التعرف عليه. و نبهته القاضية عىل أنه ال يمكن أن يدىلي بأقواله بشكل مجهول و ذلك ألن هذا األمر متاح فقط  

ح أنه زوج ابنة المتهم. و أعلمته القاضية  لألشخاص المعرضة ح ياتهم أو حريتهم للخطر. و عليه ذكر الشاهد اسمه و شر

ي اإلمتناع عن الشهادة و لكن الشاهد أكد عىل أنه يريد أن يدىلي بأقواله. قد عرف المتهم منذ طفولته و ذلك ألنهم  
بحقه فن



ن أن  ي حي 
ي حمص فن

ي ذلك الوقت كان يعيش الشاهد فن
ا طلب الشاهد يد ابنة أنور ر. و   أقارب. و فن

ً
ي دمشق. الحق

أنور ر. كان فن

  .بذلك رأوا بعضهم بشكل متكرر

ا تم نقله إىل المخابرات العامة. و بحسب ما كان يذكر المتهم  
ً
طة و درس بعدها الحقوق و الحق كان أنور ر. يعمل كضابط شر

بعثات األجنبية ويقوم بحماية مؤسسات حكومية و  نفسه أمام الشاهد، كان المتهم يعمل مع السفارات و يصطحب  ال

  .تحضت  تقارير أمنية

ا عىل السؤال عن عمل أنور ر. منذ عام 
ً
ها معه. تحدث الشاهد  2011و رد ي أحرصن

ن بملحوظاته التر ، طلب الشاهد أن يستعي 

ي دمشق. و بأمر من حافظ مخلو 
ي بداية االنتفاضات فن

ي أحد المظاهرات فن
ف تم إعتقال و إحضار  عن اعتقال كبت  حدث فن

المتظاهرين إىلي فرع الخطيب و هناك تم اإلفراج عنهم بمساعدة حماه أنور ر. و بعدها تم لوم أنور ر. بأنه يتعاطف مع  

ي كل مرة زاره الشاهد  
*. و بعدها شعر أنور ر. بأنه يتعرض للمراقبة. و قد تحدث أنور عن ذلك بنفسه فن ن المعتقالت/المعتقلي 

ي النهاية تم سلب أنور ر. من صالحياتهسوًيا مع زوجته  
ي دمشق. و فن

  .فن

ي ذلك الوقت أي من نيسان/إبريل إىل آيار/مايو 
ه المتهم  2011و فن عن قراره باإلنشقاق عن    -بحسب أقوال الشاهد–أخت 

ي هذا األمر ولكن بدون نجاح. وذلك ألن أنور ر 
ي أن يساعد ر. فن

  اجتهد فن
ً
ك  النظام. و قال الشاهد أنه شخصيا . أراد أن يتر

ي أيلول/سبتمت  
ي النهاية حىك الشاهد أنه ترك سوريا مع عائلته فن

. و قال أنور ر. وقتها  2012سوريا  سوًيا مع عائلته كلها. وفن

ي أقرب وقت ممكن
   .أنه سيهرب فن

ي سور 
ي مواضع متعددة أن حماه قد ساعد العديد من الناس فن

ي قبل سنوات  خالل أقواله أكد الشاهد مراًرا وتكراًرا فن
يا و حتر

. و قد عرف الشاهد أن أنور ر. لم يرد أن ينضم إىل الجيش الحر و ذلك ألنه أدان حمل  2011من إندالع اإلنتفاضات عام 

ا وذلك ألن الشاهد لم يجب عىل األسئلة بشكل 
ً
ا و غت  مفيد

ً
ي المجمل بدى االستجواب مرهق

ي الرصاع. و فن
السالح عىل طرفن

 عن ذل
 
ن متكرر و بدًل  متواضًعا  و مساعد ًا للمعتقالت/المعتقلي 

 
 .*ك كان يؤكد بشكل مجمل عىل أن أنور ر. كان  رجًل

ون ذلك   ي الدوائر اإلجتماعية ويعتت 
ي نهاية أقواله أشار الشاهد عىل أن أنور ر. و عائلته يتعرضون لإلهانة بشكل كبت  فن

فن

ي ألمانيا دولة القانون يجب
  .أن يكون الجميع أبرياء حتر يوم الحكم "استباحة ". و أكد عىل أنه فن

ي  
ة خالل أقوال الشاهد، استخدمت حقها اإلجرابئ ي اليوم السابق و كانت حارصن

ي أدلت بأقوالها فن
كة )ي.( و التر المدعية المشتر

ي الغالب عن "أحداث" باإلشارة إىل عام 
ًحا ألقوال الشاهد. أشارت عىل أن الشاهد تحدث فن دث  و لم يتح 2011و اعطت شر

ي تتوافق مع تصنيف  
ي  استعمال اللغة العربية يدل ذلك عىل تصنيف سياسي لألحداث السابقة و التر

عن "ثورة". و فن

  .الحكومة السورية

ي للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان نيابة عن  كاء للمركز األورب 
ي الختام قرأ المحامون الشر

ا  13و فن
ً
ك مدعية/مدعًيا مشتر

ي جديد هدفة إضافة جريمة اإلختفاء القشي إىل الدعوى القضائية. يعد حواىلي طلًبا بإصدار إشعار ق
إىل   100.000انوبن

ي القضية مراًرا و تكراًرا عن العمل المنظم ضد   150.000
ا و تحدث شاهدات/شهود* فن

ً
ي سوريا مفقود

شخًصا فن

كة إىل الطلب *. و انضم ممثلون آخرون للدعوى المشتر ن   .المدنيات/المدني 

 

ة بأقوالها2021تموز/يوليو  21، 82محاكمة الخطيب: يوم    : تدىلي شاهدة ممب  

كة )ي.( أمام القاضية،   82تأخر بدء يوم   ي المحاكمة اإلقليمية لكوبلنتس و ذلك ألسباب تقنية. عند جلوس المدعية المشتر
فن

ي اإلدالء بأقوالها باللغة األلمانية. تضمن الحضور عىل مشاه
ن و صحافيات*  أعلنت عن رغبتها فن دين/مشاهدات* و صحافي 

ي  لمان األورب  ا إحدى أعضاء الت 
ً
ت أيض ي هذا اليوم حرصن

   .و فن

ي العمل السياسي منذ بدء الثورة السورية. و قد تعرضت للتعذيب  
ي البداية أنها من دمشق و أنها شاركت فن

أوضحت )ي.( فن

ي فرع الخطيب. تم القبض عليها منتصف آذار/  –عدة مرات 
ا فن
ً
ي نقطة تفتيش تبعد حواىلي  أيض

ا عن    70مارس فن ً كيلو متر



دمشق.  و قد تم إحضارها إىل قسم أمن أصغر و هناك تم أخذ بطاقتها الشخصية و الالب توب الخاص بها و أشياء آخرى و  

ي اليوم التاىلي إىل فرع الخطيب
ل و لكنهم أمروها بأن تذهب فن ن   .بعدها تم إرسالها إىل المتن

ي 
البداية اختبأت واتبعت  االحتياطات األمنية. " لقد سمعت الكثت  عن الفرع و لم أرد أن أذهب إىل هناك  حكت )ي.( أنها فن

ا." هي تعرف عىل األقل 
ً
شخًصا لم يعدوا    11بدون تهيئة نفسي قبلها. كان هناك أشخاص قد ذهبوا إىل الفرع و لم يعدوا أبد

ي السجن
  .من الخطيب مرة آخرى و هم غالبا ماتوا فن

ي النهاية ذهبت إىل فرع   
ي مكتب  251فن

ي اليوم األول فن
و انتظرت لعدة ساعات، حتر أمرها   - وقدمت  نفسها. جلست فن

ي البداية  
ا. و هناك قابلت ألول مرة المحقق المسؤول عنها و الذي قام فن

ً
ي اليوم التاىلي مجدد

أحدهم باإلنرصاف و الحضور فن

ا، و تعامل
ً
ي مكتب. " كان لطيف

كأنه داعًما لها". و تحدثت )ي.( أنها كذبت خالل جلسات التحقيق. لم يقتنع    بإستجوابها فن

ي النهاية  
ي وقت ما لم تعد جلسات التحقيق ودية" بحسب تعبت  الشاهدة. و فن

ا. " فن ً المحقق و بعد عدة أيام صار أقل صت 

ها المحقق إىل غرفة آخرى و هناك كانت مجموعة من األشخاص  ومات بشكل أفضل". وهناك  "حتر اتذكر المعل –أحرصن

ي السن. و حدث أن 
تعرضت )ي.( للتعذيب مراًرا و تكراًرا، و لكن ليس من قبل المحقق نفسه، بل  من قبل حارسان أصغر فن

تم تركها عدة مرات تنتظر، مرات و يديها مربوطة فوق رأسها، و لم يتحدث أحد معها " شعرت أنه بجانب العنف الجسدي  

ا الشديد كان اإلنتظار 
ً
  "نفسه تعذيًبا أيض

ي الفرع. تم إحضارها مرة إىل غرفة حتر تقابل "شخًصا  
ا عىل سؤال أحدهم أكدت الشاهدة أنها رأت المتهم أنور ر. فن

ً
و رد

ا )ر.( باإلضافة   – مهًما" 
ً
ي زاوية و احتسوا الشاي من بينهم أيض

ي المكتب الفاخر جلس العديد من الرجال فن
ليس أنور ر.  و فن

ي الغرفة عندما تعرضت  إىل ذلك ح 
ا، و لكن كان فن

ً
ة أبد ي بعض جلسات التحقيق معها. و لكنه لم يتكلم معها مباشر

رصن ر. فن

ها المحقق أنها محظوظة ألنه المحقق الخاص بها و الرجل اآلخر  ب.  و أخت  ي صفها. و ذلك بصفتهم سنة    -المتهم –للرصن
فن

ي أن تخرج مرة آخرى من الفرع
  .يمكنهم مساعدتها فن

ي 
المجمل، كما تحدثت )ي.( كان يجب عليها أن تعد إىل فرع الخطيب مراًرا و تكراًرا لمدة حواىلي شهرين. وجب عليها أن   فن

ي نيسان/إبريل وجب عليها أن 
علمهم قبل سفرها. و فن

ُ
ا أن ت

ً
تعطي معلومات عن عملها و عن عالقاتها و وجب عليها أيض

ي بعض المرات لعدة أيام مت
ة بدون ضوءتمكث عدة مرات و فن ي زنزانة فردية صغت 

ي الفرع. قضت الوقت فن
و قد   -واصلة فن

ي محادثة  الحقة مع أصدقاء/صديقات*
أن ظروفها كانت "جيدة" نسبًيا. فىهي خالل وقت إعتقالها لم ترى    -الحظت )ي.( فن

* اآلخرين و لكنها سمعت رصخات نساء مازالت تتذكرها حتر اآلن. و  ن غالًبا ما تم إرسال )ي.(  أي من المعتقالت/المعتقلي 

ل بعد جلسات التحقيق معها ن   .إىل المتن

ا عىل السؤال إذا بإمكانها تصور سبب اإلعتقاالت المتكررة والمعاملة  "الخاصة"، رصحت الشاهدة )ي.( أنهم كانوا عىل  
ً
ورد

ي النهاية تلقت )ي.( ترصي    ح سفر 
ض بموجبه  ل –أمل أن تتعاون مع حكومة األسد و المخابرات العامة.  فن مرة واحدة ، يفتر

ي النهاية  
  .-كما رصحت-عدم العودة مرة اخرى ، كما تم إخبارها. و عندها تركت )ي.( سوريا فن

من المحاكمة،  75بعد انتهاء الشاهدة من أقوالها، تبعت ملحوظة قانونية من قبل: هيئة المحكمة  بعد شهادة الطبيب يوم 

    .جرائم قتل اخرى باإلضافة إىل الئحة اإلتهام 10إدانة أنور ر. بسبب  . حزيران/يونيو تم األخذ باإلعتبار 23

 

  .: يضعف شاهد أقوال المتهم 2021تموز/يوليو  15، 81محاكمة الخطيب، يوم 

ي اليوم  
ي محاكمة الخطيب-من المحاكمة )م.(   81أدىل فن

ك آخر فن ي -مدعي مشتر
   14. وصف الشاهد كيف تعرض لإلعتقال فن

ين األول/أ  بعد مظاهرة سلمية و كيف تم إحضاره إىل فرع الخطيب وتعرضه للتعذيب هناك. "يقوم كل     2011كتوبر تشر

ي المخابرات العامة بما يريد" هكذا تحدث )م.(
   .موظف فن

ا قد صور بواسطتها حواىلي  ي يوم إعتقاله كان يحمل معه كامت 
متظاهرة/متظاهر* و قد التقط بها صوًرا وفيديوهات.   50فن

. قامت قوات األمن بمحارصة المنطقة -بحسب أقواله -راد تحميل هذه الفيديوهات عىل قناة اليوتيوب الخاصة به وقد أ



ل مر بدورية أمن مسلحة. وعليه تم إعتقال )م.( ونقله بسيارة، سوًيا مع أشخاص آخرين تم   ن وعندما حاول )م.( الوصول للمتن

ي البداية إىل مستشفن تم استخدامها كسجن 
، بعدها تم نقلهم جميًعا إىل فرع الخطيبنقله فن ن   .مؤقت للمعتقلي 

ي فرع الخطيب. واستطاع أن يذكر اسم ممثل أنور ر. و الذي قام بتعريف  
أدىل )م.( بأقوال عن عالقات التدرج الهيكىلي فن

افاته. وألن )م.( لم يقم بأي جريمة فقد كتب فقط عن   نفسه شخصًيا للشاهد، وأعطاه الممثل ورقة فارغة ليكتب فيها اعتر

حياته وعن المظاهرات بحسب قول )م.(. وبعدها تم إحضاره إىل مكتب وهناك كان كال من أنور ر. و ممثله. وعندما قرأ )ر.( 

ا "عندما  
ً
ي وجه )م.( وبعدها أمر ممثله  الحراس بأن "يعيدوه إىل صوابه" و بإحضاره مجدد

افات"، ألفر باألوراق فن "اإلعتر

ي و   ينضج"، بحسب أقوال
)م.( تم إحضاره بعدها إىل زنزانته مرة آخرى و لم ُيسمح له لمدة ثالثة أيام أن يجلس أو أن يستلفر

به الحراس ي النوم رصن
   .عندما وقع فن

بات الحزام اتضح خاللها     بواسطة رصن
 
ي تعرض خاللها للتعذيب مثًل

ي استمرت لساعات والتر
خالل جلسات التحقيق التر

ي فرع الخطيب. وبحسب شهادة )م.( ناداه ممثله ب"سيدي" أما )ر.( فكان ينادى للشاهد أن أنور ر. هو صا
حب األمر فن

ا قد أدىل بها )ر.( )انظر تقرير يوم  
ً
ام. وهذه المعلومة تضعف شهادة مهمة جد من   5ممثله بدون أي تعبت  عن االحتر

لمظاهرات وعليه صار ممثله مدير التحقيق  المحاكمة( وهناك قد أدىل رسالن بأنه تم إعفائه من مسؤولياته بعد بداية ا 

ي الفرع
   .المسؤول فن

ا تم إحضاره مرة  
ً
ة مؤقتة إىل كفر سوسة والحق ي المجمل تم إعتقال الشاهد ألكتر من ثالثة أشهر. وخاللها تم نقله لفتر

وفن

ا. وقال الشاهد أنه مازال يتلفر ح
ً
تر اليوم عالًجا جسدًيا و  آخرى إىل فرع الخطيب. وبعد اإلفراج عنه تم إعتقاله مجدد

ي النوم واألعصاب هو بالكاد قادر عن العمل
  .نفسًيا، وبسبب مشاكل فن

خالل جلسة اإلستماع ظهر عىل بعض الفيديوهات التر مازالت موجودة عىل قناة يوتيوب الخاصة ب )م.( جثث ألشخاص  

ن الدعو  ي فرع الخطيب. وبحسب رأي بعض ممثلي 
كة فإن المحكمة لم تتقص هذا األمر  يزعم )م.( أنهم تم قتلهم فن ى المشتر

بشكل كاف. وعليه طالبوا من الشاهد أن يتم عرض بعض الفيديوهات عىل الشاهد من أجل التعرف عليها. وأدى ذلك للتوتر  

طة الجنائية اإلتحادية بتقييم قنا ي المحاكمة. وعرض المدع العام اإلتحادي تكليف الشر
* فن ن ن المشاركات/المشاركي  ة  بي 

  .اليوتيوب

ي فرع الخطيب. وبعدها تم اإلتفاق 
ي المحاكمة الشاهد عن األشخاص الذين يظن أنهم ماتوا فن

سأل المشاركون/المشاركات* فن

طة الجنائية اإلتحادية أن تقوم   ن للتعرف عىل األشخاص الظاهرين هناك وعىل الشر عىل عرض لقطات الشاشة من فيديوهي 

ي 
كون طلب  بتقييم بافر ي التعرف عىل األشخاص. وعليه  سحب المدعيات/المدعون المشتر

الفيديوهات.  نجح )م.( فن

   .تقديمات األدلة

 

  .: يدىلي الشاهد )س.( بأقواله2021تموز/يوليو  14، 80محاكمة الخطيب، يوم 

ي من معتقل الخطيب- كان اليوم الذي أدىل )س.(  ي كوبلنتس ممطًرا   -شاهد و ناج 
. أوضح الشاهد أنه و أخيه  بأقواله فن

ي فرع الخطيب نهاية 
ي حواىلي الساعة الرابعة فجًرا  اعتقلهم   - أي قبل إندالع الثورة- 2010تعرضوا لإلعتقال و التعذيب فن

: فن

ي ذلك الوقت  
ا. كان عمر الشاهد فن

ً
ي البداية أن أخيه تعرض لإلعتقال أيض

ي دمشق. لم يعرف الشاهد فن
ي بيتهم فن

حراس األمن فن

 .اًماع 17

ي سيارة إىل فرع 
ي ما يسم  251تم نقل الشاهد )س.( و قميصه مسحوب عىل رأسه فن

ي السيارة كان عليه أن يجلس فن
. و فن

ي الهواء و  
ن و اليدين فن بجلسة الضغط: و هي عبارة عن وضعية جسم غت  مريحة عىل اإلطالق مثل الجلوس عىل الركبتي 

ي 
به أحد الرجال بسالح عىل رأسه و ذلك بحسب قول الشاهد درجة. عندما حاول )س.( أن يرفع 45الظهر فن   .رأسه، رصن

جت  عىل   
ٌ
ب من عدة حراس و أ ي البداية تحدث الشاهد عن إعتقاله، بمجرد وصوله إىل فرع الخطيب تعرض الشاهد للرصن

فن

ي فرع 
بحواىلي أكتر من   251خلع مالبسه وعىل اإلنتظار وهو يرتدي شوال داخىلي فقط. يقدر )س.( الوقت الذي قضاه فن



ي كل مرة عن إذا ما كان عضو من تجمع سياسي كردي. و سبب 
شهر تقريًبا.  تم التحقيق معه عدة مرات و سأله الحراس فن

ي سوريا. باإلضافة إىل ذلك تم إتهام أخيه  
ي المنطقة الكردية فن

، وهي مدينة فن ي
هذا السؤال هو أن أصل عائلته من كوبابن

ب القاسي بعدة    بالهروب من الخدمة العسكرية . وعندما أنكر اإلتهامات تعرض للرصن ي
حتر ينضم إىل حزب العمال الكردستابن

ب باألسالك عىل الرأس واألرجل، بحسب ما روى الشاهد. أما أخوه فتعرض للتعذيب عن طريق الصعقات  أشكال منها الرصن

   .الكهربائية وطريقة الدوالب

ا عن ظروف الحياة الغت  مت
ً
ة و بها حواىلي تحدث الشاهد أيض ي مكث فيها صغت 

ي الحبس: كانت الزنزانة التر
  30إىل  20حملة فن

ي ظهور بعضهم. استلم كل شخص منهم غطاء عسكري. و عابن 
. كان بإمكانهم النوم فقط عندما كانت ظهورهم فن

 
رجًل

ي طريقهم إىل دورة المياه. تحدث ال 
ي التنفس، وتعرض السجناء للتهديد فن

ون من مشاكل فن شاهد عن خوف الرجال  الكثت 

ا عىل  
ً
ي المعتقل. ولكن برغم ذلك كانت آثار التعذيب واضحة جد

وعدم تجرئهم عىل الحديث عن التعذيب مع زمالئهم فن

ن     .جميع المعتقلي 

ي  
ا فن
ً
ي العمر معتقل هناك. بدى عىل هذا الرجل أنه كان موجود

باإلضافة إىل ذلك تحدث )س.( عن أحد الرجال الكبار فن

ة طويلة قبل ذلك. كاد الرجل يفقد القدرة تماًما عىل المسر ورغم ذلك تم إحضاره إىل جلسات التعذيب و  المعتقل ل فتر

ي قاعة المحكمة اليوم ردد الشاهد متأثًرا السؤال االستنكاري، "ألي سبب يجب أن يبفر هذا الرجل كل هذا  
اإلستماع. وفن

ي المعتقل؟
  ."الوقت ظل هذه الظروف فن

ي فرع الخطيب وبعدها تم نفله إىل فروع آخرى تابعة تم اإلفراج عن 
)س.( بعد شهر من إعتقاله. أما أخيه فقد ظل فن

ي الفرع أمام )س.( باحتمالية حدوث خطأ خالل عملية  
ن فن ف بعض الموظفي  للمخابرات العامة. وعند اإلفراج عن )س.( اعتر

" . وطريقة العمل هذه هي  ن ي ذلك الوقت لم يستطع )س.(  اإلعتقال وأن ليس جميع الرجال " مجرمي 
 مهمة قوات اآلمن. وفن

  . "والرجال اآلخرين معه إال قول "شكًرا

ن بعد هذا الوقت الطويل: تظل أقواله دليل مهًما عىل أن   و بالرغم من أنه صعب عىل الشاهد أن يتعرف عىل أشخاص معيني 

والرصاع المسلح كانت تقوم بالتعذيب الممنهج حتر  الحكومة السورية حتر قبل إندالع المظاهرات ضد الرئيس بشار األسد 

ا لمعايت  دستورية )انظر   -تقمع المعارضة
ً
أي خالل الوقت الذي رصح فيه أنور ر. عن أن المخابرات العامة كانت تعمل وفق

 (. 5تقرير يوم  

 

   : 2021. يوليو / تموز 7،  79محاكمة الخطيب، اليوم 

ي )م.( شاهد الأدىل 
ي محاكمة الخطيب. و 79اليوم بأقواله فن

ن   )م.( من المحاكمة كشاهد فن ن والمدعي  هو أحد الناجي 

 
 
ن ومث كي 

يكالمشتر ي للحقوق الدستورية وحقوق  له المحامي الشر ي البداية كيف تم  اإلنسانللمركز األورب 
. وصف الشاهد فن

ي عام 
ي   2011إعتقاله فن

ي وابنتر
ي دمشق. "أرادت زوجتر

ي كانت وقتها تحت الحصار من قبل  أن يتظاهروا ألجل مدين فن
ة درعا التر

ي المخابرات العامة بشكل عنيف. 
ي البداية تم  الحكومة. قمت فقط بأخذ الصور". وعليه تم القبض عليه من قبل موظفن

و فن

ن قسم فرع   إحضار الشاهد إىل ي الحال عىل  األربعي 
مكان  ومن هناك تم نقله إىل فرع الخطيب. وضح الشاهد أنه تعرف فن

   200وذلك ألن بيت والديه ال يبعد حتر   جده توا
ي تقع أمام الفرع عن الفرع. " متر

ي الحديقة التر
عندما كنت  اعتدنا اللعب فن

 
 
 " هكذا تحدث الشاهد "أعرف كل حجر هناك".  طفال

ن اآلخرين خالل الفناء إىل مدخل المعتقل.  ي مع المعتقلي 
وخالل ذلك تم  بعد وصوله إىل فرع الخطيب كان يجب أن يمسر

ب  هم بعص خشبية وصعقات كهرب   ية. بعد وقت قليل من دخوله السجن تم إحضار )م.( إىل غرفة بها ثالثة مكاتب ائرصن

لب من  هم وقتها عىل الئحة األسماء الموضوعة عىل المكاتب. و ء و قد قرأ أسما . خخرصن و أنور ر. شخصان: و 
ُ
عندما ط

ي قاعة المحاكأنور ر. تعرف عىل ، الشاهد 
مة كونه أحد األشخاص الذين قابلهم وقتها.  فن  



ي البداية بشكل هادئ. أنور ر. جرت التحقيقات من قبل 
ي فرع الخطيب وعليه غضب    إىل أنفن

سأل )م.( عن سبب اعتقاله فن

ي فرع الخطيب. وبحسب قول الشاهد قد أمر  حمر  او  ر. 
ن  . ر وجهه وأنكر أنهم فن  الموظفي 

 
ي الخارج".  ا " قائال

رموه فن  

ي النهار والليل. وكان بداخل الزنزانة مرحاض مفتوح ذا  
ة ذات إضاءة سيئة فن حرصن إىل زنزانة صغت 

ُ
وصف الشاهد بعدها كيف أ

ي البداية عن تناول الطعا رائحة كري  هة. امتنع )م.(
م ألن األكل كان ذا جودة سيئة للغاية. فن  

ي أحد األيام قدم ثالثة حراس إىل زنزانته وخلفهم 
وقف أنور   -بحد قول الشاهد- تعرض )م.( للتعذيب الجسيم عدة مرات. و فن

ئلته وصور  لعاعرض الحراس للشاهد صور  أحد الحراس إىل الزنزانة وأمره بأن يركع عىل ركبتيه. ر. وحىك الشاهد كيف دخل 

 له شخص
ً
ي مرة خرى تم تعريته بشكل   و هو يقوم بتصوير المظاهرة. وعليه ركل الحارس الشاهد ركلة قوية عىل كتفه.  يا

وفن

ي جسمه
كانت قوية لدرجة أنه خرجت عنه رصخة قوية وعالية.   -كامل وتقييده باألسالك. و بعدها شعر بصعقة كهربائية فن

ي من األلم مث أ"لم 
ي حيابر

 ل هذه المرة رصخ فن
ً
ي قاعة المحاكمة. أبدا

" هكذا وصف الشاهد األمر فن   

. أخذت واحد  بعد هذه الحادثة فقد الشاهد ثقته ي رصاصت 
ي زنزانتر

ي إنسانية معذبيه: "كان فن
 فن

ً
عىل إصبعي وتحدثت معه،   ا

  " ي
 أنت لديك إنسانية أكتر من الوحوش الذين عذبوبن

قل )م.( إىل 
ُ
ي النهاية ن

ن الشاهد الحظ فرع المخابرات العامة. أحد أكفر سوسة وفن قلوا إىل هناك  بي 
ُ
أحد األشخاص الذين ن

 عا 15عىل ولد لديه  
ً
ي البداية.   ت وكان ما

ي وضع الصدمة ورفض الكالم فن
هناك آثار دم عىل بنطاله. وبدى عىل الولد أنه مازال فن

 الح
ً
ي المخابرات العامة قاموا باغتصابه واسطة عصا خشبية. بدى )م.(  استعاد الولد بعض الثقة وحىك ل قا

كيف أن موظفن

ي المحكمة. نصح الشاهد الولد أن ال يخت  أح )م.(التأثر الواضح عىل 
 عندما حىك عن ذلك فن

ً
ي   دا

بذلك حتر والديه. "فن

 مجتماعتنا يصعب علينا التعامل مع هذه األمور". 

 كثت    نهإومازال الشاهد يشعر بآثار اعتقاله، ف
ً
 يتلفر عالجو  ما يحلم بكوابيس  ا

ً
 نفسي  ا

ً
وبسبب التبعات الممكنة للتعذيب   ا

 بالكهرباء يتلفر أي
ً
 عالج ضا

ً
 طبي ا

ً
. ا  

ي النهاية شكر الشاهد المحكمة وكل المشاركات
ي هذه القضية أن يتتبعوا بدقة  و  وفن

ي المحاكمة عىل محاولتهم فن
* فن ن المشاركي 

ي فرع الخطيب. 
  حقيقة ما حدث فن

تموز/يوليو.    14ستتابع المحاكمة يوم   ،)م.(ت المحاكمة اليوم التاىلي للمحاكمة بعد شهادة ألغ  

 

 : يدىلي شاهدان بشهادتي   قاطعتي   ضد أنور ر.  2021. يونيو/ حزيران 24. و  23،  76و   75 ان يومالمحاكمة الخطيب، 

ي يوم  
 من المحاكمة منظو  75أضاف طبيب سابق من سوريا بأقواله فن

ً
 جدي را

ً
ي وقت ما   عىل دا

محاكمة الخطيب. فقد كان فن

ي طبيب  يسم بالربيع العرب 
ً
  ا

 
ة ي دمشق تقع مباشر

ي مستشفن فن
تم   2012أمام فرع الخطيب. و بحسب أقواله منذ تموز/يوليو  فن

ي فرع المخابرات العامة 
 مرار اإلستعانة فن

ً
 وتكرا ا

ً
. قام طبيب جراحة األطفال بنفس  را بشكل   هبمساعدات طبية من المستشفن

ي بعض األحيان  
ي فرع الخطيب. وفن

ن فن ن إىل المستش كان يمنتظم ب "معالجة" معتقلي    هناك  تلقوا لي فن تم إحضار المعتقلي 

 رعاية طبية. 

ي هذا الوقت اكتسب الطبيب لمحة عىل فرع الخطيب و استطاع لذلك أن يعط المحكمة معلومات مهمة من منظوره  
وفن

ي صور  
ن لإلصابات فن ي قام بفحصها. و قال " كانوا مشابهي 

: وصف الشاهد بشكل مبهر أنواع اإلصابات المختلفة التر ي الطت 

 و صدمات و جروح معينة تدل عىل التعذيب. كان من الواضح جد تحدث عن كدمات قيرص". 
ً
ن   ا عىل الكثت  من المعتقلي 

ي حياته المهنية السابقة من قبل.  
 نقص الغذاء. و أضاف أنه لم يرى مثل هذه اإلصابات فن

و بالتاىلي ماتوا   باإلضافة إىل ذلك قام الشاهد بمعالجة أشخاص كانوا قد تلقوا كل مساعدة طبية ممكنة بعد فوات اآلوان

ي فرع الخطيب، و لذلك كان الشاهد  
ض محاولة عدم السماح لألطباء برؤية ما يحدث فن خالل معالجته لهم. كان من المفتر



ي غرف معين
بداخله. بالرغم من ذلك تم إحضاره مرات عدة إىل القبو و هناك   ةيقوم بعمله معظم األوقات خارج السجن أو فن

ي فرع الخطيب. و كان من الممنوع منعرأى التعذيب و عن طريق ال
 رعاية الطبية رأى اثار إساءة معاملة الناس و موتهم فن

ً
 بات  ا

ً
  ا

ح أسباب إصابته.  *. وعند محاولة أي معتقل لشر  أن إصاباته تتضمن آثار  أن يتحدث مع المريضات والمرضن
 
وقال مثًل

ي الحال.   يقومتعذيب، 
ون بتعذيب المريض فن  الحراس الحارصن

عليها قد حدثت قبل   أن الجرائم المدعنها تثبت القتل والتعذيب أل  تهم لكل منقوال الشاهد الشجاعة مهمة كانت أ

ي الدعوى.  2012أيلول/سبتمت  
ي خالل وقت الجريمة المذكورة فن

 أي فن

ي يوم    شهد 
طة السابق لمدينة    76فن ي التسعينات خالل  حماه رئيس الشر

ي السورية. و قد تعرف عىل أنور فن
و   - تعليمهم المهتن

 قابله الحق
ً
ن مجدد  ا ي برلي 
 فن

ً
   حيث عاش الرجالن بعد هروب  هم من سوريا.   ا

ايد ضد المتظاهراتوتحدث بعدها عن العواقب الممكنة  ن ي يجب أن يراعيها أي موظف إذا قاوم العنف المتر
  التر

 والذي كان ممكن -  2011المتظاهرين*و 
ً
وزارة الداخلية بسبب نقده الواضح  قب من قبل و بالتأكيد وقتها. وهو نفسه عُ   ا

جت  عىل 
ُ
 المبكر.   التقاعد لطريقة عمل الحكومة و أ

ي المخابرات العامة صار أعنف، كان هناك 
 دائم بحسب رأي الشاهد و برغم من أن التعامل مع الناقدات والنقاد* فن

ً
  إمكانية ا

ء من هذا  ي
ي القلب أو أي سر

 اإلدعاء باإلصابة بمرض خطت  أو عيب فن
 
 االنفصال عن النظام. وكان القبيل إذا أراد الشخص فعال

 . ي
   باستطاعة المرء بالتأكيد أن يجد طبيبات و أطباء* عىل استعداد إلصدار شهادة طبيبة تثبت العجز المهتن

 شهد الرجل أيض
ً
ي سوريا من قبل  ا

 نكانوا عىل علم بطريقة عمل المخابرات العامة. أي شخص قرر أ  2011عىل أن الناس فن

ي المخابرات العامة، كان عىل علم مؤكد بما سيفعل. 
 يعمل فن

 

 
ي   -مع أنور ر.  لقاءاته: يتحدث أحد الناجي   عن  2021يونيو  /   حزيران 17،  74م يو المحاكمة الخطيب، 

 
و عن نفوذه ف

 سوريا. 
 

ا الذي قام بتصوير وصول  حت القاضية الرئيسة الظروف المستجدة ليوم   أنور ر. بعد مغادرة فريق الكامت  صالة المحاكمة، شر
ي للحقوق  من المحاكمة: المساعدة  74 يك للمركز األورب 

المفوضة لشاهد اليوم مريضة وعليه سينوب عنها المحامي الشر
ي   ا قاعة المحاكمة كانت األجواء متوترة. بد ع.() . عندما دخل الشاهد كروكرباتريك   اإلنسانالدستورية وحقوق  عىل الناج 

ي بشكل واضح. 
احة.   وأوضحت تأثره العاطفن  القاضية الرئيسة إمكانية مقاطعة الجلسة إذا احتاج الشاهد إلستر

 
ي البداية ب )ع.(قام 

 جد معروفةنفسه: ينتمي الشاهد إىل عائلة  عن تعريفالفن
ً
ي   ا

ي سوريا وكان فن
 مالكم  2000عام فن

ً
ف  ا  محتر

ً
ي    ا
فن

. وعند توىلي بشار األسد الحكم، عارضت عائلة الشاهد  ي لطالما اهتمت بالسياسة-الفريق المحىلي
ي   -التر

هذا األمر بشكل علتن

صل الشاهد من فريق المنتخب. 
ُ
   و عليه ف

ي  )ع.(كان 
ي كل مرة. فن

ي السجون السورية وتعرض للتعذيب فن
ة مرة فن  نفسيةو جسدية آالم ترك ذلك  و المجمل ثالثة عشر

ي مازالت تعيق قدرته عىل التذكر حتر اليوم. بإستطاعته تقديم عدد كبت  من الشهادات والتقارير عن ذلك من  
ة لديه والتر كبت 

ي  هعالج
ي المجمل خضع لها الشاهد كانت بسبب  21طبية ضمن  عملية 11.   لوكسمبورجالذي استمر ستة أعوام فن

عملية فن

ة للتعذيب.    تداعيات مباشر

ي   )ع.(حىك وبصوت مرتعش 
ي فرع الخطيب والذي قام  2007عن اعتقاله األول فن

وهناك كانت المقابلة  بإدارته. أنور ر. فن

قام هذا باتهامه بكونه  و  أنور ر. بعد وصول الشاهد إىل الزنزانة الجماعية الممتلئة عىل آخرها تم إحضاره إىل األوىل بينهما.  

 جاسوس و من أنصار المعارضة 
ً
 خارجي  ا

ً
ي بإعطاء أوامر للحارس "حتر ق أنور ر. . وقد تناقش الشاهد مع ا

أنت تعرف ماذا  ام الثابن

 تعذيب جسيم يوميذلك األمر  وتبع . " )ع.(عليك فعله مع 
ً
ي كيف تم تعذيبه  ا بصعقات عىل مدار أشهر. وصف الناج 



بات األسالك. و كهربائية  فيها تم  أو تم تعذيبه بوسيلة "الدوالب"و  لساعات طويلة من يديه بوسيلة "الشبح" هتم تعليقو برصن

 تقييد يدي المعتقل إىل رجليه ليصبح مثل دوالب السيارة.  

ي عام دفع رشوة. وبعد ثمانية أشهر من اعتقاله ولكن فقط بعد   )ع.(عن تم اإلفراج 
 تم إحضاره مجدد   2010فن

ً
إىل فرع   ا

 ذلك ألنه دعم مجلة معارضة للنظام. وهنا تحدث مجددالخطيب و 
ً
ي   ا

عن التعذيب وعن الظروف الحياتية الغت  محتملة فن

  المعتقل. 

ي فرع   ع.()أكد 
ي أقواله عىل سلطة المتهم الغت  المحدودة فن

ي سوريا.   251فن
 قد ترصف المتهم وفقو وفن

ً
لسياسة "العصا   ا

ن و والجزرة":   ي وجه المعتقلي 
يعطي أوامر بالتعذيب خلف الستار، هذه األوامر لم يمكن تنفيذها بدون  فقد كان يضحك فن

 موافقته. 

ي عامي أ مرات ع.()اعتقل 
ي   2012و 2011خرى فن

 أثرت هذه االعتقاالت عىل الشاهد بشكل جسيم جسدي فروع أخرى و فن
ً
  ا

 وعاطفي
ً
ن العاما ي آخر اعتقال له تدخل وفد من قبل الممثل الخاص لألمي 

ي عنانلألمم المتحدة  . وفن
لإلفراج عنه. وقد   كوفن

ك سوريا وإال سيقوم النظام بإعتقاله وتعذيبه مرة    للنصيحة وبلجؤه ع.()خرى. واستمع أنصحه أحد أعضاء الوفد أن يتر

ي وقت ما أن أيحاول الشاهد أن يبدأ حياة جديدة "حتر  للوكسمبورج 
حياة عادية إىل حد ما"، كما عت   أعيش ستطيع فن

 الشاهد. 

تابع المرافعة ي
ُ
 حزيران/يونيو.   23وم ست

 

ي  : يتحدث مدعي 2021حزيران/ يونيو  16،  73يوم المحاكمة الخطيب، 
ي فرع الخطيب  اعن  بالحق المدئ 

 
عتقاله ف

ي المحاكمة عىل صورة أحد أقاربه ضمن صور قيرص. 
 
 ويتعرف ألول مرة ف

. كان الجو حار جد 73كان اليوم ال ئ ي دافن
 من محاكمة الخطيب، يوم صيفن

ً
داخل صالة المحاكمة فقد وصلت الحرارة من   ا

فية انتهت  يأن يخلعوا الروب. ولكن هذه األجواء الص ينحتر أنه ُسمح للقاضيات والقضاة* الحارصن  الخارج إىل الحضور 

ها شاهد اليوم معه. وهي   بمجرد افتتاح القاضية الرئيسة لمرافعة اليوم، فقد بدأت المرافعة بتوزي    ع صور  لإلثبات أحرصن

 جسده آثار التعذيب.   صورة ألخو زوجة الشاهد المفقود. تظهر الصورة األخ وهو مقتول وعىل

ي بدأ المدعي   وبطلب من القاضية
 ناشط  إخوته( شد شهادته المفشة: قد كان أحد م. والشاهد ) بالحق المدبن

ً
ي تنظيم   ا
فن

 ( أيضم. المظاهرات المعارضة لنظام األسد. وشارك )
ً
ي المظاهرات وقتها. والنتيجة: أصبحت أسمائهم   إخوتهو  ا

اآلخرين فن

ي النظام ال
. مازال عىل الئحة معارضن ن ي صيف  يتذكر عملية(  م. )مطلوبي 

 حواىلي الساعة الثالثة صباح  2011اعتقالهم، فن
ً
  ا

ل واعتقلو  ن ن مرتديإالشاهد و  ا اقتحمت عنارص مسلحة تابعة للجيش السوري المتن ي القدمي 
 خوته. جلس الشاهد حافن

ً
 قميص  ا

ً
  ا

 داخلي
ً
 وشورت  ا

ً
ي حافلة متجه ا

ن فن إىل فرع الخطيب. وخالل الرحلة بأكملها لم يكف أحد العساكر عن دعس  ةومعصوب العيني 

قدميه بحذاء ثقيل. وعند وصولهم المعتقل تم إحضارهم إىل الطابق السفىلي وهناك كان عليهم خلع مالبسهم بالكامل  

 وتعرضوا لإلهانة. 

ي ك( م. )تحدث 
ي الزنزانة الجماعية التر

 شخص 125انت تضم أكتر من عن الضيق والجوع والحر الغت  محتمل فن
ً
. بل أنه مازال  ا

 
 
ن من   يتذكر أنه قد رأي حتر أطفاال ي حواىلي الثماني 

ي السن فن
ن الثمانية والتاسعة من عمرهم باإلضافة إىل أشخاص كبار فن ما بي 

ي وضع الصدمة. 
رأى  ولكنه  عمرهم. لم يستطع الشاهد تحديد حالة األطفال الجسدية والنفسية ألنه نفسه كان مازال فن

ح الشاهد كيف تم التحقيق مع   هي تقوم بتعذيب السجناء بالعصي  و من قوات األ  بشكل منتظم. عالوة عىل ذلك شر

ن وتعذيبهم بصعقات   ي كل مكان وأمكن سماعها يومي  كهربائية. المعتقلي 
ة فن ن منتشر  كانت رصخات المعذبي 

ً
. بعد خمسة أيام  ا

ي المظاهرات. وقد أنكر ذلك وعليه تم  
ن وسؤاله عن مشاركته فن ي أحد المكاتب وهو معصوب العيني 

تم التحقيق مع الشاهد فن

  و نقله مع أخيه األكت  إىل زنزانة أصغر. وهناك وقف مع حواىلي خمسة 
ن ن سجي  ن بشدة بجانب بعضهم،   ينآخر  ثالثي  احمي  ن

متر

 اء. كانت العديد من األجساد مليئة بآثار تعذيب جسيمة. ستلقلم يكن هناك مكان لال 



 بعد نقله مجدد 
ً
 يوم  11من الزنزانة بعد  ا

ً
ي الحقيقة تم نقل الشاهد إىل سجن   لهتم التأكيد   ا

أنه سيتم اإلفراج عنه ولكن فن

ي منتصف آب/أغسطس و آخر. 
ي لم تعرف شيئ (م. تم اإلفراج عن )  2011فقط فن

 وعاد إىل عائلته التر
ً
عتقاله. يستخدم  اعن  ا

. أي شخص  اال  النظام السوري  ي ن والمدنيات* بشكل ممنهج بهدف القمع الشعت  عتقال القشي ضد العديد من المدني 

 تعرض أيض ،-بحسب رأي الشاهد  -عتقال تعرض لال 
ً
ي لال  ا

عن   ءختفاء وب  هذا ليس هناك أي وسيلة لألقارب لمعرفة أي سر

. مكان فرد عائلتهم المفقود   

ي عام  له أن أخو زوجته الذي أحرصن صورته اليوم، قد تعرض لال   الموسعخالل استجواب المحكمة  (م. ) وحىك 
عتقال فن

 ولم يعد أبد  2012
ً
ن  ذ من ا ضت العائلة أنه أيضو . ذلك الحي   افتر

ً
قل إىل فرع الخطيب ألن  ا
ُ
مسؤول عن األشخاص  الالفرع  هن

ي منطقته السكنية. وقد وجدت العائلة 
ن فن ن أو ثالثالمقيمي  نت، بعد حواىلي سنتي  ، ضمن ما يسم  ةالصورة عىل شبكة اإلنتر

. (42-38بصور قيرص )انظر تقرير المحاكمة    

 والحق
ً
ي ألمانيا علم الشاهد من أخته أن  ا
ي فرع الخطيب أن يمارس العنف الجنسي ضد  أنور ر. فن

، قد هدد أخيه الذي اعتقل فن

 أخته إذا لم يوقع أخوه عىل وثائق معينة. 

 

خرى يتغيب شاهد عن موعده أمام المحكمة أ: ولمرة 2021أيار/مايو  20/ 19، 72و   71يوم المحاكمة الخطيب،   

ي من التعذيب والذي تمت دعوته ليوم  ض أن يدىلي الشاهد السوري الناج 
ي   71كان من المفتر

من محاكمة الخطيب بأقواله فن

/يناير شهر كا ي
ي شهر كانو عن قلقه  . ولكنه عت   2021نون الثابن

 طلب موعدو   2020ن األول/ديسمت  فن
ً
 جديد ا

ً
ي    ا
فن

اح نهاية أيار/مايو كموعد جديد لإلدالء بشهادته. 2021تموز/يوليو  ريدولكنه أرسل بعدها ب  -وقد وافق الشاهد عىل اقتر
ً
  ا

وني  إلكتر
ً
 معت   ا

ً
يحرصن    فيه عن تعاطفه مع عائلة المتهم الرئيسي وعن قلة جدوى هذه المحاكمة. ولذلك كان من المتوقع أال  ا

 الشاهد مرافعة اليوم. ورد
ً
ي  ا

وبن يد اإللكتر  كما كان متوقع–لم يرد الشاهد و عىل استفسار المحكمة عن طريق الت 
ً
.    -ا لم يحرصن

ي يتغيب فيها أحد ال وهذه ليست المرة األوىل
الشاهدات* عن موعده أمام المحكمة. ويدل ذلك عىل حجم  أو  شهود التر

 الضغط عىل األشخاص وعائلتهم، وحجم خوفهم من التبعات الممكنة. 

ي شاهدات
ن مواعيدهم أو ال يتجاوبون بعد التو  * شهودأو  باإلضافة إىل ذلك يلعن ئ المحكمة  مستقبلي  اصل معهم. وهكذا تلج 

 بد 
 
ة إىل أق  ال ة من أن تستمع مباشر ي أدلوا بها أمام   الشهاداتىل إوذلك عت  االستماع وال الشهود إىل أقوال غت  مباشر

التر
طة بلدان أوروبية اخرى.  طة األلمانية أو شر  الشر

ويجية خالل ج71وهذا ما حدث يوم   طة التن ن و : تم قراءة بروتوكول قد أعدته الشر الذي لم  لسة االستماع إىل أحد السوريي 

ي دمشق من  يرد بأي شكل من األش
ي مظاهرات فن

كال أن يدىل بأقواله أمام محكمة ألمانية. وقد سجل الشاهد أنه شارك فن

ي فروع مختلفة    2011ابريل إىل حزيران/يونيو 
ي المجمل فن

ولذلك تم اعتقاله ثالث مرات. قصن الشاهد ثالثة أشهر فن

  يوم  17مخابرات العامة من بينهم لل
ً
ي فرع الخطيب. وبمجرد وصوله هناكا
ب القاس. التعذيب    فن تعرض الشاهد للرصن

ن إىل العنف والتعذيب، سمعنا وتحدثنا عن ذلك “وكانت األوضا  ي كل مكان. " تعرض جميع المعتقلي 
ي  واالنتهاكات كانوا فن

ع فن

ن شخص  الزنزانة مقفرة: خمسي 
ً
ي الزنزانة بدون دورة مياه وكان الطعام قليل. وقد استطاع الشاهد الخروج من السجن فقط    ا
فن

ي دفعتها عائلته. 
 بسبب الرشاوى التر

طة الفرنسية. و بعدها قرأت المحكمة بروتوكول جلسة استماع أحد الشهود اآلخرين  ي أعدته الشر
وقد سجل هذا الشاهد  التر

 أنه كان أيض
ً
 ناشط ا

ً
ي المظاهرات قبل  ا
 حواىلي  فن

 يوم 30اعتقاله. وقد قصن
ً
ي فرع الخطيب. وهناك تعرض للتعذيب الشديد    ا
فن

ة طوال الوقت.   ي زنزانته الصغت 
ن اآلخرين فن  وكان بإمكانه سماع رصاخ المعتقلي 

ة اعتقاله وفقط بمحض الصدفة عرفت عائلته أنه تعرض   وتحدث الشاهد عن أن عائلته لم تكف عن البحث عنه خالل فتر

ن ع ة تم إخبار والده أن عليه نسيان ابنه لالعتقال. وعليه تواصل والده مع موظفي  ي المحاولة األخت 
ي أمن الدولة. وفن

ديدين فن

 "االختفاء القشي" لم يلعب دور  وأال يسأل عنه مرة اخرى. هذه الشهادة مهمة ألن
ً
ي هذا المحاكمة حتر اآلن. ولكن   ا
فن



ي فرع الخطيب بشكل ممنهج وعىل أن عائلته
م لم يتح لها فرصة معرفة مكان ذوييهم  اإلشارات تكتر عىل اختفاء األشخاص فن

 المفقودين أو حتر إذا ما كانوا عىل قيد الحياة.  

  . ي اليوم التاىلي
وتوكول فن ونية وتابعت قراءة هذا الت  ي نهاية اليوم بدأت المحكمة قراءة بروتوكول أحد المحادثات اإللكتر

وفن

ي كوبلنتس   ودار هذا المستند حول محادثة عت  موقع التواصل االجتماعي فيس
ن رجالن واللذان قد أدليا بأقوالهما فن بوك بي 

ونية مع شاهد عيان قد رأى   ي هذه المحادثة اإللكتر
ك. وقد تواصل الرجالن فن من قبل. أحدهم كشاهد واآلخر كمدعي مشتر

ن  ي فرع الخطيب. وقد   م.  قريب اآلخر حيانو كيف مات أخو أحد الرجلي 
 كتب شاهد العيان أنه كان متواجدفن

ً
ندما أجت   ع ا

ب  ن عىل أن يرصن   جثة من حيانبشكل ملحوظ حتر تم إخراج  الصحية حيانبعدها ساءت حالة و  . حيانحارس أحد المعتقلي 

طة الجنائية    -بحسب أقوالهم–  حيانقريب الزنزانة الجماعية. وقام األخ و  بإعطاء نسخة من هذه المحادثة إىل الشر

 االتحادية.  

ن  72ولذلك حرصن يوم  طة الجنائية االتحادية والذي قام بتقييم محادثة الفيس بوك  ي العلم أحد المحللي  ن للشر ن التابعي  ي 

ي تم تجميعها بخصوص  
ي المحادثة تتوافق مع األدلة التر

ي تم إدالئها فن
المذكورة. كانت مهمته أن يقرر إذا ما كانت األقوال التر

ي سوريا. وقد رد المحلل باإليجاب. وبحسب قوله فإن المعلو 
ي  الوضع فن

ي المحادثة بشأن ظروف الحبس فن
مات واألقوال فن

 فرع الخطيب مقنعة. 

