مراقبة المحاكمة :المحاكمة األولى في العالم حول التعذيب في سوريا
يدعم المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان  ECCHRالناجين والناجيات السوريين من التعذيب في محاكمة
الخطيب في المحكمة اإلقليمية العليا في كوبلنز -ألمانيا .ستجد أدناه تحديثات منتظمة حول اإلجراءات.

يدعم المركز االوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان  17 ECCHRنأجياً من التعذيب قاموا بتقديم شهاداتهم الى
الشرطة الجنائية االلمانية االتحادية .سبعة هم مدعون مشتركون في المحاكمة ويمثلهم محامون من شركاءنا.

إن عمل  ECCHRفي محاكمة الخطيب هو جزء من سلسلة من الدعاوى الجنائية التي قدمناها مع ما يقرب من 100
سوري في ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج.

تحديثات حول المحاكمة:
اليوم الثامن عشر من المحاكمة  6تموز  - 2020شهادة ابن خال إياد أ.

فيًاليومًالثامنًعشرًمنًمحاكمةًالخطيبًكانًهناكًعددًأقلًبكثيرًمنًالمتفرجينًحاضرينًمماًكانًعليهًفيًبدايةًالمحاكمةًلكنًحواليً
عشرةًأشخاصًً-نشطاءًسوريونًوألمانًوصحفيونًوأطرافًمعنيةًأخرىًً-راقبواًالمحاكمةً.وهكذاًكانًفيًكلًيومًمنذًبدءًالمحاكمةً
فيًً23أبريلً:لمًتكنًالمنصةًفارغةًفيًأيًيومًبلًحضرًدائماًًمنًقامًبتوثيقًالمحاكمةًوتغطيتهاً.كماًأنتقلًالمدافعونًوالمتهمانًفيً
هذاًاليومًإلىًمقاعدًجديدةًوذلكًبناءًعلىًطلبًالمدافعينًمنًأجلًرؤيةًالشهودًفيًالقاعةًبشكلًأفضلًحيثًكانتًاللوحاتًمنًالزجاجً
الشبكيًالًتزالًموضوعةًبينًالمقاعدًبسببًوباءًكوفيد.19-
ً
قبلًالبدءًاستجوابًالشاهدًحذرتًالقاضيةًالرئيسةًصحفياًًكانًموجوداًبينًالجهورًوالتقطًصوراًفيًقاعةًالمحكمةًدونًإذنًوأشارتً
مرةًأخرىًإلىًأنًالتصويرًوالتسجيالتًالصوتيةًمحظورةًفيًالمحاكماتًفيًألمانياً.وفيًالمستقبلًستقومًبمعاقبةًانتهاكاتًمنًهذاً
النوعًبفرضًغراماتً .

كانًالشاهدًالوحيدًالمستدعىًفيًهذاًاليومًابنًخالًالمتهمًإيادًأً.السيدًأً.وهوًأيضاًمقيمًفيًألمانياً.وأفادًالشاهدًأنهًكانًمهتماًًبالسياسةً
منذًزمنًبعيدً.وعندماًانطلقتًاالنتفاضةًفيًمارسًً2011شاركًفيًالمظاهراتًوحاولًحتىًتنظيمًاجتماعاتًبنفسه.

وحسبًأقوالًالشاهدًتمًاعتقالهًبعدًمظاهرةًفاشلةًفيًأبريلًً/نيسانًً2011فيًمقهىًإنترنتًأثناءًالكتابةًعنًاالجتماعًفيًاإلنترنتً.
ويبدوًأنًقواتًاألمنًلحقتهًإلىًهناكً.وطبقاًلتصريحاتهًتمًاعتقالهًمنًثمًأخذهًإلىًفرعًفلسطينً.وقالًإنًفروعًالمخابراتًكانتً
معروفةًبأنهاً"مجازرًمخصصةًلذبحًاألشخاص"ً.ولذاًبداًلهًمنًالمدهشًجداًًأنًالشخصًالذيًحققًمعهًأكدًلهًأنهًيريدًالتحدثًمعهً
فقطً.وأفادًأً.إنهًتعرضًلإلهانةًولكنًلمًيتعرضًللضربًعلىًاإلطالقًً-علىًعكسًالمعتقلينًاآلخرينًالذينًرآهمًفيًأروقةًالفرعً:
كانواًيجلسونًعلىًاألرضًوأيديهمًمربوطةًخلفًالرأسًمواجهينًالحائطًوهكذاًتمًضربهمًوإذاللهمًكلماًمرًبهمًموظفوًالفرعً.وفسرً
أً.أنهًتمًإطالقًسراحهًمنًالفرعًبعدًً10ساعاتًً-معًالتنبيهًالسخيفًأنهًيستطيعًاالتصالًبالفرعًفيًأيًوقتًإذاًكانتًهناكًمشاكلً
ويطلبًالمساعدةًأوًحتىًمشاركةًالمعلوماتًمعًموظفيًالقسمً.ورداًعلىًسؤالًأجابًالشاهدًأنهًلمًيقبلًهذاًالعرضًأبداًً.وليسًلديهً
تفسيرًلسببًالتعاملًاإلستثنائيًهذاًمعهًهوًبالذاتً.ورغمًالنهايةًالسعيدةًإلعتقالهً،إالًأنهًعلىًحدًقولهًلمًيغادرًمنزلهًلمدةًأسابيعًبسببً
الخوفً .

ومعًذلكً،لمًتكنًهناكًإشكاليةًبالنسبةًلهًهوًالذيًتمًاعتقالهًوشاهدًالسلوكًالوحشيًلقواتًاألمنًأثناءًالمظاهراتًإزاءًكونًابنًخالهً
يعملًفيًجهازًأمنًالدولةً.إذًأنًإيادً.أً.أفصحًمراراًًعنًدعمهًلالنتفاضةًوقامًحتىًبتسريبًمعلوماتًكلماًاكتشفًأنًهناكًنيةًفيً
القبضًعلىًبعضًالمعارفًوتحدثًباستنكارًعنًزمالئهًالوحشيينً.هذهًاألقوالًلمًتثرًاستغرابًالجمهورًفحسبًبلًأيضاًاستغرابً
القاضيًالمستشارًالذيًظلًيسألًالشاهدًمراراًًعماًإذاًلمًيكنًمنًالصعبًعليهًكشخصًينتقدًالنظامًأنًيكونًلهًابنًخالًيعملًفيً
خدمةًالحكومةًأوًكيفًيمكنًالمطابقةًبينًأقوالًإيادًأًً.أنهًيدعمًاإلنتفاضةًوبينًعملهًالمحددًفيًجهازًأمنًالدولةً.كماًسألهًإذاًلمًيكنً
هوًكمعارضًقدًقلقًيوماًإزاءًعملًابنًخالهً.ردًالشاهدًعلىًكلًهذهًاألسئلةًبالنفيً .

وبحسبًأً،.فهوًلمًيعرفًبالضبطًماًكانًيفعلهًالمتهمًلدىًجهازًأمنًالدولةً.تطوعًابنًخالهًللعملًفيًاألمنًحيثًتوظفًفيًالبدايةً
كمدرسًرياضةًثمًفيًقسمًالشؤونًالدينيةً.أماًبالنسبةًألنشطتهًهناكًفلمًيتبادلًاإلثنانًالحديثًعنًذلكً.والًيمكنهًأنًيحددًماًإذاًكانً
إيادًأً.قدًعملًفيًأيًوقتًفيًالفرعًً-ً40إالًأنًالمتهمًكانًيتحدثًكثيراًماًعنًالسلوكًالوحشيًلحافظًمخلوفًأيضاًًتجاهًمساعديهً.
وكانًمخلوفًآنذاكًيترأسًالفرعًً .40

ونبهتًالقاضيةًالرئيسةًوالهيئةًالشاهدًمرةًتلوًاألخرىًإلىًأنًعليهًقولًالحقيقةًوأنهًأفادًلدىًالشرطةًفيًخريفًً2019بمعلوماتً
أكثرًتفصيالًًعنًإيادًأً–ً.بماًفيًذلكًعنًأنشطتهًالمحددةًوالوقتًالذيًقضاهًفيًالفرعًً.40ورغمًأنًأجزاءًمنًهذهًالتصريحاتً
عُرضتًعليهًتمسكًالشاهدًبقولهًإنًإيادًأً.لمًيخبرهًأبداًبماًكانًيفعلهًبالضبطً.لذلكًفهوًليسًقادراًًعلىًالحديثًعنًأيًشيءًبالنسبةً
لالتهامًبأنًإيادًأً.ساعدًفيًنقلًأشخاصًإلىًالفرعًً .251
ً
وستستمرًالمحاكمةًبعدًفترةًانقطاعًفيًً29يوليوً.2020

اليومين السادس عشر والسابع عشر –  3-2يوليو  2020سجان يعطي شهادة تفصيلية ومقنعة

فيًً2يوليوًً/تموزًتمًمرةًأخرىًعلىًبعدًبضعةًخطواتًمنًحيثًاصطفًالزوارًوالموظفونًاإلداريونًوالصحفيونًلدخولًالمحكمةً
لليومًً16منًمحاكمةًالخطيبًوضعًمائةًواثنينًوعشرينًصورةًلسوريينًمختفينً.فُرشتًالصورًالتيًشملتًرجاالًونساءًوأطفاالًً
مسطحةًعلىًاألرضًوتمًتزيينهاًبزهورًبيضاءًإلحياءًالذكرىً.ونظمتًهذاًالمعرضًمنظمةً"عائالتًمنًأجلًالحريةً''ًوهيًحركةً
لعائالتًسوريةًتنشطًضدًاالعتقالًواالختفاءًغيرًالقانونيينًبقيادةًنساءً.أماًبعدًالدخولًإلىًقاعةًالمحكمةًفكانًالًيزالًبإمكانًالزائرينً
رؤيةًأعمالًالفنانًالمفاهيميًوالناشطًخالدًبركةًالذيًكانًقدًنظمًمعرضاًًفيًاليومًالسابقً(انظرًتقريرًالمحاكمةًلليومًً.)15وقدًتمً

جمعًخمسين تمثاالًًلبّسهاًالفنانًمالبسًلسوريينًمقيمينًفيًالمنفىًعلىًشكلًيحيًأنهاًتشاركًفيًمظاهرةًصامتةً.كانًالمعرضًصدىً
ورفعتًقبضاتًالتماثيلًاحتجاجاًعلىًالجرائمًذاتهاًالتيً
للغضبًوالفزعًبخصوصًاالعتقاالتًالتعسفيةًواالختفاءًالقسريًفيًسورياً ًُ
ًا ُتهمًبهاًالمتهمونًالجالسونًفيًقاعةًالمحكمة.

