
 

 

 سوريا في التعذيب حول العالم في األولى المحاكمة: المحاكمة مراقبة

 محاكمة في التعذيب من السوريين والناجيات الناجين ECCHR االنسان وحقوق الدستورية للحقوق األوروبي المركز يدعم

 .اإلجراءات حول منتظمة تحديثات أدناه ستجد. ألمانيا -كوبلنز في العليا اإلقليمية المحكمة في الخطيب

 

 الى شهاداتهم بتقديم قاموا التعذيب من نأجيا ً ECCHR   17 االنسان وحقوق الدستورية للحقوق االوروبي المركز يدعم

 . شركاءنا من محامون ويمثلهم المحاكمة في مشتركون مدعون هم سبعة. االتحادية االلمانية الجنائية لشرطةا

 

 100 من يقرب ما مع قدمناها التي الجنائية الدعاوى من سلسلة من جزء هو الخطيب محاكمة في ECCHR عمل إن

 .والنرويج والسويد والنمسا ألمانيا في سوري

 

 : المحاكمة حول تحديثات

 

, يدلي بشهادته 295الفرع  الداخل، من: شاهد من 2020حزيران  24/25 ،14، 13يوم الخطيب،محاكمة   

 

منًمحاكمة31ًًاليومًًبدءًبعضًالصورًاألخيرةًللمتهمينًأنورًرًوإيادًأًقبلًمصورالتقطًً،لمحكمةًكوبلنز128ًفيًالغرفةً

.الخطيب  

االستماعًإلىًموظفًسابقًفيًجهازًالمخابراتًالعامةًفيًسورياًوكذلكًاستجوابًً-ألولًمرةًً-المخططًلهذاًاليومًًكان

.ًحكمةًأنًهذاًاليومًلنًيكونًكماًهوًمفترضلكنًسرعانًماًفهمًالحاضرونًفيًالم.ًعضوينًمنًالشرطةًالجنائيةًاالتحادية  

،بداً:ًأكتافًرفيعةًوسترةًجلديةًداكنةًوقناعًيغطيًفمهًوأنفهالىًغرفةًالمحكمة.ًًاألمنًالشاهدًعناصررافقًأحدً ًخجوال 

.ًخائف ا.ًحتىًأولئكًالذينًفيًمقاعدًالزوارًرأواًبوضوح:ًإنهًالًيحبًأنًيكونًهناحتىًوربماً  

295ًوعملًفيًالفرعًً-درسًاإللكترونياتًوعلومًالكمبيوترًًسوريا،فرًالشابًالسوريًإلىًألمانيا.ًفيًً،2015فيًعامً

تمًتوظيفهًفيًمكتبًالبريدًالمركزيًويفترضًأنهًتمكنًمنً.2010ًًتشرينًالثاني/ًنوفمبرالمخابراتًالعامةًمنذًًالتابعًإلدارة

ًاميشمستشفياتًتشرينًأوًالمزةًأوًحًجماعيةًوالقوائمًالتيًأرسلتهاإلىًمعلوماتًعنًالمقابرًالًالفرع،الوصولًإلىًملفاتً

.ًتحكيًهذهًالقوائمًعنًالجثثًالتيًسيتمًنقلهاًمنًفروعًالمخابراتًوالمستشفياتًالىًمقابرًدمشقًالجماعيةًإلىًإدارةًالفرع



قالًصةًلكلًواحدًمنًالقتلى.ًوعددًهذهًالجثث.ًوقدًأدرجواًأسماءًالمستشفياتًوأرقامًالفروعًوالتاريخًواألرقامًالمخص

.ًالشاهدًإنهًمنًالمعروفًبشكلًعامًأنًهؤالءًاألشخاصًماًكانواًليقضواًألسبابًطبيعيةًبلًقتلواًعلىًأيديًاألجهزةًالسرية  

 