تابع المحاكمة يوم 
ُ
حزيران/يونيو   16ست  

 

م للنظام بشهادته. ٢٠٢١نيسان/ مايو  5،  70محاكمة الخطيب، اليوم   : يدىلي معارض مخرص 

ن من المرافعة بشهادته أمام المحكمة اإلقليمية العليا بكوبلنتس.   سارة  فايز أدىل   ي اليوم السبعي 
،    فن ي

الشاهد معروف كصحفن

ي الصفوف األوىل  وناقد 
ين من متابعي الرصاع السوري .   للنظام، ومعارض فن قل   سارة بالنسبة لكثت 

ُ
ي أوروبا اآلن أُعت

الذي يقطن فن

ي ال
ة من من ِقبل المخابرات السورية ثالث مرات فن ي المعارضة.  ٢٠١١إىل  ١٩٧٨فتر

 بسبب نشاطه فن

ي عام  
ي القضية    ٢٠١١فن

ح  أنور ر.،  تم التحقيق معه من قبل المتهم الرئيسي فن ي القضية حتر    سارة. استدعاء  أنور راقتر
كشاهد فن

بض عليه وأخرجه من الحبس فور   ساعده عندما   -حسب كالمه -فقد  يشهد له.  
ُ
 ق

ً
 ا

 
كان   -ر.   زعم  حسب–سارة  عن أن    . فضال

.  عىل علم ي
ي الماضن

د أ بموقف ر. الناقد للنظام فن ي أدىل بها سابق  حن شهادة السياسي تناقضت بشكل واضبي 
 مع أقوال ر. التر

ً
 . ا

ة اعتقاله عام   علل لذلك بأن جهاز االستخبارات كان و   . وأنه عىل األقل لم يتعرض للتعذيب خاللها   ٢٠١١تحدث سارة عن فتر

ن عليهم   يتعي  لم  المعارضة ولذلك  ي 
فن الهامة بشأن زعامته  المعلومات  منه. بحوزته كل  افات  االعتر اع  ن األمن    انتر كانت قوات 

ي التظاهر بشكل ممنهج لكي تكش شوكة  
من ِقبل    سارةوعندما ُسئل  مقاومتهم.  تعذب الشباب الذي اعتقدت بمشاركته فن

لم يجب إال بمعلومات عامة عنه. لم يكن يعرف عن ر. إال ان الشائعات كانت تدور   أنور ر. * عما يعرفه عن  ضاة والقاضياتالق

ي دمشق، فقد 
ي جهاز االستخبارات. عنه فن

لصقت به بعض االتهامات المتعلقة بعمله فن
ُ
 أ

كيا سأله أحد معارفه إذ ل  زعم الشاهد أيض ي المهجر بتر
الذي انشق عن النظام، رقم   أنور ر. ا كان بإمكانه أن يعطي المدعو أنه فن

ي    . سارةتليفون  
. سمح سارة للرجل بأن يعطي ٢٠١١وقد تعرف الشاهد عىل األسم؛ فقد كان هو نفس الرجل الذي حقق معه فن

 اآلخر لم يحاول اإلتصال به ابد  رقمه إىل ر. إال أن
ً
 .  ا

 
  سارة مرة عىل اإلطالق يري فيها  عىل أن يوم المحاكمة كانت أول    فضال

 المدعو ر. وجه
ً
ي  ا

ن عند استجوابه فن  . ٢٠١١لوجه، فقد كانت مغمي العيني 

ي هذا السياق أنه استضاف  
وبات ثم أطلق شاحه    سارة ذكر الُمدعي عليه/المتهم الرئيسي فن خت  استضافة، حتر إنه قدم له مشر

 واحدة فقط.  
 
 من فرع الخطيب بعد استجواب دام ساعة

 
ة  مباشر

 حدأن أ  من جانبه أكد سارة عىل
ً
وب،    ا طلق شاحه من فرع الخطيب بعد بضع ساعات، إال و لم يقدم له أي مشر

ُ
صحيح أنه ا

قل إىل فرع آخر لجهاز المباحث  
ُ
ال تعتت  عالمة مريحة    -حسب قوله- ن االستضافة الحسنة من ِقبل رجل المباحث  كما أ  –إنه ن

ي سوريا.  أ
 فن
ً
 بدا



 
 
أ شهادة  بدال ت 

ُ
 ثارت الشكوك واالرتياب مجددأالمدعي عليه،  سارةمن أن ت

ً
ين بالمحكة بمصداقية   ا ي نفوس الحارصن
    ر. فن

ي  
تابع الجلسات فن

ُ
 أيار/ مايو.  ١٩ست

 

 : أم تكمل أقوال ابنتها 2021. أبريل / نيسان 21،  69 اليوممحاكمة الخطيب، 

ي اليوم   اةجزء من الجمهور الشاهدة المستدعقد عرفت المحكمة و 
ي   69فن

ي األسبوع الماضن
من المحاكمة من شهادة ابنتها فن

ن  ي اليومي 
ي كانت قد تحدثت فن

ي قضيتاها مععن  68و 67التر
ة اعتقالهما التر  فتر

ً
 جزئي ا

ً
استدعاء الشاهدة بعد أن وقد تم   . ا

ي إفادته )يوم المحاكمة 
ي فرع الخطيب وبالتاىلي عاشت  5ذكرها المدع عليه فن

(. وهذا أمر الفت ليس فقط ألنها سجنت فن

عدة مرات من أجل حماية    251للحياة بنفسها هناك. بل ألنها تتحدث أيضا بصفتها أم ذهبت إىل الفرع  الظروف المعادية

 .أقوال هذه الشاهدة مكملة لشهادة ابنتها نبناتها. وبذلك تكون 

ي  
ن من بناتها الثالث، ر. وم.، فن ي البداية إلقاء القبض عىل اثنتي 

ي "بداية الثورة  2011مارس / آذار    15ذكرت الشاهدة فن
، أي فن

 .السورية" كما قالت الشاهدة

ي إحدى المظاهرات. ك 
ل العائلة من قبل قوات  كانت م. ور. أول شابات تم القبض عليهن بسبب مشاركتهن فن ن ما تم تفتيش متن

ي  
ة من االعتقاالت. عندما سألت الشاهدة رجال األمن عما هو الموضوع ومتر ستعيد ابنتيها أجابوا: "فن ن ة وجت 

األمن بعد فتر

ي ا 
". ولكن بعد عدم عودة ابنتيها أثناء الليل أو فن ن ت الشاهدة أخت  غضون ساعتي   ليوم التاىلي باشر

ً
سها.  فالبحث عنهما بن  ا

ي كل مكانأ راجعت مكتب الرئاسة وكذلك 
 .جهزة وفروع استخباراتية مختلفة حيث سخروا منها فن

وبعد ثالثة أيام من االعتقال صادفت خالل تجمع حاشد أمام قرص العدل حيث طالبت العديد من العائالت بمعلومات عن  

ي "خالد" الذي اصطحبها هي وزوج
ن العميل المخابرابر  .ها إىل فرع الخطيب حيث كانت ابنتاهاأقارب  ها المسجوني 

 . األمر الذي لم تدركه إال الحقتم إدخالهما إىل مكتب كبت  كان يتواجد فيها ثالثة أشخاص من بينهم أنور ر 
ً
. ثم تم اقتياد  ا

عت الش  اهدة ابنتيها م. و ر. إىل داخل المكتب. كان حجاب م. مغط بالدماء وعىل وجهها عالمات حمراء وزرقاء. عندما شر

ي حالة سيئة للغاية" كذلك.  
ي كل مكان. وكانت االبنة األخرى ر. "فن

ة إن جسدها يؤلمها فن ي معانقة م. قالت لها هذه األخت 
فن

ة  ي ذلك اليوم مباشر
ل مع أشتها فن ن لكن لم ُيطلق شاح م. وبعد إعالن الرئيس عن عفو  - ُسمح لها بالعودة إىل المتن

ة أيام توجهت األشة إىل فرع الخطيب مرة أخرى عىل أمل التمكن من إرجاع م. إىل  للمتظاهرين المحتجزين بعد حواىلي ع شر

ن فقطر. الذي رفض اإلفراج الفوري عن مالبيت من هناك. ووقع لقاء آخر مع أنور  طلق شاح م. بعد يومي 
ُ
 .. أ

. إن زوج  وواجهت المحكمة الشاهدة بأقوال المدع عليه أنور ر. بخصوص زيارتها األوىل لفرع الخط  ي ر. بما يىلي
ن
يب رصح ف

ي وجهها لدرجة أنها  
ب ابنته م. بقوة فن ن من فرع الخطيب رصن  عند محاولة إخراج االبنتي 

ً
 أيضا

ً
ا الشاهدة الذي كان حارصن

ف. ولكن الشاهدة أكدت بشدة صحة روايتها وكررت ما قالته قبل ذلك بوقت قصت   ن . هز  أنور ر. رأسه وهو  أصبحت تتن

 .تهامجالس عىل كرسي اال 

ي مايو  
 ورد  2012ومن ثم تم استجواب الشاهدة عن اعتقالها واعتقال ابنتها الثالثة ن. فن

ً
ي   ا

عىل مجزرة الحولة شاركت ن. فن

ي  
اعتصام. ورافقت الشاهدة ابنتها الشابة إىل هناك حتر تحميها. وفجأة ظهر العديد من رجال األمن وأطلقوا الرصاص فن

ة وكذلك ابنتها ن. بعد ذلك بقليل. ووقد كانت نظارت ن. مكسورة  الهواء. وتم جر الشاهدة نفسها إ  ىل داخل حافلة صغت 

ن لم تكن الشاهدة قد تعرفت   ن ومن هناك إىل فرع الخطيب. وحتر ذلك الحي  ف. تم نقلهما إىل فرع األربعي  ن وكان أنفها يتن

ي هذه المرة سوى عىل طابق المكاتب الواقع فوق األرض من خالل زياراتها
دخلت هي   أما فن

ُ
ي البداية أ

خذت إىل القبو. وفن
ُ
فقد أ

ي زنزانة مساحتها 
امرأة. وتم التحقيق معها مرة واحدة فقط وكان الموظف   20أمتار بدون نافذة تضم حواىلي   3×   3وابنتها فن

 
ً
 أن التحقيق مع ابنتها سيكون قاسي المحقق لطيفا

ً
ها أيضا  معها. ومع ذلك أخت 

ً
ا من التحقيق  للغاية. وعندما عادت ابنته ا

 امعها فيما بعد وقت الحق كان التعب واإلرهاق باديان عليها وكان و 
ً
ب. وأثناء حديثها للمحكمة عن   ضحا أنها تعرضت للرصن

 .ذلك الموقف صارت الشاهدة تبىكي 



ت عىل مالحظة ابنتها وهي تؤخذ إىل ا  جت 
ُ
لتحقيق مرة  وبعد أيام قليلة نقل الحراس الشاهدة إىل زنزانة انفرادية ومن هناك أ

ي النهاية إلبعادها. 
 وتم جرها فن

ً
ة تحت الباب كيف أنها سقطت أرضا أخرى. سمعت رصاخها ورأت من خالل فتحة صغت 

 إىل أن مساحة الزنزانة كانت تبلغ حواىلي  
ً
قلت ابنتها إىل زنزانتها وكانت ملطخة بالدماء. ونظرا

ُ
وبعد حواىلي أربعة أيام من ذلك ن

 متر   0.75×   1.5
ً
الحرارة  درجة ان عليهما التناوب عىل النوم. وبشكل عام كانت ظروف الحبس رهيبة: عىل الرغم من فقط ك ا

 
ً
 كما كان الحال بالنسبة للذهاب إىل المرحاض ولهذا السبب أصب العالية كانت كميات المياه محدودة جدا

ً
ت الشاهدة  حتماما

ي الكىل كما قالت. كما أنه  
ي اآلن من مشاكل مزمنة فن

ها المهمة لتخفيض  تعابن لم ُيسمح لها بالحصول المنتظم عىل عقاقت 

 .  ضغط الدم العاىلي

ي الزنزانة االنفرادية لمدة  
 فن
ً
  ا يوم  18بقيت األم وابنتها معا

ً
 يوم  23. وبعد ما مجموعه تقريبا

ً
خذت الشاهدة مجدد ا
ُ
 أ

ً
إىل أنور ر.   ا

ي هذا الوقت من
ن له. ثم ُسمح    وعرفت أن أنور ر. كان ال يزال يتمتع بالسلطة فن حقيقة أن الحراس أظهروا أنفسهم خاضعي 

ي    9للشاهدة بمغادرة فرع الخطيب وكانت قد فقدت 
ة. وتم نقل ابنتها إىل فرع آخر فن كيلوغرامات من الوزن خالل هذه الفتر

 نفس اليوم ثم أطلق شاحها الح 
ً
 .فقط قا

ي 
ي  29و   28تم إلغاء يومي المحاكمة فن

 .مايو 6و  5 أبريل وستستأنف المحاكمة فن

 

ة اعتقالها 2021أبريل  15و 14، 68و  67محاكمة الخطيب، اليومان  ي تتحدث عن فبر
واعتقال   -: مدعية بالحق المدئ 

 عائلتها

ن من   ن والثامن والستي  ن السابع والستي  ي اليومي 
ي كشاهدة فن

لم يتم إال استدعاء امرأة واحدة بصفتها مدعية بالحق المدبن

ي ذلك اليوم.   –المحاكمة 
ي تم استدعاؤها فن

ة ألقوال هذه الشابة التر وهذا دليل واضح عىل أن المحكمة توىلي أهمية كبت 

ت  واتضح حتر قبل بدء يوم المحاكمة أن شهادت ي أثناء المحاكمة حرصن
ها لن تكون سهلة حيث ظهر عليها التوتر. وألول مرة فن

 
ً
اجتماعية ترافق الشاهدة خالل المحاكمة من أجل دعمها وهي إمكانية متاحة لجميع ضحايا أعمال  -نفسية افقةمر أيضا

ي ألمانيا 
ي التطبيق العمىلي فن

ي الواقع محفوفة ببعض المشاكل فن
ة ولكنها فن )للمزيد من المعلومات حول هذا  العنف الخطت 

 الموضوع انظر تقري
ً
ي للحقوق الدستورية   Breaking Down Barriersبعنوان "كش الحواجز"   را صادر عن المركز األوروب 

ن من الجرائم الدولية الجسيمة(.  ECCHR اإلنسان   وحقوق  يكة له حول تطبيق حقوق الناجي   ومنظمات شر

جم ومحاميها والمرشدة النفسية تحدثت بصوت واضح وحازم. وقبل أن وبعدما جلست الشاهدة أمام  ي مع المتر
القاضن

ي إحدى أوىل المظاهرات  
عتقلت فن

ُ
ة اعتقالها هي أبلغت المحكمة أن إحدى شقيقاتها ا ي عن فتر

تتكلم المدعية بالحق المدبن

ي 
ى فن  .ألسدوهو اليوم الذي يعتت  بداية االنتفاضات ضد نظام ا –  2011مارس  15الكت 

ي 
ي اعتصام ر  2012مايو  25وبعد عام من ذلك أي فن

 شاركت الشاهدة فن
ً
عىل مجزرة الحولة. فهربت الشاهدة ولكن قوات  دا

ي نهاية  
بوها وهددوها ببندقية. وعندما وصلت حافلة فن ي هويتها. وعىل ما يبدو تعرفوا عىل اسمها ورصن

األمن أوقفتها ودققت فن

ي داخلها حيث كان القلق عىل ابنتها الشابة قد  المطاف لنقلها إىل السجن انتبهت 
الشاهدة إىل أن والدتها كانت موجودة فن

 ركبها ولذا كانت قد رافقت الشاهدة إىل المظاهرة حيث تم إلقاء القبض عليها أيض
ً
ن . وعندما وقفت الحافلة أمام  ا      فرع األربعي 

ب مرة أخرى ومن  ثم تم فصل الرجال عن النساء. وعرض رجال أمن عىل  بعد ذلك بقليل نزل السجناء منها وتعرضوا للرصن

 الشاهدة 
ً
 سميكا

ً
نت ملفا ي المظاهرات وعىل اإلنتر

وبدا األمر وكأنهم كانوا قد راقبوها قبل هذه    -زعموا أنه يغطي نشطاتها فن

 .251المناسبة. وبعد ساعات قليلة نقلت حافلة النساء إىل الفرع 

. كان   وعند الوصول نزلت النساء وعددهن تسع ن عت  درج. وروت الشاهدة كيف تم اصطحابها لمقابلة طبيب وممرضتي 

ي منطقة األعضاء التناسلية 
الشاهدة بالمهينة:   وهي عملية وصفتها - عليها أن تخلع مالبسها وفحصتها الممرضتان حتر فن

". وفيما بعد تم أخذ النساء إىل زنزانة جماعية. كانت ه ي
ي تمت إساءة معاملتر

ة ومليئة  "شعرت وكأنتن ذه الزنزانة صغت 

  
ً
 ولم تجرؤ أية من النساء عىل نطق أية كلمة خوفا

ً
ي نوبات. كان الجو العام متوترا

ات ولم يكن من الممكن النوم إال فن بالحشر

ي الزنزانة للتجسس عىل السجينات األخريات
 .من وجود أنصار للنظام فن



ي ال
سجن مع والدتها إذ أنها شعرت أنها المسؤولة عن اعتقال أمها.  ووصفت المدعية مدى انزعاجها وعدم تحملها لوجودها فن

تهمت بالدعوة لقتل أحد أنصار النظام كان يتجسس عىل المعارضة ألنها حذرت منظمي  
ُ
وعندما تم التحقيق مع الشاهدة ا

ي مرح 
ات طويلة وفن لة الحقة ثم  بعض المظاهرات من ذلك الرجل. وأثناء التحقيق تم تهديدها بعقوبات حبس ستدوم لفتر

ب  ها وأحرقوا بطنها بسائل ساخن. وعند هذه النقطة استفشت القاضية عما إذا   تعذيبها: تم تعليقها من يديها )الشبح( ورصن

افه إن فرع الخطيب لم يكن مهيأ لذلك ولكن   ي اعتر
كانت الشاهدة قد ُعلقت بالفعل من يديها حيث كان أنور ر. قد قال فن

 .الشاهدة أكدت عىل أقوالها

ي النهاية تم إبعاد والدتها 
ي الزنزانة الجماعية لمدة ستة أيام. وفن

ي ذلك   - بقت الشاهدة فن
ليتم اإلفراج عنها كما ظنت الشاهدة فن

ي االعتقال وكان عليها التوقف أثناء اإلدالء بشهادتها عدة  
ة صعبة للغاية فن الوقت. أما بالنسبة للشاهدة نفسها فقد بدأت فتر

وح من جراء رواية هذه القصص. وصفت كيف تم نقلها إىل زنزانة انفرادية حيث قام أحد الحراس  مرات ألنها تألمت بوض

 بالتحرش بها جنس 
ً
 . وعندما شعرت أنها أصبحت عىل وشك فقدان عقلها طلبت تحديد يا

ً
أن يتم اصطحابها إىل أنور ر. الذي   ا

ي العام السابق عندما كانت هي ووالداها 
قد راجعوا ر. لمطالبة العقيد بإطالق شاح الفتاة من  عرفته منذ اعتقال أختها فن

الحبس. قالت الشاهدة: "كنت عىل علم أنه الشخص المسؤول عن هذا المكان لذلك أردت أن أراه". أرادت أن تطلب منه  

 ولكن لم تتم تلبية طلبها. مع ذلك فإن الشاهدة وصفت مكتب ر. أيض –إىل الزنزانة الجماعية  ا إعادته
ً
ىل رسومات  بناء  ع ا

 كانت قد رسمتها ساب
ً
ي التحقيقات الجنائية قا

ي المكتب االتحادي األلمابن
 .فن

ي زنزانة  
 ولكن ليس لتعود للزنزانة الجماعية بل وجدت نفسها فن

ً
ا ي الزنزانة االنفرادية تم نقل الشاهدة أخت 

بعد أيام قليلة فن

ي ظنت أنه تم اإلفراج عنها
 .انفرادية أخرى مع والدتها التر

 يو  23 وبعد 
ً
  ما

 
 .حيث تم احتجازها لبضعة أسابيع إضافية 285الشاهدة إىل الفرع بينما تم اقتياد   تم إطالق شاح األم إجماال

 كان مخصص  الذيأما اليوم التاىلي للمحاكمة 
ً
لمتابعة استجواب الشاهدة فبدأ بشكل غت  متوقع بترصي    ح آخر من قبل أنور ر.   ا

أضاف وصحح فيه أقواله السابقة )انظر التقرير عن اليوم الخامس للمحاكمة( حول اعتقال الشاهدة وأختها. وقرأ وكيل  

ي كل من الترصي    ح
ن عىل الشاهدة. عندما ُسئلت عن رأيها فن ردت الشاهدة   األول والجديد ألنور ر.  النيابة العامة كال الترصيحي 

ن ألنور ر  ن االثني  ي النهاية أن الترصيحي 
ال يتطابقا مع ما عاشته وتحدث عنه أمام   .بعاطفية وغضب كذلك. وأوضحت فن

ي اليوم السابق. 
 المحكمة فن

 
ً
حت عن السبب وراء توجيه طلبها بالنقل إىل زنزانة أخرى إىل أنور   وسأل ممثل الدفاع الشاهدة أساسا ة. وشر ر. مباشر

عىل الرغم من معرفتها   -الشاهدة أنها قد كانت يائسة للغاية لدرجة أنها لجأت إىل الشخص الوحيد الذي كانت تعرف اسمه 

  أن هذا الشخص لن تكون لديه فقط السلطة ليأمر بنقلها بل أي 
ً
 .بإعدامها  أيضا

 

 

 .أقوال لشاهد كان عىل اتصال مباشر بأنور ر : 2021  / نيسان  أبريل 8و 7، 66و  65محاكمة الخطيب، اليومان 

ن من محاكمة الخطيب تم استجواب الشاهد ع. الذي كان يعرف المتهم أنور ر. من بعيد حتر قبل   ي اليوم الخامس والستي 
فن

ي إحدى الجنازات. وباإلضافة إىل ذلك فهو أحد الشهود الذين تم القبض  
ي فرع الخطيب بل إنه كان قد صوره فن

سجنه فن

ي آذار / مارس  
ي فرع الخطيب ويصف التعذيب آنذاك  2011عليهم فن

أي قبل مدة ارتكاب الجرائم موضوع التهمة.   -فن

ي القاعة فقد أشار إىل 
 .االتهام مقعد وعندما سألت المحكمة الشاهد عما إذا كان قد تعرف عىل أنور ر. فن

ي البداية مع جريدة الحياة ثم جريدة الن
ي سوريا حيث عمل فن

ي فن
ي ُصنفهكان الشاهد ع. ينشط كصحفن

ت عىل  ار اللبنانية التر

اير   ي شهر شباط / فت 
ي مقاالته غط الفن والقضايا االجتماعية. وفن

ي سوريا. وفن
ي   2011أنها منتقدة للنظام وهي محظورة فن

توفن

 إذ أنه باإلضافة إىل العديد من  
ً
 جدا

ً
 متنوا

ً
 جمع جمهورا

ً
 مهما

ً
مخرج سوري معروف وهو صديق للشاهد. كانت جنازته حدثا



ه  ن حرصن ن والمعارضي  ي الجنازة كذلك أنور ر. الفناني 
 بعض عنارص األمن وسياسيون وضباط. وبحسب الشاهد شارك فن

ً
  أيضا

ن والفنانات لدى األجهزة االستخباراتية. وقد قام الشاهد أ. بتصوير الحدث بأكمله    عن ملفات الفناني 
 
الذي كان مسؤوال

ي هذا الفيديو. وخزن الشاهد هذا الفيد
 .يو عىل حاسوبه المحمولبحيث يمكن مشاهدة المدع عليه فن

ي هذه األثناء  
ل الشاهد وفتشوه. ونقلوا الشاهد إىل فرع الخطيب وفن ن وبعد ذلك بأسابيع قليلة اقتحم بعض عنارص األمن متن

 بعض ممتلكاته الشخصية مثل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. وبعد الوصول إىل الفرع كان عىل  
ً
جلبوا معهم أيضا

جت  عىل تجريد مالبسه والجلوس  الشاهد التحىلي بالص
ُ
ي منطقة االنتظار. ومن هناك تم اقتياده إىل غرفة أخرى حيث أ

ت  فن

ي زنزانة أكت  كانت مكتظة
ي زنزانة انفرادية مع سجناء آخرين وفيما بعد فن

 فن
 
 .بالقرفصاء. ثم تم حبسه أوال

ي ذلك الوقت كان قد يتوافق إىل حد بعي
ي الخطيب فن

د مع ما ذكره شهود أخرون عن سجنهم الالحق.  وأفاد ع أن التعذيب فن

ي الليل واضطروا إىل الوقوف مقابل الحائط. تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والسياط 
تم إيقاظ السجناء فن

واألسلوب المسم بالدوالب وأسلوب "بساط الري    ح". كما تم تقييد أيديهم بقضبان النوافذ الحديدية إلجبارهم عىل  

 .ات طويلةالوقوف لفتر 

بات   وأثناء جلسات التحقيق معه تم تقييد يديه خلف ظهره وُعصبت عيناه. اضطر إىل االستلقاء عىل بطنه وتحمل رصن

بالكابالت من قبل عدة أشخاص عىل ظهره ورأسه لمدة ساعات. ولقد أصيب خالل العملية بجروح شديدة لدرجة أنه لم  

 عىل األقدا
ً
ا  من ذلك الزحف تحت ضحك الحراس الساخر. وذات مرة تم  يستطع العودة إىل زنزانته ست 

 
م وكان عليه إذن بدال

 عىل إنجاب األطفال
ً
 .تهديده بصعق أعضائه التناسلية حتر لم يعد يكون قادرا

 عليه أسئلة حول فيديو الجنازة. كما تم تعذيب  
ً
خذ إىل غرفة أخرى "راقية" حيث طرح أنور ر. شخصيا

ُ
ي تحقيق الحق أ

وفن

ي وجهه بغضب بسبب التصوير المسجل الشاهد 
. وحسب أقواله قام أنور ر. بنفسه بلكمه فن

ً
خالل هذا التحقيق أيضا

 .للجنازة 

ي 
 .أبريل 14وستستأنف المحاكمة فن

 

ي فرع الخطيب 2021آذار/مارس  24،  64يوم المحاكمة الخطيب، 
 
ة عن وضع أنور ر. ف  : شهادة غب  مباشر

ب اليوم    من محاكمة    66رصن
 
ي    الخطيب مثاال

ي هذا القضية وفن
ي يمكن أن تواجه الشاهدات والشهود* فن

للظروف الصعبة التر

ونية ي بداية المرافعة قرأت دائرة القضاء ملخصات من المراسلة اإللكتر
ض   قضايا مشابهه. فن ي كان من المفتر

مع الشاهدة والتر

حت فيها الشاهدة ي كوبلنتس. وشر
ن
ي هذا اليوم ف

ن
أسباب عدم قدرتها عىل حضور جلسة اليوم؛ وصفت خوفها    أن تدىلي بأقوالها ف

ي أور 
ي و عىل سالمتها الشخصية فن

ي سوريا. باإلضافة إىل ذلك أوضحت أنها ال تشعر باالستقرار العاطفن
با وعىل سالمة والديها فن

ي لإلدالء بأقوالها شخص
 الكافن

ً
ء الشاهدة بأقوالها  أمام المحكمة، ورفضت الشاهدة طلب القضاة والقاضيات* المجدد بإدال   يا

ي ظل تدابت  وقائية وعللت رفضها بصحتها النفسية. 
 أمام المحكمة فن

ي  
فن الشاهدة  مع  استماع  جلسة  أجرى  والذي  اإلتحادية  الجنائية  طة  الشر ي 

موظفن أحد  المحاكمة  من  اليوم  هذا  ي 
فن أدىل 

تم  2019آب/أغسطس   ربيع   استدعاء.  ي 
فن "ا  2012الشاهدة  أجل  من  الخطيب  فرع  القهوة" إىل  من  بعدما    حتساء كوب 

ي  
ي دمشق وتم التحقيق معها باستخدام العنف لمدة تزيد عن ست ساعات. وهناك تم تركها فن

ي أحد المظاهرات فن
عتقلت فن

ُ
ا

ي العمر عدة مرات إللقاء نظرة عىل الشاهدة. 
ي الغرفة شير ودخلها ضابط مخابرات عامة صغت  فن

غرفة قاحلة لالنتظار. كان فن

طة الجنائية االتحادية أن هذا الخوف أي  الكبت  من " أسوء االحتماالت"  وصفت خوفها   وفهم ضابط الشر
ً
يعود إىل خوف    ضا

 الشاهدة من اغتصاب محتمل. ولكنه لم يسألها عن هذا األمر بشكل واضح. 

 الح
ً
باحتر   قا معه  اآلخرين  العامة  المخابرات  ي 

موظفن تحدث كل  والذي  ر.  أنور  مكتب  إىل  الشاهدة  ت  حرصن
ُ
ودعوه  أ قط  ام 

ن الشاهدة   ي توصفها الشاهدة بأنها  و أنور ر.  و "سيدي". و هناك دارت محادثة "غريبة" بي 
استغرقت أكتر من ثالث ساعات والتر



يعرف معلومات عن   أن  باألخص  ر.  أنور  أراد  تعمل  المشهد  "تحقيق".  الشاهدة كانت  ي سوريا ألن 
ي فن
والثقافن ي 

ي الفتن
هذا    فن

 خل الغرفة مراالمجال. وخالل المحادثة د
ً
 وتكرار  را

ً
 مخابرات عامة آخرين.  و موظف  ا

، وجب عىل أنور ر. أن يصدق عىل ن ي المخابرات العامة الغرفة بخت  موت أحد المعتقلي 
نقل الجثة، وبحسب    دخل أحد موظفن

 قول الشاهدة قال أنور ر. " ال تخرجوه اليوم ألن غ
ً
ي هذا الوقت كان من المعتاد أن تخرج    دا

الجمعة، اخرجوه يوم السبت" فن

ة بعد صالة الجمعة. وبعدما غادر الموظف المكتب، سأل أنور ر. الشاهدة إذا ما كانت خائفة وقال لها   مظاهرات معارضة كبت 

ي مثل هذه الظروف يموت
ن سواء"  أنه " فن    . كال من الجيدين والسيئي 

 تقريسجل أنور ر. مالحظات  
ً
طة الجنائية اإلتحادية بأقواله عن المحادثة الموصوفة من قبل   با طوال وقت إدالء رجل الشر

أنور ر. واومأ إىل محاميه عندما عرض   الجنائية اإلتحاديةالشاهدة. ضحك  طة     موظف الشر
ً
 تخطيطيا

ً
  ذي وال  هلمكتب  رسما

   قامت الشاهدة برسمه. 

تابع المرافعة يوم انتىه هذا اليوم من المرافعة بعد شهادة م
ُ
طة الجنائية االتحادية وست    أبريل/نيسان 7وظف الشر

 

يحدث أحد  و : تقوم دائرة القضاء بتحديث الدعوى ضد أنور ر. 2021آذار/مارس  17،  36يوم المحاكمة الخطيب، 
ي فرع الخطيب. 

 
 الناجي   عن التعذيب ف

ي كوبلنتس واحتاج    الثالثاليوم    حرصن ممثالن للصحافة العربية
ن من محاكمة الخطيب أمام المحكمة اإلقليمية العليا فن والستي 

 الصحفيان ترجمة فورية. وكان ذلك مناس
ً
 للغاية حيث أن المحكمة أعلنت اليوم قرار   با

ً
 مهم  ا

ً
وهو أنه سيتم مقاضاة واقعات    ا

ي فرع الخطيب كجرائم ضد  
ي إطار هجوم موسع وممناإلنسانالعنف الجنسي فن

ن المدني و   هج ضد المدنياتية فن * السورين  ي 
قبل-وليس   .   -كما  ي

األلمابن العقوبات  قانون  بحسب  فردية  لال   كجرائم  ورية  المحكمة خطوة رصن أخذت  بالقدر وب  هذا  اف  عتر
ي فروع سجون النظام السوري. 

ي للحقوق الدستورية وحقوق    الضخم للعنف الجنسي الموجه فن  مرا  اإلنسانأكد المركز األورب 
ً
 را

 ر وتكرا
ً
كون أن باألخص أقوال الشاهدات  ا ي إطار القضية تشت  إىل االستخدام الممنهج للعنف  و   ومحاموه المشتر

الشهود* فن
ه من الفروع.   ي غت 

ي فرع الخطيب وفن
 الجنسي كأداة للتعذيب فن

ي عدة فروع من بينها فرع   
ي هذا اليوم والذي تعرض للتعذيب فن

ي الذي تحدث فن ة  لم تكن أقوال الناج  الخطيب هي اإلشارة األخت 
ي نفس الوقت، هو صانع أفالع وثائقية مبتد

ي هذه القضية فن
ك فن ورة هذه الخطوة. الشاهد والمدعي المشتر ويقوم    ئعىل رصن

. بعد رصاعات مع نظام األسد تم اعتقاله عدة مرات وتعذيبه، تحدث الشاهد عن انتهاكات  ي
بمعالجة المحاكمة بشكل وثائفر

ن عدة من قبل الحر  ب  هم المتعمد وركالتهم للمعتقلي  ي فرع الخطيب من بينها رصن
ي منطقة األعضاء التناسلية.    اس فن

 فن

وهم عىل خلع مالبسهم. وبعد "حفلة  بمجرد وصول الشاهد إىل فرع الخطيب،   ب  هم وأجت  بدأ الحراس بسب السجناء وبرصن
الشاهد مع حواىلي   التقليدية" تم حبس  حيب  ي زنزانة  100التر

ا آخر فن
ً
لم يتجاوز    سجين ن تالميذ  المعتقلي  ن  بي  ممتلئة. وكان 

ي الزنزانة المتسخة من الحم واإلنفلون
ن فن  العديد من المعتقلي 

. عابن ا أو عانوا من إصابات تعذيب جسيمة.  ز الصف العاشر
 وكان هناك أي

ً
ي الزنزانة. لم يكن هناك أي رعاية طبية عىل ضا

ي العمر يعانون من أمراض سابقة فن
 اإلطالق.  أشخاص كبار فن

ي وصلت إىل  
ي فرع الخطيب والتر

ة اعتقاله فن  يو   18تم التحقيق مع الشاهد عدة مرات خالل فتر
ً
تم اقتياد  . وألجل هذا الغرض  ما

ن من الزنزانة إىل مدخل غرفة التحقيق، ومن ثم تم تقييده ووجب عليه أن يمكث عدة ساعات عىل  الشاهد وهو مربوط العيني 
ي خالل ذلك تعر 

ي نفس الوقت الرصخات المستمرة للسجناء اآلخرين.  ركبتيه. وفن
ب بدون انقطاع وسمع فن ض الشاهد للرصن

ب وأسالك باإلضافة إىل   كهربائيةباإلضافة إىل ذلك تحدث الشاهد عن تعذيب سجناء آخرين بواسطة صعقات   وعصيان رصن
ي منطقة الرأس عن طريق الحالقة العنيفة لشعر الرأس.  

ي  سوء المعاملة واإلصابات فن
ة اعتقاله فن عابن الشاهد نفسه خالل فتر
ة جد نفسية كبت  تداعيات  اليوم من  ي حتر 

ة كيلو جرام من وزنه ويعابن أكتر من عشر اإلنفلونزا وفقد  الخطيب من   فرع 
ً
من    ا

  التعذيب. 



ي أيلول/سبتمت   
ي قضية أنور ر. فن

ي نهاية الجلسة نوهت دائرة القضاء عىل احتمالية انهاء مرحلة استقبال األدلة فن
  –   2021وفن
ة القادمة. و  ي الفتر

  يعتمد األمر عىل عدد طلبات األدلة فن

ي يوم  
ن
تابع القضية ف

ُ
 آذار/مارس  24ست

 

ي  و : تتحدث ناجيات 2021مارس/آذار  11/ 10، 26و  16 ان يومالمحاكمة الخطيب، 
 
ة اعتقالهم/ن* ف ناجون* عن فبر

 فرع الخطيب  

ن الحكم األول عالم ي كوبلنتس منذ بالضبط أسبوعي 
 أصدرت المحكمة اإلقليمية العليا فن

ً
ضد جرائم التعذيب من قبل الحكومة    يا

ي سوريا: حكمت المحكمة ضد  
 بالسجن لمدة أربعة أعواإياد أ.  فن

ً
ي  وتابعت الجلسة األوىل بعد صدور الحكم   وستة أشهر  ما

فن

ي قضية المتهم الرئيسي  60/ 2اليوم  
 أنور ر. من محاكمة الخطيب بمتابعة العمل فن

ي فرع الخطيب. ووافقت أقواله أقوال الشاهدات 
عتقل فن

ُ
الشهود* حتر اآلن:  و تمت دعوة عامل مختت  سابق من سوريا وقد ا

ب، تعري ي فروع السجن، رصن
حرصن الرجل إىل ما ُيسم زنزانة الموت وهي ال تزيد عن  ةظروف صحية غت  إنسانية فن

ُ
، تعذيب. أ

 شخ   140األشخاص يصل إىل  كونها غرفة مظلمة بها عدد من  
ً
. لم يكن هناك هواء للتنفس وال مكان للنوم وال غذاء كاف  صا

ي  
ي فرع الخطيب وفن

ن بحد قوله فن أو ماء. عابن السجناء من أمراض جلدية وفقدوا صوابهم لحد ما. تم التحقيق مع الشاهد مرتي 

ب.     كل مرة تعرض للرصن

ي هذا المحاكمة قسوة التداعياتأولمرة  
ي منها األشخاص الذين نجوا من السجن والتعذيب    خرى وضح فن

ي يعابن
طويلة المدى التر

اليوم من اإلصابات النفسية   ي الشاهد حتر 
ي فرع الخطيب. يعابن

صوته عندما تحدث عن معاناته من    والجسدية، اختنقفن

ي يجب أن يتناولها كل يوم،اكتئاب ومن  اال
ة التر ن األذن وعن األدوية الكثت  وهنا قاطعت القاضية الرئيسة  ضطراب النوم وطني 

احة.    الجلسة ألخذ استر

ي كل هذا هو أنه اُعتقل ظل
 أكد الشاهد عىل أن االسوء فن

ً
ي وقت تلقيه لهذا العذاب سأل نفسه أكتر من مرة عن سبب    ما

وفن

: "أنا مازلت  وجوده هناك من األساس. ألمه النفسي الذي ما زال يشعر به حتر اآلن يصعب تحمله أكتر من اآلالمة الجسدية

ي بشكل  
ي السجناء هناك"، وحتر عائلته تشعر بهذا الحمل وتعابن

ي زنزانة الموت، ال يمر يوم بدون أن أفكر فن
أعيش حتر اليوم فن

 غت  مباشر من التعذيب الذي مر به وقتها.  

ي فرع الخطيب تظل ح  اإلدالءبعدها انتىه الشاهد من 
ي خلفها االعتقال فن

ي ذهن الحضور. بأقواله ولكن اآلثار التر
ة فن  ارصن

ي اليوم 
 من المحاكمة، يوم قصت  نسب  62فن

ً
ي أخر بأقواله. ولم يرصح هذا الشاهد عن هويته: لم يعِط يا معلومات عن   ، أدىل ناج 

ي سوريا.  و شخصه وُسمح له بإخفاء وجهه بقناعه الصج، لحماية حياة 
 سالمة عائلته فن

ي مايو/آيار  
عتقل الرجل فن

ُ
ي فرع الخطيب  2012ا

ه من الشاهدات  فن ي ما ُيسم  و . وكغت 
ب فن الشهود* وصف اإلهانات والرصن

حيب و"التعذيب الجماعي  "فقد صوابه" مرة بسبب ظروف الحبس. فقام بطرق الباب والرصاخ. لقد أراد النوم    .بحفلة التر

ق  فقط. طلب منه أحد الحراس أن ينام مستر
ً
ي الزنزانة. والذي    ضا

  - خالل استلقائه بجانبه  -بجانب مرحاض قعدة القرفصاء فن

 تم استخدامه طوال الوقت من قبل السجناء اآلخرين.  

ي تحدث بها الشاهد أيدت ذلك،  
، والطريقة التر ي

ء حوله بدى غت  حقيفر ي
ي وقت ما فقد التواصل التام مع الواقع ألن كل سر

وفن

ي شده بشكل متكرر م 
 ن حدث إىل حدث ولم يستطع تذكر الكثت  من التفاصيل. فقد قفز فن

وقت اعتقاله : لقد حىك الرجل عن تعرضه    خالل  وبشكل رصي    ح سألته القاضيات والقضاة* عن تفصيل أليم بشكل خاص

ي فتحة  
جية وقاموا بمداعبة صدره وشعره ووضع إصبع فن ي فتحته الشر

. فقد وضع الحراس سبطانة فن لإلهانة بشكل جنسي

ي فرع الخطيب تعرضوا لإلعتداءات الجنسية و . وتحدث الشاهد بعدها وهجسمه
ن آخرين قابلهم فن  .  يرتعش، عن أن مساجي 



لقد وقف الرجال خلفهم واللعب بحلمة صدرهم ومداعبتهم خلف أذنهم. باإلضافة إىل ذلك أكد الشاهد "من الصعب التحدث  

ي 
ي ثقافتر

ف أ " عن ذلك فن .  فال يعتقد الشاهد أن أحد سيعتر  مام المحكمة بالفعل أنه تعرض لإلعتداء/العنف الجنسي

ن شارمر عليه تحدث و  ي للحقوق الدستورية وحقوق  سباستي  ك للمركز األورب 
ممثل اإلدعاء و  اإلنسانالمحام المشتر

ك أن هذه الشهادة تؤكد أن العنف الجنسي هو جزء من الهجوم الموجه ضد المدن . يالمشتر ن ن السوريي   ي 

تابع
ُ
 آذار/شباط  17المحاكمة يوم  ست

 

اير  24،  06يوم المحاكمة الخطيب،  ي قضية إياد أ. 2021شباط/فبر
 
     : إعالن الحكم ف

بالطبع المشاركون بالمحاكمة وعدد ال حرص  ب، و الناجون* من التعذيالناجيات و و السوريون*  و   انتظر العديد من السوريات

ي قضية  
ي هذا اليوم النطق بالحكم فن

: فمن المخطط فن ن من محاكمة الخطيب بفارغ الصت  ي والستي 
ن اليوم الثابن له من المهتمي 

ي المخابرات العامة السورية بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإياد أ.  المتهم  
ي ضد ضابط سابق فن

قانون  ويعتت  هذا أول حكم قضابئ

ي سوري
ة لليوم؛ قبل طلوع الشمس كان هناك طابور طويل    كان من الممكن ا.  الدوىلي فن أمام مبتن المحكمة الشعور باألهمية الكبت 

الناجيات أمام مدخل المحكمة اإلقليمية العليا لكو  ي مقدمة هذا الطابور وقف 
الشهود*  و   ن* والشاهداتالناجو و   بنلتس، فن

ي القضية واال 
ك فن  ئة عىل آخرها والتوتر بد ومنذ بداية المرافعة كانت قاعة المحاكمة ممتل  أنورر.  ضددعاء المشتر

ً
 .  ا ظاهرا

جمة  ي هذا اليوم بتر
رات  فورية من المثت  لإلعجاب أن القاضية الرئيسة سمحت فن إىل العربية للحضور، هذا إجراء مهم للمترصن

ذا مهمة  ن وخطوة  السوريي  رين*  الوالمترصن للمحاكمات  رمزي  أثر  الرئيسة مستقبليةت  القاضية  افتتحت  مقدمات  وبدون   .

ي جرائم  إياد أ.  الجلسة باإلعالن عن الحكم؛ حكمت المحكمة عىل المتهم  
ي التعذيب  اإلنسانضد  بتهمة التواطؤ فن

ية تتمثل فن

ي  و 
ن   30سلب جسيم للحريات فن  ستة أشهر. و واقعة بأنه مذنب وتصل مدة عقوبة السجن إىل أرب  ع سني 

ة   ي  إياد أ.  بعدها تبعت حيثيات هذا الحكم: تحدثت القاضية الرئيسة بشكل ملخص عن ست 
الذاتية ووصفت عمله الطويل فن

ي سوريا قبل االستيالء عىل الحكم  تحدثث بشكل مفصل فقط عن الت  فروع مختلفة للمخابرات العامة السورية. 
طور السياسي فن

ي عام حافظ األسد  من قبل 
 مرور  1970فن

ً
ي قام بها نظام األسد الحاىلي آذار/مارس   ا

ي حمص.    2012بالمذبحة التر
 فن

ن أفراد الشعب" وذلك من خالل عشوائية   أوضحت كيف أسس حافظ األسد "لحالة من انعدام الثقة المتبادلة والتجسس بي 

ي بسي  -لمخابرات العامة التابع له، نظام تواله ابنه بشارجهاز ا
ة من تراجن ة قصت 

ي ما ُيعرف ب "بعد فتر
ربيع  ط من قبل النظام فن

ي سوريا من  و   -دمشق"
إىل    2011استخدمه للحفاظ عىل الحكم لنفسه. بعدها تحدثت القاضية بشكل مفصل عن األحداث فن

 جدالنظام السوري خالل وقت قصت  كيف بدأ   : 2012
ً
ي آذار/مارس  ا

ن
ي المظاهرات ف

ن
ن ف   2011من االعتقالت األوىل للمشاركي 

القا ذكرت  وهنا   . ن المدني  المميت ضد  العنف  واستخدام  التظاهرات  مع  تعامله  للمحكمة  بتسليح  دمت 
ُ
ق ي 

التر األدلة  ضية 

 وخصوص
ً
ي للحقوق الدستورية وحقوق  أقوال المحام   ا  مع المركز األورب 

ن كي 
ن المشتر ي   أنوروزن درويش  ما–  اإلنساني 

الذين  و   - البتن

ين. وصفت القاضية كيف  أدلوا بأقوالهم كش  منية أكتر فأكتر  زادت المخابرات العامة السورية من عدد الغارات األ ااهدين خبت 

ي للناس و قامت باعتقال عشواو   2011خالل صيف  
 إرهابهم بشكل عنيف جدببئ

ً
ي نظام األمن األوامر  و .  ا

ن فن  العاملي 
قد تلفر

اخوا" وأن "وقت التسامح قد انتىه"، اقتبست القاضية تلك العبارات عن قرارات صادرة من  وقتها من الجهة العليا أن "ال يتر

ي المخابرات العامة يأعىل جهة تنس 
 .  2011ترجع إىل نيسان/أبريل و قية فن

خريف    ي 
فن العامة  المخابرات  استخدمت  بأمثلة كيف  القاضية  العسكر   2011أوضحت  نفسها كضحية  الخداع  لتظهر  ي 

الم جهاز  قام  فقد   ، الدوىلي المجتمع  أمام  المتظاهراتلإلرهاب  ن  بي  أسحلة  بدس  االحتجو   خابرات  ي 
فن اجات  المتظاهرين* 

ير عنف قوات األ  ي المستشفيات، كانت هذه  السلمية لتت 
من، وُعرضت صور أمام اإلعالم الدوىلي لجنود النظام وهم مصابون فن

 اإلصابات وهمية. 



وباألخص عن سجن الخطيب، سجن الفرع  2011تحدثت القاضية عن معلوماتها عن دور المخابرات العامة منذ عام   بعدها 

فروعها  251 ي 
فن عمل  ي 

والتر السورية  العامة  للمخابرات  أ.،    التابع  بداية  إياد  ي 
ا  2011فن تجميع  هدف  كان  الزال  لمعلومات 

و  فرو االعتقاالت  ي 
فن الممنهج  العالتعذيب  المخابرات  تقريبع  ولكن   امة، 

ً
و   ا اإلرهاب  العام صار  نهاية  ي 

الجسدي  فن التحطيم 

ي المقام األول. التعذيب، خصوصللسجناء  
 فن

ً
بات الشديدة    ا والخراطيم واألنانبيب الحديدية باإلضافة    باألسالك عن طريق الرصن

ي كانت ممنهجة ومتعمدة. 
ي    إىل ظروف النظافة المآسوية التر

ن فن زنزنات فردية أو جماعية ممتلئة  كان الرجال والنساء منفصلي 

. وذكرت القاضية  ن بات ورصخات الُمعذبي  عىل آخرها بدون ضوء النهار وبدون رعاية وتغذية كافية، أمكن سماع ضوضاء الرصن

ن الجدد   ب المعتقلي  ي قام فيها حراس السجن برصن
حيب والتر الخراطيم  و   باألسالكعىل وجهه الخصوص ما يسم بحفالت التر

ي زنازينهم. حتر إىل درجة 
ي بعض األحيان قبل حبسهم فن

 اإلغماء فن

ي المشفيات العسكرية وإحضارها إىل المقابر  
ن فن باإلضافة إىل ذلك أثبتت حيثيات الحكم أنه تم تجميع جثث القتىل المعتقلي 

ن لم ُيطلق شاحهم، جزء من هذه   دة. تم التقاط صور للجثث ليثبتوا أن المتهمي  ي شاحنات مت 
ي تعرف  الجماعية فن

الصور التر

ي القضية كأدلة )انظر تقرير المحاكمة  
(. أكدت القاضية الرئيسة عىل أهمية هذه الصور كأدلة  42/ 41بصور قيرص تم إدراجها فن

ي قدمتها مجموعة ملفات قيرص ألجهزة التحريات األلمانية بجودة عالية
ي   – أساسية والتر تم التواصل عن طريق المركز األورب 

وهنا تحدثت    صورة هي صور ضحايا.   6821كان من الواضح أنه يمكن تحديد أن ال  و   -اإلنسانة وحقوق  للحقوق الدستوري

 لن أنس هذه الصور".  القاضية بشكل شخصي "

ي ما  ديد. بعدما انتهت من عرض وتوضيح  . بالتح إياد أقامت القاضية بذكر حيثيات الجريمة المتهم فيها   
النقاط المهمة فن

 المتظاهرين*و  عىل المتظاهرات -الهجوم الواسع والممنهج–عن الجريمة الكلية توصلت إليه المحكمة

يوم   ي 
المتهم فن األول/أكتوبر    9لقد شارك  ين  ا  2011تشر الخدمة  ي 

فن الشيعة  الهجوم  "عمليات  ي
لتتبع واعتقال فن لخارجية" 

ن باإلضافة إىل نقل عىل األقل  و   متظاهرات ن متظاهرين* سلميي   سجين  15بكل منهما    حافلتي 
ً
. وأوضحت القاضية 251إىل فرع    ا

ي تقدير األلم تا  أنه
.  بالغ فن ي الواقع يمكن أن يكون العدد أكت  بكثت 

ي تخفيف الحكم عىل المتهم ولكن فن
 رقام مما يساعد فن

حيب" فقد تم  إياد أ.   أنوألن هيئة القضاء لم تستطع تحديد إذا ما   ي "حفلة التر
ي تعذيب    قد شارك فن

اتهامه فقط بالتواطؤ فن

ي  و 
للحريات فن أ.    حالة. قد علم  30سلب جسيم  المخابر - إياد  ي 

المآسوية    -ات العامةكموظف ألعوام طويلة فن الظروف  عن 

ي فرع  و 
ن حتر  بحسب أقواله الخاصة قد استو - 251التعذيب فن ي الكافتت  نه "سمأطاع سماع صوت رصاخ المعذبي 

برغم  ا" و يعها فن

 ذلك قام بنقل المتظاهرين إىل الفرع. 