وركزًاليومينًالسادسًعشرًوالسابعًعشرًللمحاكمةًعلىًشهادةًأحدًالشهودًالرئيسيينًوهوًالسيدًإً.فكانتًشهادتهًمفصلةًومقنعةًوأدلىً
بهاًبثقةًتامةً.كانًيعملًكحارسًفيًالفرعًً251منذًً2011لغايةًصيفًً.2012وشهدًالسيدًإً.أنًأنورًرً-ً.الذيًتعرفًإليهًفيًقاعةً
المحكمةًً-كانًحاضراًفيًالفرعًً251حتىًتوقيتًمغادرةًالشاهدًلمنصبهً.وشرحًالشاهدًلهيئةًالمحكمةًكلًالتفاصيلًالصغيرةًوالكبيرةً
لرسمًرسمهًللفرعًً.251وبينماًكانًيصفًخارطةًالموقعًركزتًأسئلةًالقضاةًوالمدعينًالعامينًمرةًتلوًاألخرىًعلىًنقطةًحاسمةً
بعينهاًً-مكانًوجودًزنازينًاالحتجازًنسبةًلمكاتبًأنورًرً.وزمالئهً.وكانًالسببًوراءًذلكًواضحاًًإذًأنهمًحاولواًمنًخاللًذلكًإثباتً
معرفةًأنورًرً.بالتعذيبًوسوءًالمعاملةًفيًالفرعًً.251ووصفًالسيدًإً.كيفًشهدًحتىًمنًنقطةًحراستهًخارجًمبانيًالفرعًسوءً
المعاملةًواالحتجازًالالحقًلمئاتًمنًاألشخاصًالذينًوصلواًإلىًالفرعًحيثًتمًإدخالهمًإلىًغرفًالتحقيقًأوًإلىًاالحتجازً.كماً
وصفًسماعًصرخاتهمًمنًاأللمًمنًقبوًالفرعًأثناءًتعرضهمًللضربًوهمًينشجونًأنهمً"لمًيفعلواًشيئا".

أظهرًرسمًالشاهدًقربًمكتبًأنورًرً.منًمواقعًالتعذيبًبينماًأصرًأنورًرً.فيًتصريحاتهًالمسجلةًعلىًعدمًمعرفتهًبهً.فحسبًرأيً
الكثيرًمنًالمتفرجينًزادتًشهادةًالشاهدًفيًتآكلًمصداقيةًأقوالًأنورًرً.أمامًالمحكمةً(انظرًتقريرًالمحاكمةًلليومًالخامس).

كمًتمًاالستماعًإلىًشهاداتًمنًضابطًالشرطةًوموظفًلدىًسلطاتًالهجرةًالذانًكاناًمسؤولينًعنًالمقابالتًاألوليةًمعًالسيدًإً.فيًً3
يوليوً،يومًً17منًالمحاكمةً.وكانتًشهادتهمًتتماشىًمعًماًقالهًالسيدًإً.ودعمتًاالنطباعًبأنًذكرياتًالسيدًإً.وتأمالتهًأثناءًالمحاكمةً
كانتًمتسقةًمعًشهادتهًالسابقة.

وًقُبيلًنهايةًالجلسةًتقدمًمحاميًأحدًالمدعينًبالحقًالمدنيًبطلبًلالستماعًإلىًشاهدًإضافيً.فهذاًالشاهدًالمقيمًحالياًفيًتركياًهوًإمامً
معروفًتمًاحتجازهًفيًالفرعًً251وتعرض هناكًللتعذيبًفيًعامً.2011

ووصفًالمحاميًفيًطلبهًأنًهذاًالشاهدًالحظًأثناءًاإلفراجًعنهًكيفًتمًتوبيخًأنورًرًً.منًقبلًالضابطًالمشرفًعليهًبسببًقرارهً
اعتقالًوتعذيبًهكذاًشخصيةًدينيةًمعروفةً.وفيًوقتًالحقًبعدًأنًهربًكلًمنًأنورًرً.والشاهدًمنًسورياًاتصلًأنورًرً.بالشاهدً
ليقولًلهًإنهًيشعرًباألسفً"علىًكلًماًحدث"ًوأنهماً"كالهماًفيًنفسًالجانبًاآلن"ً.ومنًشأنًاالستماعًإلىًأقوالًهذاًالشاهدً،األمرً
الذيًتحتاجًللسلطاتًاأللمانيةًًمنًأجلًتحقيقهًإلىًدعمًدبلوماسيًأوًتقنيً،أنًيزيدًمنًإثباتًمعرفةًوسلطةًأنورًرً.العتقالًومعاملةً
وتعذيبًأولئكًالذينًعانواًوتعذبواًفيًالفرعً.251

ستستمرًالمحاكمةًفيًً6يوليوً.2020

اليوم الخامس عشر –  1يوليو  - 2020استجواب أحد الناجين من التعذيب وفعالية فنية أمام المحكمة

الًيمكنًإسكاتهمً:هذاًالموقفًيجمعًبينًالناشطينًالسوريينًالذينًيحتجونًأمامًمبنىًالمحكمةًفيًكوبلنتسًوبينًالناجيًمنًالتعذيبً
الذيًشهدًفيًقاعةًالمحكمةًفيًاليومًالخامسًعشرًمنًمحاكمةًالخطيبً .

أمامًمبنىًالمحكمةً"MUTE" :أوً"صامت"ًهوًعنوانًالعملًالفنيًلخالدًبركةً،الفنانًالمختصًفيًالفنًالمفاهيميًوالناشطًالثقافيًمنً
الجوالنً(سوريا)ً،المثبتًمقابلًمدخلًجانبيًللمحكمةً50ً:تمثاالًًيرتدونًمالبسًلناشطينًسوريينًمقيمينًًفيًالمنفىً"يتظاهرون"ً
بشكلًسلميًضدًالقمعًوالعنفًوالجرائمًالمرتكبةًمنًقبلًنظامًالرئيسًالسوريًبشارًاألسدً.ويتمًدعمًالعملًالفنيًهذاًمنًقبلًمنظماتً
تبنيًثورةًوعائالتًمنًأجلًالحريةًوالحملةًالسوريةًوكذلكًمنًقبلًالمركزًاألوروبيًللحقوقًالدستوريةًوحقوقًاإلنسان.
ً
"إنًالفنًوالعملًالقانونيًيكمالنًبعضهماًالبعضً.فالهدفًالمشتركًهوًعمليةًمجتمعيةًتعالجًالتعذيبًوجرائمًأخرىًبشكلًشامل"ً،هذاً
ماًيشرحهًأندرياسًشوليرً،مديرًالقسمًالخاصًبً"الجرائمًالدوليةًوالمسؤوليةًالقانونية"ً،عنًالسببًوراءًدعمًالمركز للعملًالفنيً ً.

أماًفيًالداخلً،فيًالقاعةًً،128يتبينًنجاحًهذاًالمنهاجً:القاضيًالرئيسًوبعضًالقضاةًالمستشارينًوممثليًالنيابةًالعامةًاالتحاديةً
ومحاميًالمدعينًبالحقًالمدنيًوالمدافعينًعنًأنورًرً.وإيادًأً.وكذلكًجميعًالحاضرينًمنًالجمهورًتقريباًًيقفونًعندًالنوافذًوينظرونً
إلىً"المتظاهرينًالصامتين"ً.وحتىًالناجيًمنًالتعذيبًالمدعوًاليومًللمثولًأمامًالمحكمةًسيتفرجًعلىًالعملًالفنيًوفقاًألقوالهً .

الرجلًالبالغًمنًالعمرًً30عاماًًوالذيًكانًسابقاًًصاحبًفندقًومقاولًبناءًمنًبلدةًالسيدةًزينبً(ً10كمًجنوبًدمشق)ًويعملًاآلنًفيً
التسقيفًفيًواليةًساكسونياً–ًأنهالتًيمثلًأمامًالمحكمةًدونًمحامًكمساعدًقانونيً.وعندماًتطلبًالقاضيةًمنهًبعدًإتمامًاإلجراءاتً
الشكليةًاألوليةًأنًيسردًقليالً،فإنهًيبدأًباالرتجافًبشكلًواضحًلألعينًولكنهًيمسكًنفسهًبسرعةًويبدأًبالحديثً:عنًالوضعًفيًمنطقتهً
األصليةًاعتباراًمنًعامًً2011وعنًالتصعيدًفيًاستخدامًالعنفًمنًقبلًنظامًاألسدًوالجيشًالسوريًالحرًوالميليشياتًاألجنبيةًوعنً
العددًالكبيرًمنًالنازحينًحيثًكانًبينهمًالكثيرًمنًالنساءًواألطفالًومعظمهمًمنًالسنّةًمثلًالشاهدً.وإيواؤهًللنازحينًهوًماًسببًلهً
المشاكلًحسبًأقوالهً .

حسبماًأفادًالشاهدًتمًإلقاءًالقبضًعليهًفيًيوليوًً.2012وفيًالبدايةًكانًمعتقالًًفيًأحدًمراكزًاالحتجازًالتابعةًللمخابراتًفيًالسيدةً
زينبًحيثًقامًبعضًأفرادًالميليشياتًبتعذيبهًبوحشيةًلمدةًخمسةًأيامً.ومنًثمًتمًنقلهًإلىًفرعًالخطيبًأيًفرعًً251للمخابراتًالعامةً
الذيًتركزًعليهًهذهًالمحاكمةً .

ويصفًالشاهدًالوضعًفيًفرعًالخطيبًبكلماتًوصورًمؤثرةًحيثًيقولًإنهًعلىًالقاضيةًأنًتتخيلًالزنازنًالجماعيةًمثلًناقالتً
الخنازيرًأوًمثلًوعاءًمليءًبالمكرونةًالمغليةً:مئاتًمنًاألشخاصًالعراةًوال ُمعذبونًمكدسونًومحشورونًفيًمكانًضيقًللغايةً.
وتعالتًالصرخاتًمنًالزنازنًاألخرىًبينماًتناثرًالمصابونًوجثثًالموتىًفيًالممراتً.ولقدًعاشًوجربًذلكًبنفسهًأوًشهدهًبأمً
عينيهًأوًسمعهًمنًسجناءًآخرينً.وبفضلًالسجناءًاآلخرينًفهمًأيضاًأنهًموقوفًفيًفرعًالخطيبً .