يفهمًالسوريًاألسئلةًبشكلًصحيح؟ًهلًكانتًًهلًلمالشاهدًكانًهناكًارتباكًكبير:ًبالفعلًعندماًبدأًالقاضيًفيًاستجوابً

.ًبدأًينفذًوكررًنفسهًتجنبها،ًاإلطالق،الًيبدوًأنًالشاهدًيجيبًعلىًاألسئلةًعلىًًاألحيان،فيًكثيرًمنًًةًناقصة؟الترجم

رطةًفيًاألشهرًالسابقة؟ًلماذاًتتناقضًشهادةًالشاهدًمعًالمعلوماتًالتيًأعطاهاًللشً.وكذلكًجميعًاآلخرينصبرًالقاضيةً

.ًبورًالجماعية؟ًوادعىًالشاهدًأنهًلمًيعدًيتذكرًالمزيدعنًالقًحدداآلنًأنًيقولًأيًشيءًمًيرفضلماذاً  

ووحدتهًً-الذيًكانًيعرفهًحتىًقبلًذلكًً-قالًالشاهدًإنهًرأىًالمدعىًعليهًإيادًأًً،2019فيًفحصًالشرطةًفيًصيفً

أعلنًًكما.ًلكنًالمحكمةًلمًتتمكنًمنًالحصولًعلىًمزيدًمنًالتفاصيلًحولًهذاًالموضوع.ًبالقربًمنًالمقابرًالجماعية

.ًوهوًماًيتعارضًمرةًأخرىًمعًاستجوابًالشرطةًالسابقً-منًقبلًًمرةًواحدةًالشاهدًأنهًالتقىًإيادًأ  

 

عالقةًبحقيقةًأنًًذاهلًله.ً،ًتغيرًالمناخًفيًقاعةًالمحكمةًبشكلًملحوظ.ًسألتًإذاًكانًالشاهدًخائفاغاضبةًةالقاضيًتأصبح

يدًهناك؟ًربماًحتىًمنًقبلًعائلةًالمدعىًعليهًإيادًأ؟ًقبلًاالستراحةًبوقتًقدًتعرضتًللتهدً-التيًتعيشًفيًتركياًً-عائلتهً

معالجةًالظلمًًاأللمانيةًحاولتالدولةًوأنًشكًاإلدالءًبشهادةًزور؟ًهلًفهمًالشاهدًأنهًكانًعلىًو:ًتدخلًالنائبًالعامًقصير،

ًعلىًالشاهدًالتزامًبمساعدةًالمانياًفيًهذاًاالمر؟يقعًفيًسورياًوانهً  

:ًهلًسيتذكرًالشاهدًأكثرًاآلن؟موت رصمتًًاالستراحة،بعدً  

ومعسكراتًً،مبانيًاالفرعًاالمنيةحددًالشاهدًبوضوحًًالصناعية،.ًعلىًصورًاألقمارًبالذاكرةًكبيرةًالًيزالًلديهًفجواتً

ناقضًوًالشاهد،تهربًمنهاًًأسئلته،ولكنًعندماًطرحًالمدعيًالعامً.ًوماًيسمىًمقبرةًالشهداءًفيًدمشقًالمخابرات،تدريبً

".ً:ً"هذاًيكفيً...ًستجيبًعلىًهذاًالسؤالًاآلنالعامًوقالًالمدعيًقاطعهحتىًعندماًًنفسه،  

قوائمًالقتلى.ًويبقىًالسؤال:ًهلًكانًالشابًًوعنًالمخابرات،منًالشاهد:ًبعضًالمعلوماتًالعامةًعنًأجهزةًًجماًخركلً

منًإيادًأًوأسرتهًلدرجةًأنهًلمًيجرؤًعلىً جداً  الشهادةًضدًالمتهمًفيًالمحكمة؟خائفاً   

 