طة وأمام المكتب المحىلي    إياد أ.   هو أن  -بحسب تقدير القاضية-لكن ما يقلل من العقوبة   ي الشر
قد أدان نفسه خالل أقواله فن

ي وقت مبكر نسبياللجوء. باإلضافة إىل أنه او للهجرة  
 نشق عن النظام فن

ً
ي تجميع أدلة ذات  . وال يجب  ا

نسيان أنه ساعد بأقواله فن

ي قضية 
ة فن ي فرع الأنور ر. أهمية كبت 

ي لم يكن إثباتها ممكنمن بينها أنه حىك عن عمليات القتل فن
 خطيب والتر

ً
 بدون أقواله.   ا

ي سوريا منذ شباط/آ
ن فن   2011ذار  بهذا الحكم تثبت محكمة ألول مرة عىل مستوى العالم أن "هناك هجوم ممنهج عىل المدني 

ي تقصي الجرائم ضد  لمبدأ العدالة القضائية وتطبيقه  يوم مهم    – عىل أقص تقدير"  
ي  اإلنسانخطوة مهمة فن

ية الممنهجة التر

 يقوم بها النظام السوري.  

ي القضية ضد–وسيم مقداد  تحدث  
ك فن ن الصحفيو ات  فيبعد النطق بالحكم مع الصح  -أنور ر.   مدعي مشتر ن أمام  ي  * المجتمعي 

 
 
* الذين عملوا  " يفتح الحكم نافذة أمل ل  المحكمة قائال ن ي لسوريات والسوريي 

 تلك األيام كما يعملون اآلن من أجل الحرية،  فن

ي هو أن هذا    إياد أ.   ليست العقوبة الفردية ضد
ي طريق سوريا للعدالة، التاريجن

هي سبب أن هذا الحكم هو خطوة تاريخية فن

ي عىل م
اف قضابئ   ية من قبل النظام السوري. "اإلنسانستوى العالم بالجرائم الممنهجة ضد الحكم هو أول اعتر

تابع المرافعة ضد أنور ر. يوم 
ُ
ين األول/أكتوبر   10ست  .  2021آذار/مارس حتر عىل األقل تشر

 

اير  18، 2/  60يوم المحاكمة الخطيب،  : المرافعة النهائية لدفاع إياد أ.  2021شباط/فبر  



ة بالمرافعة النهائية لمحامي    1/ 60بدأ يوم   ة وبدون مقدمات كثت 
ن مقاعد الحضور    إياد أ. من محاكمة الخطيب مباشر ت بي  انتشر

همسات استعجاب، عندما بدأ أحد محامي الدفاع بمقولة لمارتن لوثر كينج. فكان يحلم   -الذين أمكن عدهم عىل أصابع اليد-

ي وضح لنا الوضع  ية من جرائم التاري    خ. ولكن ي اإلنسانبأن تتعلم  
سوريا أن هذا الحلم لم يتحقق. فقد حدثت أفظع الجرائم    فن

 مازالت تحدث هناك.  و –

ي قد تورط    إياد أ. لو كان  
اضية" كانت    فن ، لقام المحامي المتحدث بقراءة مرافعة مناسبة. وهذه "المرافعة اإلفتر

 
هذه الجرائم فعًل

: تخفيض مدة العقوبة، أي عدد السنوات  ي
ي يجب عىللتضمن اآلبر

ي السجن. إياد أ.  التر
 أن يقضيها فن

ي يجب أن يعتمد نطاق العقوبة عىل الجريمة المزعومة وهي المساعدة  
ن اإلعتبار أن   فن ا األخذ بعي 

ً
التعذيب . ولكن يجب أيض

ن  أنور ر.  قام بتوضيح العديد من التفاصيل المهمة بخصوص الدعوى المقدمة ضد  إياد أ.   بشكل  ) يتم التعامل مع القضيتي 

اير. انظر/ي* تقرير المرافعة رقم    17منفصل منذ   ي إياد أ.  بحسب رأي المحامي فلوال أقوال  و   (. 60شباط/فت 
طة    فن تحريات الشر

االتهام   أمكن توجيه  لما  االتحادية  ر.  الجنائية  إىل ذلك يجب أخذ ترصفات  ألنور  باإلضافة  اإلطالق.  أ.  عىل  التهم  إياد  بعد 

ن االعتبار.   ي فلقد انشق عن النظام وشعر بالتعاطف الكبت  إزاء صور قيرص وحتر أنه اعتذر  المزعومة بعي 
جواب لضحايا    فن

 النظام السوري.  

ي و
ي ،  إياد أ  استمع،الوقت الذي تحدث فيه المحامي   فن

جمة، و   البداية  فن ن كبت  إىل التر لكن بدى أنه كان ينهار بشكل بإنصات وتركت 

ء   ي البكاء عندما سأل المحامي لجنة القضاة عن إذا ما كانت العقوبة المطالب بها ستكون نفسها تماًما  و  –بطي
ي النهاية بدأ فن

فن

طة الجنائية االتحادية وترك معرفة هذه المعلومات عن طريق أقوال شخص آخر؟ إياد أ.  إذا لم يدىلي     بنفسه بأقواله أمام الشر

ي يظهر فيها المتهم كل هذه المشاعر  
ي كانت تلك المرة األوىل التر

 المحاكمة.  فن

  حافظ مخلوف كان بإمكانه أن يعصي أوامر رؤسائه ومن ضمنهم  إياد أ.  أن    -كما زعمت مرافعة النيابة العامة-من غت  الصحيح  

  * ن ء السمعة. يعرف جميع المشاركات والمشاركي  ي سي
ي األوامر أو االنشقاق    المحاكمة أن عقوبة عصيان  فن

سوريا هي الموت.    فن

ن   إىل فرع  إياد أ.  لم ينتقل   مر بذلك.   األربعي 
ُ
" كما زعمت النيابة العامة ولكن ألنه أ

 
ي كان"ممًل ليس المتهم    ألن العمل المكتت 

ي نهاية حديثة أن كل ما ذكره كان ليكون مهًما 
ي   جالد تعذيب ولكنه أب يريد حماية عائلته. وقال المحامي فن

اضية.   فن المرافعة اإلفتر

ي ولكن األمر اآلن مختلف، فال يدور األمر 
 حول تخفيف حجم العقوبة ولكن يطالب الدفاع بالعفو. إياد أ. قضية   فن

ة تابعت المرافعة عندما بدأ المحامي الثان   احة قصت 
ي بعد استر

الكالم. استند المحامي بشكل أساسي عىل ما يسم "اإلضطرار   فن

ي قد تحدث النائب العام عن ذلك بالفعل  و لتنفيذ لألوامر"  
ي مرافعته    فن

تحدث عن  و (  60اليوم السابق )انظر تقرير المحاكمة    فن

ن تقريًبا   ي كيف يستند جميع المتهمي 
ج إىلي ه  فن ذه النقطة. ولم ينجح هذا األمر  قضايا جرائم القانون الدوىلي منذ محاكمات نورنت 

ن أنفسهم مثل   وط عديدة ال يتم موافقتها عادة بسبب أن المتهمي  ي هم من وضعوا أنفسهم  إياد أ.  وال مرة تقريًبا. فهناك شر
  فن

   مناصب يكون لنظام ظالم فيه سلطة وأمر عليهم. 

 اتباع أوامر رؤسائه. وعلل أنه ال يمكننا أن نتوقع  أن المتهم لم يكن لديه أي اختيار آخرغت    إياد أ.   بالرغم من ذلك زعم محامي 

عائلته   حياة  أو  الشخصية  حياته  يضع  أن  المتهم  ي من 
رحمة    فن بدون  األوامر  عصاة  بمالحقة  قام  السوري  فالنظام  خطر. 

ن عىل إطاعة أوامرهم. فاإلجراءات الروتينية  و  ي باستهداف عائالتهم وتهدديهم إلجبار المواظفي 
العامة لم   جهاز المخابرات  فن

ي تدع فرصة ألي تعتر مجهول من فاعله  
ي  إلياد أمجريات الجريمة. ولذلك لم يكن    فن

. اختيار آخر غت  انتظار فرصة للهروب والتر

 سنحت بعد عدة شهور.  

ة عن حياة    ة شبابه كان المجتمع السوري عسكريً إياد أتابع الدفاع المرافعة بنبذة قصت  ي فتر
  فتم   ا؟.: فقد كان أبوه جندًيا وفن

ي تأطت  الصغار 
، عند وفاة أبيه أصبح   فن المدارس. وكانت المخابرات العامة عامة المكان الوحيد الذي سمح بالحراك االجتماعي

ي كأب صغت   و الممول الرئيسي للعائلة.  إياد أ.  
يدالعمر ألربعة أطفال وزوجة حامل : لم يكن    فن أن يطالب    2011عام    إياد أ. لت 

ي العمل القاسي والخطت  بشكل تطوعي القيام ب
ن    فرع فن  ؟  األربعي 

ي النهاية لفت المحامي انتباه المحكمة ألهمية التأثت  الدالىلي الذي سيبعثه هذا الحكم. و
ي تريد المحكمة إيصالها    فن

ما الرسالة التر

ا و 
ً
ن الذين كانوا لينشقوا عن النظام الحق ي المخابرات العامة السورية السابقي 

ي شهود    الوارد أن يكونوا كان من  لموظفن
هذه    فن



ها من المحاكمات؟ هل تريد أن تخيفهم بحكم قاس كهذا؟ وما الرسالة المراد إرسالها إىل كل األشخاص الذين   المحاكمة وغت 

ي ما زالوا  
ي سوريا ويفكرون    فن

بعد خمسة شهور "لألسف بعد فوات اآلوان" من اندالع رصاع  إياد أ.  االنشقاق أو الهروب؟ انشق    فن

ن عدة.  م  ستمر لسني 

ا  
ً
ي وظهر التأثر أيض

جمه علبة    فن ي من المرافعة عىل المتهم برغم الكمامة. ولم يحاول أن يوقف دموعه وأعطاه متر
الجزء الثابن

ة قبل اإلعالن عن الحكم.  إياد أ. أن يدىلي بالكلمة األخت  قال "ليس لدي ما  و وعليه ضبط نفسه    مناديل ورقية. ووجب عىل 

".   أضيفه إىل ما قال  وكيىلي

اير. وافقت القاضية الرئيسة عىل إضافة    24سيتم إعالن الحكم يوم   ا    11شباط/فت 
ً
ي مقعد

ي    فن
مكان جلوس الحضور، وهذا يعتن

ا متاًحا و   45أن هناك حواىلي  
ً
* اإلعالم.   30مقعد ا منهم لممثالت وممثىلي

ً
 مقعد

 

اير  17 ،1/  60محاكمة الخطيب، اليوم  تقرأ النيابة العامة قرارها  و : يتم فصل القضية ضد إياد أ. 2021شباط/فبر

ي 
  النهائ 

ي ضبط الصوت والعرض  و كان الموظفون بالقضاء يقومون بإعداد  
ي   120القاعة    فن

ي المحكمة اإلقليمية العليا    فن
عند    كوبلنتس   فن

ي يوم 
ات* لمحاكمة الخطيب فن ين والحارصن قبل وقت قليل من بداية المرافعة اصطحب  و من المرافعة،   60قدوم أول الحارصن

  أصدرت كلبشات يدي المتهم صوتو إىل داخل المحكمة    إياد أ. موظفان  
ً
 عاليا

ً
ي كانت األجواء   عند فتحهما.   ا

– قاعة المحكمة    فن

ة. ولكن لم تطل هذه األجواء    عت   هادئة، ودخلت بعض أشعة الشمس  -مازالت النافذة المفتوحة للتهوية إىل القاعة الكبت 

قب   ي الهادئة حتر بدأ الصمت المتر
إياد  القاعة بحضور القاضيات والقضاة*. فاليوم سُيقرر إذا ما سيتم فصل الدعوى ضد    فن

ي  – أ. 
ي ستطالب بها النيابة العامة  وعقوبة السجن التر

.    فن ي
 مرافعتها النهابئ

ي سوريا، وهي   (CIJA)لكن قبل قرار المحكمة، قرأت لجنة القضاء ثالث وثائق قد تلقتها لجنة العدالة الدولية والمحاسبة
فن

الوثائق المكتوبة  (. وكانت هذه  44- 43منظمة دولية غت  حكومية تتقص انتهاكات القانون الدوىلي )انظر/ي* تقارير المحاكمة  

السورية   الحكومية  المؤسسات  أرسلتها  فاكسات  ن  2011عبارة عن  للموظفي  إخبارية  ي : رسائل 
تأمرهم    فن العامة  المخابرات 

ي بالتعامل بنوع جديد من الرصامة والعنف ضد المعارضة المدنية. وكان هناك  
ذلك الوقت خطط واضحة بالفعل لقمع ما    فن

 . ت إحدى الوثائق بشكل واضح بأنه: " انتىه وقت التسامح "يسم بالجماعات المسلحة وأقر 

ي بقراءة هذه الوثائق انتهت عملية تجميع األدلة  و 
وأعلنت القاضية الرئيسة قبول طلب النيابة العامة لفصل    إياد أ. قضية    فن

ي وب  هذا قاطعت القاضية الرئيسة العمل    أنور ر. عن الدعوى ضد    إلياد أ. الدعوى القضائية  
تابع  و نور ر.  أقضية    فن

ُ
ي ست

ي التر
 فن

   . العاشر من آذار/مارس، وذلك ألنه مازال هناك حاجة إىل تجميع أدلة ومزيد من أقوال الشهود والشاهدات*

. وأوضح هو وزميلته قسوة   ي بعد ذلك تبع قراءة مرافعة النيابة العامة. بدأ ممثل النيابة العامة بالشد عند اندالع الربيع العرب 

ن والمعارضات*النظام   ي قمع المعارضي 
  ظاهرات اشتد الهجوم عىل المدنيات . ولكن باندالع الم2011حتر قبل    -السوري فن

ن و  * السوريي  ن  قام بأي معارضة ضد النظام خائف  وصار أكتر منهجية، وحتر اليوم ما زال أي شخص  والسوريات  المدنيي 
ً
من    ا

 ن األساس اإلدالء بأقوالهم بتاتبأقوالهم أو ال يريدون م  اإلدالءعند    يدون أن يفصحوا عن هويتهم لدرجة أنهم ال ير   المالحقة
ً
.  ا

* من التعذيب  و   نيابة العامة أهمية دور الناجياتأوضحت مرافعة الو  ن ي الناجي 
ي *  هودالش و   وريا والشاهداتس  فن

هذه القضية.    فن

ام".  اال  ويقدم النائب العام لهم/لهن* وباألخص للمصور قيرص "أجل    حتر

ح ممث ي نهاية قوله أن ألمانيا تقوم بهذه المحاكمة ضد جرائم ضد  شر
النيابة العامة فن ية لمصلحة المجتمع الدوىلي اإلنسانل 

الذي ال يجب أن يسمح أن يبفر التعذيب بدون عقاب. ال يجب أن تكون ألمانيا مكان لجوء ألشخاص انتهكوا القانون الدوىلي  و 

ي فقط البداية لمزيد من المحاكمات ضد الجرائم    هذه   كوبلنتسولذلك ستكون محاكمة    –
هي بداية معاقبة   كوبلنتس سوريا. "    فن

 هذا الظلم. فجرائم القانون الدوىلي ال تتقادم" 



ي ارتكبها  
* بالجرائم المزعومة التر ن ي تابعت المرافعة بتذكت  المستمعات والمستمعي 

والذي    إياد أ. قامت ممثلة النيابة العامة التر

ين عامخابرات العانضم إىل الم ي عمر العشر
 امة السورية فن

ً
اير  ا ي شباط/فت 

قل إىل فرع    2010. وفن
ُ
المعروف بفرع الخطيب.    251ن

جد ممل  ي  المكتت  "العمل  ألن   ، 
ً
انتق  ا له"  الحقبالنسبة   ل 

ً
فرع  ا قسم  ن   إىل  المعتقالت  والذ  األربعي  بمعاملة  مشبوه  ي كان 

بو   * ن أنه كان واضالمعتقلي  بد   حقسوة شديدة. وال 
ً
 جد  ا

ً
أ.   ا ي أنه    إلياد 

المدنيات  إطار عمله سيقو   فن بانتهاكات عديدة ضد  م 

ن المدني و  ي   إياد أ. *. باإلضافة إىل ذلك قام  ي 
ين األول  فن ن    2011أكتوبر/ أحد أيام أيلول/سبتمت  أو تشر من  أبالتعاون مع موظفي 

والمساعدة  آ بالعنف  المظاهرات  أحد  لفض  ي خرين 
 شخص  30مالحقة    فن

ً
الخطيب.  و   ا فرع  إىل  وإحضارهم  عليهم  القبض 

ي حتر عىل األقل ذلك الوقت أن جرائم التعذيب كانت عىل الالئحة اليومية    2011وأظهرت المرافعة أنه منذ آذار/مارس  
فرع    فن

 ر حتر عندما كان من الممكن نظريالخطيب. وكان المتهم عىل علم بذلك وتقبله، فلم يحاول أن يعصي األوام
ً
  ألوامر اع  أن ال يتب  ا

 بالرغم من أنه أظهر تعاطفه الحقأو أن يترصف بشكل مختلف. و 
ً
ة  وانشق عن النظام  ا ، لكنه ببساطة عمل مع النظام لفتر

 من الالزم.   طويلة أكتر 

أمام المحكمة كممثل للحكومة ولكن يجب أن تكون قضيته الشخصية   إياد أ. أن ال يقف    -بحسب رأي النيابة العامة  -ومن المهم

ه  فإياد  لما أمكن للحكومة السورية تنفيذ هذا اإلرهاب.    كإياد أ. ة إلصدار حكم. وعىل الرغم من ذلك: فلوال عمل أفراد  كافي وغت 

ي هم تروس  
ي تحافظ عىل استمرار جرائم النظام.  فن

 الماكينة التر

ي تم ذكر   وخالل المرافعة تطرق 
ي ها  ممثالت وممثلون* النيابة العامة بشكل مفصل إىل الجرائم التر

وصفوا  و القضية الحالية،    فن

ي الموقف الغت   
ي   اإلنسابن

ي تقارب "أقسام السجون التابعة للمخابرات العامة    فن
المعدالت الصناعية" السورية. والمعدالت التر

ي تعمل بها ماكينات القتل التابعة لألسد.  
ي   هناك  رصحت النيابة العامة أنه ال شكو التر

منهجية ارتكاب الجرائم. باإلضافة إىل    فن

المحامي   دور  أهمية  عىل  خاص  بشكل  وأكدوا  تحرياتهم  إليه  توصلت  ما  توافق  والشهود*  الشاهدات  أقوال  ي أن 
البتن   أنور 

ي  و 
ي أوضحوا أن الشاهدات والشهود* اآلخرين  و "  16/ 07/ 28قيرص والشاهد "و   رويشمازن دالمحامي والصحفن

أنور  قضية    فن

ن سابقالشهودخرى. وأبرزت المرافعة أن "جميع أقوال الشاهدات و أهم مرة  سيتم ذكر   ر.   * المعتقلي 
ً
 كانت صادقة تمام  ا

ً
بأنهم    . ا

ي قاعة المحكمة مرة    الظلم هنا عايشوا هذا  
 خرى، فقد كان الفزع واضحأفن

ً
ههم. إنهم نجوا من الخوف والهول ولكنهم  و عىل وج   ا

  . لم يتخطوه بعد"

ي وصلت النيابة العامة إىل 
  إياد أ. سجن المتهم  الطلب بقرارها هو  و بعد حواىلي أرب  ع ساعات من قراءة المرافعة     قرارها النهابئ

 لمدة خمس سنوات وستة أشهر. 

 

اير    3،  59محاكمة الخطيب، يوم   طة الجنائية االتحادية عن استجواب ممب   2021شباط/فبر ي الشر
 : يتحدث أحد موظف 

طة الجنائية االتحادية والذي رأس التحريات    لكوبلنتس استمعت المحكمة اإلقليمية العليا   ي الشر
ي إىل أحد موظفن

أنور  قضية    فن
ي (. و2كمة من قبل )انظر/ي* تقرير  المحقد أدىل هذا الموظف بأقواله أمام  و ر.  

من المحاكمة تحدث عن جلسة   59اليوم    فن
ي أجراها و  أ. أ.(استماعه إىل أقوال الشاهد ) 

ي التر
ي الذي قدم  أ. أ.(إطار عملية التحقيق. )  فن

من السويد   2018آب/أغسطس  فن
ن من أجل جلسة االستماع إىل أقواله، لم يكن عىل استعداد بعد للش  هود أمام المحكمة برغم الدعوات المتكررة. لذلك  إىل برلي 

طة الجنائية االتحادية حتر تحطن بشكل غت  مباشر بأقوال الشاهد.    دعت المحكمة موظف الشر

*  أخت  رئيس المباحث الجنائية المش  ن ي اركات والمشاركي 
ي الذين كانوا حواىلي ستة مشاهدين  المحاكمة و   فن

 أ. أ.()    القاعة أن  فن
عتقل لمدة  

ُ
 حواىلي  تتر ا

ن  يوم  60إىل    58اوح بي 
ً
ي   ا
فرع الخطيب. وهناك تم التحقيق معه وتعذيبه بشكل جسيم. كانت أقوال    فن

ن الذين أدلوا بأقوال  ة من ناحية ألنه كان أول الناجي  ن ي هم  الشاهد ممت 
 ىرأ  )أ. أ.(خرى ألن الشاهد  أعملية التحقيق. ومن ناحية    فن

 شخصيعدة مرات  أنور ر.    المتهم الرئيسي 
ً
ي   ا
 ضافة إىل تعرفه "بشكل أكيد تمامفرع الخطيب باإل   فن

ً
" عىل صورة المتهم ضمن  ا

ي ملف صور المشتبه ب
 ألمانيا .  هم خالل جلسة االستماع ألقواله فن

طة الجنائية االتحادية مع )   طة التحدث عن كيفية تواصل الشر ن    –أ. أ.(تابع موظف الشر وكان ذلك عن طريق أحد المحامي 
ن  كي 

ي للحقوق الدستورية وحقوق    المشتر وعابن الشاهد خالل جلسة االستماع إىل أقواله؛    –  اإلنسانالتابع إىل المركز األورب 



 فقد كان الموقف صعب
ً
 للغاية بالنسبه له وكان قلق  ا

ً
 خصوص  ا

ً
لمحتوى شهادته وربما يكون هذا هو نفس    أنور ر. من معرفة    ا

 سبب عدم حضوره إىل المحكمة شخصي
ً
   . ا

  ( معاناة  أسباب  ين*  ات والحارصن للحارصن الموظف  أ.(أوضح  باألخص  أ.  يعمل  فقد كان  له،  ما حدث  الحديث عن  . خالل 

عتقل  
ُ
نت عندما ا ي كناشط عىل اإلنتر

اير  فن ي مرة    50وتم استجوابه حواىلي    2011شباط/فت 
فرع الخطيب. وخالل ذلك تعرض    فن

به بشكل دموي عىل قدميه وحرق أجزاء من جلده وتعرض  والشبح،  و  الدوالب لتعذيب شديد بوسائل عدة من بينها   تم رصن
* اآلخرين للتعذيبو   نزانته سماع كيف تتعرض المعتقالتواستطاع الشاهد من ز   كهربائيةللصدمات ال ن فقد استطاع    -المعتقلي 

 سماع رصاخهم طوال الوقت. 

،    أنور ر.   أ. أ.()  قد قابل  و  ن ي مرتي 
ي إىل غرفة    من باب الخطأأ.أ.(  )    المرة األوىل تم اقتياد   فن

ي يظن الشاهد    فن
قبو فرع الخطيب والتر

ي مرة    ر.   أنورأنها مكتب  
ي   أنور ر.   خرى تم تقديمه إىلأوفن

بعد تعرضه لتعذيب جسيم ليتعرف عىل صور أحد األشخاص. وفن
ن لم   عصب  المرتي 
ُ
الت متهم وأمره بأن ينظر إىل األرض  عينيه لذلك استطاع إلقاء الشاهد نظرة عىل المتهم وعليه رصخ فيه 

 هدده مرة بأنه "سيقتله بدم بارد؟" خالف ذلك. و 

 تعرف الشاهد مجددو ..  أنور ر  نفسه  عرف الشاهد فقط بعد إطالق شاحه أن هذا الرجل هو و 
ً
ي محادثة    أنور ر.   عىل صوت  ا

فن
 أنور ر. عىل الراديو وبعد بحثه الشخصي استطاع الشاهد ربط هذا الصوت بوجه 

ي ستتابع المحاكمة  
اير ومن المخطط أن يتم فصل الدعوى القضائية ضد    17فن ي للمدعي وسماع القرار الإياد أ.  شباط/فت 

نهابئ
ي  العام االتحادي

ض االستماع إىل مرافعة الدفاع.  وفن    اليوم التاىلي من المفتر

 

/يناير  28،  58يوم المحاكمة الخطيب،  ي
ي آخر عن التعذيب 2021كانون الثائ  ي : يتحدث ناجر

 
 .  فرع الخطيب  ف

ي آخر   ي أدىل ناج 
ي مظاهرات مناهضة للنظام    2011من المرافعة بأقواله. نظم الرجل منذ عام    58اليوم ال   فن

نادى هناك  و   الرقة  فن

ي مع مجموعة من الناشطات والنشطاء* اآلخرين بالمشاركة  
ي المظاهرات. اعتقلت المخابرات العسكرية الرجل ألول مرة    فن

  فن

حدث اعتقاله  ائية. و الجن  األمنخرى لمدة شهر، ولكن هذه المرة من قبل  أضعة أيام. بعدها تم اعتقاله مرة  لب  2011أيار/مايو  

ي األمن السورية  الثالث من قبل قوات  
ي ، وعندها تم اعتقاله لمدة شهور  2012أيار/مايو    فن

  حمص ودير الزور  و  الرقةعدة؛    مدن  فن

ي 
حرصن الشاهد  و .  دمشقالنهاية    وفن

ُ
ي أ

ي البداية لبضع أيام    فن
. وبعد "محاكمة قضائية"  و فرع الخطيب    فن ن بعدها إىل فرع فلسطي 

 سبقمحددة م
ً
 تم إطالق رصاحه.  ا

ي تحد
طة العسكر   ث الشاهد بشكل مفصل عن اعتقاله فن ته الشر ه من المعتقالت فرع الخطيب. فقد أحرصن  ية إىل هناك وكغت 

به وترهبيه ووجب عليه وعىل السجناء اآلخرين تسليم متعلقاتهم  و  حيب؛ تم رصن * تم استقباله بما يسم حفلة التر ن المعتقلي 

ي وضع القرفصاء حتر 
بات    وخلع مالبسهم والجلوس فن ب )هراوة(خرى،  أيفتشهم الحراس. وتابعتها رصن أدوات   و أ بعصي رصن

ي 
حرصن إليها الشاهد مساحتها    مصنوعة من الجلد. وكانت الزنزانة التر

ُ
  100بها بالفعل ما يقارب الولكن كان هناك   أمتار   3x5أ

 سجين
ً
ب كان ه  ا لكل المائة    -ناك زجاجة ماء وفاحت منها رائحة قوية وسيئة للغاية. كان الغذاء عبارة عن أرز أو بطاطا وللشر

ن سج     . جميعهم ي 

ي استطاع الشاهد التعرف عىل جروح وتورمات  
ي أجساد زمالئه    فن

ي الزنزانة. والحظ إصابات    فن
الشبح وهي  مفاصل أيديهم: آثار    فن

ي ي
ن آخرين طول النهار وطريقة للتعذيب والتر ن من أيديهم. وقد استطاع الشاهد سماع رصاخ معتقلي  كما  -علق فيها المعتقلي 

 بينها رصاخ نساء. من   -قال الشاهد

ي   حد قوله تم عىل  و 
ن إىل غرفة  ؛ تم اقفرع الخطيب  استجوابه هو نفسه فن ي خرى. سأله شخصان  أتياده وهو مغلق األعي 

جلسة    فن

ي التحقيق األوىل أسئلة عامة بخصوص نشاطه السياسي ومشاركته  
به  فن ي   المظاهرات وقاموا برصن

ي   خالل ذلك فن
  كل مكان. وفن

 رجال   قيق الثانية كانجلسة التح
ً
أمن باإلضافة إىل شخص ثالث ذا لهجة ساحلية. وسأل الشخص الثالث أسئلة    هناك أيضا

ب جعلت الشاهد يظن أن الرجل هو رئيسهم. وتعرض ا  ي لشاهد للرصن
 هذا التحقيق أيض فن

ً
 .  ا



ن وظل هناك ثالثة أشهر إضافية. آذى العنف الذي عابن منه ال قل الشاهد من فرع الخطيب إىل فرع فلسطي 
ُ
شاهد خالل  ن

ة اعتقالة   ي كامل فتر
السجون المختلفة الرجل بشكل مستدام،"وصف هذه التجارب بأنها مخيفة يعتت  وصف لطيف أكتر    فن

 من الالزم.... كانت تجارب مروعة" بهذه الجملة أنىه الشاهد أقواله.  

تابع المحاكمة يوم 
ُ
اير   3ست  شباط/فت 

 

اليوم   الخطيب،  /يناير  من    27،  57محاكمة  ي
الثائ  أحد موظ : يد2021كانون  ي ىلي 

اال   ف  الجنائية  طة  بأقواله، الشر تحادية 

 تقرر المحكمة فصل الدعوى ضد إياد أ.  و 

ي استكملت محاكمة الخطيب  
ي   57يوم الال   فن

ي قاعة المحكمة اإلقليمية العليا    من المحاكمة ألول مرة فن
ي تم إعادة    كوبلنتس  فن

التر

وبالرغم  ة.  مكتبة صغت  إىل  يقودان  ن  هناك سلمي  القضاة  دكة  عالية، وخلف  ذات جدران  قاعة   بنائها: غرفة جميلة  أن  من 

 
 
 ولكن أكدا الفنيان المسؤوالن أنهم سيعالجا هذه المشاكل التقنية.   -فإن جودة الصوت اسوء المحاكمة أصغر قليال

ن المقيم    دىلي يوكان من المخطط لهذا اليوم أن   ي أحد الناجي 
فرنسا بشهادته، ولكن أسباب شخصية منعته من السفر. لهذا   فن

ي الذي قام بتوثيق أقوال الشاهد المقيم  و   )ه.(تابعت القاضية الرئيسة الجلسة باالستماع لشهادة موظف االستجواب  
فرنسا    فن

ح   طة الجنائية االتحادية. وكما شر ي   تم االستماع إىل  فقد )ه.(  أمام الشر
األصل من قبل الدوائر الرسمية الفرنسية   أقوال الشاهد فن

ي 
جرى هناك.   فن

ُ
ي ت
 إطار التحريات الهيكلية التر

ح   طة الجنائية االتحادية و بشكل مفصل محتوى وطريقة ست  عملية االستماع إىل أقوال الشاهد من  )ه.(  شر لكنه لم  قبل الشر

أجر  الذي  السلطات  يعرف محتوى االستجواب  ي ته 
تواصل موظفن الشاهد    الفرنسية:  السورية مع  األمن  ي قوات 

أيار/مايو    فن

طة، وعليه ذهب الرجل  و   2012 ي طالبوه أن يحرصن بنفسه إىل أحد أقسام الشر
، وهناك تم استجوابه عن منشوراته   فن اليوم التاىلي

ها عىل شبكة الفيس بوك. وبالرغم من أنه تم السماح له ب ي قام بنشر
لب منه الحضور  عدها بالالناقدة للنظام التر

ُ
مغادرة فقد ط

ي خرى أمرة 
.   فن  اليوم التاىلي

ي و
التاىلي تم نقله    فن ي اليوم 

 الحق  -سيارة إىل أحد السجون    فن
ً
ي   ا

فرع الخطيب. عند وصوله تم تفتيشه    علم الشاهد أنه كان فن

حرصن إىل زنزانة
ُ
ب وأ ي فردية.    وتعرض للرصن

ن مرة أخرى عن منشورات ستماع" إىل أقواله. سأالليلة األوىل تم "اال   فن له أحد الموظفي 

ي تم أيضالفيس بوك الخاصة به باإلضافة إىل عالقاته بأشخاص من المعارضة وب
ي اليوم التابن

 الخارج. فن
ً
"االستماع" إىل أقواله    ا

وك وقد  ولكن هذه المرة من قبل موظف أخر. وطالبه هذا بأن يفصح له عن الرقمي الشي لحسابه الشخصي عىل الفيس ب

 قام الُمعتقل بذلك. الحق
ً
ب بالسياط وقبضات اليد والركل    ا ي تعرض الشاهد للرصن

ه وقدميه. أجزاء عديدة من جسمه منها رأس  فن

األ  أيام من احتجازه تم نقل وقد استمع مرة وراء  العالية. وبعد ثالثة  الرجال والنساء  ة إحتجازه إىل رصخات  خرى خالل فتر

 خر والحقالشاهد إىل مكان آ
ً
ي وإطالق رصاحه    تم إعالن براءته  ا

ي   فن
ي   القرص العدىلي فن

اُحتجز    2012ن/ابريل  نيسا  دمشق. وفن

 خرى، هذه المرة كانت لمدة شهر عند إدارة المخابرات الجوية.  أالمتهم مرة 

بعرض هذا الرسم التخطيطي  )ه.(  قام  طي لفرع الخطيب خالل محادثتهما و عن أن الرجل قد قام برسم تخطي)ه.(    تحدث

 ا قرأت القاضيات والقضاة* تقرير مام المحكمة. بعدهأ
ً
 صادر  ا

ً
ويدور التقرير حول السؤال عن   ماكس بالنك  عن معهد بحوث  ا

. والجواب هو أن الجرائ ي
ي السوري القتل والقتل الخطأ واإليذاء البدبن

ي م المزعومة  كيف ُيعَرف القانون الجنابئ
ألمانيا تعتت     فن

 أيض
ً
ي وإيذاء  جرائم قتل  ا

ي )جسيم( فن
سوريا ويمكن أن تصل عقوبتها هناك إىل سجن لسنوات عدة أو إىل الحبس المؤبد أو   بدبن

حتر إىل درجة حكم اإلعدام. ولكن هذا األمر نظري فقط. فالمخابرات العامة السورية تستمتع بحصانة واسعة بفضل حماية  

 لها.  بشار األسد الرئيس 

كانون األول/ديسمت  لتقديم أدلة. فقد طالب الدفاع    9خصوص طلب الدفاع الراجع ليوم  بعدها تبع قراءة قرار دائرة القضاء ب

اء الخط اليدوي بتأكيد صحة الجواب الذي كتبه   (. قررت دائرة  50كمة يوم  )انظر/ي* تقرير محا إياد أ.  بأن يقوم أحد خت 

 خبت  كتابة يدوية.  هناك حاجة إىل تقرير   قد قام بنفسه بكتابة هذا الجواب وأنه ليس  أ. ستنتاجها بال شك أن االقضاء 



ون: قد قبلت المحكمة طلب المدعي ثعدها وقت ترصي    ح القاضيات والقضاة* الرئيسيون والذي انتظره الكحرصن ب العام    ت 

اير    18و    17ستعالج جلسات يومي    وعليهإياد أ.  االتحادي بفصل الدعوى القضائية ضد   ات  –شباط/فت  إذا لم تطرأ أي تغت 

ي و. فقط. إياد أالدعوى القضائية ضد  - مهمة
قراره   العام االتحادي دعاء اير سينتىه جمع األدلة وسيقرأ اال شباط/فت   17يوم  فن

  . ي
ة  سيقول المتهم كلمته األ سيقرأ الدفاع مرافعته النهائية و و النهابئ ي خت 

اير.    18يوم    فن ي وشباط/فت 
اير سيتم    24يوم    فن شباط/فت 

ي إعالن الحكم. أ
تابع ابتداء  من يوم   أنور ر. هذا الوقت لجلسة   ما عن المواعيد المخططة فن

ُ
علق وست

ُ
 . آذار/ مارس  10فست

 

/يناير   14، 56يوم المحاكمة الخطيب،  ي
 بقراءة خطاب شخصي من قبل المتهم.   إياد أ. :أذن دفاع 2021كانون الثائ 

 
 الرعب "لم نرى مثل هذا فعة بمتابعة قراءة تقريرمن المرا 56بدأ يوم 

ً
 "  We have never seen such horror" أبدا

* واالعتقاالت الموجهو   تعذيب المعتقالتو حول انتهاكات    دار التقرير و   . هيومن رايتس وتشالذي أصدرته منظمة   ن   ة المعتقلي 
 فاء الناس إخو 

ً
 واإلعدامات والمقابر الجماعية. قشا

 
طة االتحادية وقد   بإياد أ. فرز الهاتف المحمول وكارت الذاكرة الخاص  قام ب بعدها استمعت المحكمة إىل رئيس مباحث الشر

طة أرب  ع صور عىل هاتفه،   طة االتحادية، ووجدت الشر وثيقة للقيد  عاينتها المحكمة وكانت عبارة عن صورة  ضمن تحريات الشر
جمة األل ة الشخصية وتثبت هذه البطاقة  الجهة األمامية والخلفية لبطاقة الهوي  مانية لهذه الوثيقة، باإلضافة إىلالعائىلي والتر

ي . هو موظف ياد أإأن 
 .  251المخابرات العامة بفرع  فن

 
 المحكمة ترجمة جواب مكتوب يدوي  بعدها قرأت

ً
. والذي قام بكتابته ليصف رد فعله عىل تقديم األدلة بخصوص  إياد أمن قبل    ا

 صور قيرص.  
 

ي   إياد أ. يصف 
عي   فن

ي تحدث فيها الطبيب الشر
عن صور قيرص   ماركوس غوتشيلدجوابه مشاعره خالل، وبعد يوم المرافعة التر

ي وبعدما تم عرضهم  
 (.  42/ 41قاعة المحكمة )انظر تقارير المحاكمة يوم   فن

 
ام تجاه العمل التحليىلي الذي قام به األستاذ   إياد أ. أوضح 

أنه يشعر باأللم والحزن تجاه الضحايا وأقارب  هم كما أنه يشعر باالحتر
ن وأفراد    إياد.  غوتشيلد ا عن هذه الصور. فهو نفسه فقد معتقلي 

ً
ال يفهم كيف وصل األمر لهذه الجرائم. وأكد أنه لم يعرف شيئ

ن ونظر بخوف كبت  إىل  الصور بحث  عائلة مختطفي 
ً
ح أنه شخصي  عنهم وهو يدين النظام اليوم.   ا  باإلضافة إىل ذلك شر

ً
منذ بداية    ا

ي الثورة  
. ولذلك لم يكن لديه بديل لحماية عائلته ونفسه  2011ربيع عام    فن ي

تم معاملته بسوء ظن وعدم ثقة بسبب كونه ستن
حلهروب. لكن لم  سوى أن يتبع التعلميات وأن ينتظر الفرصة المناسبة ل   يتضمن الخطاب شر

ً
ضمامه بنفسه إىل قسم  نالسبب    ا

ن  الفرع   - . أنور رمثل  -السمعة أو أي ترصيحات بخصوص األشخاص رفيعي المستوى الذين أعطوه األوامر   ءسي  األربعي 
 

ي ورفض المدعي العام االتحادي  بعد قراءة الجواب أوضح الدفاع طلبهم من اليوم السابق بخصوص سماع رأي متخصص إضا
فن

كون هذا الطلب. و   المدعيات والمدعون* المشتر
 

يوم   المحاكمة  تابع 
ُ
/يناير    27ست ي

الثابن عقد ألول مرة    2021كانون 
ُ
ي وعندئذ ست

ي مبتن   120القاعة    فن
بنائها فن إعادة  ي تم 

  والتر
 المحكمة اإلقليمية العليا لكوبلنتس.  

 

 

الخطيب،   ي   . 13،  55يومالمحاكمة 
الثائ  / كانون  يتحدث  2021  يناير  االعتقال  :  عن  الناجي    ي والتعذيب  أحد 

 
فرع    ف

   :الخطيب
 



ن الذي تحدث عن اعتقاله    والخمسون منالخامس بدأ اليوم   ي المحاكمة باالستماع إىل أحد الناجي 
سجون مختلفة من بينها    فن

 الشاهد أي  وُسمح لهذا فرع الخطيب  
ً
ي مان أقاربه  أأن يدىلي بأقواله بدون الكشف عن هويته وذلك بسبب قلقه عىل    ضا

   سوريا.   فن
 

ي عام  
ي وحدث االعتقال ضمن أحد المظاهرات   ،2011كانت المرة األوىل العتقال الشاهد فن

دمشق. فقد كان الشاهد وقتها    فن
الناشطات من  مجموعة  السياسيو   مع  ن  ن الناشطي  ي   ي 

وف  فن األسد،  نظام  ضد  ي مظاهرة 
فن وضعه  وتم  النار،  إطالق  بدأ    جأة 

ب والركل وتم إحضار ميكروباص   من قبل أشخاص يرتدون مالبس مدنية. وهناك تعرض الشاهد مع أشخاص آخرين للرصن
قسم   إىل  ن  والناشطي  ن فرع  لاالناشطات  ن  أربعي  واقفي  االنتظار  عليهم  وجب  وبعدها  أعينهم  وإغماض  أيديهم  وتقييد  أمام  ، 

ي ال
ي جلسة االستماع التالية عذبهم العاملون   حائط. وفن

 السجن بعدة وسائل من بينها الصعقات الكهربائية.  فن
 
 الح

ً
ة جد  قا ة قصت 

 تم إحضار الشاهد إىل فرع الخطيب وبعد وصوله بفتر
ً
تعرض لالنتهاكات خالل تفتيشه من قبل الحراس   ا

وه بعدها إىل القبو من أجل التحقيق معه وكانت رائحة الدم والكحول تفوح من القبو وهناك   . وأحرصن لدرجة أنه فقد الوعي
ب والركل والجلد بالكبل عدة مر   ات. تعرض الشاهد للرصن

 
ي كان يبلغ من العمر وقتها حواىلي  عذبه حتر اليوم باألخص  ت  ته مازالوحسب تعبت   ، وقد جلس معه   15ذكرى شنيعة لصت 

ً
عاما

ي 
ي الميكروباص    فن

الفرع    فن ن طريقه إىل قسم  ب ضباط،  أربعي  بالمسامت    ورصن ي بعصا مغطاة  الصت  عىل ظهره. وقد رأى   األمن 
ي مرة  ي خرى  أالشاهد ذلك الصت 

ي تحقيقات قبو ال فن
  فرع الخطيب وهناك تعرض لتعذيب قاس  مرة فن

ً
 .  أيضا

 
الحبس   ة  فتر ي 

بافر ي قصن 
أي  زنزانة  فن للغاية. وكان هناك  ة   جماعية صغت 

ً
ي أشخاص    ضا

ء بشكل واضح.   فن كان    وضع صجي سي
الشاهد إىل فرع آخر للسجن. هناك قصن   ي من الرصع. بعد حواىلي أسبوع تم نقل 

يعابن  يو   21أحدهم 
ً
ي   ما
زنزانة جماعية.   فن

بوهم بقسوة شديدة ي ورصن
ن بشكل عشوابئ ي هذا الزيارات معتقلي 

  - وتحدث الشاهد عن الزيارات المنتظمة للحراس وقد اختاروا فن
 حتر الكبار ج

ً
ي  دا
 خرى.  األ الزنزانات المتواصل القادم من  بسبب الرصاخلم يستطع الشاهد النوم مرات عدة  و  -السن فن

 
ي 
وع سياسي مع ناشطاتأعرض الشاهد لالعتقال مرة ت  2012نيسان/ أبريل   فن ن سياسيو  خرى خالل عمله عىل مشر ن ؤ ناشطي 

قوا بأجهزة الكمبيوتر  إخفاء عملهم وأل  *اشطونالنو   ىل المبتن اإلداري حاول الناشطاتوعند هجوم قوات األمن المسلحة ع
الشاهد من جديد إىل قسم الفرع  المحمولة و  حرصن

ً
ن بأجهزة التابلت من النافذة ولكن لألسف بال جدوى. وأ ، وهناك تم  أربعي 

ن كل تحقيق واآلخر   ن وتعرض للتعذيب خالل ذلك، وبي   تم إحضاره إىل القبو للتعذيب.  كان يالتحقيق معه مرتي 
 

ي خرى إىل فرع الخطيب وُوضع  أبعدها تم نقله مرة  
ي البداية    فن

 أحد الطرقات وتم معاملتة بطريقة "عادية"    فن
ٌ
فلم يعرف أحد

ن شخص  بداخلها نة  سبب اعتقاله. بعدها تم نقله إىل زنزا  آنذاك يا تم تحويلها  ما يصل إىل المائتي  . وكانت الزنزانة تشبه كافتت 

 شخص  60حضاره إىل زنزانة جديدة وكانت مكتظة بأكتر من  إلزنزانة. بعد أول جلسة تحقيق تم  
ً
    20ىل مساحة حواىلي  ع  ا

ً
ا متر

 .
ً
لذلك "نام" ثالثة إىلي أربعة أيام وهو واقف. وحسب قوله  و هكذا رصح الشاهد  ن من الصعب الجلوس أو اإلستلقاء و كا  مربعا

 من الحم الشديدة لعدة أيام.  روف أو مرضوا، وهو نفسه عابن فقد الناس صوابهم تحت هذه الظ
  

ي عمره    عا  14حواىلي  كان شد الشاهد عن صت 
ً
ي والذي كان معه    ما

 نفس الزنزانة محزن  فن
ً
ي    ا   خالل للغاية. اعتقلت السلطات الصت 

ن    30  كل    كانوا يخرجونها بحثهم عن أخيه و  ن  دقيقة من الزنزانة عىل مدار يومي  بو يو كاملي   عىل بطن قدميه وساقيه. باألخص  ه  نرصن
 خطط قام برسمه جزئوبعد شد الشاهد قام بتحديد مواقع السجون المختلفة عىل م 

ً
 . وبعدها انىه الشاهد أقواله. يا

 
   مثل هذا الرعب  "لم نرَ تقرير  تابعت المحكمة قراءة

ً
الذي أصدرته منظمة  و   "We have never seen such horror-أبدا

ي هيومن رايتس وتش
.   درعا،   . ويدور التقرير حول المظاهرات فن ن    ورد فعل قوات األمن وعن رفض تقديم العناية الطبية للمصابي 

 
ي 
ي ولكن تم تأجيل هذه المناقشة لليوم التاىلي من المرافعة. نهاية اليوم بدأ الدفاع مناقشة  وفن

 دعوة خبت  إضافن

 



ي  7. / 6،  54و    53محاكمة الخطيب، اليوم  
يطالب المدعي العام  و : يدىلي أحد الناجي   بأقواله  2021. يناير / كانون الثائ 

   إياد أ. االتحادي بفصل الدعوى ضد  

 سألت القاضية الرئيسة أي
ً
ي   ضا
احة األعياد إذا كان هناك ممثالت  فن ن و   بداية أول مرافعة بعد استر للصحافة    يندممعت  ممثلي 

ي 
 قاعة المحاكمة وبحاجة إىل ترجمة فورية. وألن أح  المتحدثة بالعربية فن

ً
ي ما جرى  ك- لم يجب عىل هذا السؤال    دا

األسابيع    فن

خرى ألن الجميع عىل األرجح عىل علم بوجود ترجمة. أما بالنسبة أ، قالت القاضية أنها لن تطرح هذا السؤال مرة  -السابقة

ن بالعربية فقد كان هذا الس  ن المتحدثي   ؤال محبللصحفيات والصحفي 
ً
جمة الفورية ولكن  االستفادة من  ألنهم يريدون    طا التر

 . من الصحافة المعتمدة لدى المحكمةألنهم ليسوا  طلبهم  يتم رفض

ي 
ي   نج  الشاهد الذي أدىل بأقواله فن

 . وكان وصفه واضفرع الخطيب  هذا اليوم من التعذيب فن
ً
 ومحدد  حا

ً
ق بشكل واضح  ، وفر ا

  . ي  ما يتذكره بشكل ضباب 
ن ن ما أمكنه تذكره بشكل دقيق وبي   بي 

ي قال الشاهد أنه وقت اعتقاله من قبل المخابرات العامة السورية تم اتهامه بالمشاركة   
- مظاهرات ضد نظام بشار األسد    فن

 الذي لم يكن صحيو 
ً
ي حضاره إىل مكان غت  معروف  إ وتم    -وقتها بعد  حا

ي نفس اليوم  البداية وبعد  فن
قل إىل فرع الخطيب، وفن

ُ
ها ن

ح الشاهد مثل الشاهداتمدينتهتم اعتقال أشخاص عديدة من   ن كيف تم    هود الش و   . وشر حيب له السابقي  ب وحبسه   التر بالرصن

ي 
ة مع أشخاص    فن  زنزانة صغت 

ترُ
ُ
،  فقط  حتر ال يموتوا من الجوع  كاف    طعامال  لم يكن . كانت ظروف الحبس شنيعة للغاية؛ فك

ب عىل قدميه ورجليه وبطنه وحتر اليوم يمكن رؤيةوت  آثار اإلصابات عىل رجله.  عرض الرجل للرصن

ن اآلخرين طوال الوقت تقري  تحدث الشاهد عن استطاعته سماع رصاخ المعتقلي 
ً
 با

 
ي   . ويتذكر باألخص رجال
ن    فن حواىلي السبعي 

 من عمره والذي تعرض للتعذيب برغم معاناته من ارتفاع ضغط الدم. وقد قابل الشاهد أي 
ً
 ولد  ضا

ً
 صغت    ا

ً
ي   ا
فرع الخطيب    فن

 عا  13أو    12وقام برعايته. لم يكن الولد أكت  من  
ً
 ، وكان مصاب ما

ً
ي ناري    بطلق    ا

بالرغم من طلبه العالج عدة مرات  و قدمه.    فن

 ابة الولد تم منع الرعاية الطبية عنه وتعرض للتعذيب عىل الرغم من إصابته الشديدة.  ومعرفة الحراس بإص

ض أن األدلة فاال  إياد أ. بعد االنتهاء من سماع أقوال الشاهد طالب المدع العام االتحادي بفصل الدعوى ضد  دعاء العام يفتر

اير، وسيص إياد أ. الالزمة ضد  ي در حكم ستكون موجودة بحلول منتصف شباط/فت 
اير، أما الدعوى   25و  24يوم   فن شباط/فت 

تابع بغض النظر عن ذلك.  أنور ر. ضد المتهم الرئيس 
ُ
 فست

بعنوان "لم    هيومن رايتس وتشدعاء العام تابعت المحاكمة قراءة أحد تقارير منظمة  خرى من اال أتصاري    ح  و بعد هذا الترصي    ح  

الرعب    نرى مثل هذا 
ً
الممنهج  "  We have never seen such horror"  أبدا القتل والتعذيب  التقرير حول  ضد  ويدور 

ن المدني  مدنياتال  . 2011عام  درعا  خاصة خالل وبعد مظاهراتي 

الجنائية   طة  الجنائية ليتحدث عن تحريات الشر المباحث  تم دعوة أحد رؤساء  بكثت  فقد  التاىلي للمحاكمة أقرص  اليوم  كان 

ي القبور الجماعية حول االتحادية  
 سوريا.   فن

طة الجنائية االتحادية ب   . 31و.  30ه يومي  بأقوال  ” - 09/ 07/ 30ز  “دالء الشاهد المعروف ب  اجراء تحريات بعد  إقامت الشر

طة معه عن المقابر من المحاكمة ) ي أجرتها الشر
انظر تقارير المحاكمة السابقة( وتحدث الشاهد خالل جلسات االستماع التر

ي " استطاع وصف الموقع الجيوغرا30/07/19وألن الشاهد "ز    القطيفة  الجماعية من ضمنها 
للمقابر الجماعية، استطاع    فن

ي ت صور أبل تأكيد وجود مقابر خدماو ضباط التحريات بواسطة خرائط جوجل 
الموقع الموصوف. فمن خالل صور القمر   فن

 متر   100الصناعي استطاعوا التعرف عىل حفر عمقها حواىلي 
ً
ذلك تأكيد عىل   كانيشبه الحفار. وبالنسبة للضباط   وعىل هيكل ا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj98tng1ofuAhXrIMUKHU61BYgQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Freports%2Fsyria0611webwcover.pdf&usg=AOvVaw3lSyD9zhtElibJFZJztldv


بةوجود مقابر جماعية. باإلضافة إىل ذلك   طة متابعة تغت  موضع التر دة صور إضافية لألقمار الصناعية بمساع  استطاعت الشر

 . ي
األلمابن ان والفضاء  الطت  قبل مركز  الج  من  اإلحداثيات  إدخال  اآلن يمكن  للموقع  غوحتر  ي رافية 

أبل ورؤية حفر مملوؤة    فن

طة الجنائية  أالشهود اآلخرين عىل وجود مقابر جماعية  و   ومحاطة بسور. تؤكد أقوال الشاهدات خرى. لكن لم تنته تحريات الشر

 االتحادية بهذا الخصوص بعد.  