وقدًتمًالتحقيقًمعهًعدةًمراتًوتعرضًخاصةًللضربً.ولكنًلمًيتضحًتماماًًمنًخاللًأقوالًالشاهدًمنًبالضبطًتحققًمعهًأوًأساءً
معاملتهًمتىًوفيًأيًمكانً.ولمًيذكرًالمتهمًالرئيسيًأنورًرً.إالًعلىًهامشًحديثهًولمًيتحدثًأبداًعنًإيادًأً.وأكثرًمنًمرةًيحاولً
القضاةًوالمستشارونًتوضيحًبعضًالتناقضاتًمعًالتصريحاتًالتيًأدلىًبهاًالرجلًإزاءًالشرطةًفيًساكسونياًً-أنهالتًفيًعامً
ً.2019ومعًذلكًتبقىًبعضًاألمورًغيرًواضحةً.ولكنًماًعبرًعنهًالشاهدًبكلًوضوحًهوًأنهًماًزالًيعانيًكثيراًًمنًتبعاتًاالعتقالً
والتعذيبً.ومعًذلكًفإنهًالًيريدًأنًيبقىًصامتاًًحتىًتتمًمحاسبةًالمسؤولين.
ً
وستستأنفًالمحاكمةًفيًً2يوليو.

محاكمة الخطيب ،يوم  13و 25/24 ،14حزيران  :2020شاهد من الداخل ،من الفرع  ,295يدلي بشهادته
فيًالغرفةًً128لمحكمةًكوبلنزً،التقطًمصورًبعضًالصورًاألخيرةًللمتهمينًأنورًرًوإيادًأًقبلًبدءًاليومًً13منًمحاكمةً
الخطيب.
كانًالمخططًلهذاًاليومًً-ألولًمرةًً-االستماعًإلىًموظفًسابقًفيًجهازًالمخابراتًالعامةًفيًسورياًوكذلكًاستجوابً
عضوينًمنًالشرطةًالجنائيةًاالتحاديةً.لكنًسرعانًماًفهمًالحاضرونًفيًالمحكمةًأنًهذاًاليومًلنًيكونًكماًهوًمفترضً.
رافقًأحدًعناصراألمنًالشاهدًالىًغرفةًالمحكمةًً.أكتافًرفيعةًوسترةًجلديةًداكنةًوقناعًيغطيًفمهًوأنفهً:بداًخجوالً،
وربماًحتىًخائفاً.حتىًأولئكًالذينًفيًمقاعدًالزوارًرأواًبوضوحً:إنهًالًيحبًأنًيكونًهناً.
فيًعامًً،2015فرًالشابًالسوريًإلىًألمانياً.فيًسورياً،درسًاإللكترونياتًوعلومًالكمبيوترًً-وعملًفيًالفرعًً295
التابعًإلدارةًالمخابراتًالعامةًمنذًتشرينًالثانيً/نوفمبرًً.2010تمًتوظيفهًفيًمكتبًالبريدًالمركزيًويفترضًأنهًتمكنًمنً
الوصولًإلىًملفاتًالفرعً،إلىًمعلوماتًعنًالمقابرًالجماعيةًوالقوائمًالتيًأرسلتهاًمستشفياتًتشرينًأوًالمزةًأوًحاميشً
إلىًإدارةًالفرعً.تحكيًهذهًالقوائمًعنًالجثثًالتيًسيتمًنقلهاًمنًفروعًالمخابراتًوالمستشفياتًالىًمقابرًدمشقًالجماعيةً
وعددًهذهًالجثثً.وقدًأدرجواًأسماءًالمستشفياتًوأرقامًالفروعًوالتاريخًواألرقامًالمخصصةًلكلًواحدًمنًالقتلىً.قالً
الشاهدًإنهًمنًالمعروفًبشكلًعامًأنًهؤالءًاألشخاصًماًكانواًليقضواًألسبابًطبيعيةًبلًقتلواًعلىًأيديًاألجهزةًالسريةً.

بالفعلًعندماًبدأًالقاضيًفيًاستجوابًالشاهدًكانًهناكًارتباكًكبيرً:هلًلمًيفهمًالسوريًاألسئلةًبشكلًصحيح؟ًهلًكانتً
الترجمةًناقصة؟ًفيًكثيرًمنًاألحيانً،الًيبدوًأنًالشاهدًيجيبًعلىًاألسئلةًعلىًاإلطالقً،تجنبهاً،وكررًنفسهً.بدأًينفذً
صبرًالقاضيةًوكذلكًجميعًاآلخرينً.لماذاًتتناقضًشهادةًالشاهدًمعًالمعلوماتًالتيًأعطاهاًللشرطةًفيًاألشهرًالسابقة؟ً
لماذاًيرفضًاآلنًأنًيقولًأيًشيءًمحددًعنًالقبورًالجماعية؟ًوادعىًالشاهدًأنهًلمًيعدًيتذكرًالمزيدً.
فيًفحصًالشرطةًفيًصيفًً،2019قالًالشاهدًإنهًرأىًالمدعىًعليهًإيادًأًً-الذيًكانًيعرفهًحتىًقبلًذلكًً-ووحدتهً
بالقربًمنًالمقابرًالجماعيةً.لكنًالمحكمةًلمًتتمكنًمنًالحصولًعلىًمزيدًمنًالتفاصيلًحولًهذاًالموضوعً.كماًأعلنً
الشاهدًأنهًالتقىًإيادًأًمرةًواحدةًمنًقبلًً-وهوًماًيتعارضًمرةًأخرىًمعًاستجوابًالشرطةًالسابقً.

أصبحتًالقاضيةًغاضبةً،تغيرًالمناخًفيًقاعةًالمحكمةًبشكلًملحوظً.سألتًإذاًكانًالشاهدًخائفاً.هلًلهذاًعالقةًبحقيقةًأنً
عائلتهًً-التيًتعيشًفيًتركياًً-قدًتعرضتًللتهديدًهناك؟ًربماًحتىًمنًقبلًعائلةًالمدعىًعليهًإيادًأ؟ًقبلًاالستراحةًبوقتً
قصيرً،تدخلًالنائبًالعامً:هلًفهمًالشاهدًأنهًكانًعلىًوشكًاإلدالءًبشهادةًزور؟ًوأنًالدولةًاأللمانيةًحاولتًمعالجةًالظلمً
فيًسورياًوانهًيقعًعلىًالشاهدًالتزامًبمساعدةًالمانياًفيًهذاًاالمر؟ً
بعدًاالستراحةً،صمتًموترً:هلًسيتذكرًالشاهدًأكثرًاآلن؟
ًالًيزالًلديهًفجواتًكبيرةًبالذاكرةً.علىًصورًاألقمارًالصناعيةً،حددًالشاهدًبوضوحًمبانيًاالفرعًاالمنيةً،ومعسكراتً
تدريبًالمخابراتً،وماًيسمىًمقبرةًالشهداءًفيًدمشقً.ولكنًعندماًطرحًالمدعيًالعامًأسئلتهً،تهربًمنهاًالشاهدً،وناقضً
نفسهً،حتىًعندماًقاطعهًالمدعيًالعامًوقال"ً:هذاًيكفيًً...ستجيبًعلىًهذاًالسؤالًاآلن"ً.
كلًماًخرجًمنًالشاهدً:بعضًالمعلوماتًالعامةًعنًأجهزةًالمخابراتً،وعنًقوائمًالقتلىً.ويبقىًالسؤالً:هلًكانًالشابً
خائفاًجداًمنًإيادًأًوأسرتهًلدرجةًأنهًلمًيجرؤًعلىًالشهادةًضدًالمتهمًفيًالمحكمة؟

وفيًاليومًالتاليً،تمًسماعًضابطيًالشرطةًالجنائيةًاالتحاديةًاللذينًاستجوباًالشاهدًأثناءًتحقيقاتًالشرطةً.ذكرًاالثنانًأنهماً
أبلغاًالشاهدًبحقوقهًكالمعتادًولمًيكنًلديهماًانطباعًبأنًلديهًأيًمشاكلًمعًالمترجمينً.قالًالمحققًاألولًإنًالشاهدًلمًيبدً
خائفاًأوًغيرًآمنًبأيًشكلًمنًاألشكالً.قالًالمسؤوالنًإنًالشاهدًقدمًمعلوماتًمفصلةًوذاتًمصداقيةً،علىًسبيلًالمثالً
علىًالقبورًالجماعيةً.معلوماتًتطابقًنتائجًتحقيقًالشرطةً.
ولمًيتمكنًمحاموًالدفاعًومحاموًالمدعينًالمشتركينًإالًمنًالحصولًعلىًبعضًالتفاصيلً،المهمةًجزئياً،منًالشاهدً.ورداً
علىًسؤالًمحاميًالمدعيًالمشتركً،رسمًالشاهدًمخططاًلقوائمًالموتىً:االسمًورقمًالمستشفىًوتاريخًالوفاةًوتاريخًتسليمً
الجثثً.وبالتاليًفإنًالشاهدًالذيًمنًداخلًالفرعًيجعلًعملًالمخابراتًالسوريةًحاضراًبشكلًمخيفًفيًمحكمةًكوبلنزً.
ستستمرًالمحاكمةًيومًاألربعاءًً1تموزً2020