ذكرًاالثنانًأنهماً.ًتمًسماعًضابطيًالشرطةًالجنائيةًاالتحاديةًاللذينًاستجوباًالشاهدًأثناءًتحقيقاتًالشرطةًالتالي،وفيًاليومً

شاهدًلمًيبدًقالًالمحققًاألولًإنًال.ًأبلغاًالشاهدًبحقوقهًكالمعتادًولمًيكنًلديهماًانطباعًبأنًلديهًأيًمشاكلًمعًالمترجمين

أوًغيرًآمنًبأيًشكلًمنًاألشكال  ً علىًسبيلًالمثالًًمصداقية،قالًالمسؤوالنًإنًالشاهدًقدمًمعلوماتًمفصلةًوذاتً.ًخائفا

.ًعلىًالقبورًالجماعية.ًمعلوماتًتطابقًنتائجًتحقيقًالشرطة  

منًالشاهد.ًورداًًجزئيا ،مهمةًالً،التفاصيلإالًمنًالحصولًعلىًبعضًًينالمشتركًينالمدعًولمًيتمكنًمحاموًالدفاعًومحامو

االسمًورقمًالمستشفىًوتاريخًالوفاةًوتاريخًتسليمً:ًرسمًالشاهدًمخططاًلقوائمًالموتىًالمشترك،علىًسؤالًمحاميًالمدعيً

بشكلًمخيفًفيًمحكمةًكوبلنزًلذيًمنًداخلًالفرعوبالتاليًفإنًالشاهدًا.ًالجثث .ًيجعلًعملًالمخابراتًالسوريةًحاضراً   

2020ًتموز1ًمرًالمحاكمةًيومًاألربعاءًستست  

 

 

التعذيبًمنًقبلًو"االختفاءًالقسري"ًواالضطهادً، حقوق االنسان ي السوري المدافع عنمحامالانور البني  أقوال سماع 11/12يوم 

وريًسالًيمحامالالبنيًأنورًًماًيشغلًبالالرئيسًالسوريًبشارًاألسدًًنظامالمخابراتًالسورية:ًهذهًوغيرهاًمنًالجرائمًالتيًارتكبهاً



من12ًًو11ًهًكشاهدًفيًيوميًستدعائالسببًالوحيدًالهذاًهوًلكنًلمًيكنًو.ًعاما 30ًًًماًيزيدًعنمنذً حقوقًاالنسانًدافعًعنالم

ً آخرًًفرعالتقىًفيًًأنهًمنًتجربتهًالخاصةًكما251ًًفرعالأنورًالبنيًيعرفًإذًأنًًمحاكمةًالخطيب بالمتهمًالرئيسيًأنورًر.ًأيضا

مباشرةًأمامًًتهأدلىًبشهادقدًفراسًفياضًالذيًًمدعيًبالحقًالمدنيمحاميًالمخرجًوال2012ًكانًفيًسورياًعامًشخصيا .ًعداًذلكً

 (.10/11ًيالمحكمةً)انظرًتقريرًالمحاكمةًيوم

ورًالمخصصةًللجمهلذاًفإنًاإلقبالًعلىًالمقاعدًًسوريبشأنًالًهتميًكلًمنوكذلكًبينًًىالمنففيًالسوريينًًبينالبنيًمعروفًإنً

فيًهذاًاليوم ًءيشعلىًالبنيًأصرًًمنًالمحاكمةًجلسةًاالستماعًفيًاليومًالحاديًعشربدءًقبلًو.ًوالصحافةًفيًالمحكمةًكانًكبيراً 

والدهاًوعائالتًمنًأجلًالحريةً''ً"منظمةًفيًمصطفىًوهيًناشطةًًءوفاواعتصامًقصيرًمعًفراسًفياضًالمشاركةًفيًً،ًأالًوهوواحد

 .األسدًالمخابراتًالتابعةًلنظامًأجهزةبفعلًًختفوانًايصورةًشخصيةًلـسوري40ًوسطًوذلكًسنوات7ًًنًمنذًحواليًوسجم