تابع المحاكمة يوم 
ُ
/يناير.   13ست ي

 كانون الثابن

 

ي فرع الخطيب2020ديسمبر  16،  52محاكمة الخطيب، اليوم 
 
 .: إحدى الناجيات تتحدث عن اعتقالها ف

 
ن من المحاكمة المتعلقة  ي والخمسي 

ي اليوم الثابن
ة  فن ت إحدى الناجيات بناء  عىل استدعائها للحديث عن فتر بسوريا حرصن

ي فرع الخطيب. وقدمت محاميتها طلب بالسماح للشاهدة ب
   اإلدالءاعتقالها فن

ً
دون الكشف عن هويتها وتغطيتها جزئيا
ي سوريا يمكن أن تتعرض للخطر نتيجة أقوالها. وافقت 

ي تعيش تحت سيطرة النظام فن
بقطعة قماش إذ أن عائلتها التر

 .المحكمة عىل الطلب وسمحت للشاهدة برفض تقديم أية معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف عليها
 

ي ثم بدأت الشاهدة إفادتها: كا
بخمسة أصدقاء فقط لمناقشة السياسة واأليديولوجيات   2012مايو  29نت قد التقت فن

ي دمشق وقاموا هؤالء باعتقال الشاهدة  
ن فجأة المكتب الذي اجتمعوا فيه فن عندما اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحي 
مر لها بالنظر إىل األرض. ومن ثم تم  

ُ
ن األصدقاء بينما أ  إىل الفرع رقم وأصدقائها. تم عصب أعي 

 
ن نقلهم أوال حيث تعرض   أربعي 

حيب بهم". كما تعرض أحد أصدقاؤها للتعذيب بالصدمات الكهربائية ب "للتر  .اآلخرون للتعذيب والرصن
 

ي اليوم التاىلي فتم اصطحابها بمفردها إىل فرع الخطيب )الفرع رقم 
ة  251أما فن ي زنزانة صغت 

( حيث أمضت عدة أسابيع فن
ضطرتا االمرأتان هناك إىل النوم عىل بطانيات للغاية مع سجينة 

ُ
مليئة بالقمل  أخرى كان حملها قد أوشك عىل االنتهاء. وا

ي أوقات  
. باإلضافة إىل ذلك، لم ُيسمح لهما بالذهاب إىل دورات المياه المتسخة إال فن ي

وبالكاد لم يصل لهما أي هواء نفر
ي طريقها إىل دورة المياه تمكنت من رؤية أ

ن اآلخرين الملطخة بالدماء. كما لم يتم إحضار محددة. وفن قدام بعض المعتقلي 
ن  ي اليوم وكان هذا الطعام غال  طعام لها إال مرتي 
 فن

ً
 متعفن يكون  ما   با

ً
ي الليل رصخات مروعة آلخرين  ا

 ما كانت تسمع فن
ً
ا . وكثت 

ي 
ة وجودها فن . وحسب أقوالها باتت تسمع هذه الرصخات طيلة فتر ي

 .251الفرع تعرضوا للتعذيب الوحسر
 

ي هذه 
ين امرأة أخرى. وكان الجو فن  وكانت  الزنزانة وفيما بعد تم نقلها إىل عنت  جماعي مع ما يزيد عن حواىلي عشر

ً
خانقا

 وف الصحية فيها غت  مقبولة أبالظر 
ً
. ومع أنه تمت إبادة الرصاصت  بالمواد الكيميائية إال أن  دا  بالرصاصت 

ً
وكان المكان ممتلئا

 .من الغازات السامة يختنقن كدن أنالنساء  
 

ح. لذا تعتت  قصتها   ب المت  ي العنت  تعرضن للرصن
لم تتعرض الشاهدة نفسها للتعذيب ولكن العديد من النساء األخريات فن

ي الكشف عن 
ي الخطيب مما عاشها آخرون. ولم ترغب الشاهدة فن

ة إذ أنها تدرك أنها عاشت معاملة أقل قسوة بكثت  فن ن ممت 
 .ك ألن ذلك قد يكشف عن هويتهاالسبب وراء ذل

 
ي الخطيب ولكنها لم تفصح عن أية معلومات وال حتر عندما تم تهديدها  

ة وجودها فن وتم التحقيق معها مرة واحدة خالل فتر
ي هذه الحالة ال 

 .إياد أ . والأنور ربالجلد. ولم يكن المحققون فن
 

 قوال الشاهدة تالت المحكمة بياوبعد االستماع إىل أ
ً
لمكتب المدعي العام االتحادي بشأن طلب قدماه الممثالن عن    نا

ن  ي   المدعي 
يكان فن ي المحاميان الشر

ي للحقوق الدستورية وحقوق  بالحق المدبن باتريك كروكر   CCHRE اإلنسانالمركز األوروب 
ي العريضة بعدم التعامل مع حاالت العنف الجنسي عىل أنه

ا قضايا فردية بل عىل  وسيباستيان شارمر اللذان كانا قد طالبا فن



سند إىل المتهم الرئيسي اإلنسانأساس أنها جزء من الجريمة ضد 
ُ
ي ت
ض مكتب المدعي العام االتحادي  أنور ر.  ية التر ولم يعتر

ي سوريا بشكل ممنهج بكل وضوح عىل المالحظة القانونية
 .هذه ووافق عىل أن العنف الجنسي كان وال يزال ُيستخدم فن

 
ي 
/   6 ستستمر المحاكمة فن ي

 .2021يناير كانون الثابن

 

ي  جسيم تعذيب عن الناجي    أحد يحكي  : 2020 األول كانون /  ديسمبر  . 10 ،51 يومال الخطيب، محاكمة
 
 الخطيب، فرع ف

ي  للموت مركز وعن
 
 ستا. حر ف

 
ن  أحد أدىل وي    ج من حرصن  الذي الناجي   خصي التن

ً
 الخطيب فرع إىل نقله عند نإ الشاهد وقال بأقواله.  المحاكمة من 51 يوم صا

ي  التعذيب من جسيمة صاباتإ لديه كانت قد
ي  الشاهد تعرض ذلك من وبالرغم خرى. األ المعتقالت أحد فن

 الخطيب فرع فن
ب  رائحة لديه تصار أنه حتر  دائم بشكل بالدم مغط جسده وكان بشدة المصاب ظهره عىل وباألخص منتظم بشكل   للرصن
ي  كري  هة. 
ي  الزنزانة فن

 شخ 400 حتر  مع شاركها التر
ً
ي  وضعه تم صا

 كانت له لمسة أي وألن للغاية قوية كانت رائحته ألن الزاوية فن
  وكان بشدة.  مؤلمة

ً
 عار غالبا

ً
ي  فقط موجودة التهوية فتحات كانت بالدماء.  متسخة كانت مالبسة ألن يا

 دفع مما المياة دورات فن
ي  زمالئه
 وطلبوا الباب عىل مرات عدة آلخرونا وقرع مرات.  عدة الهواء بعض يستنشقوا حتر  الحمام إىل يذهبوا أن المعتقل فن

 أن السجن حراس حتر  يستطع لم استماعه جلسات خالل للغاية.  شنيعة كانت عنه الصادرة الرائحة نأل ذلكو المساعدة
ب للركل تعرض وهناك الفناء إىل به يدفعون وكانوا الرائحة تلك يتحملوا ي  يمر.  من كل من والرصن

ي  كان األحيان بعض وفن
 مقدرتة فن

ن  قدوم مراقبة  أي تعرضوا والذين الخطيب فرع إىل جدد معتقلي 
ً
ب.  ضا    للرصن

 
 يواصلو أن الحراس وأمر بالدم اتسخ مكتبه أن المستوى رفيعة الرتبة ذا الضباط أحد اشتىك معه التحقيق جلسات خالل

ي  "تربيته"
ي  تحقيقات عدة وبعد الضابط.  أسئلة عىل المطلوبة اإلجابات يعط لم ألنه الخارج فن

 هذا له أوضح ما وقت فن
قل أيام ستة وأ خمسة حواىلي  وبعد . فن المستش إىل نقله سيتم أنه الضابط

ُ
ي  عسكري مستشفن  إىل ن

 يكن ولم . حرستا ضاحية فن
ين بها غرفة إىل حضارهإ تم فقد . سوءأ تعذيب وإنما عالج هناك  شير عشر

ً
ن  تقييد تم شير كل عىلو ا ن  معتقلي   . األقل عىل اثني 

به مواصلة تم هناك ي  رصن
ي  السوط بواسطة األوقات بعض فن

ب.  متابعة أجل من آخرين حراس قدم الليل وفن  تعرض وقد الرصن
  للتعذيب

ً
ي و سكينة.  بواسطة أيضا

 اشتىك عندما . منتظم بشكل الوعي  يفقد كان نفسه وهو أكتر  أشخاص يموت كان يوم كل فن
ي  ألم من األشخاص بعض

  اليد.  هذه قطع تم يدهم فن
ن  العامة المخابرات إليه ترسل كمكان العسكرية المستشفيات" هذه" الشاهد وصف ولذلك ن  المعتقلي   حتر  بشدة المصابي 
ي  عالج توفرهناكي فلم الموت.  حتر  تعذيبهم لمواصلة أو ايموتو ي  طت 

ي و وقت.  أي فن
ي  إلقائه تم النهاية فن

 جريح وكان الشارع فن
ً
 ا

   عائلته.  إىل أوصلهو الحياة قيد عىل مازال وهو تاكسي  سائق وجده معجزة وبفضل بالذباب ومغط للغاية
 

ته ته ممكن.  وقت بأشع البلد ترك عليه وأن مساعدته يستطيع ال أنه لهم قال الذي األطباء أحد إىل عائلته أحرصن  عائلته وأحرصن
ي  ردناأل إىل بالسيارة

ي  مكث وهناك التاىلي  اليوم فن
 ألقواله الشاهد إنهاء بعد جراحية.  عمليات عدة وأجرى متخصص مستشفن  فن

ي  لظهره صورة عرض تم
طة أخذتها والتر ويجية الشر  ورغم التعذيب من أعوام ستة بعد معه، التحقيق خالل 2017 عام التن

  بالندبات.  مغط ظهره كان الجراحية العمليات
 

ي  بالذعر ءمىلي  صمت انتشر  أقواله شد خالل
ي  القول عليها ماذا نفسها تعرف لم الرئيسة القاضية أن حتر  المحكمة قاعة فن

 فن
احة.  أخذ أجل من مرات عدة المحاكمة يقافإ وتم النهاية.  ي  استر

 ال حتر  خرىأ أسئلة طرح عن واإلدعاء الدفاع تخىل النهاية فن
   الشاهد.  عىل أكتر  األمر ُيصعبوا

 
 

ابع
ُ
  األول/ديسمت   كانون من 16 يوم الجلسة ستت

 



ي  التعذيب من الناجي    أحد يتحدث : 2020 األول/ديسمبر  كانون من التاسع 50 يوم الخطيب، محاكمة
 
 الخطيب فرع ف

  األدلة ضمن خطاب بإدراج أ.  إياد عن الدفاع محامي  ويطالب

 

ي  اشتباه هناك كان فقد القضاء.  هيئة أعضاء جميع بحضور المحاكمة من 50 يوم جلسة استكملت التوقعات بعكس
 إصابة فن

ي  استطاع ولذلك االشتباه.  هذا يصح لم ولكن بالكورونا الهيئة أعضاء أحد ي  اعتقاله تم الذي الناج 
 2011 عام الخطيب فرع فن

ي  بأقواله يدىل أن
ي  كطبيب الرجل عمل وقد مة،المحك أمام اليوم هذا فن

 واهية.  بتهم اعتقاله وتم سوريا فن
 

ب مرات عدة الرجل تعرض التحري جلسات خالل مالبسه.  خلع عىل إجباره تم الخطيب فرع وصوله عند  بالكابالت للرصن
ي  قدميه.  عىل

ي  كان اعتقاله أيام أول فن
ة" نوافذ بدون فردية زنزانة فن ن ي  الوحيدة و"المت 

ي  أن استطاع أنه هي  الزنزانة هذه فن
 يستلفر

ي  أنه لو كما شعر لكنهو
، فن * المعتقالت/  من العديد مثل الشاهد تحدث جماعية.  زنزانة إىل نقله تم بعدها قت  ن  المعتقلي 

ن   دائ الزنزانة كانت فقد هناك الكارثية الظروف عن السابقي 
ً
ن  من عدد وب  ها آخرها عىل ةئممتل ما  أنه حتر  . 40 إىل يصل المعتقلي 

ين عىل ووجب األرض عىل لالستلقاء مساحة هناك يكن لم ن جالس وهم اينامو أن الكثت   أو وضعية عن الشاهد وتحدث . ي 
   النوم.  خالل مساحة يوفروا حتر  المعتقلون تعلمها للنوم خاصة طريقة

 
ن  جراح معظم أن الشاهد وقال ي  القمل انتشر  وقد معالجتها تتم لم المعتقلي 

ب من قدماه وتورمت مكان.  كل فن  أن حتر  الرصن
ي 
ي  كان وقد نجاب. اإل عىل القدرة من بحرمانه سيتكفل أحدهم بأن تهديده وتم م،اآلال له سببا الوقوف أو المسر

 استطاعته فن
ن  العاىلي  الرصاخ سماع  من جرام كيلو 12 إىل 10 حواىلي  الشاهد خش ذلك إىل باإلضافة التعذيب.  شدة من اآلخرين للمعتقلي 
ة خالل وزنه .  طعام هناك يكن فلم اعتقاله، فتر ة هذه خالل عائلتة تستلم ولم كاف   بعد اعتقاله.  عىل رسمي  تأكيد أي الفتر

ي  اعتقاله
ن  إىل نقله تم الخطيب فرع فن   سبيله.  إخالء تم حتر  آخرين معتقلي 

   
اء أحد أكد قدف أدلة:  تقديم طلب فاعالد قدم بأقوله الشاهد أدىل بعدما  الُمقدمة الوثيقة كتب . أ يادإ أن عىل الخطوط خت 
 تعلي أ.  إياد كتب دفاعه.  إىل . أ إياد كتبه خطاب عن عبارة الوثيقة وكانت بيده

ً
ي  قيرص صور بخصوص قا

ي  عرضها تم التر
 القضية فن

ي 
ين فن /نوفمت   تشر ي

 مذهو جعلته الجثث صور أن كيف أ.  إياد ووصف ،2020 الثابن
 
 السجن إىل عودته خالل يبىكي  وجعلته ال

 بط أصبح الذي قيرص وشكر
 
ه ال  إما قرارصعب أمام النظام وجرائم 2011 عام الثورة اندالع أثناء أ.  إياد كان الصور.  لهذه بنشر

ي  والذي األوامر تنفيذ عن يمتنع أن
ك أن حينها عليه كان لكن يهرب أن وإما بالتأكيد موته يعتن  يحمي  وحتر  هءورا عائلته يتر

 سوي يهربوا أن ولعائلته له الفرصة سنحت حتر  ينتظر أن قرر عائلته
ً
ي  ا
 حمايته أهمية مقدار عن القضاء أ.  إياد وسأل . 2012 فن

ي  الجنود لكل ولكن فقط، له ليس السؤال هذا عىل تجاوب أن المحكمة وطالب لعائلته،
ي  يندلع الذين المستقبل فن

 بالدهم فن
ي  القرار.  نفس أمام ويقفون ثورة

ي  اإلدعاء ولمقدمي  القضاء لمجلس الشكر قدم النهاية وفن
 وباألخص ولدفاعه.  الدعوى هذه فن

 أي وأراد . األسد نظام تعذيب جرائم ضد بأقوالهم يدلون الذين الشهود لكل
ً
ي  يصمد الزال من بكل يذكر أن ضا

  سوريا فن
 
ي  آمال
 فن

  الناس.  بتعذيب يقوم زال ما الذي النظام ويواجه السالمو والحرية الديموقراطية
 

ي  يذكره لم ما ولكن
، دوره هو الخطاب هذا فن ي  قيادية رتبة ذو موظف بصفته أ.  إياد القضائية الدعوى فبحسب الشخصي

 فن
ن  فرع  أي هو ،األربعي 

ً
 يمارس الذي الخطيب فرع إىل واعي  بشكل حضارهمإوب األشخاص من العديد اعتقال عن مسؤول ضا

  والقتل.  التعذيب
 

 ورد مساعدتهم.  بدون الخطاب هذا كتب موكلهم أن دفاعه وأكد
ً
 كتب أنه تأكيد المتهم بإمكان إذا الرئيسة القاضية سؤال عىل ا

امها سيتابع أ.  إياد أن الدفاع وضح بنفسه الخطاب هذا ن  خبت   تقرير أجل من يستلزم أنه العام المدعي  رد وعليه بالصمت.  لتر
  موجودة.  غت   العينة هذه وأن للمقارنة عينة يدوية كتابة

 
ي أحد العاملي   السابقي    : يتحدث2020. ديسمبر / كانون األول 2. /  1، 49و  48يوم الحاكمة الخطيب، م

 
المخابرات  ف

ي  أنور ر. العامة عن دور 
 
 251فرع  ف

 



ن عن المخابرات العامة السورية أكانت أقوال    ي حد الضباط المنشقي 
المحاكمة أمام المحكمة   من  49و 48بؤرة اهتمام يومي   فن

ي ليمية العليا لكوبلنتس.  إلقا
ولكن   . نما بشكل مراوغإسئلة بشكل واضح و أل عىل ا ولم يجبعىل الشاهد القلق  ا البداية بد فن

ة أكتر  وظهرت عليهبمرور الوقت تحىل الشاهد بالهدوء   . الخت 
 
 بأقواله أن الشاهد ملم جيد  اإلدالءاتضح منذ بداية  

ً
الشاهد أنه عمل   وقد قال بمعلومات حول تنظيم المخابرات العامة.   ا

 عا 30لمدة  
ً
ي   ما
ي المخابرات العامة  فن

ي فروع مختلفة. عندما بدأت المظاهرات   فن
ضد النظام السوري حتر   2011عام  فن

ي وانشقاقه 
ي لجوئه إىل ألمانيا عمل الشاهد   النهاية فن

وقد  فرع الخطيب للتعذيب مألوف بالنسبة له.  ولذلك فإنرة اإلدا فن
 ضالقضاة أيو  أسئلة القاضيات ركزت

ً
القرار الذين أداروا فرع   أصحابعىل هذه المعلومات من الداخل. وذكر الشاهد ا

ي الخطيب  
ي . مدير قسم التحقيقات أنور رضافة إىل العقيد اإل وهم اللواء توفيق يونس مدير الفرع. ب  2012و  2011 فن

  فن
 رع وكانت وظيفته هي الحصول عىل المعلومات "بأي وسيلة ممكنة". أما بالنسبة للقرارات المهمة الف

 
عتقال الجماعي  اال  مثال

وهو من أبناء الطائفة   طالب حسن". أما األسدها. وقد وصفه الشاهد بأنه "منفذ تعليمات اذختاب  حافظ مخلوففقد قام 
ي  أنور ر. فقد ساعد العلوية، 

لم    األسد ة جلسات التحقيق. وأحد النقاط المهمة بالنسبة للشاهد كانت أن نظام تنظيم وإدار  فن
ي  نتماءفاال  ر. الثورة عىل أقص تقدي اندالعمنذ إال بأبناء الطائفة العلوية يثق 

 شخص مهم للغاية بالنسبة للنظام. لالديتن
  

. ووصف الشاهد أن فروع  -ع عميق عليهال طاوالذي لديه  -بعدها تحدث الشاهد عن جهاز إدارة المخابرات العامة

ي دارة بتسجيلها بشكل رقمي وحفظها  إل ادارة وعليه قامت اإل خرى كانت ترسل مستندات إىل اآل المخابرات العامة 
قواعد   فن

ي أوضح الشاهد احدى التعليمات المعتادة  و . ت وفاةوبحاال اختصت العديد من المستندات بالتعذيب  البيانات
جلسات  فن

ي التحقيق؛ إذا كتب المدير  
احات للحصول عىل مزيد من المعلومات " يعتن ذلك أن هذا أمر بتعذيب   فن التعليمات " اقتر

ن بالمخابرات العامة ذلك. أو المعتقلة المعتقل ازداد   2011مارس  / ومنذ آذار . وبحسب قول الشاهد يعرف جميع العاملي 
ي قد وقع عليها  251أنه رأى تعليمات بالتعذيب من فرع   وأضاف الشاهد عدد هذه التعليمات. 

 .أنور ربشكل متكرر والتر
 

ي هذا السجل تم تقيد أسماء  إل باإلضافة إىل ذلك أرسلت فروع المخابرات العامة ما يسم بسجل الموت إىل ا
دارة وفن

. الت و المعتق ن ن المتوفي  . و إل ااستلمت المعتقلي  ات من الموبر ي ُيذكر   ال دارة كل يوم عدة قوائم عليها أسماء العشر
العادة   فن

  وفاة. سبب ال
 

: فقد تم التحقيق معه من قبل لإل وبشكل مثت   ي بعدما رفض أن يشارك   أنور ر. عجاب وصف الشاهد خوفه الشخصي
  فض فن

ة وتعرض للتعذيب. وقال الشاهد أنه ختم إرساله إىل السجن عو  وقمع المظاهرات ة زمنية قصت 
  سنوات  اللدة مرات لفتر

ء بداخلنا" ي
 وأن خوفه من النظام السوري مازال موجود  الثورة "انكش كل سر

ً
ي وهو   ا

  . ألمانيا  فن
 
ته. فقد  بأقواله نبه الشاهد عدة مرات عىل أن ظهوره أمام المحكمة يمكن أن يؤدي إىل تبعات سيئة لعائل اإلدالء  اللخ

ي بأقواله   اإلدالءمن عائلته أن يحدوه عن  لبوا تعرضت عائلته بالفعل للتهديد من أتباع النظام الذين ط
كوبلنتس. وقد شعر    فن

قرت القاضية الرئيسة أمته الشخصية. ال ظهر الشاهد قلقه حتر عىل سأأصدقائه ب "انتقام النظام" و و  العديد من صديقاته
 ترى مفبصعوبة الموقف ولكنها لم  

ً
امات الشهود.  را ن المرافعة أن يدىل   خالل القاضية منه عدة مرات  ولذلك طالبتمن التر

  . وكاملةبشهادة صادقة 
 
ي و
، اليوم الخمسون من المحاكمة وصل تهديد وباء كورونا  / األولكانون   3صباح يوم  فن الذي   األمر ىل المحاكمة، إ ديسمت 

ن أل ستماع اال غاء جلسة إلسبب ب ن حسب جدول المحكمة، وذلك حد المدعيي  كي 
ن أحد أعضاء هيئة المحكمة وجب  ألالمشتر

، ومن غت  الواضح متر ستتابع الجلسة وكيف سيؤثر ذلك عىل مسار القضيةيبفر عليه أن   .بالعزل الصجي
 

ي 26  / . 25، 47و  46 ان يومالمحاكمة الخطيب، 
ين الثائ  : يقوم أحد الناجي   من فرع الخطيب  2020. نوفمب  / تشر

   أنور ر. بالتعرف عىل 
 

ن   ي أدىل شاهد تم اعتقاله مرتي 
ي فرع الخطيب بأقواله    فن

  لكوبلنتس   من قضية سوريا أمام المحكمة اإلقليمية العليا   46اليوم    فن
ي وطلبت محاميته  
له بأن ال يكشف عن هويته وبأن يغطي   فن المحكمة  المرافعة أن تسمح   وجهه جزئي  بداية 

ً
  اإلدالء خالل    ا



ي ما زالت تقيم  
ي بأقواله. وذلك ألن الشاهد قلق عىل عائلته التر

عىل الطلب ألن أقوال الشاهد يمكن    ووافقت المحكمةسوريا.    فن
   أن تعرض عائلته للخطر. 

 
ي بعدها بدأ الشاهد باإلدالء بأقواله: حىك الشاهد عن أول مرة تعرض فيها لالعتقال وكانت  
بالقرب من    2011آذار/مارس    فن

ي وذلك ألنه شارك    دمشق
ستقبل  و مظاهرة ضد نظام األسد.    فن

ُ
ب القاس تم نقله إىل فرع الخطيب وهناك ا بعد أن تعرض للرصن

حيب" ي كنها معتادة  سيئة السمعة ول  بما يسم " حفلة التر
ب بعصاة خشبية   فن سجون المخابرات العامة السورية. وهناك رصنُ

ي 
ن    فن ة مؤقتة وجهه وأدى ذلك إىل عدم قدرته عىل الرؤية بأحد العيني  ي وفقدانه عدة أسنان. باإلضافة إىل كشعدة ضلوع لفتر

  فن
 الصدر مما صعب عليه التنفس. 

 
حرصن الشاهد إىل زنزانة جماعية خانقة  

ُ
 . والحقتلئة بأكملها ممو وبعدها أ

ً
ن الذي    ا دبر إرسال الشاهد إىل  فحصه أحد المسعفي 

ي المش 
مما جعل مرضن آخرين يبصقوا عليه. وبالرغم    عال    من الذين صاحبوه بإهانته بصوت  . وعند وصوله هناك قام رجال األ فن

ي من  من قيام أحد األطباء بإعطائه وصفة طبية، قام أحد رجال األ 
حرصن الشاهد إىل  الطريق إىل السج  فن

ُ
ن بتقطيعها. وبعدها أ

ن ولكنه استطاع من خالل فتحة رؤية ما يحدث حوله. اتهمه الضابط الذي قام بالتحقيق معه   التحقيق وهو معصوب العيني 
به عدة مرات   ي بأنه ينتم إىل جماعة إرهابية. ورد الشاهد بشكل ساخر عىل هذا االتهام، مما جعل الضابط يرصن
يركله  و وجهه   فن

ي ركبتيه بقوه  ب
، إىل    كان  بطنه. وسألته القاضية إذا   فن ن  أنور ر. بإمكانه التعرف عىل هذه الضابط وأشار الشاهد إىل دكة المتهمي 

ن صفوف الحضور أنور ر. واستقبل   . االتهام بتعابت  وجه جامدة. وهنا جرت وشوشة بي 
 

ف بمشاركته    - وقال الشاهد أنه تم التحقيق معه ثالث مرات خالل اعتقاله األول وتعرض للتعذيب ي وأنه اعتر
المظاهرت    فن

ي فقط  
ه أحدهم عىل التوقيع عىل أنه لن يشارك  الخر  آ  فن ي تحقيق. وأجت 

أي احتجاجات آخرى. وبعد حواىل أسبوع من اعتقاله   فن
 تم إخالء سبيله.  

ي بعدها بعام  
  من وتم إحضاره إىل فرع الخطيب. خرى من قبل قوات األ أتعرض الشاهد لالعتقال مرة    2012رس  ما- آذار  فن

حيب" القاسية وتحقيقات بدون رحمة ومعايت  نظافة سيئة. فالزنزانة التر قصن فيها   وهناك انتظرته مرة آخرى "حفلة التر
   350الشاهد طوال اليوم والنهار مع  

 
 أخر   معتقال

ً
ي كانت مغلقة من جميع النواج وفقط من خالل فتحة    ا

ن  الباب    فن كان األكسجي 
وامتألت   شديدة  بشعة  التعذيب  عن  الناتجة  ن  المعتقلي  جروح  التهبت  إليها.  ي يدخل 
بالصدأ  فن الحاالت  ي و بعض 

بعض    فن
ن مع ن المصابي  ي ه  األوقات اجتاحت الديدان الزنزانة. ولدى الشاهد ذاكرة معينة عن أحد المعتقلي 

الزنزانة والذي مات بعد    فن
ي عدة أسابيع طويلة من اآلآلم الناتجة من إصابته  
ي الزنزانة. وطلب زمالئه    فن

له رعاية صحية   ا السجن من الحرس أن يوفرو   فن
 ولكن بدون جدوى. وبد 
 
كوه هناك    ال ن بأن يضعوا المصاب بجانب المرحاض المتسخ وأن يتر من ذلك أمر الحراس المعتقلي 

 ليموت.  
ي وصف الشاهد كيف أن زمالئه 
ن    –ظروف الحبس هذه  المعتقل ُجنوا من    فن أنه رأي  و   -بدون نوم و الوقوف لعدة أيام، مصابي 

ن معه   المعتقلي  للتعذيب عىل  ة  ي آثار كبت 
مجد  فن ب  للرصن الشاهد  تعرض  أسابيع  وبعد عدة   الزنزانة. 

ً
ن    دا قبل ضابطي  ي من 

  فن
ي وبعدها وضعوه    المخابرات العامة

ي مة. وبعد عدة أيام تم التحقيق معه مرة آخرى  غرفة مظل  فن
فرع الخطيب. ومن ثم تم    فن

 نقله إىل سجن آخر تابع للمخابرات العامة. 
 

ء المحزن   ي
ات و وكان السر  للحارصن

ً
ة اعتقاله.  جدا ين هو وصف الشاهد ألفكار االنتحار القاسية التر تكونت خالل فتر الحارصن

إال   الجسدية  د صحته  أقواله أن يستر الرجل استطاع بحد  يعابن حتر اآلن من اضطرابات  أوبالرغم من أن  ي نه 
  النوم ومن   فن

 الذكريات الصادمة. الجزء المهم ج
ً
ن ثمانية صور   أنور ر. عىل المتهم الرئيس  للمحاكمة هو أن الشاهد استطاع التعرف    دا   من بي 

ي ُعرضت عليه 
طة الجنائية االتحادية.  فن  أحد جلسات االستماع السابقة من قبل مصلحة الشر

 
ي سأله الدفاع  
ي من المرافعة عن جلسة االستماع ألقواله    اليوم التاىلي   فن

 فرنسا بحجة أنه ُعرض عليه هناك الثمان صور    فن
ً
  أيضا

ي وطلب الدفاع أن يحدد الشاهد بوضوح اذا ما استطاع  
ن هذه الصور ولم يكن الشاهد    أنور ر. ذلك الوقت التعرف عىل    فن بي 

 متأك
ً
طة الفرنسية استلمت صور و  لكن النائباتو .  دا بعد جلسة االستماع مع   أنور ر. النواب العامون قد أبلغوا من قبل أن الشر
    الشاهد. 

 



ن  و   المدعيات  طرح ممثىلي  ي  المدعي 
ي بضعة أسئلة عن االعتقال األول  بالحق المدبن

 فرع الخطيب وتحديد  فن
ً
بخصوص وصف    ا

  نور ر. تفاصيل جلسة االستماع األوىل حتر يتم مقارنتها مع أقوال أ
 

تابع المحاكمة 
ُ
ي ست

 2020من كانون األول/ ديسمت    1يوم  فن

 

ي  . 19، 45محاكمة الخطيب، يوم 
ين الثائ  ي : تتحدث شاهدة عيان عن العنف الجنسي 2020  نوفمبر / تشر

 
السجون   ف

 السورية. 

ي حدى الناجيات والمدعية إكانت أقوال 
ي   بالحق المدبن

  من المرافعة أمام المحكمة اإلقليمية العليا  45بؤرة اهتمام يوم   فن

ي . عملت الشاهدة كمعلمة رياضيات وتم اعتقالها خمس مرات من قبل النظام. ولكوبلنتس
هذا اليوم ركزت المحاكمة   فن

. وبمصاحبة دعم محامي 
ن ي للحقوق الدستورية وحقوق باألخص عىل أول اعتقالي  ممثلها  باتريك كروكر اإلنسان المركز األورب 

ي 
 استطاعت الشاهدة أن تدىل بأقوال عن هذه االعتقاالت بشكل واضح وهادئ ومستفيض.  ،المحاكمة فن

ي تعرضت الشاهدة لالعتقال ألول مرة 
/نوفمت    فن ي

ين الثابن ي  2011تشر
كيف    وبعض المتظاهراتدمشق عندما شاهدت هي  فن

ب أحد رجال اآلمن شاب صغت   ي  رصن
ها . وأرادوا مساعدتهالعمر   فن طة وهناك   وبعدها أحرصن طة إىل أحد مركز الشر رجال الشر

 جميع آلخريات عىل األرض وتعرضن  كان يجب عليها أن ترقد مع المعتقالت الستة ا
ً
ب    ا ات  بعدها تم نقلها إىل أحد هيئو للرصن

، وبعد ثالثة أيام أفرج أحد القضاة عنها.   ي
 األمن الجنابئ

ي 
ي حدث االعتقال الثابن

اير  فن ي . كانت الشاهدة  2012شباط/فت 
ض   فن ي كان من المفتر

شقتها وكانت تفرز بعض األدوية التر

 موظ 20وحينها اقتحم غرفتها حواىلي   حمصإرسالها إىل  
ً
ي ختيها وأخيها  أالشاهدة و تم اعتقال و من المخابرات العامة. فا

فرع   فن

الخطيب. وهناك تم استجوابها لمدة ثالثة أيام. وقام شخصان باستجوابها عن األسئلة واحتمالية انتمائها ألحد الحركات  

ي السياسية. و
 يو   21التابع إىل المخابرات العامة وهناك قضت   285اليوم الثالث تم احضارها إىل فرع  فن

ً
 . ما

ي صفت الشاهدة كيف كانت تسمع باستمرار بشكل واثق ومستفيض و 
ن رصاخ الشباب وكيف رأت أجسامهم    فن كال الفرعي 

ي الهزيلة ملقاة عىل األرض 
ي الممر. و فن

ب   285فرع  فن ي قام فيها حراس السجن برصن
حيب" التر شهدت عىل "حفالت التر

ن الجد  ب رؤ و  د المعتقالت والمعتقلي  ي سهم  و ركلهم ورصن
ي الحائط. لم ترى الشاهدة جثث   فن

ي الزنازين وال  فن
الممرات ولكنها   فن

ن  ي استطاعت مرة واحدة أن ترى من خالل نافذة زنزانتها كيف حمل أربعة موظفي 
ي الفرع جسد ملفوف   فن

وكان   -لحاف  فن

 كان هز و هناك عالمات واضحة للتعذيب عىل هذا الجسد 
 
 . ومن خالل نافذة زنزانتها استطاعت مرة واحدة أييال

ً
أن ترى   ضا

ي كيف احتشد موظفون مسلحون 
ضت الشاهدة انهم قاموا بقمع المظاهرات.   فن الفرع. وافتر  

ي لكن و بحسب أقوال الشاهدة فىهي لم تتعرض شخصًيا للتعذيب. و 
طريقها من وإىل جلسات التحقيق والحمام قام الحراس   فن

ب  ها بيديهم أو  ي  بواسطة عصاة غليظة. وكانت النظافة والعناية الصحية  برصن
صحيح أنهم أعطوها مرة  و فرع الخطيب سيئة.  فن

 حبوب مسكنة لأللم عندما طلبت ذلك ولكنهم رفضوا أن يعطوها فوط صحية خالل دورتها الشهرية. 

تها العديد من المعتقالت اآلخريات عن العنف الجنسي  ي باإلضافة إىل ذلك أخت 
تم    251إىل فرع  وعند وصولها السجون.  فن

ن  وعندما خلعتألحمر االهالل  فحصها من قبل ممرضة  ي مالبسها بالكامل حاول أحد العاملي 
السجن دخول الغرفة.  فن

حراس فرع   وكان أحد ولكنه رأها عارية عىل الرغم من ذلك.  -بقولها أن الشاهدة " لديها الدورة الشهرية"  وأوقفته الممرضة

 ويلتصق بها و   251
ً
ا ب منها كثت 

ها إىل التحقيق يقتر عدة مرات.   ثديها. وتكررت الحادثةويلمس  الذي كان يحرصن  

ي كانت اإلهانات المختلفة حتر اإلهانات ذي الطبيعة الجنسية عىل األجندة اليومية 
ة   فن الفرع. تتذكر الشاهدة أنه طوال فتر

عتت بأسماء مهينة مث
ُ
دع باسمها ولكن ن

ُ
ل "عاهرة". باإلضافة إىل ذلك تحدثت الشاهدة عن التهديدات  اعتقالها لم ت

 باالغتصاب التر تلقتها أي
ً
 ورد . وأخيها أمام أختاها  ضا

ً
ت  سؤال القاضية الرئيسة أكدت الشاهدة أنها أخذت هذه التهديدا  عىل ا

يصيبها أو يصيب أفراد عائلتها سوء من جديد.   وخافت أنعىل محمل الجدية   



*  بناء  و  ن ي عىل أقوال الشاهدة قدم ممثىلي المدعيات والمدعي 
يكان للمركز األور يالمحام بالحق المدبن ي للحقوق  وان الشر ب 

ن شارمرو باتريك كروكر ، ECCHR اإلنسانالدستورية وحقوق  ي  ومدع   ةمدعي ثمانيةباسم  سباستي 
 طلبالحق المدبن

ً
بعدم    با

ي كما تم التعامل معها حتر اآلن. بل  
عتبار العنف بامعاملة حوادث العنف الجنسي كحوادث فردية بحسب القانون األلمابن

  الجنسي جز 
ً
ي ُيتهم فيها اإلنسانمن الجرائم ضد ءا

وا جزًءا من  أنور ر. ية والتر   فاالغتصاب وكل أنواع العنف الجنسي يعتت 

المحاميان   أكد قد و والممنهج عىل الشعب السوري ويتم استخدامهم بشكل موجه بهدف القمع. النطاق  عالواسالهجوم 

ي ثبتت هذه الجرائم ومواضع آخرى عديدة أعىل قولهما باإلشارة إىل مرافعات سابقة 
ها للرأ فن   العام يملف الخطيب تم نشر

 ثبات.  إتقارير منظمات دولية وطالبا بقراءة هذه التقارير كأدلة  دعم المحاميان حجتهما بواسطةباإلضافة إىل ذلك 

"أحد أفظع     بالعنف الجنسي الذي وصفاه ب  محتمل التهام جديد ر.  وتحضت  أنوروطالب المحاميان بتحديث االتهام 

*قمع الناجيات هذه الجرائم بشكل واعي ل وتم ارتكابالعواقب الوخيمة   اتالجرائم ذ ن "وأنىه المحاميان أقوالهما  والناجي 

بأن موكالتهما وموكليهما يجمعهم "األمل أن األشخاص الذين اختاروا الطريق الصعب وكشوا الصمت سيسمع مجلس  

ب  وخالل قراءة  “. القضاء لهم ي رأسه عدة مرات أنور ر. الطلب رصن
ن دفاع اليديه. أما عن   فن ي اآلخرين   والمشاركات والمشاركي 

  فن

صوص الطلب.  قد امتنعوا عن أخذ موقف بخ القضية ف  

تابع المحاكمة يوم 
ُ
/نوفمت    25ست ي

ين الثابن  2020تشر

 

ي  .  18  / . 17،  44و   43يوم  المحاكمة الخطيب،  
ين الثائ  كرستوفر   -غب  ربحية: رئيس تحريات منظمة  2020نوفمبر / تشر

 يدىلي بأقواله.   - إنجل

ي 
 فن
ً
وس الكورونا أكتر رصامةتقليل اأصبحت إجراءات كوبلنتس محاكمة  أيضا ، فعىل زائرات وزائري المحكمة اآلن أن نتشار فت 

ي صبح الطابور أمام المحكمة  أهكذا  و يملؤا استمارة تسجيل ويظهروها عند دخولهم.  
من محاكمة الخطيب    44و  43يومي    فن

ي أطول  
ي لتحريات  رئيس ا  كرستوفر إنجلنفس الوقت الذي جرى فيه االستماع إىل أقوال الشاهد    فن

لجنة العدالة والمسائلة    فن

ي   )CIJA(الدولية
ن عن الجرائم كوبلنتس  فن ي . ومن يهتم بمتابعة ومحاسبة المسؤولي 

وهي منظمة خاصة    )CIJA(سوريا يعرف    فن

اء  تقوم بتجميع أدلة لدعم التحريات الق ة طويلة يناقش خت  ي الدوىلي ما  و انونية. ومنذ فتر
ات القانون الجنابئ ذا كانت هذه  إخبت 

ي األدلة صالحة لالستخدام  
ي المحاكمة بالفعل أم ال. واليوم    فن

تم عرض األدلة ألول مرة بشكل مفصل أمام الرأي    كوبلنتس  فن

 العام ولذلك أيض
ً
ون أقوال    ا قب شديد. وقد قامت المنظمة الغت  الهادفة للرب  ح االستقصائية منذ عام    إنجلانتظر الكثت  بتر

 وإرسال حواىلي  و بجميع    إنجلبحسب قول    2012
ن صفحة لوثائق أصلية تابعة للمخابرات العامة السورية    800.000تأمي 

ي هو رئيس التحريات    إنجلوالجيش إىل خارج سوريا. و
المحلية المختصة بالمالحقة    اللجنة ومسؤول عن التعاون مع المصالح  فن

ي القانونية و
 هذا السياق تعاون أيض  فن

ً
ي  المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائيةمع ا

 قضية الخطيب.  فن

ي و
ن وضبط الوثائق وبعدها تحدث  إنجلالبداية وصف    فن عن معلوماته عن    طريقة عمل مؤسسته وباألخص ما يتعلق بتأمي 

ي ضطرابات  قمع المظاهرات واال ة عن  األساسية والهيئات المسؤولالهيكليات  
. وبرهن عىل أقواله بواسطة  2012و  2011عامي    فن

ي تم تجميعها من قبل لجنة العدالة والمسائلة الدوليةئوثا
 . فمق تابعة للمخابرات العامة السورية التر

 
ي   ثال
آب/أغسطس    5يوم    فن

ي    2011
طة تضمنت عدة أشياء منها ذكر مجموعات من األشخاص التر تم إعطاء تعليمات إىل مراكز المخابرات ومراكز الشر

طة. وهم أشخاص يمولون المظاهرات ماد  ن عليهم ضمن عمل المخابرات والشر كت 
  يجب التر

ً
أو يدعون إليها أو أشخاص من  يا

ة أقس بشكل  ع الخارجاتصال مالمعارضة أو أشخاص لهم   ي الوثائق الصادرة من قبل جهات عالية المستوى صارت النت 
. وفن

ي وصار واض   تدريج 
ً
أكتر وأكتر أنه يجب التعامل مع المظاهرات بالعنف. وأوضح الشاهد بواسطة تقارير داخلية من قبل حا

الحكومة إىل ح التعليمات من أعىل سلطة عىل مستوى  التنفيذمؤسسات مختلفة طريقة ست   ن   م  -ت 
 
عن طريق محارصن    ثال

ي من ناحية 
ن والتر  خرى عادت أاالستماع إىل المعتقالت والمعتقلي 

ً
إىل السلطات العليا وأدت إىل وضع أشخاص آخرين   مجددا

  تحت المالحقة. 
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وثائق   أن  عىل  اآلخرى  األدلة  بعض  الدوليةتؤكد  والمسائلة  العدالة  العدالة    )CIJA(لجنة  لجنة  أجرت  وبالمجمل  أصلية. 

ي سم  شاهدة وشاهد تم ذكرهم باال   16مع    محادثات  )CIJA(والمسائلة الدولية
ي تم تجميعها من قبل لجنة العدالة   فن

الوثائق التر

ي . هناك باإلضافة إىل ذلك وصف لظروف الوفاة ألربعة أشخاص تم التعرف عليهم  )CIJA (والمسائلة الدولية
 صور قيرص.   فن

المشاركون   ي وعندما كان 
الم  فن ائح  الشر إىل  بانتباه  ينظرون  بالوثائق  المحاكمة  األوىل  بالدرجة  ن  مهتمي  المتهمان  عروضة كان 

ي قدمها 
ت من قبل   إنجلاألصلية باللغة العربية. بعض الوثائق التر شر

ُ
ي كانت قد ن

ي محاكمة  فن
 الواليات المتحدة األمريكية.   فن

ي و
يحة    فن ن بعرض البلد بأكمله  إنجلخرى عرض  أشر ي حضار الكثت  منهم من مناطق عدة  إتم    -كيف تم نقل المعتقلي 

يا  سور   فن

 خرى. هذا يحدث غالبأإىل دمشق ونقل بعضهم إىل مدن  
ً
ي   ا
حالة تقدير المخابرات العامة أحد األشخاص كشخص مهم أو   فن

ح  أقيم من   ي وصفها الشاهدات والشهود* أمام  أن الجرائم ووسائل التعذي  إنجلجل الحصول عىل المعلومات. وشر
لجنة  ب التر

ي كانت متشابهه    )CIJA(العدالة والمسائلة الدولية
ي كل األماكن    فن

التعذيب. واستنتج من   سوريا، وهذه إشارة عىل منهجية  فن

ي لجرائم ضد  
ية ألن النظام قابل االنتفاضات بتعذيب ممنهج وواسع  اإلنسانذلك أن هذه الجرائم تقابل معايت  النموذج القانوبن

 النطاق وبعنف واعتقاالت.  

احة الغداء تحدث   ن للمخابرات العامة. فرع    285و  251عن فرعي    إنجلبعد استر تص أما عن  هو فرع رئيسي مخ  285التابعي 

الشاهد عدة مرات عن    والقضاةل عن دمشق والمناطق الريفية المجاورة. وسألت القاضيات  ؤو الخطيب فهو مس   251فرع  

ن  ح  و لم يمكن التعرف عىل ذلك بوضوح.    إنجلولكن بحسب أقوال    - معلوماته عن اختصاص كل فرع بأي نوع من المعتقلي  شر

ن الشاهد أن القسم الفرع   ة. وكان    251فرع  التابع إىل    أربعي  مدير القسم حافظ مخلوف  كان ذا سمعة سيئة واستقاللية كبت 

ن ماتوا   ي وهو قريب عائلة الرئيس األسد. وقد ذكر حارس أمن القسم أمام أحد الشهود أن العديد من المعتقالت والمعتقلي 
  فن

   فرع الخطيب بسبب التعذيب وظروف الحبس. 

لفرع التحريات المركزي للمخابرات    أنور ر. أدلة عىل قيادة    )CIJA(لمسائلة الدوليةلجنة العدالة واباإلضافة إىل ذلك وجدت  

ي   251( لبضعة أشهر بعد رحيله عن فرع  285العامة السورية )فرع  
وأثبت عىل هذا بواسطة وثائق تظهر دخول    2012صيف    فن

. وباإلضافة إىل ذلك بحوزة   ن ثالثة تقارير تحريات تثبت    )CIJA(محارصن التحقيق أو معلومات من أو عن المعتقالت والمعتقلي 

كان رئيس ما يسم باللجنة المركزية للتحقيقات. وذكر أحد هذه التقارير أحد األشخاص الذين تم استجوابهم والذي  أنور ر.  أن  

معه    الح  )CIJA(تحدثت 
ً
و قا و .  الحبس  ظروف  التقرير  محتوى  التعذيب  ولكن  -واالتهاماتالتحريات  تضمن  تظهر  لم 

ي   )CIJA(واالنتهاكات التر وصفها الشاهد أمام  
ن متابعي القضية عن    التقرير.   فن هذه الجرائم  أسباب عدم محاكمة  ودار التساؤل بي 

 ؟  كوبلنتس أمام محكمة

ي و
ن والمشاركات والمشاركاستجوبت دائرة القضاء اليوم التاىل  فن ي   ي 

ي المحاكمة الشاهد. ودار االستجواب  فن
المقام األول حول   فن

المدعي العام االتحادي بخصوص    مع  )CIJA(المعلومات التر شاركتها    إنجل  وضحهنا  و   )CIJA(مموىلي  و نشأة وطريقة عمل  

ن أن يعرفوا ما الذي  و المحاكمة الجارية   . باإلضافة إىل ذلك أراد دفاع المتهمي  عن عصيان األوامر والعواقب    )CIJA(عرفه  تمتر

ن الممكنة بالنسبة إىل العام ي لي 
أن النظام بعث رسائل واضحة بال شك: من ال ينفذ   إنجلوصف  المخابرات العامة السورية.   فن

ي أوامر التنفيذ أنفسهم هدأوامر قمع المظاهرات المعارضة بشكل صحيح، يجب اإل 
 بالغ عنه وهكذا يصت  رافصن

ً
 محتمل.    فا

 لفصل   مهم: وهو أن مجلس القضاء يخطط  بعد انتهاء الشاهد من أقواله أشارت هيئة القضاة إىل تفصيل تنظيمي 
ً
  قضية حاليا

اير  17من    ابتداء    إياد أ.  . وأر   2021. شباط/ فت  ي
اير الحكم    /   شباط  24دت المحكمة أن تعلن يوم  اواالستماع إىل القرار النهابئ فت 

. ولكن سيكون حكم مع التحفظ ألن أشياء غت  متوقعة ي
ي يمكن أن تحدث  النهابئ

ة مثل هذه القضية  فن ي باألخص  -قضايا كبت 
  فن

ي يمكن أن تؤثر عىل الخطة الزمنية.  و  -وقت انتشار الكورونا
 التر

/يناير   باإلضافة إىل ذلك ابتداء   ي
ي لن تنعقد المحاكمة    2021من كانون الثابن

ة التابعة للمحكمة اإلقليمية    فن قاعة المحكمة الكبت 

ي ولكنها ستنعقد 
ي قاعة آخرى    فن

ن لسع ت يتم إعادة بناء هذه القاعة اآلن لتو اإلقليمية العليا.  المحكمة فن ي لمشاركات والمشاركي 
  فن

ي هذا  و المرافعة مع المحافظة عىل قواعد التباعد.  
  يعتن

ً
ي . أما  أنه سيتوفر أماكن أقل بكثت  للحضور أيضا

  األيام المهمة ج  فن
ً
مثل  دا

ي  128يوم النطق بالحكم يمكن االنتقال مرة آخرى إىل قاعة 
 المحكمة اإلقليمية.   فن
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ين األول نوفمبر . 4. / 3، 42يوم و  41يوم المحاكمة الخطيب،  رأيه   غوتشيلد ماركوسدكتور : يعىط الخبب  2020 / تشر

 عن صور قيرص

ي العليا اإلقليمية انشغلت المحكمة 
ي   كوبلنتس  فن

ي مثل ما فعلت   41اليوم  فن
ي بالنظر  األسبوع السابق فن

صور قيرص. تم دعوة   فن

عي منذ عام  ماركوس غوتشيلددكتور 
بفحص    2017)جامعة كولونيا( كخبت  ليقوم بتقديم فحوصاته. فقد قام الطبيب الشر

ي وصل عددها و كل صورة من صور قيرص عىل حدى 
ي التر

ن  26.938المجمل إىل  فن ي صورة للمتوفي 
المعتقالت السورية.  فن

 وقد قام بهذا الفحص سو 
ً
 له. وقد انتىه هذاالفحص الذي استغرق عدة أعوام منذ بعضة أسابيع فقط.   مع زميل    يا

ي عابن منها األفراد   غوتشيلدقدم 
ح مفصل أمام المحكمة. فقد وصف حتر أصغر التفاصيل عن اإلصابات التر ي شر

صور  فن

ح   وفققيرص   كتقييمه. كما شر
ً
تؤكد هذه اإلصابات عىل أقوال الشاهدات والشهود حتر اآلن. ولكل نوع من  يف  أيضا

ظهرت الصور قسوة الجرائم. وبالرغم من أن الخبت  عرض  أاإلصابات والتعذيب عرض الخبت  العديد من األمثلة من الصور و 

ي الصور بشكل رزين، سيطر عىل األجواء 
ء بالتوتر. ومع كل صورة عرضها الخبت  ازدادت األجواء كآبة   فن المحاكمة هدوء مىلي

ات نظرهم بعيدبو  ين والحارصن اب نهاية المرافعة. وجه العديد من الحارصن  اقتر
ً
عن الصور المعروضة، فمشاهدة هذه الصور   ا

 القاسية كان مثت  
ً
 لإلضطراب لدرجة يصعب تحملها.  ا

ي 
طة األلمانية االتحادية فن وقد أظهر    بداية أقواله ركز الخبت  عىل الفحص البرصي للصور والذي قام بعمله بطلب من الشر

ن أنهما قد رأيا  و لإلصابات يسهل التعرف عليها، فقد حدث أكتر من مرة أنه هو   منهجية واضحة غوتشيلد زميلته كانا مقتنعي 

ة.  صورة من قبل بالرغم من أنهم لم يروها و  كانت اإلصابات متشابهه لهذه  هذا ألن الصورة تشابه صور آخرى بدرجة كبت 

 الدرجة. 