محاكمة الخطيب ،يوم  5-4 :12-11حزيران :2020
يوم  12/11سماع أقوال انور البني المحامي السوري المدافع عن حقوق االنسان ،االضطهادًو"االختفاءًالقسري"ًوالتعذيبًمنًقبلً
المخابراتًالسوريةً:هذهًوغيرهاًمنًالجرائمًالتيًارتكبهاًنظام ًالرئيسًالسوريًبشارًاألسدًماًيشغلًبال ًأنورًالبنيًالمحامي ًالسوريً
المدافع ًعن ًحقوقًاالنسان منذ ًماًيزيد ًعن ًً 30عاماًً.ولكن ًلم ًيكنًهذا ًهو ًالسبب ًالوحيد ًالستدعائه ًكشاهدًفي ًيومي ًً 11وً 12منً
محاكمةًالخطيب ًإذًأنًأنورًالبنيًيعرفًالفرع ًً 251منًتجربتهًالخاصةًكما ًأنه ًالتقىًفيًفرع ًآخرًأيضا ًبالمتهمًالرئيسيًأنورًرً.
شخصياً.عداًذلكًكانًفيًسورياًعامًً 2012محاميًالمخرجًوالمدعيًبالحقًالمدني ًفراسًفياضًالذيًقدًأدلىًبشهادته ًمباشرةًأمامً
المحكمةً(انظرًتقريرًالمحاكمةًيوميً.)11/10
إنًالبنيًمعروفًبينًالسوريينًفيًالمنفىًوكذلكًبينًكلًمنًيهتمًبشأنًالسوريًلذاًفإنًاإلقبالًعلىًالمقاعدًالمخصصةًللجمهورً
والصحافةًفيًالمحكمةًكانًكبيراًفيًهذاًاليومً.وقبلًبدءًجلسةًاالستماعًفيًاليومًالحاديًعشرًمنًالمحاكمةًأصرًالبنيًعلىًشيءً
واحدً،أالًوهوًالمشاركةًفيًاعتصامًقصيرًمعًفراسًفياضًووفاءًمصطفىًوهيًناشطةًفيًمنظمةً"عائالتًمنًأجلًالحريةً''ًووالدهاً
مسجونًمنذًحواليًً7سنواتًوذلكًوسطًً40صورةًشخصيةًلـسوريينًاختفواًبفعلًأجهزةًالمخابراتًالتابعةًلنظامًاألسد.
ضحًالشاهدًالبنيًموقفهًمنذًالبدايةً:إنًموضوعًمحاكمةًالخطيبًهوًأكثرًبكثيرًمنًمجردًمالحقةًالجرائمًالتيًًا ُتهمًبهاًأنورً.رً.
وو ًّ
وإيادً.أً.إذًأنًعائلةًاألسدًتبنيًحكمهاًمنذًعقودًعلىًاالعتقالًالتعسفيًوالتعذيبًمنًأجلًالبقاءًفيًالسلطةً،هكذاًشرحًالبني.
تمًإلقاءًالقبضًعليهًألولًمرةًفيًعامًً1978حيثًًا ُعتقلًوتعذبًلمدةًأسبوعًفيًفرعًً251منًجهازًالمخابراتًالسوريةًالعامةًأيً
فيًنفسًالفرعًبالضبطًالذيًكانًالمتهمًأنورًرً.فيهًمسؤوالًعنًالتحقيقاتًبعدًسنواتًمنًذلكًحسبًالمزاعم.
وفسرًالبنيًإنهًلمًيلتقًبأنورًرً.إالًفيًعام  2006عندماًكانًالبنيًيعملًمنذًماًيقربًمنًً20عاماًًكمحامًيمثلًأعضاءًالمعارضةً
وعددًالًيحصىًمنًمنتقديًالنظامًاآلخرينً.وفيًمساءًيومًً17مايوًً،2006تمًاعتقالهًونقلهًإلىًفرعًً285أوالًًحيثًكانًأنورًرًً.
يعملًآنذاكً.ووصفًالمحاميًأنًحواليًً50رجالًحشرواًفيًمساحةًً20متراًمربعاًًتقريباًً.وفيًالليلًكانًيسمعًصرخاتًرهيبةًمنً
زنازينًأخرىًوممراتًالسجنًوكانًهذاًبالنسبةًلهًبرهاناًقاطعاًعلىًالتعذيب.

وبعدًحواليًخمسًسنواتًبالضبطًأُطلقًسراحًالبنيًمنًالحجزً(فيًسجنًعدرا)ً.وفيًذلكًالوقتً،أكدًالشاهدً،قدًكثفتًحكومةًاألسدً
القمعًوالتعذيبًللمنتقدينًالمحتملينًكردًعلىًاالحتجاجاتًالسلمية“ً:قبلًً2011حاولًعمالءًاألسدًالحصولًعلىًمعلوماتًتحتً
التعذيبً.أماًمنذًعامًً2011فكانًالهدفًهوًاالنتقامً.تمًتعذيبًمنًطالبواًبالحريةً،حتىًالموتًفيًبعضًاألحيان".
وبناءًعلىًماًعرفًمنًالعديدًمنًموكليهًالذينًًا ُحتجزواًفيًفرعًً251اعتباراًمنًعامًً2011استطاعًالبنيًالحديثًعنًالكثيرًمنً
التفاصيلًأمامًالمحكمةًإذًأنهًقالًإنهمًتعرضواًللتعذيبًالقاسيًقبلًنقلهمًإلىًفرعًً285منًأجلًمواصلةًالتحقيقًمعهمً.وذكرًالبنيًأنهً
رأىًأشخاصاًيشبهونًاألشباحًبعدًإطالقًسراحهم.
وبعدًهذهًاألوصافًسألتًالقاضيةًالشاهدًعنًصورًجثثًآالفًالسجناءًالتيًهربهاً"القيصر"ًوهوًمعاونًسابقًفيًالشرطةًالعسكريةً
السوريةًمنًسورياًوسلمهاًللسلطاتًالقضائيةًاأللمانيةً.وشرحًالبنيًفيًهذاًالصددًخاصةًًنظامًترقيمًالجثثًالذيًيدلًعلىًمعلوماتً
عنًاالعتقالًوالوفاةًفيًمختلفًفروعًجهازًالمخابراتًالسورية.
ودارًالحديثًفيًيومًً11منًمحاكمةًالخطيبًأيضاًً،كماًكانًمتوقعاًً،حولًتاريخًومكانًوكيفيةًمصادفةًالشاهدًأنورًالبنيًللمتهمً
الرئيسيًأنورًرً.وأفادًالبنيًأنهاًحصلتًفيًخريفًأوًشتاءًً2015/2014وذلكًأوالًًفيًمركزًإليواءًالالجئينًفيًمارينفيلديًفيً
برلينًوفيماًبعدًصادفاًبعضهماًعندًأحدًالمتاجرًألدواتًالبناءًفيًبرلين.
أماًفيًاليومًالتاليً(اليومًالثانيًعشر)ًفركزتًجلسةًاالستماعًعلىًمعرفةًالبنيًبأجهزةًاألمنًالسوريةًبشكلًعامًوخاصةًبفرعًً-ً251
المناصبًوالمسؤولياتًداخلًأجهزةًالمخابراتًودورًفئاتًمنًالشعبًبعينهاًودورًبعضًاألشخاصًفيًهذاًالنظامًوالظروفًالجغرافيةً
والمكانيةًوكذلكًأساليبًالتعذيبًالمحددةًبماًفيًذلكًاستخدامًالعنفًالجنسيًوعواقبهًعلىًالمدىًالطويلً.ورجعًالشاهدًأقوالهًمراراً
إلىًأوصافًموكليهًالعديدينًوبحثهًفيًشأنًالقضاياًالتيًدافعًفيهاًعنًالناجينًمنًالتعذيبًأوًأقاربهم.
وجاءتًاألقوالًأثناءًجلسةًاستماعًالبنيًبتناقضًصارخًللعديدًمنًالتصريحاتًالتيًأدلىًبهاًأنورًر(ً.انظرًالتقريرًعنًاليومًالخامسً
منًالمحاكمة)ًحيثًكانًبإمكانً"السوريينًمنًالطائفةًالسنية"ً(وأنورًرً.منهم)ًأيضاًالتسلقًإلىًمناصبًقياديةًفيًجهازًالمخابراتً
وكانًبعضهمًحتىًمعروفاًًبمعاملتهمًالوحشيةًللسجناءً.أماًبالنسبةًللمزاعمًأنًفرعًً40بقيادةًحافظًمخلوفًقدًاستولىًعلىًفرعًً251
خاللًعامًً2011فقدًاعتبرًالشاهدًهذاًاالحتمالًمستبعداً .
ومنًالمزمعًعقدًالجلسةًالقادمةًفيً 24يونيو ً ً.2020

كان اليوم العاشر واليوم الحادي عشر من محاكمة الخطيب مهمينً،وخصوصاًًللضحاياًوالنشطاءًالسوريينً:لمدةًيومً
ونصفً،تمًاالستماعًألحدًالناجينًمنًالتعذيبًللمرةًاألولىًفيًهذهًالمحاكمةً.وللمرةًاألولىًتمًالتحدثًكثيراًباللغةًالعربيةً.
جلسًفراس فياضً،منتجًسوريًومدعيًفيًالقضيةً،مقابلًالقاضيةًوهيئةًالمحكمةً،علىًيسارهًمترجمً،إلىًيمينهًمحاميهً.
كانًفياضًيتحدثًالعربيةًبصوتًمسموعًإلىًالجميعً،ثمًترجمًمترجمهًإلىًاأللمانيةً.أخيراً،استطاعًالعديدًمنًالناشطينً
السوريينًوالناجينًمنًالتعذيبًمنًالحضورًأنًيفهمواًماًيُقالًفيًقاعةًالمحكمةً.

تحدثًفراسًفياضًعنًحياتهًفيًسورياً،كطالبًومخرجًأفالمً،ثمًعنًاللحظةًالتيًغيرتًكلًشيءً:بدايةًاالحتجاجاتًضدً
حكومةًبشارًاألسدًفيًً15مارسًً.2011أفادًفياضًأنهًأخذًكاميرتهًوحاولًتوثيقًكلًماًيستطيعًتوثيقهً،وخاصةً
المظاهراتً.وعلًمًاآلخرينًأنًيفعلواًنفسًالشيءً.قامًبتصويرًاألشخاصًالذينًيتمًاعتقالهمً.بواسطةًكاميرتهً،صورًالشرطةً
وهيًتطلقًالنارًعلىًالمتظاهرينً،وتسيئًمعاملتهمًوتضربهمًبالهراواتًوتلقيًقنابلًالغازًالمسيلًللدموعًعلىًالحشودً.كانً
علىًيقينًمنًأنًالحكومةًالسوريةًكانتًتستهدفهًبسببًعملهً .
فيًأولًاعتقالًلهً،اختطفًفياضًمنًقبلًالمخابراتًالجويةً،ورأىًأطفاالًصغاراًوجثثاًفيًالقسمًالذيًأحضرًإليهً.فيً
المرةًالثانيةًالتيًاعتقلًفيهاً،حذرهًصديقًمنًأنهًمطلوبً.أفادًفياضًأنهًكانًيريدًاالنتقالًإلىًدبيًمعًماًالتقطهًمنًأجلً
فيلمهً،ولكنًتمًالقبضًعليهًفيًالمطارً.أوالً،تمًنقلهًإلىًإدارةًالمعلوماتً،وبعدًبضعةًأيامًتمًنقلهًإلىًقسمًً،251فرعً
الخطيبً .
ً