ً.رً.تهمًبهاًأنورالجرائمًالتيًا ًًمجردًمالحقةًأكثرًبكثيرًمنًومحاكمةًالخطيبًهإنًموضوعًحًالشاهدًالبنيًموقفهًمنذًالبداية:ًووضً 

 .،ًهكذاًشرحًالبنيلبقاءًفيًالسلطةاًمنًأجلتعذيبًالوًالتعسفيًعتقالعلىًاالًحكمهاًمنذًعقودبنيًعائلةًاألسدًتً.ًإذًأنأً.وإياد

ًأيًالمخابراتًالسوريةًالعامةًجهازمن251ًًًفرعلمدةًأسبوعًفيًًبعتقلًوتعذا ًحيث1978ًًعامًفيًألولًمرةًًيهالقبضًعلإلقاءًتمً

عنًالمتهمًأنورًر.ًكانًبالضبطًالذيًنفسًالفرعًفيً  .منًذلكًحسبًالمزاعمًبعدًسنواتًاتالتحقيقفيهًمسؤوالً 

أعضاءًالمعارضةًًكمحامًيمثلًعاما 20ًًمنذًماًيقربًمنًًعملعندماًكانًالبنيًي 2006 فيًعامالبنيًإنهًلمًيلتقًبأنورًر.ًإالًًوفسر

أنورًر.ًًًحيثًكانًأوال 285ًًًفرعإلىًًتمًاعتقالهًونقلهً،2006مايو17ًًفيًمساءًيومًواآلخرين.ًًنظاموعددًالًيحصىًمنًمنتقديًال

حشرواًفيًمساحة50ًًالمحاميًأنًحواليًًوصفوًآنذاك.ًيعمل مربعا 20ًًرجالً  سمعًصرخاتًرهيبةًمنًكانًيفيًالليلًو.ًتقريبا ًًمتراً 

علىًالتعذيبًبالنسبةًلهًوكانًهذازنازينًأخرىًوممراتًالسجنً قاطعاً   ً  .برهانا

دًحكومةًاألسقدًكثفتًفيًذلكًالوقت،ًأكدًالشاهد،ًووبعدًحواليًخمسًسنواتًبالضبطًأ طلقًسراحًالبنيًمنًالحجزً)فيًسجنًعدرا(.ً

األسدًالحصولًعلىًمعلوماتًتحتًًعمالءحاول2011ًًقبلً“علىًاالحتجاجاتًالسلمية:ًًردكًحتملينلمنتقدينًالملتعذيبًالقمعًوال

 ." الحرية،ًحتىًالموتًفيًبعضًاألحيانبطالبواًمًتعذيبًمنًاالنتقام.ًتالهدفًهوًكانًف2011ًمنذًعامًأماًالتعذيب.ً

من251ًًًفرعفيًزواًحتجالذينًا ًًموكليهمنًالعديدًمنًوبناءًعلىًماًعرفً منًالحديثًعنًالكثيرًالبنيًاستطاع2011ًًعامًاعتباراً 

نهًأالبنيًًوذكر.ًمنًأجلًمواصلةًالتحقيقًمعهم285ًًفرعقبلًنقلهمًإلىًًقاسيتعرضواًللتعذيبًالإذًأنهًقالًإنهمًالمحكمةًأمامًًالتفاصيل

يشبهونًاألشباحًبعدًإطالقًسراحهم  ً  .رأىًأشخاصا

ًالشرطةًالعسكريةفيًسابقًًوهوًمعاونقيصر"ًال"ًاهربهًتيالشاهدًعنًصورًجثثًآالفًالسجناءًالًةالقاضيًتبعدًهذهًاألوصافًسألو

علوماتًمعلىًًيدلنظامًترقيمًالجثثًالذيًًة ًصاخًفيًهذاًالصددالبنيًًشرحللسلطاتًالقضائيةًاأللمانية.ًوًسلمهاالسوريةًمنًسورياًو