عي 
ي ؛ فقد استطاع أن يثبت بشكل مؤكد  هاالحصائيات الناتجة عن بحث وقد عرض الطبيب الشر

بالمائة من الحاالت  88,6 فن

ي أن الشخص الظاهر 
ي  فن الصورة متو فن

 مه أيضيالحاالت وفق تقي وكانت بافر
ً
ولكن لم يظهر عليهم عالمات مؤكدة   اةمتوف ا

ن بشكل  ن بالمالبس أو متسخي  ي مغطيي 
ي  وازرقاق الجثة وال آثار تعفن وهذا ألنهم كانوا بشكل جزبئ ِ

للموت مثل الَصَمٌل الَموبر

ن إصابات سابقة  . وعالوة عىل ذلك كان لدى الكثت  من المتوفي  ي كبت 
بسبب تأثت  تعذيب بدون أدوات  معظم الحاالت فن

 أفراد حادة. باإلضافة إىل ذلك أظهرت العديد من الصور 
ً
عي   ا

ن لدرجة أن الطبيب الشر ي تفوق -مشوهي 
ته التر برغم خت 

ن عا  األربعي 
ً
لعنف عن  اضطر أن يقوم ببحث عن كل إصابة عىل حدى. وقد استدل عىل أن الكثت  من األجسام تعرضت  -ما

ي ظهرت بعض الجثث آثار خنق وحواىلي نصف األشخاص الظاهرين  طريق أدوات حادة وأ
بالكامل وعىل  عراة الصور كانوا  فن

 رأي الخبت  فقد تم نزع المالبس الداخلية خصو 
ً
 يجد الخبت  تعليلم لغرض الصور ولكن   صا

 
   لذلك.  ال

ي 
ي ألقواله قارن  فن

عي وباألخص األقوال والنتائج المتعلقة   غوتشيلدالجزء الثابن
أقوال الشاهدات والشهود مع نتائج الطب الشر

ي قام بها.  
عي التر

* توافق بشكل كبت  فحوصات الطب الشر ن قد  و بفرع الخطيب. ونتيجته هي أن وصف الناجيات والناجي 

ي تنوع التعذيب  
ب والحرق واقتالع األظافر  فن جت  و المعتقالت السورية من الرصن

ُ
ات  اأ لكثت  من الضحايا عىل الوقوف لفتر

ي طويلة وقد استطاع الخبت  معرفة ذلك عن طريق األورام الموجودة 
. و  فن ن  خت  أالساقي 

ً
أنه يظن أن من المرجح   غوتشيلدقال   ا

 ج
ً
ي ن الوفاة أ دا

 وهذا أي تم تركهم ليالقوا حتفهم  العديد من الحاالت تمت عن طريق اإلعدام أو  فن
ً
يتوافق مع أقوال   ضا

ن   . الناجيات والناجي 

ي و
ح  فن ي  إىل أى حد يمكن االستدالل من صور قيرص عىل معايت  النظافة والرعايةغوتشيلدالجزء الثالث من تقريره شر

  فن

ي المعتقالت السورية وباألخص  
ي فرع الخطيب. وقد أدىل العديد من الشاهدات والشهود   فن

المكتب   من تقرير مرحىلي  فن

طة   اإلتحادي  للشر
 
 أن الزنزانات كانت غالب الجنائية مثال

ً
أن يؤكد عىل صحة أقوال   غوتشيلدممتلئة بشكل كامل. واستطاع  ا

ي عن اإلصابة بالطفيالت والتر تشت  عىل قلة النظافة  الشهود الشاهدات و 
أما بخصوص الغذاء والعناية  فروع السجن.   فن



وال المختلفة. فبحسب األقوال تلفر بعض األفراد تغذية  الصحية فلم تظهر الصور رؤية واضحة ولكنها بهذا عكست األق 

مدت جروحهم ذلك عابن البعض من نقص الغذاء   وعىل عكسرعاية صحية  والبعض تلقوا كافية 
ُ
فقط بقصاصات   ووض

 قماش متسخة. 

ي وإهمال  الخبت  أنه يمكن االستدالل من ملفات قيرص عىل وجود تعذيب ممنهج  وباختصار أفاد 
وقد  ية. السجون السور  فن

مع   والشهود تتوافق أن معظم أقوال الشاهدات  غوتشيلدإىل ذلك أكد  ذلك. باإلضافةكل نتائج فحوصاته عىل    أشارت

ي تعطيها الصور. 
 المعلومات التر

ي و
ة ذاتية  اليوم  فن قراءة بيان رسمي صادر عن جهاز االستخبارات   وبعدها تمتالتاىلي للمحاكمة تم مناقشة ترجمة ملف ست 

 . العامة السورية ونظام المخابراتة  يالفيدراىلي الذي دار حول هيكل

/ نوفمت    17ستتابع المرافعة يوم  ي
ين الثابن  2020من تشر

 

  كارتر روك انشغلت المحكمة بتقارير مكتب محاماة  -ملف قيرص: 2020. 29. /  28، 40و 39محاكمة الخطيب، يوم 

 المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية وتقارير 

ن من المرافعة أن  كان من المخطط  ن واليوم األربعي  ي اليوم التاسع والثالثي 
طة  المصور -قيرصتتطرق المحكمة إىل فن ي الشر

فن

ي والصور المهربة ولكن عىل عكس ذلك قرأت المحكمة   -المنشق ةالعسكري
ن تقري فن  اليوم التاسع والثالثي 

ً
 صادر  را

ً
من قبل   ا

والذي يقوم بتقييم مصداقية بعض أدلة تعذيب وإعدام أشخاص تم اعتقالهم   2014الصادر عام كارتر روك  مكتب محاماة 

  .  من قبل نظام األسد الحاىلي

 قكٌون مكتب المحاماة فري
ً
ي الدوىلي  ا

ي القانون الجنابئ
اء فن ي من خت 

بتكليف من   متابعة جرائم الحرب لكتابة هذا التقرير  فن

اء. وقد قطر  حكومة ي عدة مرات  قيرص  استجوب الخت 
ي   فن

همالصور لتقدير مصداقيته وتقييم  2014 كانون الثابن   . وأخت 

 عام 13أنه عمل  قيرص
ً
طة العسكرية السورية  ا   اختلف عمله فبدل تصوير  2011بداية الحرب األهلية عام . منذ  كمصور للشر

َ  والحوادث كانمواقع الجرائم   حرصنِ
ٌ
. أ ن ن المتوفي  ن إىل عدة أماكن منها المعليه تصوير المعتقلي  شفيات ست ت جثث المتوفي 

ينو العسكرية المزة    وحملت الجثث القضاء.  وأحد أعضاءإرساله إىل هذه المستشفيات بمرافقة طبيب  وقد تم . تشر
ً
رقما

 للجثة
ً
ي و. ووفاة الشخصالفرع التابع للمخابرات العامة المسؤول عن اعتقال  وأخر لرقم مرجعيا

العسكرية   شفياتست الم فن

ض أن يثبت أن الوفاة حدثت   ي تلقت الجثث رقم ثالث من المفتر
  أرسل قيرص بب قلقه العميق مما يحدث بس . و مستشفن ال  فن

"  نسخ هذه الصور  ي ستيك" إىل "سامي ونية "يو اس ب  ن حد المس أهو و عىل وحدة ذاكرة إلكتر عن التواصل معه والذي    ؤولي 

عي  وفحص فريقضحية.  11000من   ويظهروا أكتر   50000مجمل الصور  قيرص. كانبه يثق  
ي الطب الشر

  5500المجمل  فن

.  وبحد رأيجثة.  1300صورة تظهر حواىلي   ي الكمبيوتر لم يتم تغيت  أو تعديل أي من الصور بشكل رقمي
  وتوصل فريقأخصابئ

اء من تحقيقات الصور  ن أن هناك دليل واضح للتعذيب والقتل الممنهج للمعتقالت  واستجواب قيرص الخت  من   والمعتقلي 

 قبل النظام السوري.  

ي 
، اليوم األربعون من المرافعة طلبت المحكمة من رئيس مكتب اليوم ال فن الجنائية االتحادية   تلتحقيقااالتحادي لتاىلي

(BKA)  من  أن يدىلي " قبل المكتب االتحادي  بأقواله بخصوص صور قيرص وبخصوص جلسة االستماع إىل "سامي

 . للتحقيقات

طة الجنائية االتحادية بتجميعه به كل ما يعرفه عن ما قامت   قد جهز رئيس التحقيقات الجنائية من أجل أقوالهو  ي الشر
  فن

 نفسه أيض سامي يتضمن ذلك بجانب رؤية وفرز الصور من قبل السنوات الماضية بخصوص ملف قيرص. و 
ً
تحليل الطب   ا

عي من قبل جامعة
ي سيتم إدراجها   كولونيا الشر

ي والتر
ي  سامي  المحاكمة األسبوع القادم. باإلضافة إىل شهادة فن

/    فن ي
ين الثابن تشر

ن تعرفوا عىل جثث  ن وأقوال آخري 2017نوفمت   ي من شاهدات وشهود معنيي 
صور قيرص. إىل جانب تحليل صور القمر   فن

ي لم
ان والفضاء األلمابن ي من المزعم أنه تم تخزين بعض الجثث هناك   المزة العسكري ستشفن الصناعي التابع إىل مركز الطت 

  فن



ي الذي تم قراءته  روك  كارتر  مكتبة محاماةوتقرير  العراء. 
 (CIJA)قدمت لجنة العدالة والمساءلة الدولية و اليوم السابق.  فن

طة الجنائية االتحادية وهذه الوثائق تدور حول ضحايا التعذيب   ي وثائق داخلية خاصة بالمخابرات العامة السورية إىل الشر
  فن

بحد قول رئيس المباحث الجنائية  و من قبل النظام السوري. الضحايا  ارب السجون باإلضافة إىل شهادات وفاة ُسلمت إىل أق

كمل هذه األدلة بعضها البعض ويعطون صورة كاملة حول مصداقية صور  
ُ
أكمل  و وترصف النظام السوري.  قيرصتؤكد وت

وير أى من صور قيرص  ن ا. باإلضافة إىل أن أو أصله موضًحا أنه خالل تحرياته لعدة سنوات عن ملف قيرصلم يجد أي مؤشر لتر

 وقت التحقيقات كانت دقيقة وهادئة وذات مصدقية.  سامي أقوال الشاهد  

طة الجنائية االتحادية  سامي واستطاع رئيس التحقيقات الجنائية أن يتحدث عن جلسة االستماع إىل   ي من قبل الشر
ألمانيا   فن

ي 
ي /  فن

ي بداية الثورة كان يصور حواىلي  قيرص، فان 2017نوفمت    شباط الثابن
 جثة يوم   20إىل   10فن

ً
 . الحيا

ً
كان يصور أكتر من    قا

 جثة عليها آثار واضحة ج 50
ً
ون من الجوع. كان غال  دا  للتعذيب والتقييد والخنق ومات الكثت 

ً
 كل الضحايا رجا  با

 
ن   ال بي 

ن من العمر.  ين واألربعي   أيض سامي قد أكد و العشر
ً
طة  بخصوص  قيرصعىل أقوال  ا عملية التوثيق الدقيق للموبر من قبل الشر

عىل أرض  صدار شهادة وفاة بدون أن ترى عائالت ضحايا التعذيب، الجثث إمكنت هذه التوثيقات أالعسكرية السورية. و 

ي . باإلضافة إىل أن الصور تم استخدامها الواقع
وقراطية الحكومة كدليل عىل أن أوامر   فن تم  عدام تم تنفيذها. و اإل  نطاق بت 

 قارب  هم قد توفوا عن طريق سكتة قلبية أو بسبب مشاكل ضيق تنفس.  أخبار العائالت أن إ

ي د أن ينشق ار أ قيرص أن  سامي وأكد 
 بسبب ما رآه يومي 2011آذار/مايو   فن

ً
  -سامي –وأنه   ا

 
  أقنعه باإلقالع عن هذه الفكرة. وبدال

ي وعليه تقابل 
ن بشكل قانوبن  يومي  قيرصمع   سامعن ذلك عليه أن يعمل عىل تجميع أدلة حتر يتم تتبع القاتلي 

ً
ي  ا
شقة  فن

الملفات المختلفة بحسب رقم   سامهكذا سجل  و . سامنسخ صور التعذيب عىل كمبيوتر   قيرص حتر يحفظ وينظم  سام

ي ورقم المعتقل وتار 
حتجز فيه المتوفن

ُ
الصور بحسب الفروع المختلفة التابعة للمخابرات   نظمي    خ التسجيل و الفرع الذى ا

ي و قال أنه  العامة. 
حدى النسخ كانت مضغوطة وتم تحميلها من قبل مجموعة  إالنهاية كان هناك أربعة نسخ للملفات.  فن

 تحميلها أيض. ونسخة غت  مضغوطة تم ليشتينشتاينوإرسالها إىل Google Drive عىل ملف جوجل درايف قيرص دعمت
ً
  ا

ي تلقاها المدع العام االتحادي  Google Drive عىل "جوجل درايف " 
. وهناك نسخة مضغوطة 2013ألمانيا عام  فن

ونية -موجودة عىل "هارد ديسك" ة نسخة غت  مضغوطة موجودة أيض  ساملدى -وحدة تخزين إلكتر  واألخت 
ً
عىل "هارد   ا

ونية  -ديسك" ي وحدة تخزين إلكتر
ي  فن

 سوريا.   مكان شي فن

طة الجنائية االتحادية قدمت عىل طلب مساعدة قانونية و  ي قال رئيس التحقيقات الجنائية للمحكمة أن الشر
ين   فن تشر

/نوفمت    ي
ي الموجودة هناك  قيرصملفات  ليشتنشتاينعليه سلمت  و . ليشتنشتاين إلمارة  2015الثابن

طة   فن ذلك الوقت إىل الشر

ع التابع إىل جامعة من أجل التحقق والمعالجة التقنية. اشتمل الملف القادم من    كولونيا الجنائية االتحادية والطب الشر

 مل  98000عىل حوال  ليشتنشتاين
ً
ظهروا نفس المحتوى. وأرادت المحكمة معرفة مدى اختالف  أ 55000، من بينهم فا

ح الشاهد  ليشتنشتاين مة من الملفات المضغوطة القاد عن الملفات الغت  المضغوطة التر تلقاها المدع العام االتحادي. وشر

 أن الملفات غت  المضغوطة لم تحتو فع
 
عىل قيمة إضافية. ألن أي عملية نسخ وباألخص عملية تحميل الملفات عىل   ال

ونية تغت  بيانات تعريف الملفات. 
 الشبكة اإللكتر

وأقوال شاهدات وشهود آخرين باإلضافة إىل مراجعة بيانات إضافية  سامواالستماع إىل أقوال  قيرص بعد تقييم ملفات

طة الجنائية االتحادية ن عديدين ومن   تلقتها الشر طة االتحادية  لجنة العدالة والمساءلة الدوليةمن مبلغي  ، استطاعت الشر

ي الجنائية تأكيد أن كل الصور 
ي  فن

 لا ملفات قيرص التر
ُ
 قِ ت

َ
ن آيار/مايو  تط طة   2013آب/أغسطس و  2011بي  تم أخذها بأمر الشر

 العسكرية التابعة للنيابة العامة العسكرية السورية. 

تتم يوم المرافعة بعرض صور 
ُ
ي  من صور قيرص. وب  هذه الصور القاسيةمختارة  اخ

ن  فن ي   األذهان خرج المشاركات والمشاركي 
  فن

 المحكمة إىل الخارج تحت األمطار. 

/نوفمت   3ستتابع المحاكمة يوم  ي
ين الثابن  2020. تشر

  



ين االول 27،  38وم يالمحاكمة الخطيب،  تتحدث عن صور  جاغونس لوكان  فية الفرنسيةا: الصح2020. أكتوبر / تشر

 قيرص. 

احة بدون مرافعة واصلت المحكمة  أبعد   ن استر ي سبوعي 
ن من محاكمة الخطيب باالستماع إىل الصحافية    فن اليوم الثامن والثالثي 

ي فجاغونس لوكان.  
وحكت فيه قصة المصور  لوكان    صدر كتاب " كودنيم قيرص" بقلم الصحافية الفرنسية  2016آذار/مارس    فن

ن ألف صورة لضحايا التعذيب من قبل نظام األسد.   من خمسي 
ب أكتر  العسكري السابق الذي هر 

لوكان    وبصوت واضح متماسك حكت تحىك عن عالقتها بقيرص وكيف وصلت لصور قيرص.  كشاهدة ل   لوكان  دعت المحكمة

 أو 
 
ي كصحافية مستقلة وعملها عىل مدى عقو عن    ال

ي د  مسارها المهتن
ق األوسط. و   فن ي منطقة الشر

تلقت مهمة    2011عام    فن

  " ي العرب  الربيع  المعروفة ب"  التظاهرت  ة إىل تونس  و متابعة موجة  الفتر   سوريا و ليبيا  و عليه سافرت عدة مرات خالل هذه 

ت ي   وحرصن
ي مؤتمر صح  2014ربيع    فن

يوم األحد"   فن الفرنسية "لو جورنال دي مانش، صحيفة  بتكليف من الصحيفة    دوىل 

 وإجراء لقاء معه.   قيرص العام. هناك أخذت عىل عاتقها محاولة إيجاد  يلمؤتمر تم عرض وثائق القيرص للرأباو 

جمة ثالث مقاالت إىل العربية.    قيرص   لتكسب انتباهو  ن و وتريه طريقة عملها قامت بتر ي 
ٌ
ول
ُ
عن   عىل حد قولها تأثر أحد الَمْسؤ

ن لها بهذه المقاالت   التواصل التابعي 
ً
الموثوقة. وعليه وصل هذا الشخص المعروف  قيرصوكان هذا الشخص من معارف    جدا

" الصحافية  ب ي ولكن عن الفظاعات    قيرص  . وقد طمئنته أن الكتاب لن يكون عنبقيرص  "سامي
سجون المخابرات العامة   فن

ي صوت قيرص ألول مرة خالل مكالمة عىل تطبيق السكايب    لوكان  سمعتبسامي    السورية وبعد مقاباالت عدة
مارس/آذار    فن

ة تقابلوا ألول مرة وتوالت بعدها اللقاءات.   والذي أكد حضوره 2015 ة قصت 
 وبعدها بفتر

  2011لهذه الصور وماذا كان دوره بالضبط؟ " أرادت المحكمة معرفة ذلك. منذ بداية الحرب األهلية    قيرص"كيف توصل  

ي مة القيرص  تمثلت مه
ي فهم  تالذين لقوا ح  نتصوير جثث القتىل من المتظاهرات والمتظاهري  فن

ي    601المستشفن المدنية    فن
فن

ي المزة و  جي 
ي   607المستشفن العسكرية    فن

ينجي    فن مثل حوادث    الرئيسية هي تصوير وقائع  قيرص  . قبل ذلك كانت مهمةتشر

ي قد حىك القيرص أن الجثث  و لها عالقة بالجنود.  
 الثورة كانت تحمل لوحات عليها أسمائهم، الح  بداية  فن

ً
اقترصت اللوحات    قا

 رقم أحد الفروع األربعة للمخابرات مثو عىل ثالث أرقام. رقم لكل مسجون،  
 
سكتة    - ورقم يوثق سبب الوفاة  227،  248،  215  ال

زعم    قيرص،كان ضمن الجثث أطفال وكبار وآثار واضحة لتعذيب وعنف شديد للغاية يصعب وصفه. وبحد تعبت   و قلبية.  

و  . باإلضافة إىل ذلك تلقت الصحافية صورة استمارة  إالجثث إىل المستشفيات أن الجثث تعود إىل    ا الجنود الذين أحرصن ن رهابي 

. وظيفة هذه االستمارات هي مساعدةهذه االستمارات وأن ي  أن يمأل   قيرصووجب عىل قيرص    من الطب    لحقها بصور الموبر

عي  
ي الشر

صورة االستمارة إىل القاضية المسؤولة وأثارت االستمارة وترجمتها أسئلة بخصوص  لوكان    عمل األرشفة. وأعطت  فن

ن و تظليل بعض السطور عند الدفاع وممثالت و المحتوى والصحة  ن  ممثلي  ي  المدعيات والمدعي 
 .  بالحق المدبن

ي عىل عمله قيرصعن رد فعل لوكان  ةسألت المحكم
، عىل حد قول فن ن ن المعذبي  نه لم يستطع تصديق  إف لوكان تصوير المدنيي 

 ه يومآما ر 
ً
ي لكن تزايد عدد الموبر بشكل ضخم دفعه للرغبة  و .  يا

ي االنشقاق. وقد أخت  صديق طفولته بذلك    فن
  2011ربيع عام    فن

 ظل القيرص عاو ولكن صديقه نصحه أن ال يقوم بذلك وأن يتابع عمله حتر يستطيع جمع أدلة توثق جرائم نظام األسد.  
ً
ما

ي وونصف يقوم بنفس الوظيفة  
ونية  بحفظ  ذات الوقت    فن ي ستيك" وحدة ذاكرة إلكتر ن صورة عىل " يو اس ب  ثالثة وخمسي 

ي بتهربيها من المكتب واخفائها  و 
ي كعب حذائه أو    فن

ي    فن
ن الملفات التر ي بنسخها وتأمي 

حزامه وإعطائها إىل صديقه وقد قام الثابن

 سلكت طريقها الح
ً
العامة    قا النيابات  ي إىل 

ي اي(    فن التحقيقات الفدراىلي األمريىكي )اف ب  تاين ومكتب 
َ
ش
ْ
تن
ْ
فرنسا وألمانيا وِليش

 .  لوكانبمساعدة مجموعة قيرص كما حكت 

ي 
ب شخص ثالث  اختفن    2013صيف    وفن ة استطاع مغادرة سوريا بمساعدة من معارضة النظام. وهر  ة قصت 

قيرص وبعدها بفتر

ونية " ي و".  external hard driveالصور من سوريا عىل وحدة تخزين الكتر
بمساعدة منظمة    قيرص   تركيا استطاع صديق  فن

حقوق إنسان أن يصنف الصور ويقوم بأرشفتها. هنا أراد الدفاع معرفة إذا استلم المدع العام االتحادي الملفات األصلية؟ 

ها فيه أنه أرسل الملفات للمدع العام االتحادى كما استلمها. وعىل حد    قيرصعن حديث مع صديق    لوكانحكت   الذي أخت 

 ت جودة عالية. فان الصور ذالوكان قول  



احة الغداء  لبت منو صور منتقية من صور قيرص. عاينت المحكمة بعد استر
ُ
أكدت الصحافية  و أن تعطي تقييمها؛  لوكان  ط

رح هذا السؤال من قبل  
ُ
أن الصور المعروضة تشبه صور قيرص. كم عدد الناس الذين يستطيعوا تأكيد صحة الصور؟ ط

ن و ممثالت  ن المدعيات والمدعي  . ال ممثلي  ن كي 
ن استطاعوا التعرف عىل   لوكان ردتو مشتر ن ومعتقالت مختفي  أن أقارب معتقلي 

ت منظمة حقوق   700 .  اإلنسانجثة عندما نشر ي
وبن كية الصور عىل موقعها اإللكتر   أراد اإلدعاء معرفة ماذا كان يأملو التر

ه للصور  قيرص لكن هذه اآلمال  و   أنها تظن أن قيرص أراد أن تتوقف الجرائم عن طريق نشر هذه الصور  لوكان وأجابت من نشر

 لم تتحقق حتر اآلن وهكذا انتهت مرافعة اليوم بشكل مخيب لآلمال. 

ي ستتابع المرافعة 
ي الواقع كارتر روك  مكتب محاماة ير تقر  اليوم التاىلي ومن المخطط أن يتم قراءة فن

 لندن.   فن
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 أمام المحكمة. 

ي 
ن من المحاكمة تم دعوة فن ي كشاهد كرستوفر غويتا   اليوم السابع والثالثي 

ق   فن ي لمنطقة الشر
القضية وهو مراسل صحفن

  ومعروف أيض شبجيلاألوسط بجريدة 
ً
ي تبه عن الحياة  بكا

ي ظل الحرب  فن
العراق وتحت حكم داعش وبسبب معرفته   فن

ي الملمة بالوضع 
ن سوريا قررت المحكمة اإلقليمية العليا  فن . وكان تطور الوضع لكوبلنتر ي أن تستمتع إىل أقواله كخبت 

ي سوريا   فن
  فن

ي عان الرئيسان و هما الموض أنور ر. باإلضافة إىل لقائه الشخصي مع المتهم األساسي   2012و 2011السنوات 
 . غويتاأقوال  فن

ي درس الشاهد والخبت  
ي  فن

ي التسعينيات من القرن الماضن
ة ولكنه  فن ي سوريا وقد عاد إىل هناك عدة مرات لزيارات قصت 

عام  فن

ي لجريدة شبيجيل و 2011
ي قدم إىل سوريا ألول مرة كمراسل صحفن

البداية دار بحثه بشكل أساسي حول فهم رؤى   فن

 ة وأسباب الرصاع القائم. المعارض

ن كرد فعل عىل المظاهرات؟" طرحت المحكمة هذا  و  الرصاص عىل المدنيات طالق"متر بدأ النظام السوري بإ المدنيي 

اير أو آذار  /  منذ شباط ينالمتظاهر  قد بدأ بإطالق الرصاص عىل المتظاهرات  أن النظام غويتاالسؤال وجاوب  مارس   /  فت 

 أنكر ذلك مرار ولكن النظام  2011
ً
 وتكرار  ا

ً
ي تعرضوا   نمتظاهري و  .باإلضافة إىل ذلك اعتقل النظام متظاهرات ا

هذا الوقت    فن

ب و ي للرصن
ة باستثناء واقعة واحدة حدثت   فن ة قصت 

طلق رصاحهم بعد فتر
ُ
ي العادة أ

ي حمص   فن
ابريل أو أيار/مايو  /  نيسان فن

 فيها حواىلي   2011
ي اختفن

   شخص بدون أي أثر.  200والتر

ي تجمع خاطف"؛ فقد تجمع الناس    فالش موبسف الشاهد المظاهرات ك " ووص
ي لحظة ومشوا   فن

 الشارع سوي فن
ً
ن   ا رافعي 

اليافطات وقاموا بتصوير هذه المظاهرات لعدة دقائق وبعدها اختفوا. وليستطيعوا الرد عىل أي هجوم محتمل من النظام  

ن بحيث من يس  نالمتظاهريو  قسم المتظاهرت  ي تطيع الجري بشعة سار أنفسهم بشكل معي 
ي وسط الشارع واألكت    فن

العمر   فن

، ف  ن ي كان يست  عىل طرف المظاهرة. أما بخصوص وقت حدوث المظاهرات فقد الحظ نظام معي 
يوم الجمعة مظاهرات   فن

 واعتداءات من قبل النظام مجدد  بها جرج وموبر ويوم السبت تشييع الموبر 
ً
ن اآلحاد والخميس هدوء. ورد  ا  وبي 

ً
سؤال   عىل ا

ي 
 طالق النار. إلة عن ؤو أكد الخبت  أن المخابرات العامة هي المس  إياد أ. دفاع المتهم الثابن

ت منذ ربيع   ح الشاهد أن مهمة المخابرات العامة تغت   كانو سابفقد   2011شر
ً
ن بعضهم أما اآلن فهم يعملون   قا يتنافسون بي 

 سو 
ً
 المعتادة للمخابرات عىل تجميع المعلومات بل تضمنت أيضبشكل متصاعد. وحتر لو لم تقترص المهمة يا

ً
التدخل   ا

ي العسكري. فقد تحولت المهمة الثانية إىل مهمة رئيسية 
ة السابقة.  فن باإلضافة إىل ذلك اعتقلت أجهزة المخابرات   الفتر

 العامة عدد أكت  بكثت  من الناس وقامت بتعذيبهم والجديد أيض
ً
  وزي    ع الجثث عىل هو عمليات القتل الجماعي وت   ا

ي ألول مرة عن ذلك  غويتاقد سمع و المستشفيات العسكرية. 
ي عندما سمع بالمستشفيات العسكرية  2012نيسان/ابريل  فن

 فن

ي . أما بالنسبة للمستشفيات العسكرية حمص
ين  فن ه عنها فقط رجل واحد كان يبحث عن جثة أخيه    حرستاو تشر فقد أخت 

 هناك. 



ي بعد انشقاق المتهم  أنور ر. مع  غويتاكان لقاء 
ي  2012عام  فن

 األردن قصت   فن
ً
. وكان هدف المراسل من هذا اللقاء هو تكوين  ا

ي اتبعها النظام ليعرض نفسه  فكرة عن طريقة عمل النظام وأراد باألخص القيام بالبحث عن " تنظيم إثارة الرعب"
التر

 بطريقة "أقل سو 
ً
ي رئيس إدارة المخابرات العامة -  مملوكعىل كان و خرى. أ ومجموعات" بالمقارنة بداعش ءا

  - هذا الوقت فن

 خبت  
ً
ي   ا
 ذلك.   فن

" ممكن  2011لم انشق المتهم من وجهة نظر الشاهد؟ منذ عام  ي
افن  لم يعد "عمل التحقيق االحتر

ً
ستخدم   ا

ُ
ألن التعذيب ا

أما عن ما  . غويتارأي  قد ازعج هذا " التعذيب عديم الجدوى" المتهم بحسبو الناس.  ىبالرغم من عدم وجود معلومات لد

ي القول بخصوص الخطيب؟ لغويتا الذي يمكن  
ن  حديثه مع المتهم لم يتحدث عن المعتقالت فن ن  المعتقلي  ولكن   المتوفي 

عرف بالرغم من ذلك أن الناس كانو يخافون أن يتم نقلهم إىل الخطيب وبشكل عام استنتج المراسل أن المخابرات   غويتا

.  العامة والمخابرات الجوية تعاملت بأقس األشكال مع المعتقالت ن  المعتقلي 

ي 
ي سياقات األحداث وال غويتاالمجمل وصف  فن

ا أدلت أكتر من  واضح. وبعدمو بشكل حيوي  2012و 2011سوريا منذ  فن

ن بأقوالهم   ي شاهدة وشاهد معني 
 جاءت أقوال شاهد اليوم لتعطي مجدد ،األيام السابقة للمرافعة فن

ً
 سياق ا

ً
لهذه األقوال ولكن    ا

.  هذه المرة  ي
 بعدسة صحفن

ي يوم 
تابع المرافعة فن

ُ
ين األول/أكتوبر 27ست  2020. تشر

 

ين األول 7./ 6 ،36يوم و  35يوم  ،محاكمة الخطيب  : شاهد يبحث عن أخيه2020. أكتوبر / تشر

ي   فن من المرجح أن مالك توحول مصت  مالك )تم تغيت  االسم( ، و  محاكمة الخطيبمن  36و 35دار يوما  
فرع الخطيب.   فن

ي أخو مالك كان الشاهد الذي أدىل بأقواله أمام المحكمة  
ء الوحيد المؤكد هو أن مالك أختفن هناك 35يوم   فن ي

أن  و . السر

ي دارات األقوال   قدو العائلة ال تعرف حتر اآلن ما الذي حدث له  
يومي المحاكمة بشكل كبت  حول محاوالت البحث عن  فن

ا أن و و  مالك أو عن جثته
ً
ية من قبل النظام السوري  اإلنسانالجرائم المزعومة ضد و راء هذه القضية خالل ذلك اتضح مجدد

 عدد ال ينتىهي من العائالت المفجوعة.  و من األفراد  مصت  اآلالف

ي وهو  -استطاع الشاهد  
ك    فن ي نفس الوقت مدعي مشتر

ا    - القضية فن
ً
ي أن يروي ماسمعه عن إختفاء أخيه، فقد كان مسجون

  فن

ة عن ما حدثفيه   فن نفس الوقت الذي اخت ي لكنه استند  و  أخوه الطبيب ولذلك ال يستطيع أن يدىلي بشهادة مباشر
أقواله   فن

ح عىل المحكمة أن يتم االستماع إىل أقوال هذا و بشكل كبت  إىل ماسمعه من أخ آخر له  ي  األخ كشاهد اقتر
 القضية.  فن

ي الثالثون: و اليوم الخامس 
ي البداية تكلم الشاهد بشكل ملخص عن اعتقاله من قبل المخابرات الجوية  فن

  2012أيار/مايو  فن

ي بعدها مرة آخرى  و 
 تزامنت المرة الثانية مع اختفاء أخيه مالك.  و من قبل المخابرات العسكرية  2012 تموز/يوليو فن

ن   ي عرض الشاهد دالئل تدعم حقيقة موت مالك ومنها أن أحد العاملي 
أراد اعطاء أخيه اآلخر متعلقات مالك   251فرع  فن

* يعرفون أن هذه  و  مع العلم أن كل السوريات -بسبب فشل كلوي أو صدمة قلبية فن وثيقة تقر أنه توو الشخصية  ن السوريي 

ي أن الشخص مات من التعذيب. 
قد أمر األخ اآلخر بأن ال يطرح أسئلة   أنور ر. دليل آخر هو أن المتهم األساسي و الوثيقة تعتن

ي آخرى عن أخيه المخت
ن من  و أن يأخذ جثته من هناك  و  حرستاأن يذهب إىل مستشفن و  فن باإلضافة إىل ذلك قام أحد الهاربي 

* الذين القوا حتفهم   ن ي الجيش بتشيب قائمة بأسماء المعتقالت/المعتقليي 
أرسل هذا الشخص الشاهد  و فرع الخطيب  فن

ي  71كان اسم مالك رقم    -القائمة عت  تطبيق واتس آب  صورة لهذه 
ن المفرج عنه من نفس   فن القائمة وقد حىك أحد المعتقليي 

ا بشكل مفش أن مالك تلفر تعذيب شديد  
ً
 مقابر جماعية.   فيهتم نقله إىل مكان و الفرع للشاهد الحق

السياقات ألنه قام بالبحث عن مالك بنفسه. و  : استطاع شاهد هذه الجلسة أن يحىكي تفاصيل أكتر دقة عن األحداث36يوم  

ن من المعارضة و  بض عليه ألنه طبيب كان يعالج مصابيي 
ُ
ن  و  مع األخ اآلخر  قد بحث عن مالكو قد ق بمساعدة أحد العاملي 

ي من العائلة 
  أنور ر. أن يقابال و  251بمساعدة أشخاص ذوي عالقات بالنظام استطاعا الدخول إىل فرع و المخابرات العامة   فن



ة سورية )  400.000الشاهد ألجل ذلك حواىلي  وقد دفعهناك.  ي لت 
يورو( وال يعرف    3.800ذلك الوقت ما يعادل حواىلي   فن

 الشاهد كم دفع أخو مالك عالوة عىل ذلك.  

ي مرتان إىل فرع الخطيب و  واألخ اآلخر ذهبا الشاهد  
ي أراد العاملون  2012زيارتهما األوىل تموز/يوليو  فن

أن يسلمهما  الفرع  فن

  متعلقات مالك الشخصية ولكن لم يأخد أخو مالك المتعلقات ألنه لم يرد أن يتوقف عن البحث عنه. 

ي بعد عدة أيام ذهب الشاهد مرة ث
 شخصي أنور ر. هذه المرة قابل الشاهد   انية إىل فرع الخطيب وفن

ً
كان عليه أن ينتظر عىل و  ا

ي دكة خشبية 
كانت القاعة تقود إىل غرف عدة. كان وقت االنتظار هذا بمثابة تعذيب نفسي "لتحذيره"  و قاعة أمام المكتب  فن

ن م ن عىل األرض بأعي  * راكعي  ن   ا كانو و أياديهم مربوطة خلف ظهورهم و صوبة عكماخمن الشاهد :كان المعتقالت/المعتقليي 

ن   وقد ُس  بالماء  ه تم رشهم كما لو أن  مبللي 
ٌ
 ب.  ورصنَ  عال   مع رصاخ

ة  ي بعدها ظل الشاهد فقط مدة قصت 
 أنور رقد أراد و  أنور ر. مكتب  فن

ُ
 "خ

 
من   اختِف و ذ الجثة . أن يذهب الشاهد بشعة قائًل

 
ُ
 ذ أي جثة" وقد وضع أيضهنا! أو خ

ً
وط منها أن األخ الرابع عليه أن يعود من السعودية. وعىل إثر المقابلة ذهب   ا عدة شر

ي الشاهد مع األخ اآلخر إىل المشارح 
ين المستشفيات العسكرية فن  وهناك وجدا جثث  احرستو  تشر

ً
  ا

ُ
 ال ت

 
 جثث  وال تحص، عد

ً
  ا

 
 
  عارية

 
  لجثث يوجي مرة عىل الصدر ومرة عىل الواجهة. كان منظر بعض ا ;مةو ُمرق

 
ة ومنظر البعض  بأن ة كبت 

ها توفيت منذ فتر

األخر يوج بأنها توفت منذ وقت قصت  و ظهر عىل بعض الجثث عالمات التعذيب و عىل البعض األخر ظهرت إصابات  

 .لكن مالك لم يكن ضمن هذه الجثث. و وجب عىل األخ أن "يختار" جثة  . طلقات نارية

ة    أنه بعد فتر
 
ي كان جاره  و معه أحد األصدقاء تحدث وواصل الشاهد إفادته قائًل

ي ولديه معلومات عن مالك.   رستاح  فن
  فن

ي  ذقد حىك أن مالك تعرض لتعذيب قاس جعله يهو الجوع مازالت واضحة عىل الجار. و المقابلة كانت عالمات التعذيب  

  ب  هذا أنىه الشاهد أقواله وتم تشيحه. و 

ي 
  فن

ً
 أيض نهاية الجلسة استلم شاهد اليوم السابق الكلمة متحدثا

ً
 باسم أمه وموجه ا

ً
ا وسأله ع أنور ر. مباشر إىل  الكالم بشكل   ا   م 

يزوراه    وأنهما لممالك  وال بأخو  36أي اتصال بشاهد يوم  ألنور ر. الدفاع تفست  المتهم: لم يكن  وبعدها قرأ . حدث ألخيه

 يعرفهما.   وأنه ال 

 . Human Rights Watchهيومن رايتس وتشجلسة بقراءة موجزة ألحد تقارير  انتهت ال
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 . ألنور رسالنومقابلتها  

ن من المالحظ أن  ي  المشاركات والمشاركي 
ن اآلن وحتر أصبح المحاكمة  فن ن معي  يحيون   المشاهدون والمشاهداتعندهم روتي 

ية و بمزي    ج من األلم نويتناقشو بود بعضهم   ن ي العربية حول ما حدث  انية واإلنجلت 
 األيام الماضية للمحاكمة.   فن

ي ال
ن  يومفن  تدىلي بأقوالها كناجية من التعذ  لكوبلنتس  تم دعوة شاهدة أمام المحكمة العليا   الرابع والثالثي 

يب وكي تحىكي عن حتر

ي اعتقالها 
  2011فمنذ عام  األمر الذي قامت به بشكل مثت  لإلعجاب.   -. أنور رفرع الخطيب وعن لقائها الشخصي بالمتهم  فن

ن   عتقلت الشاهدة مرتي 
ُ
ي ا

 أيض – فرع الخطيب  فن
ً
ي   ا
 مدير  أنور ر. الوقت الذي كان فيه  فن

ً
ي لقسم التحقيقات و  ا

ن تم   فن المرتي 

 اعتقالها من مظاهرة س
 
قلت أوال

ُ
ن آخرين إىل فرع  متظاهرات ومتظاهرينلبضعة ساعات مع  لمية ون وهناك تعرضت   األربعي 

ي 
ح وبشكل جزبئ ب مت  ي العتداء جنسي قبل أن يتم نقلها  لرصن

 نفس اليوم إىل فرع الخطيب.    فن

ي و
ي   ،فرع الخطيب بعد فحص جسدي تم إدخالهم ما يسمي "المنفردة" فن

وهي زنزانة حجمها حواىلي كحجم الطاولة التر

ي تجلس أمامها  
" فن بدون   -قول الشاهدة  حد  عىل-المحكمة وارتفاعها كاف فقط للوقوف فيها بشكل مستقيم. زنزانة "كالقت 

  نور النهار. 



ي كان المروع 
ي مكان المرء سماع رصخاتهم بدون انقطاع وإب تعذيبهم وكانالذين يتم  فرع الخطيب هو رصاخ الناس   فن

  فن

وز ي الذي دوى   -أحد أهم المغنيات العرب - ساعات الصباح انمزج رصاخهم مع غناء فت 
أما عن الشاهدة  أنحاء الفرع.  فن

 ما  نفسها فكانت محظوظة ألنها  
ً
ي تعرضت لها: كان   كهربائيةتعرضت للتعذيب. شدت الشاهدة شعور الصعقات النادرا

التر

ر  ن ي الجسد كله و الرقبه يرتجفوضعه عىل تم    إذا و حجم الجهاز كحجم مؤشر اللت 
ن  هذه الحالة لم  فن يمكن لها أن تفرق بي 

ي تلقتها.  الصعقة واأل 
 خرى وهكذا لم تعرف عدد الصعقات التر

ي العام عن النظافة   ت الشاهدة ساخرة عندما سأل المدعي ضحك
ات   السجن فلم فن ي يكن هناك نظافة، كان هناك حشر

كل    فن

ي واحدة   ةاستغرق الطريق إىل المرحاض الذي كان مسموح لهم بدخوله مر  مكان. 
ي اليوم للذهاب والرجوع   فن

المجمل ثالث   فن

ي هذا الطريق قام الحراس م
 دقائق وقد استخدم الحراس هذا الطريق حتر "يظهروا عضالتهم" ففن

 
ب  ها عىل مؤخرتها    ثال برصن

ي وعندما سألت عن مستلزمات النظافة الشخصية عند دورتها الشهرية سخر الحراس منها و
النهاية اضطرت إىل استخدام   فن

 جوارب  ها.  

 الح
ً
ي بتفاصيل أكتر عن العنف الجنسي الذي تعرضت له تحدثت الشاهدة  قا

فرع الخطيب؛ وصفت ضمن ما حكت كيف    فن

 خريات. باإلضافة إىل ذلك تم عزل النساء مجتمنهم مزقوا حجاب أحد المعتقالت األ أنه تم فحصها عارية وكيف أ
ً
بعد    عيا

ي خاصة إذا تعرضوا لال و م اعتقاله
 Syrie – Le" المكتومة سوريا الرصخةيلم " أشارت الشاهدة إىل فهذا السياق  غتصاب. وفن

Cri Etouffé,  .الذي رشحته إىل الدفاع الذي قام بطرح أسئلة ألول مرة من أجل معلومات إضافية 

 وأخت  
ً
، حيث أنها تعرف   ا  . شخأنور رجاء وقت حديث الشاهدة عن المتهم الرئيسي

ً
المسؤولة  وبطلب من القاضية  صيا

.  و   أنور ر. استدارت الشاهدة تجاه  ن ي أكدت معرفتها له فقد قابلته مرتي 
ت إليه وهي ترتدي مالبس ممزقة   فن حرصن

ً
اللقاء األول أ

ب  . عن أنور رمعلقة عىل الحائط واستجوب  ها  بشار األسدبأمر منه تم نزع عصابة عينها: كانت صورة رئيس سوريا و من الرصن

ي شخصها وعائلتها واألحداث السياسية 
 لطي أنور ر. سوريا عىل حد قولها كان  فن

ً
معها وعرض عليها قهوة وسمح لها   فا

 . ن  بالتدخي 

ي 
سبب ذلك عىل األغلب، كم تظن  و ومن ثم تم اإلفراج عنها.   ةكفر سوس اليوم التاىلي تم نقلها إىل فرع المخابرات العامة فن

ي عنان الشاهدة هو زيارة مبعوث خاص من األمم المتحدة 
ة لسوريا والذي طالب أيض كوفن ة قصت 

 قبل ذلك بفتر
ً
باإلفراج عن  ا

ن و  المعتقالت ن السياسي  ن   -المعتقلي  ي تم ذكره الحقكما تبي 
ي مقال صحفن

 فن
ً
ي   ا
   . -المرافعة فن

 الحق
ً
 . أنور رقابلت الشاهدة  ا

ً
ي مع أحد المعارف مجددا

ي كافيه    فن
 األردن. كان مو  فن

ً
  قفا

ً
ب قهوة مع شخص سمح  غريبا أن تشر

يره لسؤاله لها عن الغوطة أثناء التحقيق وقوله بأنه كان و  مارسة التعذيب ضد المعتقالتبم  غرابة كان تت 
. واألكتر ن المعتقليي 

ي ىل الغوطة. وقد كان هو من عمل إيريد أن يعرف كيف يمكن له ولعائلته ان يذهبوا من دمشق 
ي المخابرات العامة.  فن

  فن

 المجمل كان هذا اللقاء لطي
ً
 أيضفا

ً
لكنه لم يظهرأى شعور بالندم ولم   . فقط عىل الهامش انشقاقه عن النظامأنور روذكر  ا

 يعتذر لها.  