وصفًفياضًماًيسمىًبحفلًاالستقبالً،حيثًيتعرضًالمعتقلينًللضربًالمبرحًمنًقبلًالحراسًعندًوصولهمً.كانًعليهً
خلعًمالبسهً،ثمًنقلًإلىًزنزانةًجماعيةًلبضعةًأيامً،كانتًمزدحمةًلدرجةًأنًالناسًحاولواًالنومًأثناءًالوقوفً.مراراً
وتكراراً،أخبرًالمحكمةًعنًالصراخًالرهيبً،وخوفهًالمميتًعلىًأشخاصًرآهمًولمًيكنًمتأكداًمماًإذاًكانواًأمواتًامًعلىً
قيدًالحياةً،وأيضاًعلىًطفلًفيًالفرعًً.251أمضىًفياضًمعظمًاعتقالهًفيًالخطيبًفيًزنزانةًانفراديةً.أظهرًالقاضيً
رسماًللسجنًمعًغرفًاستجوابًوزنزاناتًكانًالشاهدًقدًرسمهاًأثناءًاستجوابًسابقًللشرطةًفيًألمانياً .
لقدًتمًاستجوابهًثالثًمراتًعلىًاألقلًفيًالخطيبً.كانًمعصوبًالعينينً،لكنهًاستطاعًالتعرفًجزئياًعلىًمحيطهً،بماًفيً
ذلكًالرجلًالذيًاستجوبهً.بالعودةًإلىًزنزانتهًالجماعيةً،سمعًفياضًاسمًأنورًرً.ألولًمرةًمنًسجناءًآخرينً.فيًوقتً
الحقًقالًإنهًتعرفًعلىًأنورًرً.منًالصورًفيًوسائلًاإلعالمً،ولكنًأيضاًأثناءًاستجوابًالشرطةًفيًبرلينً .

قالًفياضًفيًالمحكمةًإنًالمدعىًعليهًبداًمختلفاًقليالًعماًكانًعليهًفيًالماضيً،لكنهًكانًمتأكداًبنسبةًً60إلىًً70فيً
المائةًمنًأنًالرجلًهوًالذيًاستجوبهًفيًذلكًالوقت .وذكرًأنهًربماًيستطيعًالتعرفًعليهًمنًصوته .لكنًأنورًرً.ظلً
صامتاًمرةًأخرىًيومًالمحاكمةً–ًويمكنهًأنًيظلًصامتاً،سارعًمحاميهًللتأكيدً ً .
ً
للمرةًاألولىً،لمًيكنًالشاهدًشخصاًيقدمًتقاريرًوقصصاًعنًالتعذيبًفيًسورياًً-بلًشخصاًتعرضًلهذاًالتعذيبًونجاًمنهً
بنفسهًً-وهوًواحدًمنًبينًً4000شخصًوردًذكرهمًفيًالئحةًاالتهامًبمحاكمةًالخطيبً .
ً
وصفًالشاهدًالضربًبالكابالتًوالعصيًحتىًخروجًالدماءً،علىًقدميهًوظهرهًً،وكيفًتمًتعليقهًمنًيديهًً،وكذلكًالعنفً
الجنسيً.تحدثًعنًالظروفًفيًالزنازينً:القليلًمنًالطعامًالمتعفنًفيًكثيرًمنًاألحيانً،والًيكادًيوجدًأيًماءً،والظروفً
الصحيةًالالإنسانيةًوعدمًوجودًرعايةًطبيةً.كانًخائفاًحتىًالموتًوكانًشبهًمتأكدًمنًأنهًلنًيغادرًالخطيبًوهوًعلىًقيدً
الحياةً .
حتىًاليومًيشعرًفياضًبآثارًماًبعدًالتعذيبً:ألمًمستمرًفيًيديهًوساقيهًواضطراباتًالنومًوالقلقًواالكتئابً.وحتىًاآلنً،
خاللًشهادتهًفيًكوبلنزً،كانًيخشىًأنًتهددًالحكومةًالسوريةًعائلتهً.وقالًالىًانًيحينًوقتًالمحاكمةً،حاولًببساطةً
نسيانًوقمعًماًحدثًلهًفيًالسجن.
كانًصعباًًتحملًماًوصفًفياضًعلىًالصحفيينًوغيرهمًمنًالزوارًفيًالمحكمةً.كانًاألمرًاألكثرًإثارةًللدهشةًهوً
الرسالةًالمهمةًالتيًوجههاًفراسًفياضًللمتهمينًالرئيسيينً:كانًيمكنًأنًيكونًمستعداًلمسامحتهًفيماًلوًأنًأنورًرًاعتذرً
واعترفًبماًحدثًفيًالخطيبًً-عنفًتعسفيًوتعذيبً.لكنًفياضًيعتقدًأنًهذاًلنًيحدثًأبداً،خاصةًبعدًأنًأنكرًأنورًرً
سابقاًجميعًالتهمً .
انتهتًالجلسةًظهرًيومًً4يونيوًً/حزيرانًً.2020وبعدًظهرًذلكًاليومًاستمرتًالمحاكمةًبجلسةًالمحاميًالسوريًأنورً
البنيً .
ً
ً
اليوم التاسع من المحاكمة  29أيار 2020

كان اليوم التاسع  29آيار ً2020منًمحاكمةًالخطيبًقصيراً نسبياًمثلًاليومًالذيًسبقهً.وكانًمنًالمقررً
االستماعًإلىًشاهدينًفيًهذاًاليومًوذلكًحولًموضوعًاستجوابًالمتهمًأنورًرً.كشاهدًفيًتحقيقاتً
خاصةًبقسمًحمايةًالدولةًالتابعًلمكتبًالتحقيقاتًالجنائيةًلوالية بادن-فورتمبيرغًبشأنًجرائم وفقاًللقانونً

الجنائيًالدوليًفيًسورياً.والشاهدانًهماًمفتشًجنائيًبرتبةًنقيبًأجرىًهذاًاالستجوابًومترجمًترجمً
األقوالًآنذاكً.إالًأنًالمترجمًتعذرًعليهًالمثولًأمامًالمحكمةًنظراًإلىًأنهًحالياًًموجودًفيًالخارجً.

وأفادًالمفتشًأنهًتمًاستجوابًأنورًرً.كشاهدًفيًً26أكتوبرًً2017فيًمدينةًشتوتغارتًفيًإطارً
تحقيقاتًبخصوصًشبهةًارتكابًجرائم وفقاًللقانونًالجنائيًالدوليًبعدًأنًذكرهًشاهدًآخرًكشاهدًمحتملً.
وتحدثًالمفتشًمنًجانبًعماًكانًيتذكرهًومنًجانبًآخرًقرأًمحضرًجلسةًاالستجوابًمنًذلكًاليومًفقرةً
تلوًاألخرى.

فبالنسبةًألفعالًأنورًرً.فيًسورياًأنتجتًقراءةًمحضرًاالستجوابًهذاًبعضًالتفاصيلًالجديدةًحيثًقدمً
لمحةًعامةًعنًالمسيرةًالمهنيةًللمتهمًومنصبهًفيًالمخابراتًالسوريةً.إضافةًإلىًذلكًدارًالحديثًحولً
خلفيةًهروبهًمنًسوريا.

وذكرًالمفتشًالنقيبًأنًأنورًرًصرحًفيًذلكًالوقتًأنهًشهدًجرائمًحربً،مثالًنقلًقتلىًإلىًفرعًً.251
كماًأفادًأنورًرً.أثناءًهذاًاالستجوابًأيضاً أنهًتمًأخذًماًيصلًإلىًً750سجيناًًإلىًفرعًً251فيًيومً
واحدً.ورداًعلىًسؤالًحولًكيفيةًوأسلوبًإجراءًالتحقيقاتًفيًسورياًقالًأنورًرً.إنًبعضًالتحقيقاتً
كانتًتجريً"بأسلوبًقاس"ًألنًالبقاءًمهذباًكانًمنًالمستحيلًنظراًًإلىًالعددًالكبيرًمنًالتحقيقاتً.وبداً
هذاًالوصفًبمثابةًاستهزاءًبالنسبةًلبعضًالحاضرينًفيًقاعةًالمحكمةًإذًأنًصورةًالسجينًوهوًمتوفىً
فيًفرعًً251وأثارًالتعذيبًبائنةًعليهًباتتًعالقةًفيًذاكرتهمًمنًاليومًالسابقً.

ولكنًنظراًإلىًأنًتحقيقات مكتبًالتحقيقاتًالجنائيةًآنذاكًركزتًعلىًأنشطةًالفرعًً320التابعً
للمخابراتًالسوريةًفيًحماةًلمًيتمًاستجوابًأنورًرً.بالتفاصيلًحولًماًوقعًفيًفرعًً.251وشهدًالمفتشً
النقيبًأنهًأحالًالمحضرًبعدًاالستجوابًإلىًالمكتبًاالتحاديًللتحقيقاتًالجنائيةًحيثًكانًمنًالمفترضً
أنًيحققًهذاًاألخيرًفيماًإذاًكانًهناكًداعًلالشتباهًفيًأنًأنورًرًارتكبًجرائم.
وبعدًأقلًمنًساعتينًتمًتسريحًالشاهدًالوحيدًفيًذلكًاليومًدونًتحليفهً.واعترضًالدفاعًعلىًاستخدامً
أقوالًضابطًالشرطةًوسيقدمًتبريراًًمفصالًًلهذاًالطلبًخاللًباقيًالمحاكمة.
منًالمقررًعقدًالجلسةًالقادمةًللمحاكمةًفيًً3يونيوًً.2020وتنويًالمحكمةًخاللهاًللمرةًاألولىًاالستماعً
إلىًأحدًالمدعينًبالحقًالمدنيًكشاهدًوهوًالمخرجًفراسًفياض.