 .جهازًالمخابراتًالسوريةًفروعاالعتقالًوالوفاةًفيًمختلفًًعن

لمتهمًلنورًالبنيًالشاهدًأًصادفةمًكيفيةومكانًوًحولًتاريخ،ً،ًكماًكانًمتوقعا ًمنًمحاكمةًالخطيبًأيضا 11ًًفيًيومًودارًالحديثً

فيًًيمارينفيلدفيًالالجئينًًإليواءفيًمركزًًوذلكًأوال 2014/2015ًًفيًخريفًأوًشتاءًًحصلتًاالرئيسيًأنورًر.ًوأفادًالبنيًأنه

 .فيًبرلينًالبناءًجرًألدواتامتالًصادفاًبعضهماًعندًأحدبعدًفيماًبرلينًو

ً-251ًًرعبفمنًالسوريةًبشكلًعامًوخاصةًاألتماعًعلىًمعرفةًالبنيًبأجهزةًركزتًجلسةًاالسففيًاليومًالتاليً)اليومًالثانيًعشر(ًأماً

األشخاصًفيًهذاًالنظامًوالظروفًالجغرافيةًدورًبعضًوًفئاتًمنًالشعبًبعينهادورًمخابراتًوالمناصبًوالمسؤولياتًداخلًأجهزةًال

راراً مًأقوالهًالشاهدًرجعوعواقبهًعلىًالمدىًالطويل.ًوالعنفًالجنسيًاستخدامًبماًفيًذلكًالمحددةًأساليبًالتعذيبًًوكذلكوالمكانيةً

 .نًمنًالتعذيبًأوًأقاربهميالناجعنًفيهاًًدافعالتيًًشأنًالقضاياإلىًأوصافًموكليهًالعديدينًوبحثهًفيً

ومًالخامسًاليً)انظرًالتقريرًعنًلعديدًمنًالتصريحاتًالتيًأدلىًبهاًأنورًر.لتناقضًصارخًبجلسةًاستماعًالبنيًأثناءًًقوالاألوجاءتً

التسلقًإلىًمناصبًقياديةًفيًجهازًالمخابراتً  ً منًالمحاكمة(ًحيثًكانًبإمكانً"السوريينًمنًالطائفةًالسنية"ً)وأنورًر.ًمنهم(ًأيضا

251ًبقيادةًحافظًمخلوفًقدًاستولىًعلىًفرع40ًًأماًبالنسبةًللمزاعمًأنًفرعًلسجناء.ًلوحشيةًالًتهمبمعاملًا ًمعروفحتىًبعضهمًوكانً

ًفقدًاعتبرًالشاهدًهذاًاالحتمالًمستبعدا .2011ًاللًعامًخ

ً.2020ً يونيو 24ومنًالمزمعًعقدًالجلسةًالقادمةًفيً

 



للضحاياًوالنشطاءًالسوريين:ًلمدةًيومًًصوصا ًوخً،مهمينمحاكمة الخطيب  واليوم الحادي عشر من العاشراليوم كان 

باللغةًالعربية.منًالتعذيبًللمرةًاألولىًفيًهذهًالمحاكمة.ًوللمرةًاألولىًتًونصف،ًتمًاالستماعًألحدًالناجين ًمًالتحدثًكثيراً 

إلىًيمينهًمحاميه.ًًمترجم،علىًيسارهًمقابلًالقاضيةًوهيئةًالمحكمة،ًًفيًالقضية،منتجًسوريًومدعيًً،فياضفراس جلسً

ا،إلىًاأللمانية.ًثمًترجمًمترجمهًًالجميع،كانًفياضًيتحدثًالعربيةًبصوتًمسموعًإلىً استطاعًالعديدًمنًالناشطينًًأخير 

.ًأنًيفهمواًماًي قالًفيًقاعةًالمحكمةًالحضورًمنًالسوريينًوالناجينًمنًالتعذيب  

 