عن هذا اللقاء الشخصي مع  عن أقوال  أنور ر. سأل المدع العام أسئلة دقيقة أكتر ألن أقوال الشاهدة مختلفة بشكل كبت 

:  المتهم نفسه وقد جرى الح ي
 وار كاآلبر

 بعد ساعة من اعتقالك؟  أنور. رحضارك إىل مكتب إنه تم أالمدعي العام: هل صحيح 

 الشاهدة: ال غت  صحيح  

؟ - ي سي ي ب   مع ال ب 
ن  هل كنت تعملي 

 الشاهدة: ال غت  صحيح.   -

 نت من معربا؟أهل -



 الشاهدة: ال لست من معربا   -

 نت مسيحية ؟ أهل -

 مسيحية. الشاهدة: ال لست  -

 هز أنور ر. رأسه صام
ً
 لم يسأل المدعي العام وال الدفاع أي أسئلة آخرى. و . تا

ي 
ة وواضحة لدرجة أن المشاركات  فن ن المشاركو نهاية يوم المرافعة أخىل طرف الشاهدة. كانت أقوالها مباشر ي  ي 

المحكمة لم   فن

   الذي كان مخطط من أجل متابعة االستماع إليها. يكن لديهم أي أسئلة آخرى ولدرجة أن المحكمة ألغت جلسة اليوم التاىلي 

ي و
 ختام الجلسة قرأت رئيسة المرافعة قرار المحكمة بخصوص طلب سابق مقدم من قبل الدفاع مطا فن

ً
إعادة جلسات   لبا

جمة العربية للصحافيات 23-1المرافعة من يوم  . وكان القرار بالرفض و  بسبب قلة توفر التر ن ن المعتمديي  فشت  و الصحافيي 

المحكمة أن هذا األمر ال يعتت  انتهاك لمبدأ العلنية ولكن أن قرار المحكمة االتحادية العليا يعتمد أكتر عىل مبدأ حرية  

ي اواة  عىل حق المس و الصحافة 
 التعامل مع الصحافة وال يعتمد عىل الدعوى الجنائية نفسها.    فن

أكتوبر/شباط األول.  6ستتابع المرافعة يوم   

 

 

 

الردع و : نظام األسد يستخدم التعذيب كأدة للقصاص 2020أيلول   /  . سبتمبر 16./ 15، 33و  32 اليوم محاكمة الخطيب،   

ي من يتابع األوضاع  
ي  باألخص انتهاكات نظام بشار األسد يعرف بالتأكيد الشاهد الو سوريا  فن

ذي كان مركز جلسة اليوم الثابن

ن من محاكمة الخطيب: مازن درويش وهو صحو  ن والثالث والثالثي  ي الثالثي 
ي سوري متخصص  محامي و فن

 اإلنسانحقوق   فن

 Syrian Center for Media and Freedom ofالمركز السوري لإلعالم وحرية التعبت   2004قد أسس عام و 

Expression (SCM)  ي للحقوق الدستورية وحقوق    2016ومنذ عام  مع المركز األورب 
ن ن المتعاوني  كاء المهمي  يعد أحد الشر

 ECCHR. اإلنسان

عتقل 
ُ
ته الملمة    سكوبلنت  درويش عدة مرات وتعرض لتعذيب قاسي ولكن لم يكن اعتقاله مركز اهتمام محكمةا بقدر خت 

ي عن النظم والتطورات 
 أيض  -سوريا فن

ً
ة درويش   2011قبل  ا أى قبل المظاهرات السلمية ضد بشار األسد. ساعدت خت 

ي الشخصية وعمل منظمته  
والتر أدت إىل النظم الديكتاتورية   1958نذ عام تلخيص األحداث السياسية والمجتمعية م  فن

 بشار األسد.  تحت قيادة حافظ 

ن األطفال والطلبة   ي هدف األسد بحسب رأي درويش هو السيطرة عىل المجتمع السوري بأكمله وهكذا تتم عملية تلقي 
  فن

مرت بعض النقابات وات 
ُ
حاد العمال بشكل دموي  المدارس والجامعات عن طريق منظمات الشباب والمناهج الدراسية ود

ي النشيط: باإل 
معت حرية الصحافة ويتم تتبع المجتمع المدبن

ُ
ي وق

ي  ضافة إىل عدم وجود برلمان حقيفر
سوريا. كل هذه هي   فن

كة عائلية أكتر من كونها دولة حيث أن  أدوات معتادة للنظام الشموىلي وهذه خالصة ما قاله الشاهد. سوريا هي بمثابة شر

  . مساءلة جنائيةلوسائل القمعية المهمة هو جهاز األمن الذي له كامل حرية الترصف وال يخاف أي الحكم ُيورث وأحد ا 

طة  ي يستخدم الجيش والشر رادع. تذكر درويش أمام   يأجهزة المخابرات العنف والعشوائية بدون أو منذ بداية الربيع العرب 

بض عليهم حتر و  المحكمة كيف أن الكثت  من المتظاهرات
ُ
ن ق ي   المتظاهرين السلميي 

ي   فن
من   15يوم  بداية المظاهرات فن

ي  2011مارس/ آذار عام 
 اليوم التاىلي أيض وفن

ً
.  المتظاهرات والمتظاهرين عندما تظاهر الناس من أجل اإلفراج عن  ا ن المعتقليي 

ي 
  المتظاهرات والمتظاهرينهدد الرئيس األسد  2011آذار  نهاية مارس/  فن

 
ي واضح قائال

ن بشكل علتن  "إذا أردتم حر  السلميي 
ً
  با

ي إ اإلنسانقال محامي حقوق مفتوحة فلتكن هكذا" و 
 سوريا دائ  ن التعذيب كان يحدث فن

ً
  ارتفع عدد  2011ولكن منذ عام  ما



ن والمعتقالت ممن تعرضوا  للتعذيب بشكل كبت  باإلضافة إىل ذلك لم يستخدم نظام  المفقودين والمفقودات والمعتقلي 

ن عىل اال  األسد منذ ذلك الوقت التعذيب بشكل أساسي إلجبار  اف ولكن كأداة المعتقليي   .  الردعو للقصاص  عتر

يدعم أقواله قدم الشاهد عدة وثائق أمام المحكمة بينهم  : الخطيب ول251عىل طلب المحكمة تحدث الشاهد عن فرع  بناء  

 عض 93قائمة ب أسماء ورتبة  
ً
ي   وا
ت من فرع الخطيب إىل    251فرع  فن حرصن

ُ
وعرض درويش أقوال أحد الشهود عن جثث أ

 قدم و حرستا المستشفن العسكرية 
ً
قائمة بأسماء الموبر من فرع الخطيب مع أرقام الشاحنات المثلجة وأرقام الجثث  أيضا

   صورة لقتىل من هذا الفرع.  103باإلضافة إىل 

ي  SCMدرويش  الوثائق من قبل منظمة تم تجميع وترجمة
ي وُيالحظ ذلك عىل توقيعه   وشارك هو فن

هذه العملية بشكل جزبئ

ن المشاركات ن و  عىل حد تعبت  درويش. بعد بضع مناقشات بي  ي  المشاركي 
المحكمة أضافت المحكمة الوثائق إىل سجل   فن

سلم 
ُ
ن و  الوثائق إىل المشاركاتالقضية وست ي  المشاركي 

ي المحاكمة ومن ثم سيتم إدراجها  فن
مكان هذه الوثائق  إألن ب-المرافعة  فن

ة  ي أن تكون ذات أهمية كبت 
 القضية.  فن

 عىل حد قوله ولكنه سمع أن المتهم  أنور ر. لم يقابل درويش المتهم األساس 
 
ي رئيس قسم التحقيقات كان   مثال

فرع   فن

ي  أنور ر. نه من غت  الممكن أن إ شهود آخرين و  أكد درويش عىل ما قاله شاهداتو الخطيب. 
ي  منصبه هذا لم يدرى بأي فن

  ءسر

 شخص يطلب تطوع يعن التعذيب فأ
ً
ي يعمل   أن ا

المخابرات العامة السورية يعلن من البداية استعداده أن يقوم بكل   فن

ن مهمات هذا ال   للنظام مائة بالمائة يتم قبولهم للعمل هناك.  نظام ولكن فقط الموالي 

 ر 
ً
ن  دا كاء ال عىل سؤال أحد المحامي  ن ل التابع شر ن  ECCHRي  ن وهو ممثل أحد المدعي  كي 

ن شارمر   المشتر ذا ما كانت  إسباستي 

 
ً
ح الشاهد أنه هناك دائما شهد عىل   قد ضد الرجال والنساء و  تعديات جنسية  المخابرات العامة تمارس العنف الجنسي شر

ن بالمخابرات العامة   ،قوقية منذ سنوات عديدةناشطة ح وهي ، ذلك بنفسه فعند اعتقاله هو وزوجته ذا  إسأله أحد العاملي 

ي لديه الحق أن ُيطلق زوجته بدون أن يدفع المهر  كان
 كان يعرف اإلجابة ولكن كان واضح  حالة اغتصابها وهو كمحامي  فن

ً
  ا

 . ن خطئها العي 
ُ
    للشاهد أن اإلجابة لم تهم موظف المخابرات العامة ولكنه بسؤاله كان يرسل إشارة ال ت

ي 
  فن

ً
ن تم االستماع إىل أقوال شاهد آخر بعد االستماع إىل درويش وظهر الرجل مرتديا  قناع اليوم الثالث والثالثي 

ً
للفم واألنف   ا

 خو 
ً
ي عىل أخيه  فا

نع القناع. ذكر الشاهد أنه صديق لزوجة ذكر ولكن أرصت  سوريا كما فن . وقد قابل  أنور رالمحكمة عىل أن يتن

ي  2015المتهم سنة 
ي فيما بعد زاره  و جنازة  فن

ي مكتبة  فن
ضابط   أنور ر. نه قد عرف أن أو دمشق واحتس معه القهوة  فن

أن  أنور ر. وصف له و عندما اعتقلت المخابرات العامة التابعة للجيش احد أقاربه  2012مخابرات عامة ولذلك لجأ إليه عام 

ه عن شخص تعرض إليذاء  أنور ر. ن إقال الشاهد  موقف قريبه حرج. باإلضافة إىل ذلك ف عند سماع  أخت  ن شديد. "القلب يتن

 شيئ
ً
ف أنه لم يتلفر انطباع أن عمل المخابرات العامة ُيدين كهذا" هكذا عت  الشاهد ولكن  ا بصفة عامة وتابع أنه   أنور ر. ه اعتر

ي تحدث بعد عدة سنوات هو والمتهم أكتر من مرة 
ألمانيا ولكنهم لم يتحدثا عن موقفهما تجاه النظام السوري وعلم   فن

ي أخر عام عن النظام عن طريق التلفاز  أنور ر. الشاهد عن انشقاق 
ي  2012فن

المجمل لم تساعد هذه األقوال المتهم ولم   وفن

ة للمحاكمة.   تكن إضافة كبت 

تابع المرافعة يوم 
ُ
ين األول 1ست  . أكتوبر/تشر

 

شاهد عيان عىل المقابر الجماعية : 2020 أيلول /  سبتمبر  10./ 9 ،31و  30اليوم  ،محاكمة الخطيب  

ي 
ن  فن ن مناليوم الثالثي  اىل شهادة شاهد   يمية العليا التابعة اىل كوبلنتسالمحاكمة استمعت المحكمة اإلقل والواحد والثالثي 

ين من محاكمة الخطيب  ين والثالث والعشر ي والعشر
ي اليوم الثابن

)انظر التقارير(. وألن من المهم  محمي الهوية كالذي دعته فن

نع الشاهد قناع األنف  دالء بأقواله. وقد  لإل كان يرتديه طوال وقت    لذيوالفم ا أن تظل هوية شاهد جلسة اليوم شية لم يتن

ض عىل شية هوية الشاهد  اض ب ولكن المحكمةحاول الدفاع أن يعتر ينص عىل أن الخطر   محكمة قرار قابلت هذا االعتر



ي الذي يهدد أقارب الشاهد 
 هذا القرار مؤك وقد جاءسوريا هو سبب كاف  لعدم اإلعالن عن هويته  فن

ً
عىل صحة اإلجراءات   دا

ي اتخذتها القاضية الرئيسة لجلسة اليوم. 
 التر

ي سوري ُمعتمد لهذه القضية ألول مرة  
ن جلسة مرافعة هذا اليوم هو حضور ممثل صحفن ء األخر الذي يمت  ي

وبمقتصن  السر

ي قام الصح  ذلك
 أو  فن

 
ي عاجل ال

جمة العربية. وب  هذا قامت المحكمة باتباع أمر قضابئ من المحكمة الدستورية   باالستماع إىل التر

(. 24أغسطس/ آب )انظر تقرير المحكمة يوم  18االتحادية العائد ليوم    

ي عن عمله  -كناية عن الشاهد  -  ”09/ 07/ 30تحدث ”ز 
ي المقابر  فن

محافظة دمشق بشكل مفصل. روى أن ضابطان من  فن

ي إليه  المخابرات العامة قدما 
ي اعدوا زمالء له آخرين أن يس و وأمراه  2011أخر عام  فن

دفن الجثث من هذا  و عملية نقل  فن

 الوقت فص
ً
ة بدون لوحة رقم ولكنها ملزقة بصور للرئيس بشار األسد اعدا ب  هذه العربة  و . أعطاه الضابطان عربة نقل صغت 

 قام بنقل الزمالء عدة مرات أسبوع
ً
ين والمزة وحرستا اىل مقابر القطيفة  يا عادة   ونجها وكانمن المستشفيات العسكرية تشر

ة. كانت هذه الشاحنات مليئة بمئات عديدة من الجثث.   يصحبهم ضباط المخابرات دة كبت   وشاحنات مت 

بأيادى عارية وعادة بدون معدات   ،عند المقابر توقفت الشاحنات بجانب حفر عميقة وأخرج زمالؤه الجثث من العربة

ي آمراض عدة بعضها خطت  للغاي وقاية ولذلك يعابن بعضهم اآلن من
المقابر كلما امتىلئ قسم من الحفرة بالجثث أغلقته  ة. وفن

ي كل مرة  جرافة. 
ي تم حفر قبور جديدة طوال الوقت. هكذا وصف الشاهد الوضع  وبسبب إحضار جثث أكتر فن

المقابر.  فن  

ي يتلقاها من الضبا
ط عن عدد  كانت وظيفة الشاهد أن يقود السيارة لنقل اآلخرين وباإلضافة إىل أن يكتب المعلومات التر

ي ومصدر الجثث  
ت الجثث من سجون مختلفة تابعة ألجهزة مخابرات متعددة من بينهم سجن الخطيب   فن حرصن

ُ
قوائم. “أ

هكذا رصح الشاهد أمام المحكمة.  ، التابع للمخابرات العامة و سجن صيدنايا التابع للجيش”  

 كان و 
ً
ي للجميع   اضحا

ي من من فن
ظر ورائحة الجثث بشدة حتر هذا اليوم. فقد  قاعة المحكمة كيف أن الشاهد مازال يعابن

ء لعدة أيام. يو  ي
 حدث مرات أنه لم يستطع أكل أي سر

ً
كيف أن رائحة الجثث صارت كرائحة عطر    ونما الحظ هو واآلخر  ما

 نفاذ لن يستطيعوا التخلص منه حتر باالستحمام. 

ادمة من سجن صيدانا وخمن الرجل أن ذكر الشاهد تفاصيل مهمة عن بعض المواقف: فهو نفسه قد رأى عن قرب جثث ق

 الجثث معدومة شن
ً
ناشونال   ذكرته أمنستر آثار خنق. هذه األقوال تتفق مع ما   وعليها فقد كانت جثث لم تتعفن بعد  قا انتر

ي 
ي سجن صيدنايا".  فن

تقريرها عن سوريا: "عمليات الشنق الجماعية وإالبادة الممنهجة فن  

ه سائقو  كان ينقلهم عن الجثث اآلخرى القادمة من المستشفيات. تحدث الشاهد عن إعطاء   زمالؤه الذينو الحفارات  أخت 

الجثث أرقام وعالمات عىل الجبهة والصدر. كانت أيادي بعضهم ما زالت مقيدة عىل ظهورهم بأصفاد يدوية أو بروابط  

وعة واأصو بع أرجل ادماء وأصو كابالت. رأى الشاهد عالمات زرقاء  ن ي بع أيادى متن
حيان شوهت وجوه الجثث  بعض األ  فن

صعب التعرف عليها. من البمواد حامضية حتر أنه   

 بعض المواقف أنهكت الشاهد  
ً
. نفسيا ي بشكل كبت 

” مازال يتنفس حتر جاء أمر من أحد   فن ن أحد المرات كان أحد “المشنوقي 

ي و الضباط أن تدهسه مجرفة. 
ن الجثث امرأة   فن رؤيتهما كان الشاهد عىل وشك   طفلها وعند حاطتت أمرة آخرى وجد بي 

 االنهيار. هذا ما وصفه الشاهد. 

شعر الشاهد باإلضطراب حتر خالل اإلدالء بأقواله اليوم فقد تم  
ُ
يقاف المرافعة اليوم عدة  إما زالت فكرة وذكرى الجثث ت

جل أن ال يدىل بأقوال أكتر هذا اليوم. ثر طلب منه وبعد الظهر طلب الر إمرات عىل   

ي 
ن سيستمر االستماع إىل الشاهد و اليوم الواحد  فن ي ،  الثالثي 

البداية ستعرض وثائق مختلفة عىل الحائط: مثل مخططات   فن

ي قدمت منها الجثث  
ي كتب الشاهد فيها أسماء السجون والفروع التر

وهذه المخططات قد   -منها فرع الخطيب-القوائم التر

طة.   الشاهد رسمها  خالل االستماع إىل أقواله من قبل الشر  



ولة عن الجلسة من الشاهد أن يحدد أماكن المستشفيات والمدافن عىل  ؤ باإلضافة إىل المخططات طلبت القاضية المس 

 
ُ
ة باإلضافة إىل أن العالمات ك   تبتصور القمر الصناع. ولكن تعش هذا األمر عليه ألن الخرائط تمثل معظمها صحراء كبت 

 بحروف التنية ال يستطيع الشاهد أن يقرأها. 

ن من   كي 
ن المشتر ن القاضية وممثلة المدع العام االتحادى والمدعيات/المدعي  انتهىت جلسة اليوم بمناقشات آخرى بي 

ن من ناحية آخرى عن شخصية الشاهد  . هتحديد هويتو ناحية والمدافعي   

عد
ُ
ن بالتأكيد هو التفاصيل الوحشية عن جثث ال ت  من هذين اليومي 

ي حجم االنتهاكات هذه التفاصيل تظهر  -الذي سيتبفر
  فن

 سجون تعذيب األسد مثل فرع الخطيب. 

/أيلول 15ستتابع المحاكمة يوم  . سبتمت   

 

طة الجنائية االتحاديةمن قبل   إياد أ. القبض عىل : 2020. سبتمبر / أيلول 3،  29محاكمة الخطيب، اليوم    الشر

ي 
ين من المحاكمة تم دعوة شاهدين.  فن ي رئيسي  اليوم التاسع والعشر

ي أول واألخر هو مفتش جنابئ
أحدهما هو مفتش جنابئ

ي اعتقال 
ن أن يدلوا بشهادتيهما عن عمليتر طة الجنائية االتحادية. طلب من االثني  ن للشر ي المتهم   إياد أ. تابعي 

قضية   فن

 الخطيب.  

طة الجنائية االتحادية   ي األول كشاهد أول يحىكي من الذاكرة كيف تمت عملية القبض من قبل الشر
ي بدأ المفتش الجنابئ

يوم   فن

اير/شباط عام  12 ح الشاهد  2019فت  . سبب القبض كانت مذكرة اعتقال من قبل المحكمة االتحادية العليا. وبعدها شر

ي لماذا لم تتم عملية القبض  
طة الجنائية االتحادية عىل علم بأن الرجل لديه أطفال صغار ف إياد أ. شقة  فن ي الشر

أنهم  العمر و  فن

طة الجنائية االتحادية ل مذكرة االعتقال إىللذلك عىل أثر وصو و مقيمون معه.  لتواصل مع مصلحة األجانب  قامت با ،الشر

 يتجنبوا وجود األطفال وقت اعتقال أبيهم.   حتر   ؤولةالمس 

ي األول كيف 
 كيف أنه مازال متذكبشدة عندما أعلمه المفتش بمذكرة االعتقال و  إياد أ. اندهش وصف المفتش الجنابئ

ً
 جي  را

ً
  دا

ي 
علم الم وهكارلش تعابت  وجه المتهم المليئة بالذهول. خالل السفر إىل المحكمة االتحادية العليا فن

ُ
تابع  و تهم بحقوقه. أ

 الشاهد واصف
ً
. عىل الرغم من ذلك كانأن المتهم أكد عد ا المتهم خالل جميع   ة مرات أن هناك بالتأكيد سوء تفاهم كبت 

 اإلجراءات لطي
ً
 مؤد و   فا

ً
 ومتعاو  با

ً
    . نا

طة الجنائية االتحادية أن ي  تأبن قليخالل شهادته احتاج موظف الشر
 
ة مناسبة لما سيقول و  ال . كان إياد أهو أن حتر يجد نت 

 مضطر 
ً
ي  (JVA)السجن قله من المحكمة االتحادية العليا إىل  نبشكل واضح أثناء  با

.  فن ن طوال  . يكرر إياد أ وكان ساربروكي 

 بيته لعائلته.   ذهب عن قريب إىلأنه سيو الوقت أنه البد من وجود سوء تفاهم 

ة تم إلغاء مذكرة االعتقال   فرج عن و بعد مدة قصت 
ُ
قبل المحكمة   من موجه لرئيس التحقيقطعن ثر إ بشكل مؤقت  إياد أ. أ

ي سبب ذلك هو وجود خطأ االتحادية العليا و 
ي اإلجراءات. فالمتهم  فن

ي أدان نفسه محاكمة اليوم كان قد  فن
بعدها التحقيقات و  فن

ي ولكنه لم يكن كافيفقط تم إعالمه عن حقوقه كمتهم. وهذ
 ا خطأ اجرابئ

ً
. مرة  إياد أإللغاء المذكرة. ولذلك تم القبض عىل  ا

 خرى بعد أسابيع قليلة من إطالق شاحه. أ

ي رئيسي كيف تمت عملية القبض الثانية عىل 
ي وهو مفتش جنابئ

فذت يوم   إياد أ. حىك الشاهد الثابن
ُ
ي ن
يونيو/حزيران.   24والتر

ي ذا كان إمن مشاكل صحية وكان هناك تساؤل  كان المتهم قد اشتىك 
ي استطاعته الذهاب إىل المحكمة  فن

.  هذا اليومه و كارلش   فن

ء فقد رافقه طبيب الطوارئ إىل مستشفن قريب وألن مذكرة االعتقال مازالت  ي
قل ولذلك فقبل أى سر

ُ
بعد   إياد أ. موجودة ن

ة   ي إقامة قصت 
 مجددسار بروكن  من ثم إىل سجن إىل المحكمة االتحادية العليا و  فن المستش  فن

ً
 .  ا



ي النقطة الثالثة 
ينامرافعة اليوم التاسع و  فن أجندة المرافعة  هي قراءة التقارير الموجودة عىلكانت مثل اليوم السابق و   لعشر

ي الذي يوثق العنف الممنهج و   31المتحدة للجلسة الخاصة رقم   األمممثل ترجمة تقرير 
    السجون السورية.  فن

* وعن عمليات التعذيب   ل  مفص  عىل قراءة وصف  القضاة  تناوب ن ي عىل المعتقالت والمعتقلي 
عن عمليات القبض العشوابئ

ي أدت  
ي التر

ن  بعض الحاالت إىل  فن   كيف أن الوفاة. حىك أحد الناجي 

ن  حرقت بأعقاب السجائر و عي 
ُ
ي ساخنكيف أن جسمه رجل أخر ا

عن بقضيب معدبن
ُ
 وبعدها تركه الحرس يحترصن أل  ط

ً
.  ما

ي ومن ثم تم التخلص من الجثث. عم الصمت 
ن عن موت أحد   فن قاعة المحاكمة عندما قرأت القاضية قول أحد المعتقلي 

ي زمالئه  
ي قرأنا القرآن و كري بلحاف عس  "مات وأغلقنا أعيننا ولففنا جسدهالسجن  فن

 قلوبنا".  فن

تتمت الجل
ُ
ي   16اللجوء الراجع إىل يوم بقراءة تقرير وزارة الهجرة و  سةاخ

. وقد اختص هذا التقرير 2012من يناير/كانون الثابن

ي  بشكل أساسي باالحتجاجات
ت  سوريا وبردود فعل كل من النظام السوري و   فن الحكومات الدولية. ذكرت الوزارة كيف انتشر

ي وكيف تلفر  المتظاهرين*  و  ر بإطالق الرصاص عىل المتظاهراتالجيش مع ذلك أوام المظاهرات إبان الربيع العرب 

ن   . لم يكف الوقت إلنهاء قراءة التقرير بالكامل ولم يتبق للمشاركي  ن ي السلميي 
ي محاكمة إال صور العنف ال  فن

 سوريا.  فن

/ أيلول  9ستتابع المحاكمة يوم     2020سبتمت 

ي المحكمة تنظر  : 2020. سبتمبر / أيلول 2،  28اليوم  محاكمة الخطيب،
 
ي وتقارير األمم المتحدة  ف

هيومن  و أمنستر

 المتعلقة بسوريا رايتس وتش

ين من محاكمة ي اليوم الثامن والعشر
ي القضية مختل، كان استقبال أشعة الشمس الس كوبلنتس فن

ن فن  اطعة للمشاركي 
ً
 تما  فا

ً
  ما

ي سمعوها خالل اليوم. 
ي قبل الظهر تم استجواب شاهدين وهما موظفان عن القصص القاتمة التر

طة الجنائية   فن الشر

ي  االتحادية
ي . أحدهما هو رئيس التحقيق  ميكنهايم فن

لة عن الجلسة بعد ذلك  ؤولةقضية الخطيب. طلبت القاضية المس   فن

حا مصدر الوثائق  ي قاما بأنفسهما ب و من الشاهدين أن يشر
طة الجنائية االتحادية  المعلومات التر مراجعتها من قبل لصالح الشر

ي استخدماها كإثبات و 
ين  و إياد أ.  و أنور ر. الدعوة ضد كال من  فن ي جراء ذلك كان مهم للحارصن

قاعة المحاكمة أن يعرفوا بعض    فن

طة الجنائية االتحادية منذ عام  ي تجمع   2011التفاصيل المسبقة عن المحاكمة وهي أن الشر
ي الهيكلية  ات إطار التحقيق فن

  فن

ي سوريا أدلة يمكن استخدامها  
 محاكمات الحقة مثل محاكمة الخطيب.   فن

 

هيومن رايتس  عن ظهر قلب بذكر تفاصيل توصله لتقاريراألمم المتحدة وتقارير منظمة بصوت هادئ قام الشاهد األول  

نشونال و منظمةوتش  ي انتر
 وأكمل موض أمنستر

ً
وصف الشاهد االعتقال . اإلجراءات الذي دعته هذه التقارير إىل اتخاذها حا

ي تقوم به أجهزة المخابرات السورية 
ي التر

ي ية اإلنسانظروف الحبس غت  و العشوابئ
. وألن القضاة مهتمون  األسدسجون   فن

أسباب الوفاة  و  قام الشاهد بوصف تفاصيل موضحة لوسائل التعذيب  ،بشكل خاص بمقارنة معلومات عن ظروف الحبس

ي 
ي ية أو سحب أظافر القدم. قام القضاة  ائالصعقات الكهربو السجون مثل وسيلة "بساط الري    ح"   فن

بعض الحاالت بعرض   فن

ي ذكرتها األمم المتحدة 
ي صور شنيعة عىل الحائط توضح وسائل التعذيب التر

 تقاريرها.   فن

ي تساهم به منظمة
". أخذت هذه   (CIJA)المساءلة الدولية و "لجنة العدالة  وضح الشاهد عقب ذلك أهمية العمل التر

ي الدوىلي إو ية اإلنسانتوثيق جرائم ضد و تجميع    المنظمة عىل عاتقها 
طة الجنائية االتحادية   وإعطاء تاحتها للقضاء الجنابئ الشر

ي معلومات بخصوص بنية السجن و  أنور ر. معلومات تخص 
   . 251فرع   فن

ي أشع 
 قليكان استجواب الشاهد الثابن

 
طة االتحادية الجنائية   نصف ساعةفبعد   ال ي التابع للشر

انتىه استجواب الموظف الثابن

ي طرحوها عىل الموظف السابق 
  أجوبة سالفه.  هقد أيدت أقوالو بعد أن سأله القضاة األسئلة نفسها التر

ي وهكذا وصل القضاة ألخر نقطة  
ن لألمم المتحدة أجندة مرافعة اليوم وهي قراءة  فن ن تابعتي  ة لألمم  العام الجمعيةوثيقتي 

ي  اإلنسانالمتحدة عن انتهاكات حقوق 
ي سوريا  فن

ن  فن  . قراءة هذه الوثائق كان الز 2012و 2011العامي 
ً
فعىل المحكمة عرض   ما



ء بشكل رسم أمام الرأي العام ضمن جلسات المرافعة إذا أردت أن تستخدمه كدليل  ي
ي كل سر

 القضية. هذا ي فن
ً
  نطلبق أيضا

جم  عىل تقاريراألمم المتحدة. استمر  ي ت قراءة هذه التقاريرعدة ساعات وكانت تتر
العربية حتر يفهم   نفس الوقت إىل  فن

 المتهمون أي
ً
   كل كلمة منها.   ضا

ي وهي  -هذه المرة استخدمت تقارير األمم المتحدة لغة واضحة
كتب بشكل حذر   فن

ُ
. اعتمد هذا التقرير  -دبلوماسي و العادة ت

ن  إىل ماعاتاستعىل  ن عنه. أعط التقرير نبذة مخترصة عن التاري    خ الحديث لسوريا  و مالحقة النظام من ناجيي  عن و المنشقي 

عىل مدى عقود حكم حافظ وبعده حكم بشار األسد. من النص يتجىل بقوة   اإلنسانتطور أو بشكل أصح تدهور حقوق 

وا عىل إطالق النار عىل  القتل. فقد وصف النص ضمن أشياء آخرى أن الو خوف الناس من التعذيب واالنتهاكات  جت 
ُ
جنود أ

وأن األمهات واألباء الذين فقدوا أبنائهم تم نصحهم بأن ينسوا أبنائهم   ستشفن أن الحوامل لم يجرئن عىل الذهاب للمو الناس 

 ل لن يستطيعوا رؤيتهم مرة آخرى.  ألنهم بأية حا

ي ذار ندقائق قليلة قبل انتهاء قراءة الوثائق انطلق جرس اإل 
 نذاأرجاء مبتن المحكمة ا  فن

ً
ب  هذا انتىه يوم  و بوجود قنبلة.   را

 المرافعة بإخالء طوارئ.  

 

ئ  رياض سيف: شهادة 2020 . أغسطس / آب 27./ 26، 27و26 ان يومال محاكمة الخطيب،   أنور.رلم تبر

ن  ي اليومي 
ي محاكمة الخطيب وال   27و 26فن

ن فن ن التكيف مع وضع جديد كان عىل المشاركي   تمامتفرجي 
ً
حيث تم االستماع  ما

ن من المحاكمة عت  الفيديو. رياض سيف إىل  سياسي سوري معارض   -  سيفوهو الشاهد الوحيد المستدع لهذين اليومي 

ي   -معروف منذ سنوات عديدة 
ن بتعاون مع محكمة    كوبلنتسمريض لذا نظمت المحكمة اإلقليمية العليا فن   اإلقليمية برلي 

 .يديوجلسة االستماع معه عت  الف

 تحدث 
 
ته المهنية كصاحب  سيففبداية  مصنع نسيج وأخت  بتفصيل كبت  عن خلفيته الشخصية ومست 

ً
حياته كسياسي   ا

ي سوريا منذ أن تولت   73معارض: لقد بدأ الرجل البالغ من العمر 
 بمقدمة طويلة ووضع التطور السياسي واالقتصادي فن

ً
عاما

ي هذا  األسدعائلة 
ي سياق أوسع. وفن

ي سوريا منذ عام  الحكم فن
يتبع   1963الصدد أكد الشاهد عدة مرات: "كل ما عشناه فن

ء ما لم يأمر به  ي
 ." االسدعىل أوامر  ء  . ومهما حدث فهو بنا األسدأوامر مركزية. ال أحد ينفذ أي سر

 اعتباو 
ً
ي   سيفبرز  1994من عام  را

لمان السوري باعتباره ناقدكنائب مستقل فن   الت 
ً
 حاد ا

ً
قتصادية والمالية  اإل للسياسة ا

ي اعتداءات ومضايقات  األسدللحكومة. وهكذا أغضب عائلة 
وكانت العواقب كما وصفها سيف للمحكمة لم تكن تتمثل فن

ي عام 
ي "االختفاء" الغامض البنه فن

 فن
ً
كته فحسب بل أيضا  .1996لنفسه ولشر

ي إصالحات سياسية   سيفعىل السلطة أصبح  دبشار األسواستيالء ابنه الرئيس الحاىلي  حافظ األسدوبعد وفاة 
يأمل فن

ات وتجمعات مع ما وصل إىل مئات  2001واقتصادية. بصفته أحد المبادرين ل  "ربيع دمشق  " قام بتنظيم لقاءات ومحارصن

ي سبتمت  
ي نهاية المطاف إىل اعتقاله األول فن

له. وأدت هذه النشطات فن ن ي متن
ن فن مس  والحكم عليه بالسجن خ  2001المشاركي 

ح  ي ذلك الوقت كانت    سيفسنوات بتهمة "االعتداء عىل سلطة الدولة". وشر
جز فيها فن

ُ
ي احت

للمحكمة أن الظروف التر

 
ً
ي  -مريحة نسبيا

 .2011و 2010إىل  2008ال سيما مقارنة بما عاشه عندما اعتقل فن

ستجواب هناك عدة مرات. وذ سيفويعرف 
ُ
حتجز وا

ُ
اير  فرع الخطيب من تجربته الخاصة حيث ا ي فت 

  2006ات مرة فن

ي التحقيق معه. ولقد شاهد هناك  
د القارس لمدة عدة ساعات لغاية البدء فن ي الت 

ي العراء وفن
ي الخطيب عىل االنتظار فن

فن جت 
ُ
أ

ي   سيفولكن لم يسيئوا معاملته. ولكن أكد  -مثل الهراوات والقضبان الحديدية والسياط   -أدوات تعذيب 
ة االعتقال فن أن فتر

ن وكانت الظروف    2010إىل يوليو  2008من يناير سجن عدرا  ي زنزانة مع كبار المجرمي 
كانت أسوأ من ذلك إذ أنه تم زجه فن

 .وأساليب التحقيق مهينة وغت  إنسانية

ي االحتجاجات السلمية ضد 
ي المشاركة فن

دد فن ي انطلقت منذ  األسدومع ذلك لم يتر
عىل   سيف. وشدد 2011مارس  آذار/   التر

ي ذلك الوقت. لقد اختت  هذا  أن قوات األمن 
وخاصة أجهزة المخابرات أصبحت تقمع االحتجاجات بوحشية متصاعدة فن



ي 
ين األول/  األمر بنفسه، عىل سبيل المثال فن .   2011أكتوبر   تشر ي

بته مجموعة من عمالء المخابرات بشكل وحسر عندما رصن

ي شهر 
ي  قرر مغادرة سوريا وهو مقيم اآل 2012يونيو  حزيران/ وفيما بعد فن

ن ن فن  .برلي 

ي ألمانيا سمع ألول مرة عن المتهم الرئيسي 
ي  أنور ر. وفن

بناء  عىل طلب شخص   2013أغسطس  آب/ عندما طلب منه صهره فن

ة طويلة أن يساعد ضابط منشق للمخابرات السورية  للمحكمة كيفية إنشاء االتصال.    سيفهكذا وصف   -صديق له منذ فتر

ي أنور ر
ي . ينحدر من منطقة الحولة التر

ي مذبحة هناك فن
مايو   أيار/  أغلبية سكانها من السنة. وبعد مقتل أفراد من عائلته فن

 .وهرب إىل األردن وهو اآلن خائف عىل حياته األسدانشق عن نظام  2012

ن عن نظام األسد   أنور ر. أن سبب منارصته لطلب  سيفأوضح  ي دعم المنشقي 
لدى وزارة الخارجية األلمانية كانت رغبته فن

ي مثل هذا  
ن من ضابط فن ي الحصول عىل بعض المعلومات حول مصت  منتقدي النظام المعتقلي 

. كما أعرب عن أمله فن القمعي

ء من  ي
أنه لم يسمع عن   سيفوأكد  وال كلمة."أنور ر. المنصب المهم داخل جهاز المخابرات العامة. "ولكن لم يأِت سر

ي فرع الخطيب ألنور راتصاالت محتملة 
ي ترأس فيها قسم التحقيق فن

ة التر  .. بالمعارضة خالل الفتر

ي الدفاع عن   عىل أسئلة القاضية ومحامت 
ً
 : "ال أعرف الرجل شخصيسيفكرر   أنور ر. وردا

ً
. وال أستطيع أن أحدد ما إذا كان  ا

ي سوريا وال 
 من المعارضة فن

ً
إذا كان يساعد سجناء”. نعم، هناك سوريون أبدوا تعليقات إيجابية حول المتهم عىل  مقربا

. ولكن أكتر من ذلك برز بعد اعتقال  ايد من األشخاص الذين تحدثوا عن التعذيب   أنور ر. وسائل التواصل االجتماعي ن عدد متر

 
ً
ي الخطيب. إن ترصيحاتهم تدين المتهم الرئيسي تماما

ئة ذمة    سيفالستماع مع الشاهد كما لم تشكل جلسة ا  فن  .ألنور رتت 

ي 
 .سبتمت   أيلول/  2وستستمر المحاكمة فن

 

 : إطالق نار عىل المتظاهرين وتعذيب جسدي ونفسي للسجناء2020آب أغسطس /  20،  25محاكمة الخطيب، اليوم 

ن غريربدا  عي  -  حسي 
 
ي مد

ي للحقوق الدستورية وحقوق بالحق المدبن ي من التعذيب يدعمه المركز األوروب   اإلنسانوناج 

ECCHR- مر  
ً
زا
ِّ
 وواثقك

ً
ين من محاكمة الخطيب كان هو الشاهد    ا ي اليوم الخامس والعشر

بنفسه عند وصوله إىل المحكمة. فن

ة قبل دخوله القاعة لم يرافقه المحا ي المركز الوحيد المستدع. وأثناء عبوره لألمتار األخت 
يكان فن   باتريك كروكر  ميان الشر

  فحسب بل كان برفقته أيسيباستيان شارمر و
ً
. كما جلست شقيقتا غرير وزوج أخته الذين أتوا  ضا ي

ي ألمابن
فريق تلفزيوبن

ي قاعة المحكمة وهي كلها مشغولة. 
ي المقاعد المخصصة للزوار فن

 من هولندا فن
ً
 خصيصا

ت مجيات مست  ي البداية فصل مهندس الت 
ي  وفن

ي سوريا حيث أسس منذ أيام الدراسة الجامعية فن
ه المهنية ونشاطه السياسي فن

  عمل  2010م األسد. ومنذ عام موقع مدونة من دون ذكر اسمه من أجل الكتابة الناقدة لنظا دمشق
ً
كمدرب لدى  أيضا

ي عام   وهي منظمة مخصصة  BBC Media Actionمنظمة 
مع بداية االحتجاجات السلمية   -  2011لتطوير اإلعالم. أما فن

طة والجيش النار عىل الناس   غريرفقد شارك  – ضد نظام األسد  ي عدة مظاهرات. وشاهد عن كثب كيف أطلقت الشر
فن

 ناس لقوا حتفهم جراء ذلك. وقام هو بتصوير القمع العنيف للمتظاهرين تصوي
ً
ة الحية وشاهد أيضا   بالذخت 

ً
 فوتوغرافيا

ً
را

 .وبالفيديو

ي تاري    خ 
ين األول )أكتوبر(  24وفن ي أحد المطاعم مع صحفية سورية شابة عندما تم إلقاء  2011تشر

 فن
ً
، كان غرير جالسا

 إىل الفرع 
 
ن القبض عليه. تم نقله أوال التابع لجهاز المخابرات العامة. وهنا استفش   251وبعد بضع ساعات إىل الفرع  أربعي 

ي ا
ن لمساعد منه عن مصدر معرفتها اليقينية هذه. فرد غرير إنه أثناء نقله إىل الفرع القاضن  لم تكن   أربعي 

 
الذي لم يدم طويال

 عىل متابعة الست  إىل الفرع 
ً
ن كما أنه كان قادرا رغم تعصيب عينيه. وأكدوا له السجناء األخرون ذلك   251عيناه معصوبتي 

 
ً
 .أيضا

ي الفرع 
جز غرير فن

ُ
ة بدقة إذ أن الزنزانة كانت    لمدة 251احت . ولم يستطع أن يحدد الفتر

ً
ة وخمسة عشر يوما ن عشر اوح بي 

تتر

ي ثالثة أمتار  
ان فن : متر ي المقابل كان وصفه للزنزانة نفسها أدق بكثت 

ي طابق تحت األرض ال يدخله ضوء النهار. وفن
تتواجد فن

ة مزودة بقضبان وباب من المعدن بفتحة للتهوية وأخ جزون هنا  رى لتقديم الطعام. واضطر السجناء المحتونافذة صغت 



 شخ 25ووصل عددهم إىل 
ً
ي أوقات مختلفة. قارن صا

ي مرحاض الزنزانة بينما تناوبوا عىل النوم فن
ب من خرطوم فن إىل الشر

ي رسمها 
ي  أثناء استجوابه من قبل المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية و  غرير القضاة هذه األوصاف بالرسومات التر

التر

ي قاعة المحكمة
ة فن  .ُعرضت عىل شاشة كبت 

ي الردهة. ومن خالل فتحة الباب استطاع متابعة   -وما يرتبط بها من تعذيب   -أن التحقيقات  غريرأفاد 
ي الغالب فن

جرت فن

ي سوء معاملة سجناء آخرين. كما رأى امرأة وسمع أخريات. وقد تم التحقيق معه حواىلي خمس مرات وكان ُيساء معاملته 
  فن

 هذه األثناء طيلة الوقت تق
ً
ن نحو  ريبا ي وكانت قدمي  مرفوعتي 

ن واضطررت إىل االستلقاء عىل بطتن . "كنت معصوب العيني 

ي بأمر من  
بتن ي فإن الحارس أصبح يرصن

. وإذا لم تعجب المحقق إجابتر ي
 أمامي ووقف حارس خلفن

ً
األعىل. وكان المحقق جالسا

 جة أن العودة إىل الزنزانة ش . كانت قدمي  حمراء وزرقاء ومتورمة لدر المحقق. مرة بحزام عسكري وأخرى بسلك سميك
ً
عىل  ا

ن عىل غريراألقدام تحولت إىل محنة أخرى”، أوضح  ية أرهقته ولذا علقت القاضالتفصيلية الشاهد أن هذه األوصاف  . تبي 

 الرئيسة جلسة االستجواب مؤ 
ً
 . قتا

ة واصل  احة قصت 
قل إىل غرفة مليئة بأدوات التعذيب: "لم    اإلدالء بشهادته غريروبعد استر

ُ
دون أي تردد. قال إنه ذات مرة ن

ي ورأيت جهاأكن معصوب ال
ن بشكل استثنابئ  عيني 

ً
ات األسالك واألحزمة والهراوات.  زا للصعق بالصدمات الكهربائية وعشر

ي عىل ما يبدو  
 . تمكان من شأن ذلك أن يخيفتن

ً
ستخدمت من  اما

ُ
مثل الحارس الذي كان يتالعب بزردية كان من المعروف أنها ا

 ." أجل نزع أظافر السجناء

ي حالة أخرى تم إدخاله إىل مكتب مسؤول رفيع المستوى عىل ما يبدو. وخاطب المحقق اآلخر الرجل ب  "سيدي". وهذا  
وفن

 ."منه أو ستجرب ما يجربه هواألخت  بدوره هدد مرؤوسه: "إما أن تحصل عىل األسماء 

ي يوم المحاكمة   أنور ر. أما بالنسبة ما إذا كان هذا المسؤول الرفيع المستوى 
ي محاكمة الخطيب فلم يتضح فن

المتهم الرئيسي فن

 أنه يتذكر صوته تما غرير هذه. بينما أكد 
ً
  إىل التوضيح مرة أخرى: لن يوافق عىل أخذ عينة أنور ر. سارع محامي الدفاع عن ما

ي المستقبل
 .صوتية وطالب بعدم تكرار السؤال عن ذلك فن

ي المركز اللذان يمثالن كل من 
يكان فن ي نهاية يوم المحاكمة أعلن المحاميان الشر

ك  غرير وفن عن  وسيم مقدادوالمدعي المشتر

 بخصوص اليوم السابق من المحاكمة جاء فيه أن 
ً
ي  أنور ر. بيانا

ي إفادته فن
 حقق مع  أ 2020مارس  آذار/  18ذكر فن

ً
نه شخصيا

ي دوره أكد 
ي شهادته عىل أن نفس ال مقدادمقداد. وفن

 رجل كان يقوم بالتحقيق معه دفن
ً
وأنه نفسه أمر بتعذيبه. لذا ال    وما

 .أنور ر إال  مقداديمكن أن يكون المسؤول عن تعذيب 

ي 
 .أغسطسآب/  26ستستمر المحاكمة فن

 

 

 

 ""عرفوا بالضبط كيف يسببون أقص قدر من األلم:   2020آب  /  أغسطس 19،  24محاكمة الخطيب، اليوم 

ون من محاكمة ا   عما كان مخط  مختلف    ٍ  لخطيب بشكلبدأ اليوم الرابع والعشر
ً
حيث أعلنت القاضية الرئيسة قبل بدء    ،لهطا

ي 
فن قررت  ي 

التر االتحادية  الدستورية  المحكمة  عن  صادر  مؤقت  أمر  عن  ين  الحارصن جميع  أمام  المحاكمة  آب    18  جلسة 

 ، أي منذ ساعات قليلة فقط، أنه من اآلن فصا2020)أغسطس(  
ً
يجب منح ممثىلي وسائل اإلعالم المعتمدين الذين لهم    عدا

صلة بالرصاع السوري الفرصة لمتابعة المحاكمة باللغة العربية. ونفذت المحكمة هذا األمر عىل الفور ففشت القاضية أن  

ن المعتمدين خالل جل ن  بإمكان الصحفيي  ي القضية والناطقي 
ن فن جمة الفورية المخصصة للمشاركي 

سة اليوم االستماع إىل التر

اللذين طالبوا بهذا األمر. ولكنه كانت   ن  ة وبينهما أحد المتقدمي  ن االستفادة من ذلك مباشر اثنان من السوريي  بالعربية. وأراد 



ا كل جلسات المحاكمة حتر اآلن  ن حرصن إال أنهما غت  معتمدين بشكل خاص للمحاكمة. وعىل  هناك مشكلة: مع أن كال السوريي 

ن توفر سماعات غت  مستخدمة لهما، وكذلك وجود اإلمكانية التقنية لمتابعة المحاكمة باللغة العربية دون أي  الرغم من أنه تبي 

جمة الفورية بسبب عدم كونهما معتمدين ، فقد منعتهما القاضية من إمكانية االستماع إىل التر ي
لقرار . وأثار هذا اجهد إضافن

ين    أي –عدم تفهم الحارصن
ً
 ممثىلي وسائل اإلعالم األلمانضا

ن ي القاعة  -بي 
 .فن

 ا بعد افتتحت القاضية الجلسة  وفيم
ً
ا  قرار المحكمة الدستورية مرة أخرى بالكامل. ثم نادت عىل الشاهد أخت 

 
، ولكنها قرأت أوال

ن من الت ي  الوحيد المستدع لهذا اليوم وهو أحد الناجي 
ي  وسيم مقدادعذيب الشاهد والمدعي بالحق المدبن . يدعمه المركزاألوروب 

ي المحاكمة المحاميان المتعاونان مع المركز   ECCHR  اإلنسانللحقوق الدستورية وحقوق  
وسيباستيان    باتريك كروكر  ويمثله فن

 .شارمت  

ي  
أوضح الشاهد السوري منذ البداية أنه يهمه أن يدىلي بشهادته أمام المحكمة باللغة األلمانية وهذا حدث لم يسبق له مثيل فن

ي    مقدادهذه المحاكمة. روى  
ي   دمشقبالقرب من    دوماكيف كان هو واثنان من أصدقائه فن

يتجولون    2011سبتمت     أيلول/   فن

ي ذلك الوقت كث النضمام إليهويبحثون عن إحدى المظاهرات، وأرادوا ا
 ا حيث كان هو فن

ً
ا ي المظاهرات  ت 

رغم أن    ما يشارك فن

 هكذا مشاركة كانت دائ 
ً
 تشكل خطر   ما

ً
إذ أن قوات األمن كانت تستخدم العنف بشكل منتظم وتوصل األمر حتر إىل إطالق    ا

طة. وذكر مق ي سوريا دون انتهاكات من قبل الشر
. لم يشهد قط مظاهرة فن ي ذلك اليوم كان هناك العديد  الرصاص الجي

داد أنه فن

ب.   ي نهاية المطاف اعتقلته هو وصديقه. وتعرضوا للشتم والركل والرصن
ي الشوارع وفن

ة فن من القوات العسكرية واألمنية منتشر

. ومن ثم تم نقل ن ي شعر المعتقلي 
م آخرون النار فن طي أو جندي أحد ضلوعه بينما أرصن

  – هم إىل المعتقل بحافالت  كما كش شر

 إىلوخص
ً
 . فرع الخطيبيصا

جز  
ُ
ة )حواىلي ستة أمتار مربعة( مع ما  تهناك لمدة خمسة أيام. وكان ي  وسيم مقدادواحت ة زنزانته الصغت 

قاسم خالل هذه الفتر

  : ن يصل إىل تسعة سجناء آخرين. وتم التحقيق معه ثالث مرات. مرة تلو األخرى وكل مرة من قبل نفس المحقق وبنفس الروتي 

ي عىل بطنه  كان الح
. وهناك كان عليه أن يستلفر ن راس ينادونه ليخرج من الزنزانة واقتادوه نحو التحقيق وهو معصوب العيني 

ح   بكل هدوء: "كانت    مقدادعىل األرض وساقاه مثنيتان وقدماه مرفوعتان. وإذا لم تعجب المحقق إجابته يأمر بالتعذيب. شر

  دائ
ً
 نفس الدورة: قلت شيئما

ً
بت، قلت ش  ا   يئورصنُ

ً
ي أخمص قدميه وكذلك  ا

ب بشكل أساسي فن بت وهكذا دواليك". وقد رصنُ ورصنُ

ي    مقدادعىل كعبيه ورجليه. "لقد عرفوا بالضبط كيف يسببون أقص قدر من األلم ". وتحدث  
عن انتصار شخصي صغت  له فن

ي 
. كانت تلك طريقتر ي وكنت أخسر أن يؤذوا يدي 

ي المقاومة هناكهذا الوضع: "لقد استلقيت عىل يدي. أنا موسيفر
 ."  فن

ي ذهنه. لكن كما حصل  
حقق معه رجل واحد فقط. وأكد مقداد أنه ال يزال بإمكانه التعرف عىل صوته حتر اليوم، أنه خزنه فن

ي السابق فقد رفض المتهم  
ي هذا اليوم  . تقدأنور رفن

ز  يم عينة صوتية فن
ً
 فقد ذكر أثناء التحقيق أسا  مقدادوحسب أقوال  أيضا

ً
  سا

لمثل هذه   استعدوا  قد  قبل. كان هو وأصدقاؤه  قد عرفها من  النظام  أسماء كان  أي  أنها كانت "محروقة"  يعرف  أسماء كان 

المواقف. وعىل أي حال لم يكن هدف التحقيقات الحصول عىل معلومات بل كل ما يريده النظام السوري هو تخويف الشعب 

ي المستقبل  بشكل ممنهج حتر 
 .ال يجرؤ أحد عىل مقاومته فن

ي الفرع  
قل إىل    251وبعد خمسة أيام قضاها فن

ُ
ي العنابر الجماعية كفر سوسةن

. ولم يتعرض للتعذيب هناك إال أن الظروف فن

ي زم
ن السجناء. "اآلن، فن ء وغت  كاف وأمراض كانت تنتشر بي  ن  كانت مروعة: ال مكان للنوم وأسوأ الظروف الصحية وطعام سي

 . مقدادكورونا، يمكن اعتبار الحبس هناك بمثابة حكم باإلعدام،" هكذا قال 

ي نهاية استجوابه كشاهد خاطب 
  .أنور ر المحكمة مرة أخرى: لقد أراد التأكيد رصاحة عىل أنه سعيد لمحاكمة  وسيم مقدادوفن

ي دولة ذات سيادة قانون وال يمكن تخ. إياد أو
ي محاكمة نزي  هة فن

ي ألمانيا أي فن
ي سوريا بهذا الشكل. فن

 يل وقوع ذلك فن
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ن لهذا الشاهد الخاص. ولم يعرف ال القضاة وال أطراف المحاكمة اآلخرون اسمه حيث لم يدخل   لقد كرست المحكمة يومي 

 من ذلك تم إدخاله وهو متنكللشهود من غرفة االنتظار المجاورة الخاصة بهم بل بد القاعة كما هو المعتاد بالنسبة 
 
 ال

ً
  را

ي  
بباروكة شعر ولحية اصطناعية من خالل الباب الذي عادة ما يدخل المدع عليهم فقط إىل القاعة من خالله. كما بفر

احة أثناء الجلسة ش المكان الذي مكث فيه خالل فتر   ات االستر
ً
ي من شأنها أن تكشف عن  . ولم يرد ها

و عىل األسئلة التر

ي هذا الخصوصرد: "نحي هويته بل كان محاميه هو الذي 
ء فن ي

ورية إذ أن  ن ال ندىلي بأي سر " وكانت كل هذه االحتياطات رصن

.   الكشف عن هويته كان سيؤدي حسب أقوال محاميه إىل تعريض أشة الشاهد لخطر   كبت 

 عا 20  زيد عنتلقد عمل الشاهد لمدة  
ً
ن معرفة   ما ن التالي  ي جهاز المخابرات السورية. وبناء  عىل ذلك فقد قدم خالل اليومي 
فن

ح كيف   ي الجهاز. وشر
تفصيلية ملفتة لالنتباه عن التنظيم الداخىلي وست  العمل والمسؤوليات المناطة بالفروع المختلفة فن