كان اليوم الثامن من محاكمة الخطيب  28آيار  - 2020يوماً قصيراً مقارنةً باأليام السابقة لجلسات
المحكمة .وكان موضوع الجلسة التحقيق مع أنور ر .بشأن الشكوى الجنائية التي قدمها في عام  2015على
أساس أنه كان مقتنعاً بأن عمالء للمخابرات السورية كانوا يالحقونه في برلين (انظر التقرير عن اليوم
السادس للمحاكمة) .تم استدعاء ثالثة شهود :مفتش جنائي برتبة نقيب في مكتب التحقيقات الجنائية التابع
لوالية برلين كان مسؤوالً عن التحقيق بخصوص الشكوى الجنائية ومفتشة جنائية برتبة مالزم أول حضرت
جلسة التحقيق ومترجم قام بالترجمة خالل التحقيق .إال أن هذا األخير اعتذر عن حضور جلسة المحكمة هذه بسبب إصابته
بمرض.
وقبل بدء المحاكمة كانت فعالية قام بها نشطاء من منظمات حملة سوريا  The Syria Campaignوعائالت من أجل
الحرية وتبني ثورة أمام مبنى المحكمة قد أثارت بعض الضجة حيث ذكر النشطاء العشرة بواسطة الفتة كانوا يرفعونها و ُكتب
عليها "سوريا األسد = دولة تعذيب  #سوريا ليست آمنة!" بانتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الحكومة السورية ولفتوا
االنتباه في الوقت نفسه إلى عريضة "ال ترحيل إلى سوريا!" .وتهدف هذه العريضة إلى مؤتمر وزراء الداخلية إلى تمديد وقف
الترحيل إلى سوريا بسبب التهديدات القائمة هناك .كما وضع الناشطون  40صورة مؤطرة على الدرجات أمام المحكمة وهي
صور ألشخاص تم تعذيبهم أو قتلهم أو اختطافهم تحت نظام بشار األسد أو هم ما زالوا يقبعون في سجون التعذيب السورية.
ثم أدلى الموظف في مكتب التحقيقات الجنائية التابع لوالية برلين بشهادته في المحكمة .وأفاد ضابط الشرطة بالتفصيل عن
التحقيق مع أنور ر .في  27فبراير  /شباط  2015حيث كان المتهم الرئيسي حسب أقوال الشرطي مقتنعاً تمام االقتناع آنذاك
بأنه تم الكشف عنه في ألمانيا بصفته معاون مخابرتي منشق .وكان خائفاً من أن سيتم اختطافه ومن ثم ترحيله إلى سوريا من
قبل المخابرات السورية .ووفقاً لمحضر جلسة التحقيق شعر أنور ر .عدة مرات أن هناك شخص ما يحي شكله أنه من أصل
سوري كان يراقبه ويالحقه .كانت هناك على سبيل المثال واقعة عند طبيب سوري شعر فيها أنور ر .بالتهديد عندما تم التقاط
صورة له من أجل ضمها إلى ملفه كمريض .كما تسببت واقعات أخرى أيضاً في شعور المتهم بعدم األمان مما دفعه في نهاية
المطاف لاللتجاء إلى الشرطة في برلين (انظر التقرير المفصل عن اليوم السادس للمحاكمة).
أما بالنسبة ألفعال المتهم في سوريا فلم تفصح قراءة محضر التحقيق عن اية تفاصيل جديدة بشأنها .إال أنه من الجدير بالذكر
أن أنور ر .نفسه صرح في ذلك الوقت أن منصبه كان مسؤوالً عن قسم التحقيقات في فرع  .251ومن وجهة نظر الموظف
في مكتب التحقيقات الجنائية فلم يكن هناك أي دليل قاطع يدعم مزاعم ألنور ر .بأنه مالحق .ووافق على هذا التقييم أيضاً
جهاز المخابرات الخارجية االتحادي بعد أن طلب منه ضابط الشرطة إبداء الرأي .ونتيجة ذلك أوقف المدعي العام إجراءات
التحقيق.
أما الشاهدة الثانية التي حضرت التحقيق مع أنور ر .في ذلك الوقت بصفتها مفتشة جنائية برتبة مالزم أول فأكدت على أن
التحقيق جرى بشكل منظم كما أكدت على تقييم الشاهد األول :إن خوف أنور ر .األساسي من أن يكون ضحية العتداء من قبل
المخابرات السورية بدى وكأنه حقيقي ولكنها اعتبرت أن االحتمال الفعلي لواقعية هذا الخطر كان ضعيفاً.
وستستمر المحاكمة في  29مايو .2020

في اليوم السابع من محاكمة الخطيب  27آيار  - 2020تم االستماع إلى ثالثة شهود .وقد شهدوا جميعا على شهادة
المدعى عليه إياد أ .التي قدمها الى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في شهر آب .2018
كان السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يمكن استخدام شهادة إياد أ بشكل مطلق في اإلجراءات الحالية وهي الشهادة التي قدمها
أثناء فحص الشهود في ذلك الوقت .فقد تم استجواب إياد أ .من قبل  BKAكشاهد في اإلجراءات الهيكلية السورية  -وليس
كمشتبه به في تحقيق أولي .وبناء على ذلك ،تم إبالغ إياد أ بحقوقه كشاهد ،وليس كمشتبه به ،قبل استجوابه .لذا فقد اعترض
محامو الدفاع عن إياد أ .على استخدام الشهادة في اإلجراءات األولية ومرة أخرى بعد افتتاح المحاكمة .لقد تم الغاء
اإلجراءات األولية وحتى مذكرة التوقيف في ذلك الوقت ولكن بعد ذلك وافقت محمة العدل الفيدرالية على استغالل الشهادة
بشكل جزئي بحيث ظل أياد أ رهن الحجز االحتياطي.

الشاهد األول ،هو مسؤول في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ) ،)BKAكان في ذلك الوقت مسؤوال عن استجواب إياد أ.
وأفاد أن إياد أ  ،واتباعاً إلجراءات المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ) ،)BAMFاستجوب كشاهد من قبل  BKAفي سياق
اإلجراءات الهيكلية بشأن سوريا .والسؤال هو ما إذا كان  BKAقد أدرك بالفعل األهمية الخاصة لقسم  251ودور المتهم.
شهد مسؤول  BKAأن إياد أ .تم إخباره كشاهد بحقوقه والتزاماته ،بما في ذلك أنه لم يكن بحاجة إلى تجريم نفسه .الشهود
اآلخرون الذين استدعوا إلى المحكمة في ذلك اليوم  -المترجم وحارس محضر االستجواب  -أكدوا ذلك فيما بعد.
خالل سماع شهادته ،أخبر مسؤول  BKAأوالً عن استجواب إياد أ .من الذاكرة ومن ثم تم تقديم بروتوكول االستجواب بأكمله
قسما وراء اآلخر -وهي عملية طويلة وصعبة لجميع المعنيين .وقد اتضح مدى الوحشية المنهجية لجهاز المخابرات السورية
بشكل مخيف .على سبيل المثال ،أبلغ إياد أ .وكالة  BKAفي ذلك الوقت عن صرخات السجناء التي كان األفراد العسكريون
يسمعونها في كافتيريا السجن  ،أو عن طلقات عشوائية أطلقت على متظاهرين سلميين.
وضحت معاناة الناس في سوريا أكثر عندما تم عرض إحدى صور ما يسمى قيصر ألول مرة في المحاكمة :جثة رجل قتل
على يد المخابرات السورية ،جثة شبه عارية ،عانت من الهزال .قامت األجهزة السرية السورية بترقيم الجثث لتتمكن من
تعيينها  -كما أظهرت البطاقة التي في يد القتيل الرقم  ،251رقم تعريف فرع الخطيب.
صورة توضح بشكل جذري عنف وجرائم المخابرات السورية .الصورة التي قدمها إياد أ .تظهر واحداً فقط من آالف
األشخاص الذين فقدوا أرواحهم وتعرضوا للتعذيب واالختفاء في سجون المخابرات السورية مثل الخطيب  -وتذكير بعدد ال
يحصى من األشخاص الذين ال يزالون يعانون هناك.
ستستمر المحاكمة في  28آيار .2020

اليوم السادس 19 ،مايو  - 2020معلومات أساسية عن خلفية بالغ قدمه أنور ر .وعن الوضع في
سوريا

تم استدعاء شاهدتين للمثول في اليوم السادس من المحاكمة .وشهدتا بخصوص بالغ قدمه أنور ر .لدى الشرطة في برلين في
فبراير  2015عندما شعر بمالحقته وتهديده من قبل المخابرات السورية.
الشاهدة األولى وهي شرطية برتبة نقيب تذكرت جزئياً ما حدث منذ خمس سنوات .وكان البالغ إستثنائياً مقارنة بعملها
المعتاد .وسردت ضابطة الشرطة إن أنور ر .حضر إلى مخفر الشرطة برفقة مترجمة ألنه ال يتقن األلمانية واإلنجليزية .وقدم
أنور ر .ومرافقته لضابطة الشرطة وثائق عُرضت على الجميع في قاعة المحكمة بطريقة واضحة للعيان :عدة صفحات كتبها
أنور ر .باللغة العربية وبخط اليد وترجمتها إلى اللغة األلمانية.
وأفاد أنور ر .أنه في ذلك الوقت شعر بمراقبته ومالحقته وتهديده في برلين .وكان يخشى أن تكون المخابرات السورية قد
عثرت عليه وتخطط لخطفه .لذا طلب من الشرطة األلمانية توفير الحماية الشخصية له .وقد وقع على إفادته باإلضافة إلى
اسمه ،برتبته العسكرية في سوريا" :المواطن السوري العقيد أنور ر( ".األمر الذي أشار إليه خصيصاً ممثل المدعين بالحق
المدني والمحامي المتعاون مع المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان سيباستيان شارمر) .وقد سجلت الشرطية
البالغ آنذاك كما قامت بإيصالها إلى مكتب التحقيقات الجنائية التابعة للوالية ) (LKAالذي كان من المفترض أن يتولى
التعامل الالحق معه .ولم تتمكن الشاهدة من وصف ما حصل للبالغ فيما بعد.
الشاهدة الثانية كانت تلك السيدة التي رافقت أنور ر .في ذلك اليوم وفق ما ُزعم إلى مخفر الشرطة  -ولكنها وهذا ما ذكرته
منذ بداية الحديث لم تتذكر سوى القليل من ذلك اليوم .أنها تعرفت على أنور ر .بصفتها باحثة في العلوم السياسية واإلسالمية
بعد أن وصل إلى ألمانيا هارباً من سوريا وأجرت معه عدداً من الحوارات الطويلة على خلفية تخصصها لغرض توثيق
الوضع الراهن في سوريا وتحليله.
وقد أوصي لها بأنور ر .بصفته ضابط سابق رفيع المستوى في جهاز مخابرات وجهة اتصال للمعارضة السورية في الوقت
الحاضر .ورداً على السؤال ما إذا لم تشعر بتشكك نتيجة كونه ضابط مخابرات سابق ،أجابت بنعم .ولكنها كانت تأمل في
الحصول على معلومات مهمة منه .وبالطبع كانت تدرك أن شخصاً يعمل لدى جهاز المخابرات في سوريا بتأكيد كان له
احتكاك بإنتهاكات حقوق اإلنسان .أما بالنسبة لدوافعه لمغادرة سوريا فلم تستطع إال التكهن .وعندما شعر أنور ر .بمالحقته في
عام  2015اتصل بالشاهدة عدة مرات وطلب منها المساعدة ولذا رافقته في النهاية عندما قدم البالغ إلى الشرطة.
وبصفتها مختصة بالشؤون السورية وموظفة سابقة في السفارة األلمانية في دمشق طرح كل من القاضية والمدعي االتحادي
ومحامو الدفاع والمحامون للمدعين بالحق المدني أسئلة على الشاهدة كخبيرة .وشكلت أقوالها تناقضاً صارخاً للعديد من
تصريحات أنور ر .التي ما زال يذكرها الحاضرون جيداً من اليوم السابق للمحاكمة ،حيث أوضحت الشاهدة إن أمر ارتكاب
أجهزة المخابرات في سوريا لجرائم حقوق اإلنسان من المسلمات البديهية .وتحدثت بناءً على ما علمته خالل فترة إقامتها في
سوريا عن حاالت تعذيب موثقة في فروع المخابرات وعن أساليب التعذيب مثال الوضعية المسماة بالكرسي األلماني
والضرب على بطن القدمين ،الضرب الذي أدى إلى وفاة العديد من األشخاص .وأكدت الشاهدة على أن جميع أساليب التعذيب
هذه كانت منتشرة في سوريا حتى قبل .2011
موعد المحاكمة القادم في  27مايو .2020