ثمًعنًاللحظةًالتيًغيرتًكلًشيء:ًبدايةًاالحتجاجاتًضدًًأفالم،كطالبًومخرجًًسوريا،تحدثًفراسًفياضًعنًحياتهًفيً

وخاصةًًتوثيقه،ًعكلًماًيستطيًأفادًفياضًأنهًأخذًكاميرتهًوحاولًتوثيق.2011ًًمارس15ًحكومةًبشارًاألسدًفيً

رًكاميرته،مًاآلخرينًأنًيفعلواًنفسًالشيء.ًقامًبتصويرًاألشخاصًالذينًيتمًاعتقالهم.ًبواسطةًالمظاهرات.ًوعل ً الشرطةًًصو 

.ًكانًدوقنابلًالغازًالمسيلًللدموعًعلىًالحشًتلقيبالهراواتًومعاملتهمًوتضربهمًًالمتظاهرين،ًوتسيئًوهيًتطلقًالنارًعلى

ً.علىًيقينًمنًأنًالحكومةًالسوريةًكانتًتستهدفهًبسببًعمله

اًوجثث اًًالجوية،اختطفًفياضًمنًقبلًالمخابراتًًله،فيًأولًاعتقالً ًصغار  يًفًفيًالقسمًالذيًأحضرًإليه.ورأىًأطفاال 

ًنًأجلمًهمعًماًالتقطيريدًاالنتقالًإلىًدبيًكانًحذرهًصديقًمنًأنهًمطلوب.ًأفادًفياضًأنهًًفيها،المرةًالثانيةًالتيًاعتقلً

فرعًً،251وبعدًبضعةًأيامًتمًنقلهًإلىًقسمًًالمعلومات،تمًنقلهًإلىًإدارةًً.ًأوال ،ولكنًتمًالقبضًعليهًفيًالمطارًفيلمه،

ًالخطيب.

ً

للضربًالمبرحًمنًقبلًالحراسًعندًوصولهم.ًكانًعليهًًمعتقلينالًيتعرضحيثًًاالستقبال،وصفًفياضًماًيسمىًبحفلً

اً.ًكانتًمزدحمةًلدرجةًأنًالناسًحاولواًالنومًأثناءًالوقوفًأيام،نقلًإلىًزنزانةًجماعيةًلبضعةًثمًًمالبسه،خلعً مرار 

ا، علىًأمواتًامًلمًيكنًمتأكد اًمماًإذاًكانواًرآهمًوأشخاصًًعلىوخوفهًالمميتًًالرهيب،عنًالصراخًأخبرًالمحكمةًًوتكرار 

اًًالحياة،قيدً أمضىًفياضًمعظمًاعتقالهًفيًالخطيبًفيًزنزانةًانفرادية.ًأظهرًالقاضيً.251ًطفلًفيًالفرعًًعلىوأيض 

اًللسجنًمعًغرفًاستجوابًوزنزاناتًكانًالشاهدًقد ً.ابقًللشرطةًفيًألمانياأثناءًاستجوابًسًرسمهاًرسم 

بماًفيًًه،محيطلكنهًاستطاعًالتعرفًجزئي اًعلىًًالعينين،تمًاستجوابهًثالثًمراتًعلىًاألقلًفيًالخطيب.ًكانًمعصوبًًلقد

سمعًفياضًاسمًأنورًر.ًألولًمرةًمنًسجناءًآخرين.ًفيًوقتًًالجماعية،بالعودةًإلىًزنزانتهً.ًذلكًالرجلًالذيًاستجوبه

اًأثناءًاستجوابًالشرطةًفيًبرلين.ًاإلعالم،فًعلىًأنورًر.ًمنًالصورًفيًوسائلًالحقًقالًإنهًتعر ًولكنًأيض 

 

في70ًًإلى60ًًلكنهًكانًمتأكداًبنسبةًًالماضي،قالًفياضًفيًالمحكمةًإنًالمدعىًعليهًبداًمختلفاًقليالًعماًكانًعليهًفيً

لكنًأنورًر.ًظلً  .منًصوتهاًيستطيعًالتعرفًعليهًوذكرًأنهًربم المائةًمنًأنًالرجلًهوًالذيًاستجوبهًفيًذلكًالوقت.