ي ال 
مخابرات وما تبفر لديهم من حرية ترصف أم ال  كانت سالسل القيادة تعمل وما الدور الذي لعبه الموظفون المختلفون فن

ة خلف القضاة.   ي رسمها الشاهد عىل الشاشة الكبت 
ة وأخرى تم عرض المخططات التنظيمية التر ن فتر ي إطار هذا الدور. وبي 

فن

ي الساعات
 القليلة األوىل من الجلسة  وكان الحديث فن

ً
 جدتقنيا

ً
 بعد ذلك انتقل هذا الشاهد أيض  . ولكنا

ً
ديث عن  لحاإىل  ا

برات  األفعال الكامنة وراء المخططات التنظيمية: كل السجون السورية كانت مكتظة للغاية. واستخدمت أجهزة المخا

ي هذا الصدد. كما أوضح   251ومات الناس. وكانت سمعة الفرع أساليب تعذيب وحشية مختلفة 
سيئة بشكل خاص فن

 إىل أية درجة كان النظام  الشاهد 
ً
 وغدارا

ً
از سجناء كي يتجسسوا عىل سجناء آخرين. وأثناء التحقيق لم تكن  خبيثا

ن حيث تم ابتر

. وقد كانت التهم   ي للكلمة بل كان األمر برمته بمثابة عمل انتقامي
 إمكانية للسجناء للرد بإجابات بالمعتن الحقيفر

 
هناك أصال

اف بها مثبتة من ذي قبل.  ض االعتر ي من المفتر
وهذا كله شده الشاهد بثقة وبصوت قوي. وكانت الشهادة   المزعومة التر

ة العرص. وبعد أن شحت القاضية  ين من المحاكمة استمر حتر وقت متأخر من فتر ي والعشر
مفصلة لدرجة أن اليوم الثابن

ن ذكرهم  ي إفادته. وفشت ممثلة المدعي العام االتحا أنور ر. الرئيسة الشاهد دار الحديث حول شهود محتملي 
دي بشكل فن

ورة أو وجوب لسماع المحكمة ألي من هؤالء الشهود. وتم ضم هذا البيان إىل ي سبب عدم وجود رصن ملف القضية   منهج 

 وسيتم إرساله قر 
ً
 .إىل األطراف المشاركة يبا

ين من المحاكمة دخل الشاهد ال ي اليوم الثالث والعشر
 مفن

 
يتم   ما  تنكر قاعة المحكمة مرة أخرى من خالل الباب الذي عادة

ن فقط من خالله. وقبل أن يتمكن المشاركون من طرح أس  ئلتهم عليه باشر هو بالحديث قائإدخال المتهمي 
 
إنه يريد   ال

ي ألحد فروع المخابرات. وبعد أن صحح ذلك استفش المشاركون  
تصحيح ما قاله باألمس ألنه لم يحدد بدقة الحجم الحقيفر

ي سوريا؟ وكيف تم نقل الس عن المزيد من التفاصيل. متر بالضبط تم اإل 
جناء إىل الفروع بالضبط؟  عالن عن حالة الطوارئ فن

 ومرا
ً
ي اليوم السابق فقد أجاب الشاهد بهدوء وتفصيل. فقط   را

سأل الدفاع: من أين للشاهد هذه المعلومات؟ وكما فعل فن

ي إيج
ي  عندما حاول الدفاع معرفة المزيد عن مصدر معرفة الشاهد رفض محاميه اإلجابة فن

ن تسبب هذا فن ي حالتي 
از شديد. وفن

ن قررت هيئة المحكمة   ي الحالتي 
ي كلتر

اض الدفاع عىل الرفض والمطالبة بأمر من المحكمة بشأن نطاق حماية الشاهد. وفن اعتر

 .أن اإلجابة عىل األسئلة يمكن أن تسمح باستخالص استنتاجات حول هوية الشاهد وبالتاىلي ال يجب اإلجابة عىل األسئلة

ن   ي عما إذا كان هناك عنواهتر
ن بالحق المدبن ي المدعي  . وأخذ  ثبوت الشاهد مرة واحدة فقط عندما سأله أحد محامت  ف جنسي

 الشاهد 
ً
 عميقا

ً
ةقبل أن يروي عدة حاالت ذات وحشية  نفسا  .كبت 

ي ظهر اليوم غادر الشاهد القاعة برفقة
ي المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية وهو  وفن

 متنك موظفن
ً
السماح بأي  دون  را

ي   عالمة واضحة عىل درجة شدة األفعال استنتاجات بشأن هويته. وهذا 
ي تتم محاكمتها فن

ي   كوبلنتسالتر
وعىل المخاطر التر

ن من أجل تسليط الضوء عليها  .يتحملها بعض المشاركي 

ي 
ي الفرع  أغسطس/ بآ 20و 19ستتابع المحكمة جلساتها فن

ن من التعذيب فن ن من الناجي  واللذين هم   215باالستماع اىل اثني 

ي القضية  
 مدعون فرعيون فن
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ي 
ي محاكمة الخطيب فن

ون للجلسات فن ي حيث تحدث الشاهد السوري الوحيد   كوبلنتسبدأ اليوم الواحد والعشر
بشكل روتيتن

ي الشارع واقتيد إىل فرع الخطيب وتم التحقيق معه  المستد
عتقل فن

ُ
ع لهذا اليوم عن اعتقاله. أفاد بهدوء وموضوعية كيف ا

ي البداية لم يتكلم عن تفاصيل إقامته هناك. وعندما سألته القاضية 
هناك مرة واحدة وبعد ذلك شعان ما أطلق شاحه. وفن

  الرئيسة بالتحديد 
ً
 قيعمعن سوء معاملة أخذ نفسا

ً
 ولكنه ظل غامضا

ً
. كان عىل الرئيسة أن تستفش بشكل مفصل عن حجم  ا

ق معه أصبحت الشهادة أكتر  الزنزانة والطعام والظروف األخرى لالحتجاز. فقط عندما انتقلت إىل الحديث عن التحقي

 تفص
 
 .ال

ي رسمها كانت مختلفة تملكن الصو 
 رة التر

ً
ي وصفها الشهود اما

ي فرع الخطيب  عن تلك التر
السابقون. قال إن التعامل معه فن

 ان لطك
ً
 ومهذب يفا

ً
ي اإلدارة السورية. وعىل أي حال لم يتعرض لسوء معاملة    ا

للغاية. قد يكون السبب وراء ذلك أنه كان يعمل فن

 .. ومع ذلك فقد سمع هو وسجناء آخرون كيف تم تعذيب سجناءا له أنه سيتم اإلفراج عنه قريًبا وبعد التحقيق أكدو 

تهم. ورد الشاهد إنه ليس  عما إذا كان قد تعرف عىل الموانقطع استجواب الشاهد فجأة عندما سأل أحد القضاة الشاهد 

 متأ 
ً
ي طرح بعض األسئلة عىل المتهم   كدا

ين  أنور ر. وعت  عن رغبته فن   كي يتأكد من أنه قابله من قبل. ولم يكن أحد الحارصن

ي ج 
 ليتوقع هذا الطلب االستثنابئ

ً
 . دا

الشاهد. وُمنح لألطراف بعض الوقت للتكيف مع الوضع  . باإلجابة عىل أسئلة ألنور رفإذن انقطعت الجلسة قبل أن ُيسمح 

ن  الجديد. لقد اجتمع  ن بالحق المدنيبي  ن للمدعي  ن المممثلي  احة كما تشاور بعض المحامي  ما كان   محامو الدفاع أثناء االستر

 ة قد انسحبوا. كان التوتر ملمو القضا
ً
سئلة الشاهد. وبعد  . انتظر الجميع لمعرفة ما إذا كان ر. سيوافق عىل اإلجابة عىل أسا

 يسة تحدث أحد محامي الدفاع قائالرئ من قبل القاضية عشر دقائق بعد استئناف الجلسة
 
 إن ر. سيبفر صامت ال

ً
فإذن لم   . ا

 .يقبل بأسئلة الشاهد

ي فإن المحاكمة لم تعد إىل مسارها الهادئ السابق. لقد نشأت
 مشاجرات ورغم الحل غت  المذهل لهذا الوضع االستثنابئ

ض أنه تعرف عىل  كال  ن األطراف المختلفة. وصدرت عدة تحذيرات أن األسئلة الالحقة للشاهد ال يجب أن تفتر ة بي  مية صغت 

ي هذا السياق. واضطرت المحكمة إىل االنسحاب 
ر. وناقش المحامون ما إذا كان يجوز طرح أسئلة معينة عىل وجه التحديد فن

ي هذه المحاكمة –أحد األسئلةبشأن مقبولية شكىلي  اذ قرار مرة أخرى، هذه المرة التخ
. ثم ركزت  ما يعتت  حدث غت  مسبوق فن

. وقال    األسئلة عىل جوانب مختلفة من استجواب الشاهد السابق ن طة والمكتب االتحادي للهجرة والالجئي  لدى الشر

ن  الشاهد إنه لم يعد يتذكر بعض األشياء بينما يتذكر اآلن بعض األشياء األخرى بشكل مختل ف. حاولت أسئلة المدعي 

ي 
ن بالحق المدبن  والدفاع وممثىلي المدعي 

ن ن أقوال الشاهد الحالية والسابقة العامي   .إذن توضيح االختالفات بي 

ة عن التفاصيل  زادت من اضطراب الشاهد تدريج  إن األسئلة الكثت 
ً
ة وطلب محام.  . يا أصبح يتجنب األجوبة المباشر

ين أن الشاهد قادر عىل تحمل الجلسة دون مساعدة   مس دقائق أعلنتانسحبت المحكمة مرة أخرى. وبعد خ للحارصن

ي قولها إذ أنها شحت الشاهد بعد   محام. وطمأنت القاضية الرئيسة الشاهد بأن الجلسة لن تعد تطول
وكانت عىل حق فن

. وهكذا انتىه هذا    ذلك بوقت قصت 
 
 .اليوم المضطربمن المحاكمة فجأة
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ي المحكمة
ن تأخر قليوبدأ اليوم بانتظار  كان يوم متقلب فن  قصت  ألن أحد المتهمي 

 
ون الوقت لتبادل  ال . واستغل الحارصن

ي كانت تطل من خالل النوافذ المؤمنة. بمجرد وصول جميع  
وجهات النظر أو استمتعوا ببساطة بأشعة الشمس التر

ن  من     يدخل إىل القاعة. وكانت الكثت  عىل الشاهد الوحيد المستدع لهذه الجلسة كي  نادت القاضية الرئيسة المشاركي 

كرت مرة أخرى تم القبض عىل الشاهد ألن  شهادة اليوم السابق:  لشهادته تشبه التفاصيل
ُ
ي بطاقة الهوية  مدينة مشبوهة ذ

  فن

ي زنزانة مكتظة ب
ة  كمنشأ. ومرة أخرى زج به فن ح الشاهد كيف خصص السجناء لبعضهم البعض مناطق صغت  الكامل. شر

ي الحصول عىل مكان خاص بهم ووقفوا حتر فرغ مكان ما وكيف 
  فقد  محددة يسمح لهم باحتاللها وكيف لم ينجح البعض فن

الدعس عىل سجناء  مكانه المخصص للجلوس. وإذا كان عىل سجناء مغادرة الزنزانة فلم يتمكنوا من الخروج إال ب كل من قام



ي و  آخرين. لم تجد قدميهم 
شعر بهما إال  لم يوال مساحة حرة عىل األرض. ولم يعد يرى الشاهد ضوء النهار والهواء النفر

قتيد للتحقيق
ُ
 .عندما ا

 

ضطر الشاهد 
ُ
ن كبت  وواقعية عاليةالذي كان يتكلم عدا ذلك  ،وأثناء الحديث عن ذلك ا كت 

  لم يستطعالضحك: ألنه  إىل  ،بتر

ي الزنزانة أ
 النوم فن

ً
ي هذه اللحظةبدا

ي  وفن
ي بها  شعر التر

عبثية هذه   أصبح بكل بساطة يغفو. ولكن ببعض الضوء والهواء النفر

ي إخفاء تنجح اللحظة لم
ة  شعان مابدأ يتحدث عن سوء المعاملة وفص   جدية الوضع إذ أن الشاهد   فن ل أن أشياء كثت 

ء: القليل من الطعام السي حصلت أثناء احتجازه لدرجة أنه ال  ي
واإلساءة الشديدة والتهديدات.   ء يستطع أن يروي كل سر

 وذات مرة كان التعذيب شد
ً
ي ذلك الوقت صار يتمتن لو أنه يموت يدا

 .لدرجة أنه كش قيوده. فن

ة ما بعد الحبس. وازداد اضطرابه الظاهر  ة استمر االستجواب. وتحدث الشاهد عن فتر احة غداء قصت 
وبدأ يرتجف  بعد استر

ي ومنفعل جأثناء الحديث عن حاالت الخوف واأل
 رق. وأوضح بشكل عاطفن

ً
 أن ما شهده وعاشه تجربة لن ينساها أدا

ً
ال    -بدا

 يستطيع أن ينساها أب
ً
. لم يكن ليتخيل أن توجد مثل هذه الوحشية عىل اإلطالق. وحتر بالنسبة للمشاهدين الذين لم  دا

القاضية الرئيسة  بالبكاء قاطعت انفجر د كان من الواضح مدى تأثت  الذكريات عليه. وعندما يتمكنوا إال من رؤية ظهر الشاه

ن  ن وهم صامتي  ين جالسي  ي معظم الحارصن
 .الجلسة وغادر القضاة القاعة وانسحب الشاهد إىل غرفة الشهود بينما بفر

. وبعد رده المخترصبشكل شي    ع أ عشر دقائق تأكدت القاضية الرئيسة وعندما تم استئناف الجلسة بعد  "كل  ن الشاهد بخت 

ن  ء عىل ما يرام" أصبح يجيب عىل األسئلة العديدة من قبل المشاركي  ي
.  سر ي المحاكمة بهدوء واضح وبصت 

واستخدم خالل   فن

ة خلف منصة القضاة. وبعد يوم محاكمة دام   ي تم عرضها عىل الشاشة الكبت 
ر لإلشارة إىل الصور الجوية التر ن ذلك مؤشر اللت 

ا لقاضية الر   أكتر من أرب  ع ساعات شحتها  ً ة    ئيسة أخت  ي اليوم السابق.   كما فعلت معله "بجزيل الشكر" تماًما  شاكر 
الشاهد فن

ي وخالل هذه الساعات األرب  ع لم يمكن أن ُيخ
ي   فن

. مرت ثمابن ن ي فرع الخطيب للمعتقلي 
ين ما كان يعنيه التعذيب فن عىل الحارصن

ن الحدث والشهادة. تالش . ومع ذلك ال تزال تبفر بعض اآلثار موجودة حتر  سنوات بي  ن ت بعض الذكريات منذ ذلك الحي 

 .اآلن

 

 : شهادة أحد الناجي    2020يوليو / تموز  29،  19 يوممحاكمة الخطيب، ال

ي القاعة لطكان الج
 و العام السائد فن

ً
ي المحاكمة واحد تلو اآلخرإىل القاعة  عندما حرصن المشاركون يفا

ي المحكمة   128فن
فن

ي مدينة 
احة دامت لمدة ثالثة أسابيع وكان   األلمانية كوبلنتساإلقليمية العليا فن إذ أنهم رحبوا ببعضهم البعض بودية بعد استر

 
ً
ن معا ن  البعض واقفي  ن اإلثني  جلت رئيسة الهيئة  س وهم يتبادلون بضع كلمات. وبعد دخول القاضيات الثالث والقاضيي 

ي المحاكمة
 .بكلمات خفيفة حضور جميع األطراف فن

ي   القاعة وهو ىل إ ولقد تغت  المزاج بشعة عندما دخل الشاهد الوحيد الذي تم استدعاءه لهذا اليوم
رجل طويل القامة يأبر

د  متر
ً
. وبعد أن ذكر  دا ي  :بالحديث بياناته الشخصية للقاضية الرئيسة باشر  من باب جانت 

ي ع
ي طريقه إىل مكان عمله وكان عمره آن 2012ام فن

ي دمشق وهو فن
ن  اعتقلته إحدى الميليشيات الموالية للنظام فن ذاك إثني 

ين ع  وعشر
ً
ي هويته أنه من  اما

ي الورطة هو أن السلطات سجلت بالخطأ فن
ي   حلب. وما ورط الشاهد فن

بينما كان يعيش ويعمل فن

يسقط   منذ زمن طويل. وهكذا اصطحبته الميليشية ومعه عدة أشخاص آخرين. وعندما دفعوه إىل داخل زنزانة لم  دمشق

 بلعىل األرض كما كان متو 
ً
كانت الزنزانة مزدحمة لدرجة أنه سقط عىل أشخاص آخرين. وأصبح أعضاء الميليشيا يرشون    قعا

ين عليه وعىل السجناء األخرين وسمعهم يناقشون  ن ي  البتن
ما إذا كان أحدهم سيشعل سيجارة ويلقيها عىل السجناء اآلن. وفن

 .هذه اللحظة ظن الشاهد للمرة األوىل أنه سيموت

ب. وهناك تم جرهم إىل زنزانة مزدحمة مرة أخرى. وعندما    من ذلك تم اقتيادهم إىل فرع الخطيب تحت الرصن
 
ولكن بدال

ي 
بشكل واضح كيف أن   الزنزانة وقف الشاهد وعرض أمام منصة القضاةطلبت القاضية الرئيسة منه تفاصيل عن اإلقامة فن



ي زنزانة واحدة
ن فن لم يستطيعوا الجلوس إالبشكل أشبه بالقرفصاء. وجلس   السجناء وهم عدة مئات من األشخاص مكدسي 

ي حضن سجناء آخرين. وبمجرد أن وقف شخص ما فلم يعد يتمكن هذا األخت  من الجلوس مرة أخرى حيث
كان    بعضهم فن

ي قاعة المحكمة وأصبح يميل إىل المرح إىل حد ما عندما تحدث   شخص آخر قد احتل مكانه عىل الفور. وتحول الجو 
فن

ي لحظة ما أصبحوا عىل وشك ال 
 بكاء عندما تم إدخال رجل ضخم جالشاهد عن أن السجناء فن

ً
  إذ أن المكان كان   دا

ً
 ضيقا

 
أصال

 إىل فظاعة الحديث عن األمراض الجلدية والرائحة الكري  هة واإلساءات  بما فيه الكفاية. ولكن لم تدم لحظة المر 
ً
ح هذه نظرا

ن بالنسبة لمدة سج ء المستمرة والطعام القليل السي  تواإلذالال نه هناك بسبب عدم دخول  . ولم يستطع الشاهد إال التخمي 

ن إىل ثالثة أسابيضوء النهار  ن أسبوعي  قتيد عدة مرات إىل غرفة  إىل الزنزانة. ولكنه توقع أنها كانت بي 
ُ
ة ا ع. وخالل هذه الفتر

 .تحقيق وكان عليه أن يجيب عىل أسئلة هناك أثناء سوء معاملته

ي المحاكمة وبعد أن انتىه الشاهد 
ن فن عليه أسئلة حول تفاصيل سوء المعاملة وموضوع   من حديثه طرح جميع المشاركي 

ءالتحقيقات. وعندما شحت القاضية الرئيسة الشاهد "مع  ي
ي   الشكر الجزيل" لم يتبق أي سر

من الجو اللطيف الذي ساد فن

ي القاعة تعسف النظام إذ أن الشاهد تعرض لسوء معاملة شديدة لمدة عدة أسابيع لمجرد  
البداية حيث توضح للجميع فن

ي بطاقة الهوية. وأكد هو مراًرا   ذكر مدينة غت  صحيحة
حتر اليوم هو  ه ما ال يزال يعذبه عىل هذا التعسف حيث قال إن فن

ي طريقه إىل العمل فقط بينما كان 
السؤال عن السبب. لماذا كان عليه وعىل السجناء اآلخرين تجربة كل ذلك؟ كان الشاهد فن

ة ي المكان الخطأ فقط. عىل أي حال تركت الفتر
ن آخر باع الخضار فن  عليه حتر   سجي 

ً
ا  كبت 

ً
ي فرع الخطيب أثرا

ي قضاه فن
التر

ي 
ي هذا البلد.  كانت الجملة األوىل التر

ي ال أبفر أعيش فن
ي حالة رهيبة: يا هللا اجعلتن

 قالها الشاهد ألشته بعد إطالق شاحه فن

ي عام  وغادر 
 . 2013سوريا بالفعل فن

 

 .إياد أ خالشهادة ابن : 2020 يوليو / تموز  6،  18اليوم محاكمة الخطيب، 

ي اليوم الثامن عشر من محاكمة الخطيب كان هناك عدد أقل 
ي بداية المحاكمة  فن

ين مما كان عليه فن ن حارصن بكثت  من المتفرجي 

ة أشخاص  ي كل   -نشطاء سوريون وألمان وصحفيون وأطراف معنية أخرى  -لكن حواىلي عشر
راقبوا المحاكمة. وهكذا كان فن

ي 
 من قام بتوثيق الم  23يوم منذ بدء المحاكمة فن

ً
ي أي يوم بل حرصن دائما

حاكمة وتغطيتها. كما  أبريل: لم تكن المنصة فارغة فن

ي هذا اليوم إىل مقاعد جديدة وذلك بناء  
ي القاعة  أنتقل المدافعون والمتهمان فن

ن من أجل رؤية الشهود فن عىل طلب المدافعي 

ن المقاعد بسبب وباء كوفيد  .19-بشكل أفضل حيث كانت اللوحات من الزجاج الشبىكي ال تزال موضوعة بي 

 كانقبل البدء استجواب الشاهد حذرت ال
ً
 موجو  قاضية الرئيسة صحفيا

ً
ن الجهور والتقط صو   دا  بي 

ً
ي قاعة المحكمة دون   را
فن

ي المستقبل ستقوم 
ي ألمانيا. وفن

ي المحاكمات فن
إذن وأشارت مرة أخرى إىل أن التصوير والتسجيالت الصوتية محظورة فن

 .بمعاقبة انتهاكات من هذا النوع بفرض غرامات

ي هذا اليوم ابن خال المتهم 
 مقيم  إياد أ. كان الشاهد الوحيد المستدع فن

ً
ي ألماالسيد أ. وهو أيضا

نيا. وأفاد الشاهد أنه كان  فن

ي مارس   مهتم
ي المظاهرات وحاول حتر تنظيم    2011بالسياسة منذ زمن بعيد. وعندما انطلقت االنتفاضة فن

شارك فن

 .اجتماعات بنفسه

ي أبريل / نيسان 
نت أثناء الكتابة عن االجتماع  2011وحسب أقوال الشاهد تم اعتقاله بعد مظاهرة فاشلة فن ي مقىه إنتر

ي   فن
فن

. وقال إن فروع   ن  لترصيحاته تم اعتقاله من ثم أخذه إىل فرع فلسطي 
ً
نت. ويبدو أن قوات األمن لحقته إىل هناك. وطبقا اإلنتر

 أن الشخص الذي حقق  
ً
المخابرات كانت معروفة بأنها "مجازر مخصصة لذبح األشخاص". ولذا بدا له من المدهش جدا

ب عىل اإلطالق معه أكد له أنه يريد التحدث معه فقط. و  عىل عكس   -أفاد أ. إنه تعرض لإلهانة ولكن لم يتعرض للرصن

ن الحائط   ي أروقة الفرع: كانوا يجلسون عىل األرض وأيديهم مربوطة خلف الرأس مواجهي 
ن اآلخرين الذين رآهم فن المعتقلي 

ب  هم وإذاللهم كلما مر بهم موظفو الفرع. وفش أ. أنه تم إطالق شاحه من ال مع التنبيه  -ساعات  10فرع بعد وهكذا تم رصن

ي أي وقت إذا كانت هناك مشاكل ويطلب المساعدة أو حتر مشاركة المعلومات مع  
السخيف أنه يستطيع االتصال بالفرع فن



ي هذا  
. وليس لديه تفست  لسبب التعامل اإلستثنابئ

ً
 عىل سؤال أجاب الشاهد أنه لم يقبل هذا العرض أبدا

ً
ي القسم. وردا

موظفن

له لمدة أسابيع بسبب الخوف. الذات. ورغم النهاية السعيدة إلعتقاله، إال أنه عىل حد قوله لم يغادمعه هو ب ن  ر متن

ي لقوات األمن أثناء المظاهرات إزاء  
ومع ذلك، لم تكن هناك إشكالية بالنسبة له هو الذي تم اعتقاله وشاهد السلوك الوحسر

ي جهاز أمن ال
 أفصح مر د. أ. إيادولة. إذ أن كون ابن خاله يعمل فن

ً
عن دعمه لالنتفاضة وقام حتر بتشيب معلومات كلما   ارا

. هذه األقوال لم ت ن ي القبض عىل بعض المعارف وتحدث باستنكار عن زمالئه الوحشيي 
تر استغراب  اكتشف أن هناك نية فن

 االجمهور فحسب بل 
ً
 عما إذا لم يكنأيضا

ً
ي المستشار الذي ظل يسأل الشاهد مرارا

من الصعب عليه   ستغراب القاضن

ن أقوال  ي خدمة الحكومة أو كيف يمكن المطابقة بي 
أنه يدعم   إياد أ. كشخص ينتقد النظام أن يكون له ابن خال يعمل فن

ي جهاز أمن الدولة. كما سأله إ
ن عمله المحدد فن  ذا لم يكن هو كمعارض قد قلق ي اإلنتفاضة وبي 

ً
إزاء عمل ابن خاله. رد   وما

ي الشاهد عىل كل هذه األسئ
 .لة بالنفن

ي األمن حيث توظف  
وبحسب أ.، فهو لم يعرف بالضبط ما كان يفعله المتهم لدى جهاز أمن الدولة. تطوع ابن خاله للعمل فن

ي قسم الشؤون الدينية. أما بالنسبة ألنشطته هناك فلم يتبادل اإلثنان الحديث عن ذلك. وال  
ي البداية كمدرس رياضة ثم فن

فن

ي الفرع   إياد أ. يمكنه أن يحدد ما إذا كان 
ي أي وقت فن

ن قد عمل فن  إال أن المتهم كان يتحدث كث - أربعي 
ً
ا ما عن السلوك    ت 

ي  
 تجاه مساعديه. وكان  لحافظ مخلوف الوحسر

ً
أس الفرع  مخلوفأيضا ن آنذاك يتر  .أربعي 

ي 
طة فن   2019خريف ونبهت القاضية الرئيسة والهيئة الشاهد مرة تلو األخرى إىل أن عليه قول الحقيقة وأنه أفاد لدى الشر

 
 
ي الفرع  –إياد أ. عن بمعلومات أكتر تفصيًل

ي ذلك عن أنشطته المحددة والوقت الذي قضاه فن
ن بما فن . ورغم أن أجزاء  أربعي 

ه أب إياد أ. لشاهد بقوله إن من هذه الترصيحات ُعرضت عليه تمسك ا   لم يخت 
ً
عله بالضبط. لذلك فهو ليس قادًرا  بما كان يف دا

ء بالنسبة لالتهام بأن  ي
ي نقل أشخاص إىل الفرع  إياد أ. عىل الحديث عن أي سر

 .251ساعد فن

ي  
ة انقطاع فن  . 2020يوليو تموز/   29وستستمر المحاكمة بعد فتر

 

 سجان يعىطي شهادة تفصيلية ومقنعة : 2020تموز  / يوليو  3. ./ 2 ،17و  16 ي   اليوممحاكمة الخطيب، 

ي 
تم مرة أخرى عىل بعد بضعة خطوات من حيث اصطف الزوار والموظفون اإلداريون والصحفيون لدخول   يوليو / تموز  2فن

رشت الصور  16المحكمة لليوم  
ُ
. ف ن ن مختفي  ين صورة لسوريي  ن وعشر ي شملت   من محاكمة الخطيب وضع مائة واثني 

التر

 ونساء  
 
 وأطفا رجاًل

 
 عىل األرض وتم تزيينها بزهور بيضاء إلحياء الذكرى. ونظمت هذا المعرض منظمة "عائالت   ال

 
مسطحة

ن بقيادة نساء. أما بعد الدخول إىل   من أجل الحرية '' وهي حركة لعائالت سورية تنشط ضد االعتقال واالختفاء غت  القانونيي 

ي   خالد بركةيزال بإمكان الزائرين رؤية أعمال الفنان المفاهيمي والناشط قاعة المحكمة فكان ال 
 فن
ً
الذي كان قد نظم معرضا

ن 15اليوم السابق )انظر تقرير المحاكمة لليوم  ي المنفن   (. وقد تم جمع خمسي 
ن فن ن مقيمي  سها الفنان مالبس لسوريي   لب 

 
تمثاال

ي مظاهرة صامتة. كان 
المعرض صدى للغضب والفزع بخصوص االعتقاالت التعسفية واالختفاء عىل شكل يجي أنها تشارك فن

ي سوري
 ا وُرفعت قبضات التماثيل احتجاجالقشي فن

ً
ي قاعة المحكمةا

تهم بها المتهمون الجالسون فن
ُ
ي ا
 .عىل الجرائم ذاتها التر

ن وهو ا ن السادس عشر والسابع عشر للمحاكمة عىل شهادة أحد الشهود الرئيسيي  لسيد إ. فكانت شهادته مفصلة  وركز اليومي 

ي الفرع 
  -.  أنور ر. وشهد السيد إ. أن 2012لغاية صيف   2011منذ  251ومقنعة وأدىل بها بثقة تامة. كان يعمل كحارس فن

ي قاعة المحكمة 
ي الفرع   -الذي تعرف إليه فن

 فن
ً
ا ح الشاهد لهيئة   251كان حارصن حتر توقيت مغادرة الشاهد لمنصبه. وشر

ة لرسم رسمه للفرع المحكمة كل الت ة والكبت  . وبينما كان يصف خارطة الموقع ركزت أسئلة القضاة  251فاصيل الصغت 

ن مرة تلو األخرى عىل نقطة حاسمة بعينها  ن العامي   لمكاتب   -والمدعي 
 
وزمالئه.   أنور ر. مكان وجود زنازين االحتجاز نسبة

 وراء ذلك واضوكان السبب 
ً
ي الفرع  أنور ر. إثبات معرفة إذ أنهم حاولوا من خالل ذلك  حا

.  251بالتعذيب وسوء المعاملة فن

ي الفرع سوء المعاملة واالحتجاز الالحق لمئات من األشخاص  
ووصف السيد إ. كيف شهد حتر من نقطة حراسته خارج مبابن

األلم من قبو  الذين وصلوا إىل الفرع حيث تم إدخالهم إىل غرف التحقيق أو إىل االحتجاز. كما وصف سماع رصخاتهم من 

ب وهم ينشجون أنهم "لم يفعلوا ش  الفرع أثناء تعرضهم للرصن
ً
 ."يئا



ي ترصيحاته المسجلة عىل عدم معرفته به.   أنور ر. من مواقع التعذيب بينما أرص  أنور ر. أظهر رسم الشاهد قرب مكتب 
فن

ي تآكل مصداقية أقوال 
ن زادت شهادة الشاهد فن أمام المحكمة )انظر تقرير المحاكمة  أنور ر. فحسب رأي الكثت  من المتفرجي 

 لليوم الخامس(. 

ن عن المقابالت األولية مع   طة وموظف لدى سلطات الهجرة الذان كانا مسؤولي  كم تم االستماع إىل شهادات من ضابط الشر

ي 
ن ذكريات السيد  من المحاكمة. وكانت شهادتهم تتماسر مع ما قاله السيد إ. ودعمت االنطباع بأ 71يوليو، يوم  3السيد إ. فن

 إ. وتأمالته أثناء المحاكمة كانت متسقة مع شهادته السابقة. 

ي بطلب لالستماع إىل شاهد 
ن بالحق المدبن بيل نهاية الجلسة تقدم محامي أحد المدعي 

ُ
. فهذا الشاهد المقيم حاليوق ي

 إضافن
ً
  ا

ي الفرع 
ي تركيا هو إمام معروف تم احتجازه فن

ي عام وتعرض  251فن
 .2011 هناك للتعذيب فن

 

ي طلبه أن هذا الشاهد الحظ أثناء اإلفراج عنه كيف تم توبيخ 
ف عليهمن قبل  أنور ر. ووصف المحامي فن   الضابط المشر

ي وقت الحق بعد أن هرب كل من 
والشاهد من سوريا اتصل   أنور ر. بسبب قراره اعتقال وتعذيب شخصية دينية معروفة. وفن

ي نفس الجانب اآلن". ومن شأن االستماع   أنور ر. 
بالشاهد ليقول له إنه يشعر باألسف "عىل كل ما حدث" وأنهما "كالهما فن

، أن يزيد من إثبات  ر الذي تحتاج للسلطات األلمانية إىل أقوال هذا الشاهد، األم ي
من أجل تحقيقه إىل دعم دبلوماسي أو تقتن

ي الفرع العتقال ومعاملة وتع أنور ر. معرفة وسلطة 
 .251ذيب أولئك الذين عانوا وتعذبوا فن

ي 
 .2020يوليو   6ستستمر المحاكمة فن

 

 استجواب أحد الناجي   من التعذيب وفعالية فنية أمام المحكمة  : 2020 . يوليو / تموز 1  ،15اليوم محاكمة الخطيب، 

ن الذين يحتجون أمام م  ن السوريي  ن الناشطي  ي ال يمكن إسكاتهم: هذا الموقف يجمع بي 
ي   كوبلنتسبتن المحكمة فن ن الناج  وبي 

ي اليوم الخامس عشر من محاكمة الخطيب
ي قاعة المحكمة فن

 .من التعذيب الذي شهد فن

ي  "MUTE"أمام مبتن المحكمة: 
ي الفن المفاهيمي والناشط  لخالد بركةأو "صامت" هو عنوان العمل الفتن

، الفنان المختص فن

ي من الجوالن )سوريا(، المثبت مقاب
ي للمحكمة: الثقافن  تمثا 50ل مدخل جانت 

 
ن  ال ن مقيمي  ن سوريي  ي    يرتدون مالبس لناشطي 

فن

. ويتم  بشار األسدالمنفن "يتظاهرون" بشكل سلمي ضد القمع والعنف والجرائم المرتكبة من قبل نظام الرئيس السوري 

ي ثورة وعائالت من أجل الحرية والحملة السوري
ي هذا من قبل منظمات تبتن

ي  دعم العمل الفتن ة وكذلك من قبل المركز األوروب 

 . اإلنسان للحقوق الدستورية وحقوق 

ك هو عملية مجتمعية تعالج التعذيب وجرائم أخرى  " ي يكمالن بعضهما البعض. فالهدف المشتر
إن الفن والعمل القانوبن

حه  ، مدير القسم الخاص ب "الجرائم الدولية والمسؤولية القانونية"، عن السبب أندرياس شولت  بشكل شامل"، هذا ما يشر

.  م المركز وراء دع ي
 للعمل الفتن

ي الداخل، 
ي القاعة أما فن

ي الرئيس وبعض القضاة المستشارين وممثىلي النيابة العامة  128فن
ن نجاح هذا المنهاج: القاضن ، يتبي 

ن عن  ي والمدافعي 
ن بالحق المدبن ينإياد أ. و أنور ر. االتحادية ومحامي المدعي   من الجمهور تقري وكذلك جميع الحارصن

ً
يقفون   با

ن  ي من التعذيب المدعو اليوم للمثول أمام المحعند النوافذ وينظرون إىل "المتظاهرين الصامتي  كمة سيتفرج  ". وحتر الناج 

ي وف
 عىل العمل الفتن

ً
 .ألقوالهقا

   30الرجل البالغ من العمر 
ً
 والذي كان سابقعاما

ً
كم جنوب دمشق(   10من بلدة السيدة زينب )  صاحب فندق ومقاول بناء  ا

ي والية 
ي التسقيف فن

. وعندما تطلب  يأنهالت   – ساكسونياويعمل اآلن فن ي
مثل أمام المحكمة دون محام كمساعد قانوبن

 ت الشكلية األولية أن يشد قلالقاضية منه بعد إتمام اإلجراءا 
 
ن ولكنه يمسك  يال ، فإنه يبدأ باالرتجاف بشكل واضح لألعي 



ي نفسه بشعة ويبدأ بالحديث: عن ا
ي ينحدر منها لوضع فن

 اعتبار المنطقة التر
ً
ي استخدام  وعن التص 2011من عام  ا

عيد فن

ن حيث كان بينهم   العنف من قبل نظام األسد والجيش السوري الحر والميليشيات األجنبية وعن العدد الكبت  من النازحي 

ن هو ما سبب له المشاكل حسب أقواله.  ة مثل الشاهد. وإيواؤه للنازحي 
 
 الكثت  من النساء واألطفال ومعظمهم من السن

ي  حسبما أفاد الشاهد تم إلقاء ا 
ي البداية كان معتق2012يو يولتموز/ لقبض عليه فن

 . وفن
 
ي أحد مراكز اإل  ال
حتجاز التابعة فن

ي السيدة زينب حيث قام بعض أفراد الميليشيات بتعذيبه بوحشية لمدة خمسة أيام. ومن ثم تم نقله إىل فرع  
للمخابرات فن

 .المحاكمةللمخابرات العامة الذي تركز عليه هذه   251الخطيب أي فرع 

ي فرع الخطيب بكلمات وصور مؤثرة حيث يقول إنه عىل القاضية أن تتخيل الزنازن الجماعية مثل 
ويصف الشاهد الوضع فن

ي مكان 
ء بالمكرونة المغلية: مئات من األشخاص العراة والُمعذبون مكدسون ومحشورون فن ناقالت الخنازير أو مثل وعاء مىلي

ي الممرات. ولقد عاش وجرب ذلك  ضيق للغاية. وتعالت الرصخات من ا
لزنازن األخرى بينما تناثر المصابون وجثث الموبر فن

ي فرع الخطيب
 أنه موقوف فن

ً
 .بنفسه أو شهده بأم عينيه أو سمعه من سجناء آخرين. وبفضل السجناء اآلخرين فهم أيضا

ب. ولكن لم يتضح تموقد تم التحقيق معه عدة مرات وتعرض خ  للرصن
 
 اصة

ً
أقوال الشاهد من بالضبط حقق   من خالل اما

ي أي وقت معه أو أساء معاملته 
ي أي مكان. ولم يذكر المتهم الرئيسي  فن

  عىل هامش حديثه ولم يتحدث أبإال  أنور ر. وفن
ً
عن  دا

طة  إياد أ.  ي أدىل بها الرجل إزاء الشر
وأكتر من مرة يحاول القضاة والمستشارون توضيح بعض التناقضات مع الترصيحات التر

ي 
ي عام  -  كسونياسا فن

وضوح هو أنه   . ومع ذلك تبفر بعض األمور غت  واضحة. ولكن ما عت  عنه الشاهد بكل2019أنهالت فن

ي كثت  
 ما زال يعابن

ً
 ذلك فإنه ال يريد أن يبفر صامت من تبعات االعتقال والتعذيب. ومع ا

ً
ن   ا  .حتر تتم محاسبة المسؤولي 

ي 
 .يوليوتموز/   2وستستأنف المحاكمة فن

 

يدىلي بشهادته   ،295: شاهد من الداخل، من الفرع 0202حزيران  /  يونيو . 25./ 24، 14و 13الخطيب، يوم  محاكمة  

ي الغرفة 
ن كوبلنتسلمحكمة   128فن ة للمتهمي  من محاكمة  13قبل بدء اليوم   . إياد أو . أنور ر، التقط مصور بعض الصور األخت 

 الخطيب. 

ي سوريا وكذلك استجواب  االستما  -ألول مرة   -كان المخطط لهذا اليوم  
ي جهاز المخابرات العامة فن

ع إىل موظف سابق فن

ض ي المحكمة أن هذا اليوم لن يكون كما هو مفتر
ون فن طة الجنائية االتحادية. لكن شعان ما فهم الحارصن . عضوين من الشر  

،   األمن الشاهد اىل غرفة المحكمة. عنارص رافق أحد 
 
ة جلدية داكنة وقناع يغطي فمه وأنفه: بدا خجوًل أكتاف رفيعة وستر

 وربما حتر 
ً
ي مقاعد الزوار رأوا بوضوح: إنه ال يحب أن يكون هنا.  خائفا

. حتر أولئك الذين فن  

ي عام 
ونيات وعلوم الكمبيوتر 2015فن ي سوريا، درس اإللكتر

ي الفرع  -، فر الشاب السوري إىل ألمانيا. فن
التابع   295وعمل فن

/ نوفمت    ي
ين الثابن ض أنه تمكن من  2010إلدارة المخابرات العامة منذ تشر يد المركزي ويفتر ي مكتب الت 

. تم توظيفه فن

ين أو المزة أو حاميش   ي أرسلتها مستشفيات تشر
الوصول إىل ملفات الفرع، إىل معلومات عن المقابر الجماعية والقوائم التر

ي سيتم نقلها من فروع المخابرات والمستشفيات اىل مقابر دمشق  إىل إدارة الفرع. تحىكي هذه القوا
ئم عن الجثث التر

الجماعية وعدد هذه الجثث. وقد أدرجوا أسماء المستشفيات وأرقام الفروع والتاري    خ واألرقام المخصصة لكل واحد من  

سباب طبيعية بل قتلوا عىل أيدي  القتىل. قال الشاهد إنه من المعروف بشكل عام أن هؤالء األشخاص ما كانوا ليقضوا أل 

ية.  األجهزة الش   

: هل لم يفهم السوري األسئلة بشكل صحيح؟ هل  ي استجواب الشاهد كان هناك ارتباك كبت 
ي فن

بالفعل عندما بدأ القاضن

ي كثت  من األحيان، ال يبدو أن الشاهد يجيب عىل األسئلة عىل اإلطالق، تجنبها، وكرر نفسه
جمة ناقصة؟ فن . بدأ كانت التر

طة  ي أعطاها للشر
ي األشهر  ينفذ صت  القاضية وكذلك جميع اآلخرين. لماذا تتناقض شهادة الشاهد مع المعلومات التر

فن

ء محدد عن القبور الجماعية؟ وادع الشاهد أنه لم يعد يتذكر المزيد.   ي
 السابقة؟ لماذا يرفض اآلن أن يقول أي سر



ي صيف  
طة فن ي فحص الشر

ووحدته    -الذي كان يعرفه حتر قبل ذلك   - . إياد أ رأى المدع عليه  ، قال الشاهد إنه2019فن

ضوع. كما أعلن  بالقرب من المقابر الجماعية. لكن المحكمة لم تتمكن من الحصول عىل مزيد من التفاصيل حول هذا المو 

طة ال وهو ما يتعارض مرة  - مرة واحدة من قبل  . إياد أالشاهد أنه التفر  سابق. أخرى مع استجواب الشر  

ي قاعة المحكمة بشكل ملحوظ. سألت إذا كان الشاهد خا
 أصبحت القاضية غاضبة، تغت  المناخ فن

ً
. هل لهذا عالقة  ئفا

ي تركيا   -بحقيقة أن عائلته 
ي تعيش فن

؟ قبل  . إياد أ بل عائلة المدع عليه قد تعرضت للتهديد هناك؟ ربما حتر من ق -التر

، تدخل النائب الع احة بوقت قصت  ام: هل فهم الشاهد أنه كان عىل وشك اإلدالء بشهادة زور؟ وأن الدولة األلمانية  االستر

ي هذا االمر؟  
ام بمساعدة المانيا فن ن ي سوريا وانه يقع عىل الشاهد التر

 حاولت معالجة الظلم فن

ر: هل سيتذكر الشاهد أكتر اآلن؟
 
احة، صمت موت  بعد االستر

ة بالذاكرة. عىل صور األقمار الصن  ي األال يزال لديه فجوات كبت 
ية، ومعسكرات  منفرع األ اعية، حدد الشاهد بوضوح مبابن

ي 
ة الشهداء فن . ولكن عندما طرح المدعي العام أسئلته، تهرب منها الشاهد، وناقض  دمشقتدريب المخابرات، وما يسم مقت 

ي ... ستجيب عىل هذا السؤال اآلن".  نفسه، حتر عندما قاطعه المدعي العام وق
ال: "هذا يكفن  

يبفر السؤال: هل كان الشاب كل ما خرج من الشاهد: بعض المعلومات العامة عن أجهزة المخابرات، وعن قوائم القتىل. و 

 خائ
ً
 جدا

ً
ي المحكمة؟ . إياد أ من   فا

وأشته لدرجة أنه لم يجرؤ عىل الشهادة ضد المتهم فن  

 

ي اليوم 
طة. ذكر االثنان  وفن طة الجنائية االتحادية اللذين استجوبا الشاهد أثناء تحقيقات الشر ، تم سماع ضابطي الشر التاىلي

. قال المح ن جمي 
قق األول إن  أنهما أبلغا الشاهد بحقوقه كالمعتاد ولم يكن لديهما انطباع بأن لديه أي مشاكل مع المتر

ا 
ً
األشكال. قال المسؤوالن إن الشاهد قدم معلومات مفصلة وذات مصداقية،  بأي شكل من   أمنأو غت   الشاهد لم يبد خائف

طة.    عىل سبيل المثال عىل القبور الجماعية. معلومات تطابق نتائج تحقيق الشر

ن إال من الحصول كي 
ن المشتر  عىل بعض التفاصيل، المهمة جز  ولم يتمكن محامو الدفاع ومحامو المدعي 

ً
  من الشاهد.  ئيا

ً
وردا

ك، رسم الشاهد مخط عىل سؤال   محامي المدعي المشتر
ً
: االسم ورقم المستشفن وتاري    خ الوفاة وتاري    خ   طا لقوائم الموبر

 جعل عمل المخابرات السورية حارصن تسليم الجثث. وبالتاىلي فإن الشاهد الذي من داخل الفرع ي
ً
ي محكمة    ا

بشكل مخيف فن

.  كوبلنتس  

2020تموز/يوليو  1محاكمة يوم األربعاء  ستستمر ال  

 

ي  اإلنساناالستماع لمحامي حقوق  : 2020. يونيو / حزيران 5./ 4  ،12و   11ان يومالمحاكمة الخطيب، 
 السوري أنور البت 

ي سماع أقوال    12/ 11يوم  
االضطهاد و"االختفاء القشي" والتعذيب ،  اإلنسانالمحامي السوري المدافع عن حقوق    انور البت 

ه ي ارتكبها نظام الرئيس السوري  من قبل المخابرات السورية: هذه وغت 
ي ما يشغل بال    بشار األسدا من الجرائم التر

  أنور البتن

. ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد الستدعائه كشاهد    30منذ ما يزيد عن    اإلنسانالمحامي السوري المدافع عن حقوق  
ً
عاما

ي يومي  
ي من محاكمة الخطيب إذ أن    12و  11فن

    251فرع  ال يعرف    أنور البتن
ً
ي فرع آخر أيضا

من تجربته الخاصة كما أنه التفر فن

ي سوريا عام    أنور ر. بالمتهم الرئيسي  
. عدا ذلك كان فن

ً
ي  محامي الم  2012شخصيا

الذي    فراس فياضخرج والمدعي بالحق المدبن

ة أمام المحكمة )انظر تقرير المحاكمة يومي 
 (. 11/ 10قد أدىل بشهادته مباشر

ي إن 
ن كل من يهتم بشأن السوري لذا فإن اإلقبال عىل المقاعد المخصصة    البتن  وكذلك بي 

ي المنفن
ن فن ن السوريي  معروف بي 

 
ً
ا ي المحكمة كان كبت 

ي اليوم الحادي عشر من المحاكمة أرص  للجمهور والصحافة فن
ي هذا اليوم. وقبل بدء جلسة االستماع فن

فن

ي 
ي اعتصام قصت  مع   البتن

ء واحد، أال وهو المشاركة فن ي
ي منظمة "عائالت   وفاء مصطفن  و  فراس فياضعىل سر

وهي ناشطة فن



ن اختفوا بفعل أجهزة  سوري صورة شخصية ل 40سنوات وذلك وسط  7والدها مسجون منذ حواىلي    من أجل الحرية '' و  ي 

 .المخابرات التابعة لنظام األسد

ح الشاهد 
 
ي ووض

تهم بها   البتن
ُ
ي ا
 بكثت  من مجرد مالحقة الجرائم التر

موقفه منذ البداية: إن موضوع محاكمة الخطيب هو أكتر

ي والتعذيب من أ وإياد. أ.  أنور. ر. 
ي حكمها منذ عقود عىل االعتقال التعسفن

ي السلطة، هكذا  إذ أن عائلة األسد تبتن
جل البقاء فن

ح  ي شر
 .البتن

ي عام 
ي فرع   1978تم إلقاء القبض عليه ألول مرة فن

عتقل وتعذب لمدة أسبوع فن
ُ
من جهاز المخابرات السورية   251حيث ا

ي نفس الفرع بالضبط الذي كان المتهم 
  أنور ر.  العامة أي فن

 
 .عن التحقيقات بعد سنوات من ذلك حسب المزاعمفيه مسؤوًل

ي  وفش 
ي عام بأنور ر. إنه لم يلتق  البتن

ي عندما كان 2006 إال فن
 كمحام يمثل أعضاء   20يعمل منذ ما يقرب من   البتن

ً
عاما

ي مساء يوم 
  285، تم اعتقاله ونقله إىل فرع 2006مايو  أيار/  17المعارضة وعدد ال يحص من منتقدي النظام اآلخرين. وفن

 
 
ي مساحة  50يعمل آنذاك. ووصف المحامي أن حواىلي  أنور ر. حيث كان أوال

وا فن  حشر
 
  20رجال

ً
ا  مربمتر

ً
 يتقر   عا

ً
ي الليل كان  با

. وفن

 لسجن وكان هذا بالنسبة له برهايسمع رصخات رهيبة من زنازين أخرى وممرات ا 
ً
 قاط  نا

ً
 .عىل التعذيب عا

طلق شاح 
ُ
ي وبعد حواىلي خمس سنوات بالضبط أ

ي سجن  البتن
ي ذلك الوقت، أكد الشاهد، قد كثفت  عدرامن الحجز )فن

(. وفن

ن كرد عىل االحتجاجات السلمية: “قبل حكومة األسد القمع والتعذيب للمنتقدين ال    األسدحاول عمالء  2011محتملي 

فكان الهدف هو االنتقام. تم تعذيب من طالبوا بالحرية، حتر    2011الحصول عىل معلومات تحت التعذيب. أما منذ عام 

ي بعض األحيان
 ." الموت فن

ي فرع  عىل ما عرف من العديد من موكليه ال وبناء  
حتجزوا فن

ُ
 اعتب 251ذين ا

ً
ي  استطاع 2011من عام   ارا

الحديث عن الكثت    البتن

من أجل مواصلة التحقيق    285من التفاصيل أمام المحكمة إذ أنه قال إنهم تعرضوا للتعذيب القاسي قبل نقلهم إىل فرع 

ي معهم. وذكر 
 أنه رأى أشخا البتن

ً
 .يشبهون األشباح بعد إطالق شاحهم  صا

ي  وبعد هذه األوصاف سألت القاضي
ي هرب  ها "القيرص" وهو معاون سابق فن

ة الشاهد عن صور جثث آالف السجناء التر

ح  طة العسكرية السورية من سوريا وسلمها للسلطات القضائية األلمانية. وشر ي الشر
 نظام ترقيم   البتن