اليوم الخامس 18 ،مايو  – 2020بيان /أقوال المتهم الرئيسي أنور ر.
كان هذا هو اليوم الذي كان جميع من يهتم بقضية الخطيب ينتظروه بفارغ الصبر :الناجون من التعذيب
والمدعون بالحق المدني ونشطاء حقوق اإلنسان من سوريا وألمانيا وفرنسا والمحامون والصحفيون من
جميع أنحاء العالم حيث كان محامو المتهم الرئيسي أنور ر .قد أعلنوا عن نيتهم قراءة بيان من قبل
المسؤول السابق عن التحقيقات في فرع  251إلادارة المخابرات العامة الخاضعة للرئيس السوري بشار
األسد.
وكان أوائل الحاضرين قد وقفوا أمام مبنى المحكمة منذ الساعة الساادسة صباحًا إال أنه كان عليهم التحلي
بالصبر حتى بعد الثانية ظهرًا بقليل.
إذ أن الجلسة ركزت في البداية على المتهم اآلخر إيااد أ .حيث تم استجواب ثالثة شهواد من موظفي المكتب
االتحاادي للهجرة والالجئين بالتفصيل عن قضية طلب اللجوء المقدم من قبل المتهم.
أما بعد الغداء فقد حان الوقت أخيرًا :باشر المحامي مايكل بوكير تالوة البيان المكون من  45صفحة.
وتناوب على ذلك مع زميله يورك فراتسكي وادام الموضوع لمدة ساعتين تقريبًا حيث تم وصف السيرة
المهنية ألنور ر .بالتفصيل  -الدراسة والتدريب وترقيته عبر سلم المسؤوليات المختلفة في جهاز المخابرات
العامة .وذُكرت كلمة "التعذيب" ألول مرة بعد  50ادقيقة فقط .وهكذا كانت المحاضرة أمرًا ال تُطاق بالنسبة
للمتضررين السوريين الموجوادين في قاعة المحكمة وحتى بالنسبة للكثير من الصحفيين والمعنيين بين
الجمهور الذين لم يتبق لهم سوى أن يهزوا رؤوسهم.
وكان جوهر البيان الذي أادلى به أنور ر .ما يلي :إنه غير مذنب بأي شيء بل كان ادائمًا آخرون قاموا
بإساءة معاملة السجناء وتعذيبهم .ولم يستطع معارضة ذلك بأي شيء .حتى أنه حاول حسب أقواله
مساعدة بعض السجناء .فإذن رفض أنور ر .جميع التهم المسندة إليه – إضافة إلى بعض االادعاءات
المحدادة من قبل الناجين من التعذيب التي تالها المدعي العام االتحاادي في بداية المحاكمة .وتوصل األمر
به حتى إلى حد إنكار وجواد أية أادوات تعذيب أو أساليب له في فرع  .251أما العديد من األادلة المختلفة
التي جمعها المكتب االتحاادي للتحقيقات الجنائية حسب أقوال المحقق المسؤول والتي عرضها هذا األخير
في اليوم الثاني للمحاكمة فهي تشير إلى خالف ذلك.
فقد حاول أنور ر .التقليل من ادوره وإنكار أية مسؤولية :فحسب أقواله لقد مارس توفيق يونس وهو
رئيس فرع  251الضغط عليه أكثر من مرة كما أنه سحب منه مسؤولياته في أوائل يونيو  .2011ومنذ ذلك
الحين لم يفعل أنور ر .شيئًا إال القيام باألعمال المكتبية وإعدااد التقارير وإجراء بعض االستجوابات العامة.
ثم ادار الحديث حول السبب الذي ادفع المتهم الرئيسي إلى االنشقاق وتوقيته وكيفيته ومغاادرته سوريا أخيرًا
في عام  .2012وقدم أنور ر .نفسه على أنه كان مؤيدًا للمعارضة السورية منذ فترة طويلة .وأخيرًا ذكر
لهيئة المحكمة عدادًا من األشخاص يمكنهم أن يشهدوا على ذلك.
وبعد  100ادقيقة من تالوة البيان فقد انتهى اليوم الخامس من محاكمة الخطيب بسرعة كبيرة .لم يوضح
بيان أنور ر .أي شيء بل كان مجراد عبارة عن تفسيرات تفصيلية ولكنها في نهاية المطاف لم تشكل سوى

رفض عام قاطع لجميع التهم .كما يناقض البيان تناقضًا صارحًا ما تراداد عن نظام المخابرات السورية منذ
عقواد .وفي جميع األحوال كان صفعة في وجه أولئك الذين يناضلون منذ سنوات بل وعقواد من أجل
مقاضاة التعذيب والجرائم األخرى المرتكبة بحق حقوق اإلنسان في المعتقالت السورية مثل فرع .251

اليوم الرابع للمحاكمة  :29.04.2020 -مقابلة شهواد حول إجراءات لجوء أنور ر.
في اليوم الرابع من جلسات المحاكمة  ،لم يكن هناك مدعون مشتركون في الغرفة  128في المحكمة
اإلقليمية في كوبلنز  ،لكن محاميهم والمتهمين ومحاميهم ومترجمي المدعى عليهم ونحو عشرة صحفيين
وغيرهم من األطراف المعنية على سبيل المثال الطالب أو المحامين الذين كانوا يراقبون المحاكمة .تم
االستماع إلى ثالثة شاهدات في ذلك اليوم حول إجراءات ادخول أنور ر وإجراءات اللجوء  -حيث كان
التركيز أقل على أقوالهن وأكثر على وثائق السلطات التي يعمل الشهواد من أجلها.
الشاهدة األولى  ،موظفة في المكتب االتحاادي للهجرة والالجئين ( ) BAMFفرع برلين ,تم أجراء مقابلة
معها حول إجراءات اللجوء النور رسالن وعائلته في عام  .2015تحدثت الشاهدة حول إجراءات أنور ر,
بسرعة كبيرة لدرجة أن المترجمين والمحامين السوريين الذين كانوا يسجلون مالحظاتهم بالكااد استطاعوا
مواكبة األمر واضطروا إلى طلب التحدث ببطئ عدة مرات .نظرًا ألنه في حالة أنور ر .تم افتراض أن
شروط اللجوء قد استوفيت ويمكنه أيضًا أن يثبت بتأشيرة في جواز سفره أنه سمح له بالبقاء في ألمانيا ،
ولم تكن هناك جلسات استماع من قبل  BAMFفي عام  2015ومنح اللجوء وفقا لذلك.
وأخيرًا  ،تم توثيق مسار أنور ر .للجوء في ألمانيا  -مع وثائق عرضها القاضي على الشاشة واحدةً تلو
االخرى مع جهاز عرض علوي في الجزء األمامي من القاعة :بدءًا من طلب اللجوء والتأشيرات في جواز
سفر أنور ر .والطوابع المختلفة في جواز سفره  -بما في ذلك تأشيرة الدخول إلى برلين – مطار تيغل.
الوثائق التي ربما تم نسخها بالفعل عدة مرات  ،كانت في كثير من األحيان غير مقروءة  ،ال للزوار في
الجزء الخلفي من القاعة وال للقاضية نفسها .التي حاولت مع هيئة المحكمة ،أخيرًا فك رموز الفقرات
الخاصة بتأشيرة أنور ر.
الشاهدة الثانية  ،مستشارة من وزارة الخارجية ( ، )AAشهدت أوال ً حول ما هي معرفتها بدور أنور ر .في
معارضة المنفى .وشهدت أن ر .شارك كجزء من وفد المعارضة في يناير  2014في مؤتمر جنيف الثاني ،
وهو مؤتمر سالم لألمم المتحدة حول سوريا .كان هذا سيؤكد لها في ذلك الوقت ادوره في المعارضة.
كما سُئلت المتحدثة عن خلفية ادخول أنور ر .إلى ألمانيا .وذكرت أنها ال تعرف إال من الوثائق الموجوادة في
الملفات التي تحدث عنها عضو سوري معارض في وزارة الخارجية في ذلك الوقت لصالح ادخول أنور ر.
هنا أيضًا  ،تم وضع المستندات ذات الصلة في النهاية على جهاز العرض العلوي  ،على سبيل المثال طلب
أنور ر .بوزارة الخارجية مع تفاصيل مهنته :العقيد في إادارة أمن الدولة.

كان لدى هيئة المحكمة والمحامين بضعة أسئلة فقط للشاهدين  -وبالتالي انتهى الجزء األول من اليوم
بعد ساعة ونصف فقط مع استراحة غداء طويلة .بعد ذلك  ،شهدت موظفة في هيئة األجانب
(( )Ausländerbehördeمكتب الدولة للهجرة  ،برلين).
ومع ذلك  ،كانت جلسة االستماع الخاصة بها لفترة وجيزة وقد قدمت بيان قصير فقط حول طلب إعاادة
ادخول أنور ر .من تركيا إلى ألمانيا في مايو  :2015ففي ذلك الوقت ،صاادرت السلطات التركية جواز سفره
السوري على أساس أن تم تزويره .ومع ذلك  ،من الممكن أن التكون االسئلة قد وُضًحت بالنهاية ولكن
كان تركيز استجواب الشهواد على الوثائق الكثيرة حول هوية أنور ر .التي جمعتها سلطة األجانب .مرة
أخرى  ،كان لدى القاضية العديد من الصفحات الفرادية من الملفات المعروضة على الشاشة لقراءتها ،
ومرة أخرى تم عرض جواز السفر والتأشيرة للدخول إلى ألمانيا  -هذه المرة حتى في نسخة مقروءة.
ستستمر المحاكمة في  18آيار.