ًً  د.سارعًمحاميهًللتأكيًصامتا،ًويمكنهًأنًيظلً–صامتاًمرةًأخرىًيومًالمحاكمةً

ً

اًعنًالتعذيبًفيًسورياًًاألولى،للمرةً اًيقدمًتقاريرًوقصص  اًتعرضًلهذاًالتعذيبًونجاًمنً-لمًيكنًالشاهدًشخص  هًبلًشخص 

ًشخصًوردًذكرهمًفيًالئحةًاالتهامًبمحاكمةًالخطيب.4000ًوهوًواحدًمنًبينًً-بنفسهً

ً

قهًمنًيديهً،ًوكذلكًالعنفً،ًعلىًقدميهًوظهرهً،ًوكيفًتمًتعليبالكابالتًوالعصيًحتىًخروجًالدماءوصفًالشاهدًالضربً

ظروفًوالًماء،والًيكادًيوجدًأيًًاألحيان،حدثًعنًالظروفًفيًالزنازين:ًالقليلًمنًالطعامًالمتعفنًفيًكثيرًمنًتًالجنسي.

يدًعلىًقوهوًًبيغادرًالخطيالصحيةًالالإنسانيةًوعدمًوجودًرعايةًطبية.ًكانًخائفاًحتىًالموتًوكانًشبهًمتأكدًمنًأنهًلنً

ً.الحياة



ًاآلن،وحتىًً.تىًاليومًيشعرًفياضًبآثارًماًبعدًالتعذيب:ًألمًمستمرًفيًيديهًوساقيهًواضطراباتًالنومًوالقلقًواالكتئابح

حاولًببساطةًًالمحاكمة،ًالىًانًيحينًوقتوقالًً.خاللًشهادتهًفيًكوبلنز،ًكانًيخشىًأنًتهددًالحكومةًالسوريةًعائلته

 نسيانًوقمعًماًحدثًلهًفيًالسجن.

كانًاألمرًاألكثرًإثارةًللدهشةًهوًًوغيرهمًمنًالزوارًفيًالمحكمة.ًنعلىًالصحفييًماًوصفًفياضتحملًًا ًصعبكانً

ًتذرفيماًلوًأنًأنورًرًاعمستعد اًلمسامحتهًًكانًيمكنًأنًيكونًفراسًفياضًللمتهمينًالرئيسيين:ًوجههاالرسالةًالمهمةًالتيً

ًنورًرأخاصةًبعدًأنًأنكرًًأبد ا،نًفياضًيعتقدًأنًهذاًلنًيحدثًعنفًتعسفيًوتعذيب.ًلكً-واعترفًبماًحدثًفيًالخطيبً
 ً ًالتهم.جميعًسابقا

.ًوبعدًظهرًذلكًاليومًاستمرتًالمحاكمةًبجلسةًالمحاميًالسوريًأنور2020ًيونيوً/ًحزيران4ًًانتهتًالجلسةًظهرًيومً

ًالبني.