 
ي هذا الصدد خاصة

فن

ي مختلف فروع جهاز المخابرات 
 .السوريةالجثث الذي يدل عىل معلومات عن االعتقال والوفاة فن

ي يوم  
 مة الخطيب من محاك  11ودار الحديث فن

ً
 ، كما كان متو أيضا

ً
ي ، حول تاري    خ ومكان وكيفية مصادفة الشاهد قعا

  أنور البتن

ي خ أنور ر. للمتهم الرئيسي 
ي أنها حصلت فن

  2015/ 2014ريف أو شتاء وأفاد البتن
 
ي   وذلك أوًل

ن فن ي مركز إليواء الالجئي 
فن

ي  مارينفيلدي
ن فن ي  وفيما ب برلي 

ن عد صادفا بعضهما عند أحد المتاجر ألدوات البناء فن  .برلي 

ي بأجهزة األمن السورية بشكل عام وخاصة بفرع 
( فركزت جلسة االستماع عىل معرفة البتن ي عشر

ي اليوم التاىلي )اليوم الثابن
أما فن

ي هذا النظام  المناصب والمسؤوليات داخل أجهزة المخابرات ودور فئات من الشعب بعينها ودور بعض األ  -  251
شخاص فن

ي ذلك استخدام العنف الجنسي وعواقبه عىل المدى  
والظروف الجغرافية والمكانية وكذلك أساليب التعذيب المحددة بما فن

ن من   ي دافع فيها عن الناجي 
ي شأن القضايا التر

 إىل أوصاف موكليه العديدين وبحثه فن
ً
الطويل. ورجع الشاهد أقواله مرارا

 .التعذيب أو أقارب  هم

ي وجاءت األقوال أثناء جلسة استماع 
ي أدىل بها   البتن

)انظر التقرير عن اليوم   أنور ر. بتناقض صارخ للعديد من الترصيحات التر

ن من الطائفة السنية" )و ا  أنور ر. الخامس من المحاكمة( حيث كان بإمكان "السوريي 
ً
ي  منهم( أيض

التسلق إىل مناصب قيادية فن

 تر المخابرات وكان بعضهم ح جهاز 
ً
حافظ  بقيادة   األربعي   بمعاملتهم الوحشية للسجناء. أما بالنسبة للمزاعم أن فرع معروفا

 تت  الشاهد هذا االحتمال مس فقد اع  2011خالل عام  251قد استوىل عىل فرع  مخلوف 
ً
 . تبعا

ي  معومن المز 
 .  2020يونيو 24عقد الجلسة القادمة فن

 



 

: االستماع األول لناٍج من التعذيب 2020. يونيو / حزيران 4./ 3،  11و   10اليومان  محاكمة الخطيب،  

: لمدة يوم  كان اليوم العاشر واليوم الحادي عشر من محاكمة الخطيب مهمي      ن  للضحايا والنشطاء السوريي 
ً
، وخصوصا

 باللغة 
ً
ا ي هذه المحاكمة. وللمرة األوىل تم التحدث كثت 

ن من التعذيب للمرة األوىل فن ونصف، تم االستماع ألحد الناجي 

جم، إىلفراس فياضالعربية. جلس  ي القضية، مقابل القاضية وهيئة المحكمة، عىل يساره متر
يمينه    ، منتج سوري ومدعي فن

جمه إىل األلمانية.   محاميه. كان فياض يتحدث العربية بصوت مسموع إىل الجميع، ثم ترجم متر
ً
ا ، استطاع العديد من  أخت 

ن من التعذيب من الحضور أن يف ن والناجي  ن السوريي  ي قاعة المحكمة.  الناشطي 
هموا ما ُيقال فن  

ي سوريا، كطالب ومخرج أفالم، ثم فراس فياضتحدث 
ء: بداية االحتجاجات ضد   عن حياته فن ي

ت كل سر ي غت 
عن اللحظة التر

ي  
ته وحاول توثيق2011مارس   15حكومة بشار األسد فن وخاصة  كل ما يستطيع توثيقه،  . أفاد فياض أنه أخذ كامت 

ر   ته، صو  ء. قام بتصوير األشخاص الذين يتم اعتقالهم. بواسطة كامت  ي
م اآلخرين أن يفعلوا نفس السر

ً
المظاهرات. وعل

ي قنابل الغاز المسيل للدموع عىل  ال
ب  هم بالهراوات وتلفر ئ معاملتهم وترصن طة وهي تطلق النار عىل المتظاهرين، وتست  شر

ن من أن الحكومة السورية كانت تستهدفه بسبب عمله.   الحشود. كان عىل يقي 

ي أول اعتقال له، اختطف  
  فياضفن

 
 من قبل المخابرات الجوية، ورأى أطفاًل

ً
 وجثثا

ً
ي صغارا

ي المرة  فن
القسم الذي أحرصن إليه. فن

ي اعتقل فيها، حذره صديق من أنه مطلوب. أفاد 
ي أنه كان يريد االنتقال إىل  فياضالثانية التر مع ما التقطه من أجل فيلمه،   دب 

، تم نقله إىل إدارة المعلومات، وبعد بضعة أيام تم نقله إىل ق
 
ي المطار. أوال

 طيب. ، فرع الخ251سم ولكن تم القبض عليه فن

ح من قبل الحراس عند وصولهم. كان عليه  ب المت  ن للرصن وصف فياض ما يسم بحفل االستقبال، حيث يتعرض المعتقلي 

 خلع مالبسه، ثم نقل إىل زنزانة جماعية لبضعة أيام، كانت مزدحمة لدرجة أن الناس حاولوا النوم أثناء الوقوف. 
ً
 وتكمرارا

ً
،  رارا

ا مما إذا كانوا أموات ام عىل قيد  أخت  المحكمة عن الرصاخ الرهيب، 
ً
وخوفه المميت عىل أشخاص رآهم ولم يكن متأكد

ي الفرع 
ا عىل طفل فن

ً
ي رس فياض. أمصن  251الحياة، وأيض

ي زنزانة انفرادية. أظهر القاضن
ي الخطيب فن

 معظم اعتقاله فن
ً
  ما

ي ألمانيا. للسجن مع غرف استجواب وزنزانات كان الشاهد قد رسمها أثناء استجواب سابق للشر 
 طة فن

، لكنه استطاع التعرف  ن ي الخطيب. كان معصوب العيني 
 لقد تم استجوابه ثالث مرات عىل األقل فن

ً
ي  جزئيا

عىل محيطه، بما فن

ي وقت   أنور ر. ذلك الرجل الذي استجوبه. بالعودة إىل زنزانته الجماعية، سمع فياض اسم 
ألول مرة من سجناء آخرين. فن

ي وسائل اإلعالم، ولكن أي  أنور ر. الحق قال إنه تعرف عىل 
 من الصور فن

ً
ي   ضا

طة فن ن أثناء استجواب الشر  . برلي 

ي المحكمة إن المدع عل
 قال فياض فن

ً
، لكنه كان متأكيه بدا مختلف ي

ي الماضن
 ا قليال عما كان عليه فن

ً
ي    70إىل  60بنسبة  دا

فن

ي ذلك الوقت. 
ظل  أنور ر. لكن  . من صوتهوذكر أنه ربما يستطيع التعرف عليه  المائة من أن الرجل هو الذي استجوبه فن

 
ً
 ويمكنه أن يظل صام –مرة أخرى يوم المحاكمة   صامتا

ً
 كيد. ، سارع محاميه للتأ تا

 للمرة األوىل، لم يكن الشاهد شخ
ً
 يقدم تقار  صا

ً
 وقصصا

ً
ي سوريا يرا

 بل شخ  -عن التعذيب فن
ً
تعرض لهذا التعذيب ونجا   صا

ن   -منه بنفسه  ي  4000وهو واحد من بي 
  الئحة االتهام بمحاكمة الخطيب. شخص ورد ذكرهم فن

ب بالكابالت والعصي حتر خروج الدماء، عىل قدميه و  ظهره ، وكيف تم تعليقه من يديه، وكذلك العنف  وصف الشاهد الرصن

ي كثت  من األحيان، وال يكاد يوجد أي ماء، والظروف  
ي الزنازين: القليل من الطعام المتعفن فن

. تحدث عن الظروف فن الجنسي

  الصحية الال 
ً
هو عىل  حتر الموت وكان شبه متأكد من أنه لن يغادر الخطيب و  إنسانية وعدم وجود رعاية طبية. كان خائفا

 قيد الحياة. 

ي يديه وساقيه واضطرابات النوم والقلق واالكتئاب. وحتر اآلن،   فياضحتر اليوم يشعر 
بآثار ما بعد التعذيب: ألم مستمر فن

ي 
ن وقت المحاكمة، حاول ببساطة حكومة السورية عائلته. وقال إىل أ، كان يخسر أن تهدد الكوبلنتسخالل شهادته فن ن يحي 

ي السجن. نسيان وقمع ما  
 حدث له فن



 كان 
ً
ي المحكمة. كان األمر األكتر إثارة للدهشة هو الرسالة   فياضتحمل ما وصف  صعبا

هم من الزوار فن ن وغت  عىل الصحفيي 

ي وجهها 
: كان يمكن أن يكون مستع  فراس فياض  المهمة التر ن ن الرئيسيي   للمتهمي 

ً
اعتذر   . أنور رلمسامحته فيما لو أن  دا

ي الخط
ف بما حدث فن ي وتعذيب. لكن  - يب واعتر

 يعتقد أن هذا لن يحدث أب فياضعنف تعسفن
ً
أنور  ، خاصة بعد أن أنكر دا

 جميع التهم.  . ر 
ً
 سابقا

أنور . وبعد ظهر ذلك اليوم استمرت المحاكمة بجلسة المحامي السوري 2020يونيو / حزيران  4انتهت الجلسة ظهر يوم 
ي 
 .  البتن

 

ي مقاطعة بادن : 2020مايو   / أيار  . 29، 9 اليوممحاكمة الخطيب، 
 
غ-حول االستماع ألقوال أنور.ر ف  فورتمبب 

 من محاكمة الخطيب قصت  اليوم هذا كان 
ً
 نسب  ا

ً
ي هذا اليوم  مثل اليوم الذي سبقه يا

. وكان من المقرر االستماع إىل شاهدين فن

ي تحقيقات خاصة بقسم حماية الدولة التابع لمكتب التحقيقات   أنور ر. وذلك حول موضوع استجواب المتهم 
كشاهد فن

غ -بادن الجنائية لوالية ي برتبة نقيب   بشأن جرائمفورتمبت 
ي سوريا. والشاهدان هما مفتش جنابئ

ي الدوىلي فن
 للقانون الجنابئ

ً
وفقا

جم تعذ جم ترجم األقوال آنذاك. إال أن المتر  ول أمام المحكمة نظر عليه المث أجرى هذا االستجواب ومتر
ً
  إىل أنه حالرا

ً
يا

ي الخارج.  
 موجود فن

ي    أنور ر. وأفاد المفتش أنه تم استجواب 
ي مدينة 2017أكتوبر  26كشاهد فن

ي إطار تحقيقات بخصوص شبهة    شتوتغارت  فن
فن

 وف ارتكاب جرائم 
ً
ي الدوىلي بعد أن ذكره شاهد آخر كشاهد محتمل. وتحدث المفتش من جانب  قا

عما كان   للقانون الجنابئ

 يتذكره ومن جانب آخر قرأ محرصن جلسة االستجواب من ذلك اليوم فقرة تلو األخرى. 

ي سوريا أنتجت قراءة محرصن االستجواب هذا بعض التفاصيل الجديدة حيث قدم لمحة عامة عن  أنور ر. فبالنسبة ألفعال 
فن

ي المخابرات السورية. إضافة إىل ذلك د
ة المهنية للمتهم ومنصبه فن  .ار الحديث حول خلفية هروبه من سورياالمست 

ي ذ  . أنور ر وذكر المفتش النقيب أن 
 لك الوقت أنه شهد جرائم حرب، مرصح فن

 
  أنور ر. . كما أفاد 251نقل قتىل إىل فرع   ثال

 أثناء هذا االستجواب أي
ً
 سج 750نه تم أخذ ما يصل إىل أ ضا

ً
ي يوم واحد. ور  251إىل فرع   ينا

 فن
ً
عىل سؤال حول كيفية   دا

ي سوريا قال 
 إن بعض التحقيقات كانت تجري "بأسلوب قاس" ألن البقاء مه أنور ر. وأسلوب إجراء التحقيقات فن

ً
كان من    ذبا

ي  إىل العدد الكبت  من التحقيقات. وبدا هذا الوصف بمثابة استهزاء بالنسبة لبعض الحارصن
ً
ي قاعة المستحيل نظرا

ن فن

ي فرع 
ن وهو متوفن فن ي ذاكرتهم من اليوم السابق.   251المحكمة إذ أن صورة السجي 

 وأثار التعذيب بائنة عليه باتت عالقة فن

 ولكن ن
ً
التابع للمخابرات   320تحقيقات الجنائية آنذاك ركزت عىل أنشطة الفرع لل  االتحادي مكتبال إىل أن تحقيقات ظرا

ي حماة لم يتم اس
ي فرع  أنور ر. تجواب السورية فن

. وشهد المفتش النقيب أنه أحال المحرصن  251بالتفاصيل حول ما وقع فن

ض أن يحقق هذا األخت  فيما إذا كان هناك  
بعد االستجواب إىل المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية حيث كان من المفتر

ي أن 
 .ارتكب جرائم . أنور ر داع لالشتباه فن

ن تم تش  ض الدفاع عىل استخدام وبعد أقل من ساعتي  ي ذلك اليوم دون تحليفه. واعتر
أقوال ضابط  ي    ح الشاهد الوحيد فن

طة وسيقدم تت    الشر
ً
 يرا

 
ي المحاكمة  مفصال

 .لهذا الطلب خالل بافر

ي 
ن  2020يونيو   3من المقرر عقد الجلسة القادمة للمحاكمة فن . وتنوي المحكمة خاللها للمرة األوىل االستماع إىل أحد المدعي 

ي كشاهد وهو المخرج 
 .فراس فياضبالحق المدبن

 

ي برلي   حول 2020. أيار / مايو  28، 8محاكمة الخطيب، اليوم 
 
قدمه   البالغ الذي: أقوال مكتب التحقيقات الجنائية ف

 أنور.ر 



 يو هذا اليوم كان   
ً
 قصت   ما

ً
 باأليام السابقة لجلسات المحكمة. وكان موضوع الجلسة التحقيق مع   ا

 
بشأن  أنور ر. مقارنة

ي عام 
ي قدمها فن

ي   2015الشكوى الجنائية التر
 بأن عمالء للمخابرات السورية كانوا يالحقونه فن

ً
ن عىل أساس أنه كان مقتنعا   برلي 

ي 
ي برتبة نقيب فن

مكتب التحقيقات   )انظر التقرير عن اليوم السادس للمحاكمة(. تم استدعاء ثالثة شهود: مفتش جنابئ

ن  الجنائية التابع لوالية   انك  برلي 
 
ت   مسؤوال عن التحقيق بخصوص الشكوى الجنائية ومفتشة جنائية برتبة مالزم أول حرصن

جمة خالل التحقيق. إال أن هذا األخت  اعتذر عن حضور جلسة المحكمة هذه بسبب  
جم قام بالتر جلسة التحقيق ومتر

 إصابته بمرض.  

وعائالت من أجل   e Syria CampaignThيا وقبل بدء المحاكمة كانت فعالية قام بها نشطاء من منظمات حملة سور 

تب  
ُ
ة بواسطة الفتة كانوا يرفعونها وك ي ثورة أمام مبتن المحكمة قد أثارت بعض الضجة حيث ذكر النشطاء العشر

الحرية وتبتن

ي ترتكبها الحكومة السورية ولف اإلنسانعليها "سوريا األسد = دولة تعذيب # سوريا ليست آمنة!" بانتهاكات حقوق 
توا  التر

ي الوقت نفسه إىل عريضة "ال ترحيل إىل سوريا!". وتهدف هذه العريضة إىل مؤتمر وزراء الداخلية إىل تمديد وقف  
االنتباه فن

حيل إىل سوريا بسبب التهديدات القائمة هناك. كما وضع الناشطون  صورة مؤطرة عىل الدرجات أمام المحكمة وهي   40التر

ي سجون التعذيب  صور ألشخاص تم تعذيبهم أو قتلهم أ
و اختطافهم تحت نظام بشار األسد أو هم ما زالوا يقبعون فن

 .السورية

ي مكتب التحقيقات الجنائية التابع لوالية
ن  ثم أدىل الموظف فن طة بالتفصيل عن   برلي  ي المحكمة. وأفاد ضابط الشر

بشهادته فن

ي أنور رالتحقيق مع 
اير / شباط  27. فن طي مقتن الرئيسي حيث كان المتهم   2015فت 

 حسب أقوال الشر
ً
تمام االقتناع آنذاك   عا

ي ألمانيا بصفته معاون مخابر 
 من أن سيتم اختطافه ومن ثم ترحيله إىل سوريا من  ابأنه تم الكشف عنه فن

ً
ي منشق. وكان خائفا

بر

 لمحرصن جلسة التحقيق شعر 
ً
عدة مرات أن هناك شخص ما يجي شكله أنه من أصل  أنور ر. قبل المخابرات السورية. ووفقا

بالتهديد عندما تم   أنور ر. سوري كان يراقبه ويالحقه. كانت هناك عىل سبيل المثال واقعة عند طبيب سوري شعر فيها 

ي شعور المتهم بعدم األم
 فن
ً
ي  ان مما دفعالتقاط صورة له من أجل ضمها إىل ملفه كمريض. كما تسببت واقعات أخرى أيضا

ه فن

ي   نهاية المطاف للجوء
طة فن ن إىل الشر  .)انظر التقرير المفصل عن اليوم السادس للمحاكمة( برلي 

ي سوريا  
ية تفاصيل جديدة بشأنها. إال أنه من الجدير  أفلم تفصح قراءة محرصن التحقيق عن أما بالنسبة ألفعال المتهم فن

ي  أنور ر. بالذكر أن 
  ذلك الوقت أن منصبه كان مس نفسه رصح فن

 
ي فرع   ؤوال

. ومن وجهة نظر  251عن قسم التحقيقات فن

ي مكتب التحقيقات الجنائية
بأنه مالحق. ووافق عىل هذا   ألنور ر. فلم يكن هناك أي دليل قاطع يدعم مزاعم  الموظف فن

 م أيالتقيي
ً
طة إبداء الرأي. ونتيجة ذلك أوقف  ضا المدعي   جهاز المخابرات الخارجية االتحادي بعد أن طلب منه ضابط الشر

 .العام إجراءات التحقيق

ت التحقيق مع  ي حرصن
ي ذلك الوقت بصفتها مفتشة جنائية برتبة مالزم أول فأكدت عىل أن  أنور ر. أما الشاهدة الثانية التر

فن

عتداء من  األساسي من أن يكون ضحية إل  ور ر. أن التحقيق جرى بشكل منظم كما أكدت عىل تقييم الشاهد األول: إن خوف 

ت أن االحتمال الفقبل المخا ي ولكنها اعتت 
. عىلي لواقعية هذا الخطر كان برات السورية بدى وكأنه حقيفر

ً
 ضعيفا

ي 
 .2020مايو   29وستستمر المحاكمة فن

 

االستماع ألقول إياد أ. من قبل المكتب االتحادي للتحقيقات  : 2020  / مايو  يار أ . 27 ،7اليوم  محاكمة الخطيب،

 الجنائية 

 االستماع إىل ثالثة شهود. وقد شهدوا جميتم 
ً
طة الجنائية   إياد أ. عىل شهادة المدع عليه  عا ي قدمها اىل مكتب الشر

التر

ي شهر آب 
 .  2018الفيدرالية فن

ي قدمها   . إياد أ كان السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يمكن استخدام شهادة 
ي اإلجراءات الحالية وهي الشهادة التر

بشكل مطلق فن

ي ذلك الوقت. فقد تم استجواب أثناء 
ي  المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية  من قبل   إياد أ. فحص الشهود فن

كشاهد فن



. وبناء   -اإلجراءات الهيكلية السورية   ي تحقيق أوىلي
بحقوقه كشاهد، وليس   . إياد أ عىل ذلك، تم إبالغ  وليس كمشتبه به فن

ض محامو ا ي اإلجراءات األولية ومرة أخرى   إياد أ. لدفاع عن كمشتبه به، قبل استجوابه. لذا فقد اعتر
عىل استخدام الشهادة فن

ي ذلك الوقت ولكن بعد ذلك وافقت مح
مة  كبعد افتتاح المحاكمة. لقد تم الغاء اإلجراءات األولية وحتر مذكرة التوقيف فن

ي بحيث ظل 
.  رهن الحجز االحتي . أياد أ العدل الفيدرالية عىل استغالل الشهادة بشكل جزبئ  اطي

طة الجنائية الفيدرالية  ي مكتب الشر
ي ذلك الوقت مسؤوأل (BKAالشاهد األول، هو مسؤول فن

  إياد أ. عن استجواب  (، كان فن

 ، واتبا . إياد أ وأفاد أن 
ً
ن  عا ي سياق   BKA(، استجوب كشاهد من قبل  (BAMFإلجراءات المكتب االتحادي للهجرة والالجئي 

فن

ودور المتهم.   251قد أدرك بالفعل األهمية الخاصة لقسم  BKAاإلجراءات الهيكلية بشأن سوريا. والسؤال هو ما إذا كان 

ي ذلك أنه لم يكن بحاجة إىل تجريم نفسه. الشهود   إياد أ. أن  BKAشهد مسؤول 
اماته، بما فن ن تم إخباره كشاهد بحقوقه والتر

ي ذلك اليوم اآلخرون الذين استدعوا إىل ا 
جم وحارس محرصن االستجواب   - لمحكمة فن  أكدوا ذلك فيما بعد.  -المتر

  BKAخالل سماع شهادته، أخت  مسؤول 
 
بروتوكول االستجواب    من الذاكرة ومن ثم تم تقديم إياد أ. عن استجواب  أوال

 بأكمله قسم
ً
. وقد اتضح مدى الو   -وراء اآلخر ا ن حشية المنهجية لجهاز المخابرات  وهي عملية طويلة وصعبة لجميع المعنيي 

ي كان األفراد   BKAوكالة  إياد أ. السورية بشكل مخيف. عىل سبيل المثال، أبلغ 
ي ذلك الوقت عن رصخات السجناء التر

فن

يا السجنالعسك ي كافتت 
. ريون يسمعونها فن ن  ، أو عن طلقات عشوائية أطلقت عىل متظاهرين سلميي 

ي سوريا أكتر 
ي المحاكمة: جثة رجل قتل عىل  وضحت معاناة الناس فن

عندما تم عرض إحدى صور ما يسم قيرص ألول مرة فن

قيم الجثث لتتمكن من   المخابراتأجهزة ه عارية، عانت من الهزال. قامت يد المخابرات السورية، جثة شب  السورية بتر

ي يد القتيل الرقم    -تعيينها 
ي فن
 ، رقم تعريف فرع الخطيب. 251كما أظهرت البطاقة التر

ي قدمها 
 فقط من آالف   إياد أ. صورة توضح بشكل جذري عنف وجرائم المخابرات السورية. الصورة التر

ً
تظهر واحدا

ي سجون المخابرات السورية مثل الخطيب  
وتذكت  بعدد ال   -األشخاص الذين فقدوا أرواحهم وتعرضوا للتعذيب واالختفاء فن

 يحص من األشخاص الذين ال يزالون يعانون هناك. 

ي ست 
 . 2020آيار  28ستمر المحاكمة فن

 

ي سوريا أنور رمعلومات أساسية عن خلفية بالغ قدمه :  2020مايو  أيار/  19، 6اليوم محاكمة الخطيب، 
 
 . وعن الوضع ف

ي اليوم السادس من المحاكمة. وشهدتا بخصوص بالغ قدمه 
ن للمثول فن ي  أنور رتم استدعاء شاهدتي 

ن فن ي برلي 
طة فن . لدى الشر

اير شباط/   .عندما شعر بمالحقته وتهديده من قبل المخابرات السورية 2015فت 

طية برتبة نقيبالشاهدة األوىل و   تذكرت جزئي هي شر
ً
 وكان البالغ إستثنائيمس سنوات. ما حدث منذ خ  ا

ً
مقارنة بعملها   ا

طة إن  ية. وقدم   أنور ر. المعتاد. وشدت ضابطة الشر ن جمة ألنه ال يتقن األلمانية واإلنجلت 
طة برفقة متر حرصن إىل مخفر الشر

ي قاعة المحكمة بطريقة واضحة للعيان: عدة صفحات كتبها  أنور ر. 
طة وثائق ُعرضت عىل الجميع فن  ومرافقته لضابطة الشر

 .. باللغة العربية وبخط اليد وترجمتها إىل اللغة األلمانيةأنور ر

ي  أنور ر. وأفاد 
ي ذلك الوقت شعر بمراقبته ومالحقته وتهديده فن

ن أنه فن . وكان يخسر أن تكون المخابرات السورية قد  برلي 

طة األلمانية توفت  الحماية الشخصية له. وقد و  ت عليه وتخطط لخطفه. لذا طلب من الشر قع عىل إفادته باإلضافة إىل  عتر

ي سوريا: "المواطن السوري العقيد 
 ر الذي أشار إليه خصيص." )األمأنور راسمه، برتبته العسكرية فن

ً
ن بالحق   ا ممثل المدعي 

ي للحقوق الدستورية وحقوق  ي والمحامي المتعاون مع المركز األوروب 
طي اإلنسانالمدبن ة سيباستيان شارمر(. وقد سجلت الشر

ض أن يتوىل   (LKA) إىل مكتب التحقيقات الجنائية التابعة للوالية آنذاك كما قامت بإيصالهالبالغ  الذي كان من المفتر

 التعامل الالحق معه. ولم تتمكن الشاهدة من وصف ما حصل للبالغ فيما بعد. 



ي رافقت 
عم إىل مخفر  أنور ر. الشاهدة الثانية كانت تلك السيدة التر

ُ
ي ذلك اليوم وفق ما ز

طة فن ولكنها وهذا ما ذكرته   -الشر

ي العلوم السياسية 
منذ بداية الحديث لم تتذكر سوى القليل من ذلك اليوم. أنها تعرفت عىل أنور ر. بصفتها باحثة فن

 من سوريا وأجرت معه عدد ا واإلسالمية بعد أن وصل إىل ألماني
ً
 هاربا

ً
من الحوارات الطويلة عىل خلفية تخصصها لغرض   ا

ي سوريا وتحليله.  توثيق الوضع 
 الراهن فن

ي جهاز مخابرات وجهة اتصال للمعارضبأنور روقد أوضي لها  
ي الوقت  . بصفته ضابط سابق رفيع المستوى فن

ة السورية فن

. ور   الحارصن
ً
ي   دا

عىل السؤال ما إذا لم تشعر بتشكك نتيجة كونه ضابط مخابرات سابق، أجابت بنعم. ولكنها كانت تأمل فن

 يعمل لدى جهاز المخابرات  
ً
ي سوريا بتأكيد كان له  الحصول عىل معلومات مهمة منه. وبالطبع كانت تدرك أن شخصا

فن

. بمالحقته أنور رسوريا فلم تستطع إال التكهن. وعندما شعر   . أما بالنسبة لدوافعه لمغادرةاإلنساننتهاكات حقوق ا احتكاك ب

ي عام 
طة.   2015فن ي النهاية عندما قدم البالغ إىل الشر

 اتصل بالشاهدة عدة مرات وطلب منها المساعدة ولذا رافقته فن

ي دمشق طرح كل من القاضية وا
ي السفارة األلمانية فن

لمدعي االتحادي  وبصفتها مختصة بالشؤون السورية وموظفة سابقة فن

ي أسئلة عىل الشاهد
ن بالحق المدبن ة. وشكلت أقوالها تناقومحامو الدفاع والمحامون للمدعي   ة كخبت 

ً
 صارخ ضا

ً
للعديد من    ا

ون جيدا أنور ر. ترصيحات  ي ما زال يذكرها الحارصن
 لتر

ً
من اليوم السابق للمحاكمة، حيث أوضحت الشاهدة إن أمر ارتكاب   ا

ي سوري
ي   اإلنسانا لجرائم حقوق أجهزة المخابرات فن

ة إقامتها فن من المسلمات البديهية. وتحدثت بناء  عىل ما علمته خالل فتر

ب   ي والرصن
ي فروع المخابرات وعن أساليب التعذيب مثال الوضعية المسماة بالكرسي األلمابن

سوريا عن حاالت تعذيب موثقة فن

ب الذي أدى إىل وفاة العديد من األشخ ، الرصن ن اص. وأكدت الشاهدة عىل أن جميع أساليب التعذيب هذه  عىل بطن القدمي 

ي سوريا حتر قبل 
ة فن  .2011كانت منتشر

ي  
 .2020مايو أيار/  27موعد المحاكمة القادم فن

 

 .أنور ربيان/ أقوال المتهم الرئيسي  : 2020مايو  أيار/  18، 5اليوم محاكمة الخطيب، 

: الناجون من التعذيب والمدعون بالحق   كان هذا هو اليوم الذي كان جميع من يهتم بقضية الخطيب ينتظروه بفارغ الصت 

ي ونشطاء حقوق 
من سوريا وألمانيا وفرنسا والمحامون والصحفيون من جميع أنحاء العالم حيث كان محامو   اإلنسانالمدبن

ي فرع قد أعلنوا عن نيتهم  أنور ر. المتهم الرئيسي 
إلدارة   251قراءة بيان من قبل المسؤول السابق عن التحقيقات فن

 .المخابرات العامة الخاضعة للرئيس السوري بشار األسد

 إال أنه كان عليهم التحىلي بالصت  حتر بعد  
ً
ين قد وقفوا أمام مبتن المحكمة منذ الساعة السادسة صباحا وكان أوائل الحارصن

 بقليل
ً
 .الثانية ظهرا

ي البداية عىل المتهم اآلخر إذ أن ا
ي المكتب االتحادي للهجرة   إياد أ. لجلسة ركزت فن

حيث تم استجواب ثالثة شهود من موظفن

ن بالتفصيل عن قضية طلب اللجوء المقدم من قبل المتهم  .والالجئي 

 المحامي 
: باشر

ً
ا ة. وتناوب عىل ذلك مع  صفح 45تالوة البيان المكون من    مايكل بوكت  أما بعد الغداء فقد حان الوقت أخت 

ة المهنية  يورك فراتسىكي زميله   حيث تم وصف الست 
ً
ن تقريبا الدراسة   -بالتفصيل  ألنور ر. ودام الموضوع لمدة ساعتي 

كرت كلمة "التعذيب" ألول مرة بعد  
ُ
ي جهاز المخابرات العامة. وذ

  50والتدريب وترقيته عت  سلم المسؤوليات المختلفة فن

ي قاعة المحكمة وحتر بالنسبة دقيقة فقط. وهكذا كان
ن الموجودين فن رين السوريي  طاق بالنسبة للمترصن

ُ
 ال ت

ً
ة أمرا ت المحارصن

ن الجمهور الذين لم يتبقَ  ن بي  ن والمعنيي   لهم سوى أن يهزوا رؤوسهم.   للكثت  من الصحفيي 

 آخ  أنور ر. وكان جوهر البيان الذي أدىل به 
ً
ء بل كان دائما ي

: إنه غت  مذنب بأي سر رون قاموا بإساءة معاملة السجناء  ما يىلي

ء. حتر أنه حاول حسب أقواله مساعدة بعض السجناء. فإذن رفض  ي
.  أنور روتعذيبهم. ولم يستطع معارضة ذلك بأي سر

ي تالها المدعي العام   – جميع التهم المسندة إليه 
ن من التعذيب التر إضافة إىل بعض االدعاءات المحددة من قبل الناجي 

ي بدا 
ي فرع  االتحادي فن

. أما  251ية المحاكمة. وتوصل األمر به حتر إىل حد إنكار وجود أية أدوات تعذيب أو أساليب له فن



ي عرضها  
ي جمعها المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية حسب أقوال المحقق المسؤول والتر

العديد من األدلة المختلفة التر

ي للمحاكمة فىهي تشت  إىل خال 
ي اليوم الثابن

 .ف ذلكهذا األخت  فن

الضغط   251وهو رئيس فرع   توفيق يونسالتقليل من دوره وإنكار أية مسؤولية: فحسب أقواله لقد مارس  أنور ر. فقد حاول 

ي أوائل يونيو 
ن لم يفعل 2011عليه أكتر من مرة كما أنه سحب منه مسؤولياته فن  إال القيام  أنور ر. . ومنذ ذلك الحي 

ً
شيئا

 .ارير وإجراء بعض االستجوابات العامةباألعمال المكتبية وإعداد التق

ي عام 
 فن
ً
ا .  2012ثم دار الحديث حول السبب الذي دفع المتهم الرئيسي إىل االنشقاق وتوقيته وكيفيته ومغادرته سوريا أخت 

 من األ  أنور ر. وقدم 
ً
 ذكر لهيئة المحكمة عددا

ً
ا ة طويلة. وأخت 

 للمعارضة السورية منذ فتر
ً
شخاص  نفسه عىل أنه كان مؤيدا

 .يمكنهم أن يشهدوا عىل ذلك

ة. لم يوضح بيان  100وبعد  أي  أنور ر. دقيقة من تالوة البيان فقد انتىه اليوم الخامس من محاكمة الخطيب بشعة كبت 

ي نهاية المطاف لم تشكل سوى رفض عام قاطع لجميع الته
ات تفصيلية ولكنها فن ء بل كان مجرد عبارة عن تفست  ي

م. كما  سر

 صار يناقض البيا
ً
ي وجه أولئك  خن تناقضا

ي جميع األحوال كان صفعة فن
 ما تردد عن نظام المخابرات السورية منذ عقود. وفن

ً
ا

ي   اإلنسانالذين يناضلون منذ سنوات بل وعقود من أجل مقاضاة التعذيب والجرائم األخرى المرتكبة بحق حقوق 
فن

 .251المعتقالت السورية مثل فرع  
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ي 
ي  ، لم يكن هناك مدعوناليوم الرابع من جلسات المحاكمة فن

ين   بالحق المدبن ي حارصن
ي   128القاعة فن

ي المحكمة اإلقليمية فن
فن

هم من األطراف المعنية  كوبلنتس ن وغت  ة صحفيي  جمي المدع عليهم ونحو عشر ن ومحاميهم ومتر ، لكن محاميهم والمتهمي 

ي ذلك اليوم حول  
ن الذين كانوا يراقبون المحاكمة. تم االستماع إىل ثالثة شاهدات فن عىل سبيل المثال الطالب أو المحامي 

ن أقل عىل أقوالهحيث كان ا - وإجراءات اللجوء  . أنور ر إجراءات دخول  كت 
ي يعمل الشهود   ن لتر

وأكتر عىل وثائق السلطات التر

 من أجلها. 

ن ) ةالشاهدة األوىل، موظف ي المكتب االتحادي للهجرة والالجئي 
ن BAMFفن جراء مقابلة معها حول إجراءات  إتم  ،( فرع برلي 

ي عام   . نور ر اللجوء أل 
ن   . أنور رت الشاهدة حول إجراءات . تحدث2015وعائلته فن ن والمحامي  جمي 

ة لدرجة أن المتر بشعة كبت 

ن الذين كانوا يسجلون مالحظاتهم بالكاد استطاعوا مواكبة األمر واضطروا إىل طلب التحدث ببطئ عدة مرات. نظ  السوريي 
ً
  را

وط اللجوء قد استوفيت ويمكنه أيض اض أن شر ي حالة أنور ر. تم افتر
 ألنه فن

ً
ي جواز سفره أنه سمح له  أن ي ا

ة فن ثبت بتأشت 

ي ألمانيا، ولم تكن هناك جلسات استماع من قبل 
ي عام  BAMFبالبقاء فن

  2015فن
ً
 لذلك.  ومنح اللجوء وفقا

 وأخت  
ً
ي ألمانيا  أنور ر. ، تم توثيق مسار  ا

 تلو األ  - للجوء فن
 
ي عىل الشاشة واحدة

خرى مع جهاز عرض  مع وثائق عرضها القاضن

ي الجز 
 ء األمامي من القاعة: بدء علوي فن

ً
ي جواز سفر  ا

ات فن ي جواز سفره   أنور ر. من طلب اللجوء والتأشت 
والطوابع المختلفة فن

ة الدخول إىل   - ي ذلك تأشت 
ن بما فن ي كثت  من األحيان  تيغلمطار  –  برلي 

ي ربما تم نسخها بالفعل عدة مرات، كانت فن
. الوثائق التر

ي  غت  مقروءة
ي الجزء الخلفن

 فك رموز الفقرات ال للزوار فن
ً
ا ي حاولت مع هيئة المحكمة، أخت 

 من القاعة وال للقاضية نفسها. التر

ة   أنور ر. الخاصة بتأشت 

 حول ما هي معرفتها بدور AAالشاهدة الثانية، مستشارة من وزارة الخارجية )
 
.   أنور ر. (، شهدت أوال ي معارضة المنفن

فن

ي يناير 
، وهو مؤتمر سالم لألمم المتحدة حول   2014وشهدت أن ر. شارك كجزء من وفد المعارضة فن ي

ي مؤتمر جنيف الثابن
فن

ي المعارضة. 
ي ذلك الوقت دوره فن

 سوريا. كان هذا سيؤكد لها فن

ي  إىل ألمانيا. وذكرت أنها ال تعرف إ أنور ر. كما ُسئلت المتحدثة عن خلفية دخول 
ي الملفات التر

ال من الوثائق الموجودة فن

ي ذلك الوقت لصالح دخول 
ي وزارة الخارجية فن

 هنا  أنور ر. تحدث عنها عضو سوري معارض فن
ً
، تم وضع المستندات أيضا



ي النهاية عىل جهاز العرض العلوي، عىل سبيل المثال طلب 
ته: العقيد بوزارة الخارجية مع تفاصيل مهن  أنور ر. ذات الصلة فن

ي 
 إدارة أمن الدولة.  فن

ن بضعة أسئلة فقط للشاهدين  وبالتاىلي انتىه الجزء األول من اليوم بعد ساعة ونصف   -كان لدى هيئة المحكمة والمحامي 

ي هيئة األجانب )
احة غداء طويلة. بعد ذلك، شهدت موظفة فن ( )مكتب الدولة  Ausländerbehördeفقط مع استر

 .) ن  للهجرة، برلي 

ة وقد قدمت بيان قصت  فقط حول طلب إعادة دخول ومع ذلك، كانت جلسة  ن ة وجت 
من   أنور ر. االستماع الخاصة بها لفتر

ي مايو 
كية جواز سفره السوري عىل أساس أن تم تزويره.  2015تركيا إىل ألمانيا فن ي ذلك الوقت، صادرت السلطات التر

: ففن

حت ومع ذلك، من الممكن أن التكون االسئلة قد 
 
ة حول  بالنهاية ولكن  ُوض ن استجواب الشهود عىل الوثائق الكثت  كان تركت 

ي جمعتها سلطة األجانب. مرة أخرى، كان لدى القاضية العديد من الصفحات الفردية من الملفات   أنور ر.  هوية
التر

ة للدخول إىل ألمانيا   ي  -المعروضة عىل الشاشة لقراءتها، ومرة أخرى تم عرض جواز السفر والتأشت 
نسخة   هذه المرة حتر فن

 مقروءة. 

ي 
 آيار.  18ستستمر المحاكمة فن
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 عن الوضع السياسي واالجتماعي ف

ي 
 
ة. قامت    لورا تورماناليوم الثالث من المحاكمة مثلت    ف ي علم    تورمانكخبت 

العام  بتكليف من المدعي  اإلثنيات  وهي مختصة فن

تقرير    االتحادي عام  مختص  بإعداد  ي 
فن ي سوريا 

فن العام  السياسي  الوضع  بتحليل  فيه  اتخذتها    2011تقوم  ي 
التر واإلجراءات 

ي عامي  بشار األسدحكومة الرئيس 
 .2012-2011ضد المعارضة والحركة اإلحتجاجية فن

ي عام    قدمت
ي سوريا ال سيما منذ االستقالل فن

، لمحة عامة عن التطورات السياسية فن
 
ة أوال  أن حكم    1946الخبت 

 
حت مثال وشر

ن بالقيود المفروضة عىل حرية التعبت  ومناخ عام مطبوع  حافظ األسد ي يتمت 
ي السبعينيات من القرن الماضن

بالخوف    كان حتر فن

ي عام    كذلك. وبعد مرحلة  و باستخدام التعذيب
ة من االنفتاح السياسي واإلصالحات فن "(  2000قصت  ي

استمر    )"الربيع الدمشفر

 .بشار األسدإبنه وخليفته  القمع )العنيف( للمعارضة وأصحاب الرأي المغاير حتر تحت حكم

ي 
 
ي القبض عىل بعض الشباب الذين هتفوا    المظاهرات ضد الحكومة  توسعت  2011مارس    وف

لفر
ُ
بحسب وتفاقم الوضع عندما أ

عم "الشعب يريد إسقاط النظام" وعادوا فيما بعد من الحبس
ُ
الرعب    واضحة عليهم. وهذا ما أثار   وعالمات التعذيب  ما ز

 
ً
ية اعتبارا ي جميع أنحاء البالد مما أدى إىل احتجاجات جماهت 

ي نهاية المطاف إىل  2011من منتصف مارس    والغضب فن
، وفن

ي سوريا
 .الحرب األهلية فن

حت  ة لمحة عامة عن   تورمان  وشر اع ثم تطرقت إىل دور أرب  ع أجهزة مخابرات مختلفة. كما قدمت الخبت  ن تفاصيل عن مسار التن

العنف   ي ذلك 
فن بما  فيها  المستخدمة  المختلفة  التعذيب  وأساليب  السورية  للمخابرات  التابعة  االحتجاز  مراكز  ي 

فن الظروف 

. وغال  الجنسي
ً
ي  با

ي السبعينيات ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التر
 . استخدمتها الحكومة ضد المعارضة فن

(   تكلمت الباحثة عن النسيج اإلجتماعي  كما ن ن والمسيحيي  ي سوريا وال سيما عن األغلبيات واألقليات الدينية )السنة والعلويي 
فن

ن إىل السلطة  وتوازن القوى ي المجتمع وصعود العلويي 
ما ينص  وكذلك عن الجيش وعن حزب البعث الذي يحكم حسب    فن

 .ورئيس الحزب هو الرئيس األسد عليه الدستور 

ي لوحدهم بطرح األسئلة عىل   ولم
ن بالحق المدبن ن ومحامو المدعي  بل   ،تورمان تقم هيئة المحكمة والمدافعون عن المتهمي 

ي 
ن بالحق المدبن ي اللغة   خاطبالذي  فراس فياضوهو المخرج السوري  وتحدث كذلك الحارصن الوحيد من المدعي 

ة فن الخبت 

( وسألها  ن جمة لصالح المتهمي 
ن الموجودين دائما من أجل التر جمي 

جمة من قبل المتر ن أسئلة أخرى  العربية )متر تم   إذا ما  بي 

ن بأنهم إرهابيون  .وصف المعارضي 
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ي سوريا أمام محكمة    بعد
ي بالتعذيب الممارس من قبل الحكومة فن

ي تعتن
ي العالم التر

اإلقليمية    كوبلنتسبدء المحاكمة األوىل فن

ي من المحاكمة
ي اليوم الثابن

ي المكتب االتحادي للتحقيقات الجنائية فن
ح موظف فن ات التحقيق بحق  فتح إجراء  كيفية  العليا شر

ن   .وما كانت الخطوات الالزمة للقيام بذلك وإياد أ.  . أنور ر المتهمي 

 
والجرائم    بأنو ر ر. الموظف الذي دعته المحكمة بصفته شاهد بتفاصيل حول توقيت وكيفية معرفة السلطات األلمانية    وأفاد 

ي من المزعوم
 بفحص هذه المعلومات والتأكد منها كما فش كيف قام فريق التحقيق وهو    أنه ارتكبها،  التر

ً
  الموظف شخصيا

ات حول التعاون مع سلطات التحقيق   نيابة عن المكتب االتحادي. وإىل جانب عدد كبت  من التفاصيل الفنية وبعض التفست 
ي هي موضع المحاكمة. 

وي    ج وصف الشاهد تفاصيل عن الجرائم المحددة التر ي فرنسا والسويد والتن
 فن

 
ي قاعة المحكمة اللحظات األكتر كآبة، عندما تم وصف أساليب التعذيب بعينها إذ أن الموظف  بالنسبة ل  وكانت

ين فن لحارصن
 إىل   خالل تقديمه تحدث

 
 .أنور رللمحة عامة عن جلسات استجواب الشهود عن أسوء أنواع التعذيب وهي مسندة خاصة

 
،ا  كان

ً
ا ي  حيث كانت معظ  هتمام الرأي العام بالمحاكمة ما زال كبت 

ي اليوم الثابن
ي قاعة المحكمة فن

م مقاعد ممثىلي وسائل اإلعالم فن
ن  للمحاكمة مشغولة. وتم توزي    ع المقاعد   .الشاغرة عىل المشاهدين ومعظمهم من السوريي 

 
 :  عىل الجميع التحىلي بالصبر

ي للحقوق الدستورية وحقوق   أن المحاكمة قد تستغرق عدة سنوات. وقال المحامي   ECCHR اإلنسانويتوقع المركز األوروب 
، وأن  باتريك كروكر 

ً
ا ن من سوريا   أنه من المهم بدء المحاكمة اآلن أخت  رين والنشطاء والمحامي  ين  العديد من المترصن كانوا حارصن

. ويمثل   ن ن األولي  ي اليومي 
، إذ أن  س  كروكر فن ي

ن بالحق المدبن ي المحاكمة بصفتهم مدعي 
ن من التعذيب الذين يشاركون فن بعة ناجي 

ين داخل سوريا وخارجها   مجرد فتح هذه المحاكمة ي نفوس الكثت 
ي تحقيق العدالة لجميع من وقع ضحية لنظام    يبعث فن

األمل فن
 .التعذيب الخاص بالحكومة السورية
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ي  
 
ن    إجراءات المحاكمة بدءتم    2020  نيسان/من أبريل  23ف ية  اإلنسانبتهمة ارتكاب جرائم ضد    وإياد أ.   أنور ر. بحق السوريي 

مدينة   ي 
فن العليا  اإلقليمية  المحكمة  أمام  أخرى  تهم  إىل  السوريون    األلمانية.   كوبلنتسإضافة  والنشطاء  رون  المترصن وكان 

والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات غت  الحكومية واألطراف المهتمة األخرى يصطفون أمام المحكمة منذ  

ي قضية تعنيب جميعهم أراد  -ساعات قبل بدء المحاكمة
التعذيب الممارس من قبل    وا معايشة وتوثيق بدء المحاكمة األوىل فن

ي سوريا وهو حدث الذي طال انتظاره
 .الحكومة فن

ي 
 
 للصحافة الدولية و    14ل  النهاية تم السماح  ف

 
   15ممثال

ً
وهذا عدد أقل من المعتاد  –  128بالدخول إىل قاعة المحكمة    زائرا

ال األمنية  اإلجراءات  جائحة كوفيدبسبب  نتيجة  ن  19- مفروضة  والمحامي  ي 
المدبن بالحق  ن  والمدعي  ن  المتهمي  فصل  وتم   .

، حيث كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الحماية من العدوى.   ن عن بعضهم البعض بألواح من الزجاج الشبىكي جمي 
والمتر

ن الم  من أن االتصال بي 
 
ن عت  جهاز االتصال  لذا تأكدت القاضية الرئيسة قبل بدء المحاكمة أوال جمي 

ن ومحاميهم والمتر تهمي 

 .الداخىلي يجري بشكل سلس

ي المحكمة 
ن فن ن بينما وصل أنور ر -أثناء مثول المتهمي   وهو يغطي وجهه بقبعته.  إياد أ. . جاء بوجه مبي 



ين  – رين بي   الجمهور:   مشاعر الحاض  ي وكذلك أخرون   وذلك ليس فقط لدى المترص 
ن بالحق المدبن فقد دار بعض المدعي 

رين  ن من التعذيب والمترصن ن الناجي  ن بكل وضوح  من بي  ي انتظار    ظهورهم للمتهمي 
هذه اللحظة بالذات كي  بينما كان آخرون فن

ن  ن المتهمي  ي أعي 
ة فن  .يحدقوا مباشر

ي    نور ر. أ  قراءة الئحة االتهام بعبارة "أنا أتهم".   جاست  كلينجالمدعي العام    بدأ
حالة    58حالة تعذيب و ب     4000متهم بالتواطؤ فن

ي الئحة االتهام أي تم تقديم تفاصيل   24قتل عمد وبعض الحاالت من االعتداء جنسي واالغتصاب. كما تم إدراج  
حالة فردية فن

ن إبتداء  باإلعتقال عت  النقل إىل القسم    24عن   ن معذبي  نسانية  الال إوف  ، حيث لم تسود الظر   251قصة شخصية لسوريي 

 "التحقيقات" الوحشية ب فحسب بل
ً
 إىل اإلفراج عنهم. وبحسب الئحة االتهام  اجرت أيضا

 
ستخدام التعذيب المتكرر وصوال

ا ل
ً
 يس هناك شك أن أنور ر. كان مدرك

ً
 . عىل استخدامه عىل األقل ضمنًيا  للتعذيب وموافقا

األمر   كما أن  المخابرات وتوضح  أجهزة  ي سوريا ودور 
السياسي فن الوضع  االتهام  أفراد، ولكن    تصف الئحة  يتعلق هنا بجناة 

ض أن ارتكبت فيه الجرائم إذ  ي السياق الذي من المفتر
ا فن
ً
ي األساس جزًءا    المحكمة ستحقق أيض

ن كانا فن من نظام  أن المتهمي 

المستمر  بالتعذيب  إذن  يتعلق األمر  المرغوب فيهم بأمر من    كامل.  ن غت   للمواطني  النطاق والممنهج  عت  سنوات والواسع 

 .حكومة بشار األسد

ي غضون األيام المقبلة ولم يتكلم  وينوي
 فن
ً
 كذلك.   .إياد أأنور ر. التعليق عىل الئحة االتهام خطيا

ي سوريا." هكذا يقول المدعي    "اليوم شاهدت
للمرة األوىل محاكمة عادلة ونزي  هة.نريد ظهور الحقيقة حول نظام التعذيب فن

ي  
   - وسيم مقداد -بعد جلسة المحاكمة. ويضيف    - حسي   غرير-بالحق المدبن

ً
: "هذه    وهو أيضا

 
ي قائال

ن بالحق المدبن عي 
 
من المد

 بل بالنس 
ً
ي السجون ومن لم ينجوا منها. نريد العدالة  بة لكل من ما زال المحاكمة ليست فقط مهمة بالنسبة ىلي شخصيا

يقبع فن

 ." للجميع 

ي اليوم التاىلي  وستتابع
 .المحاكمة فن

 

 

 