اليوم الثالث للمحاكمة  28 -أبريل  - 2020تقرير خبيرةعن الوضع السياسي واالجتماعي
في سوريا
في اليوم الثالث من المحاكمة مثلت لورا تورمان كخبيرة .قامت تورمان وهي مختصة في علم الثقافات
المقارن بتكليف من المدعي العام االتحااديبإعدااد تقرير خبير تقوم فيه بتحليل الوضع السياسي العام في
سوريا في عام  2011واإلجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس بشار األسد ضد المعارضة والحركة
اإلحتجاجية في عامي .2012-2011
قدمت الخبيرة أوال ً ،لمحة عامة عن التطورات السياسية في سوريا ال سيما منذ االستقالل في عام 1946
وشرحت مثال ً أن حكم حافظ األسد كان حتى في السبعينيات من القرن الماضي يتميز بالقيواد المفروضة
على حرية التعبير ومناخ عام مطبوعبالخوف و باستخدام التعذيبكذلك .وبعد مرحلة قصيرة من االنفتاح
السياسي واإلصالحات في عام "( 2000الربيع الدمشقي")استمر القمع (العنيف) للمعارضة وأصحاب الرأي
المغاير حتى تحت حكمإبنه وخليفته بشار األسد.
وفي مارس  2011توسعتالمظاهرات ضد الحكومةوتفاقم الوضع عندما أ ُلقي القبض على بعض الشباب
الذين هتفوا بحسب ما زُعم "الشعب يريد إسقاط النظام" وعاادوا فيما بعد من الحبسوعالمات
التعذيبواضحة عليهم .وهذا ما أثارالرعب والغضب في جميع أنحاء البالاد مما أادى إلى احتجاجات جماهيرية
اعتبارًامن منتصف مارس  ،2011وفي نهاية المطاف إلى الحرب األهلية في سوريا.
وشرحتتورمان تفاصيل عن مسار النزاع ثم تطرقت إلى ادور أربع أجهزة مخابرات مختلفة .كما قدمت
الخبيرة لمحة عامة عن الظروف في مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات السورية وأساليب التعذيب المختلفة
المستخدمة فيها بما في ذلك العنف الجنسي .وغالبًا ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التي استخدمتها
الحكومة ضد المعارضة في السبعينيات.

كما تكلمت الباحثة عن النسيج اإلجتماعيفي سوريا وال سيما عن األغلبيات واألقليات الدينية (السنة
والعلويين والمسيحيين) وتوازن القويفي المجتمع وصعواد العلويين إلى السلطةوكذلك عن الجيش وعن
حزب البعث الذي يحكم حسب ما ينص عليه الدستورورئيس الحزب هو الرئيس األسد.
ولمتقم هيئة المحكمة والمدافعون عن المتهمين ومحامو المدعين بالحق المدني لوحدهم بطرح األسئلة
عليتورمان،بل وتحدث كذلك الحاضر الوحيد من المدعين بالحق المدنيوهو المخرج السوري فراس فياض
الذي خاطبالخبيرة في اللغة العربية (مترجمة من قبل المترجمين الموجوادين ادائما من أجل الترجمة
لصالح المتهمين) وسألهابين أسئلة أخريأما إذاتم وصف المعارضين بأنهم إرهابيون.

اليوم الثاني للمحاكمة –  24ابريل  -2020تحقيقات المكتب اإلتحاادي للتحقيقات الجنائية
بعد بدء المحاكمة األولى في العالم التي تعني بالتعذيب الممارس من قبل الحكومة في سوريا أمام
محكمة كوبلنتس اإلقليمية العليا شرح موظف في المكتب االتحاادي للتحقيقات الجنائية في اليوم الثاني من
المحاكمةكيفيةفتح إجراءات التحقيق بحق المتهمين أنور ر وإيااد أ .وما كانت الخطوات الالزمة للقيام بذلك.
وأفاادالموظف الذي ادعته المحكمة بصفته شاهد بتفاصيل حول توقيت وكيفية معرفة السلطات األلمانية
بأنو ر ر.والجرائم التي من المزعومأنه ارتكبها،كما فسر كيف قام فريق التحقيق وهو الموظف شخصيًا
بفحص هذه المعلومات والتأكد منهانيابة عن المكتب االتحاادي .وإلى جانبعداد كبير من التفاصيل الفنية
وبعض التفسيرات حول التعاون مع سلطات التحقيق في فرنسا والسويد والنرويج وصف الشاهد تفاصيل
عن الجرائم المحدادة التي هي موضع المحاكمة.
وكانت بالنسبة للحاضرين في قاعة المحكمة اللحظات األكثر كآبة ،عندما تم وصف أساليب التعذيب بعينها
إذ أن الموظف تحدثخالل تقديمهللمحة عامة عن جلسات استجواب الشهواد عن أسوء أنواع التعذيب وهي
مسندة خاصةً إلى أنور ر.
كان إهتمام الرأي العام بالمحاكمة ما زال كبيرًا،حيث كانت معظم مقاعد ممثلي وسائل اإلعالم في قاعة
المحكمة في اليوم الثاني للمحاكمة مشغولة .وتم توزيع المقاعدالشاغرة على المشاهدين ومعظمهم من
السوريين.
على الجميع التحلي بالصبر:
ويتوقع المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان  ECCHRأن المحاكمة قد تستغرق عدة
سنوات .وقال المحامي باتريك كروكر أنه من المهم بدء المحاكمة اآلن أخيرًا ،وأنحضر العديد من
المتضررين والنشطاء والمحامين من سوريا في اليومين األولين .ويمثل كروكر سبعة ناجين من التعذيب
الذين يشاركون في المحاكمة بصفتهم مدعين بالحق المدني ،إذ أن مجراد فتح هذه المحاكمةيبعث في
نفوس الكثير ين اداخل سوريا وخارجهااألمل في تحقيق العدالة لجميع من وقع ضحية لنظام التعذيب
الخاص بالحكومة السورية.

اليوم األول للمحاكمة  -بدء الجلسات الرئيسية وقراءة الئحة االتهام
في  23من أبريل/نيسان 2020تم بدءإجراءات المحاكمةبحق السوريين أنور ر .وإيااد أ .بتهمة ارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية إضافة إلى تهم أخرى أمام المحكمة اإلقليمية العليا في مدينة كوبلنتس األلمانية.وكان
المتضررون والنشطاء السوريون والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات غير الحكومية
واألطراف المهتمة األخرى يصطفون أمام المحكمة منذ ساعات قبل بدء المحاكمة -جميعهم أراادوا معايشة
وتوثيق بدء المحاكمة األولى في قضية تعنيبالتعذيب الممارس من قبل الحكومة في سوريا وهو حدث
الذي طال انتظاره.
في النهاية تم السماحل 14ممثال ً للصحافة الدولية و  15زائرًابالدخول إلى قاعة المحكمة – 128وهذا عداد
أقل من المعتااد بسبب اإلجراءات األمنية المفروضة نتيجة جائحة كوفيد .19-وتم فصل المتهمين والمدعين
بالحق المدني والمحامين والمترجمين عن بعضهم البعض بألواح من الزجاج الشبكي ،حيث كانت هذه
هي الطريقة الوحيدة لضمان الحماية من العدوى .لذا تأكدت القاضية الرئيسة قبل بدء المحاكمة أوال ً من
أن االتصال بين المتهمين ومحاميهم والمترجمين عبر جهاز االتصال الداخلي يجري بشكل سلس.
أثناء مثول المتهمين في المحكمة  -أنور ر .جاء بوجه مبين بينما وصل إيااد أ .وهو يغطي وجهه بقبعته.
– مشاعر الحاضرينوذلك ليس فقط لدى المتضررين بين الجمهور :فقد ادار بعض المدعين بالحق المدني
وكذلك أخرون من بين الناجين من التعذيب والمتضررينظهورهم للمتهمين بكل وضوحبينما كان آخرون في
انتظار هذه اللحظة بالذات كي يحدقوا مباشرة في أعين المتهمين.
بدأ المدعي العام جاسبر كلينج قراءة الئحة االتهام بعبارة "أنا أتهم".أنور ر .متهم بالتواطؤ في  4000حالة
تعذيب و بـ  58حالة قتل عمد وبعض الحاالت من االعتداء جنسي واالغتصاب .كما تم إادراج  24حالة
فرادية في الئحة االتهام أي تم تقديم تفاصيل عن  24قصة شخصية لسوريين معذبين إبتداءً باإلعتقال عبر
النقل إلى القسم  ، 251حيث لم تسواد الظروف الالإنسانية فحسب بلجرت أيضًا "التحقيقات" الوحشية
بإستخدام التعذيب المتكرر وصوال ً إلى اإلفراج عنهم .وبحسب الئحة االتهام ليس هناك شك أن أنور ر .كان
مدركًاللتعذيب وموافقًاعلى استخدامه على األقل ضمنيًا.
كما تصف الئحة االتهام الوضع السياسي في سوريا وادور أجهزة المخابرات وتوضح أن األمريتعلق هنا
بجناة أفرااد ،ولكن المحكمة ستحقق أيضًا في السياق الذي من المفترض أن ارتكبت فيه الجرائم إذ أن
المتهمين كانا في األساس جزءًا من نظام كامل .يتعلق األمر إذن بالتعذيب المستمر عبر سنوات والواسع
النطاق والممنهج للمواطنين غير المرغوب فيهم بأمر من حكومة بشار األسد.
وينويأنور ر .التعليق على الئحة االتهام خطيًا في غضون األيام المقبلة ولم يتكلم إيااد أ .كذلك.
"اليوم شاهدتللمرة األولى محاكمة عاادلة ونزيهة.نريد ظهور الحقيقة حول نظام التعذيب في سوريا ".هكذا
يقول المدعي بالحق المدني -حسين غرير -بعد جلسة المحاكمة .ويضيف -وسيم مقدااد -وهو أيضًامن
المدّعين بالحق المدني قائال ً" :هذه المحاكمة ليست فقط مهمة بالنسبة لي شخصيًا بل بالنسبة لكل من ما
زاليقبع في السجون ومن لم ينجوا منها .نريد العدالة للجميع".
وستتابع المحاكمة في اليوم التالي.