ً

ً

 

ً  الخطيبًقصيرا ًمحاكمةًًمن2020ًآيار  29كان اليوم التاسع  كانًمنًالمقررًو.ًمثلًاليومًالذيًسبقهنسبيا

ًتحقيقاتالمتهمًأنورًر.ًكشاهدًفيًًاستجوابًاليومًوذلكًحولًموضوعًفيًهذااالستماعًإلىًشاهدينً

للقانونً فورتمبيرغًبشأنًجرائم-بادن ةواليلالجنائيةًًالتحقيقاتمكتبًالتابعًلحمايةًالدولةًًخاصةًبقسم  ً وفقا

االستجوابًومترجمًترجمًأجرىًهذاًًوالشاهدانًهماًمفتشًجنائيًبرتبةًنقيب.ًفيًسورياًالجنائيًالدولي

إلىًأنهًالمثولًأمامًالمحكمةإالًأنًالمترجمًتعذرًعليهً.ًاألقوالًآنذاك  ً.موجودًفيًالخارجًحاليا ًًنظراً 

 

فيًإطارًشتوتغارتًًمدينةًفي2017ًأكتوبر26ًًأنورًر.ًكشاهدًفيًًاستجوابأنهًتمًالمفتشًأفادًو

للقانونًالجنائيًالدوليً جرائمشبهةًارتكابًًبخصوصًاتيقتحق  ً شاهدًآخرًكشاهدًمحتمل.ًًذكرهبعدًأنًوفقا

رةًفقًمنًذلكًاليومًاالستجوابجلسةًمحضرًومنًجانبًآخرًقرأًًعماًكانًيتذكرهًمنًجانبًفتشالمتحدثًو

 تلوًاألخرى.

 

قدمًيثًحهذاًبعضًالتفاصيلًالجديدةًاالستجوابًًمحضرقراءةًأنتجتًًفيًسورياًأنورًر.ًفبالنسبةًألفعال

دارًالحديثًحولًً.ًإضافةًإلىًذلكهًفيًالمخابراتًالسوريةنصبومًللمتهمالمهنيةًًمسيرةعنًالًعامةًلمحة

 .خلفيةًهروبهًمنًسوريا

 

نقلً،فيًذلكًالوقتًأنهًشهدًجرائمًحربًصرحأنًأنورًرًًالنقيبًذكرًالمفتشو .251ًًفرعقتلىًإلىًًمثالً 

فيًيوم251ًًًفرعإلىًًسجينا 750ًًماًيصلًإلىًًأخذأنهًتمً ر.ًأثناءًهذاًاالستجوابًأيضا ًًأنورًأفادكماً

علىًسؤالًحولًكيفيةًوأسلوبًإجراءًالتحقيقاتًفيًواحد.ً بعضًالتحقيقاتًنًإً.سورياًقالًأنورًرورداً 

بداًوً.التحقيقاتمنًإلىًالعددًالكبيرًًا ً"ًألنًالبقاءًمهذباًكانًمنًالمستحيلًنظربأسلوبًقاس"كانتًتجريً

وفىًمتوهوًًسجينصورةًالإذًأنًفيًقاعةًالمحكمةًًالحاضرينًلبعضبالنسبةًًبمثابةًاستهزاءًوصفهذاًال

 ً.منًاليومًالسابقوأثارًالتعذيبًبائنةًعليهًباتتًعالقةًفيًذاكرتهم251ًًًفرعًفي



 

إلىًو التابع320ًًًلفرعاعلىًأنشطةًًتركزمكتبًالتحقيقاتًالجنائيةًآنذاكً اتأنًتحقيقلكنًنظراً 

المفتشًشهدًو.251ًًفرعًفيًماًوقعصيلًحولًابالتفر.ًًلمًيتمًاستجوابًأنورًالسوريةًفيًحماةًللمخابرات

ًترضحيثًكانًمنًالمفالجنائيةًًاالتحاديًللتحقيقاتًمكتبالاالستجوابًإلىًالمحضرًبعدًأنهًأحالًالنقيبً

 .ارتكبًجرائمًفيًأنًأنورًرداعًلالشتباهًماًإذاًكانًهناكًحققًهذاًاألخيرًفييأنً

تخدامًسعلىًارضًالدفاعًتعوا.ًتحليفهالشاهدًالوحيدًفيًذلكًاليومًدونًًتسريحبعدًأقلًمنًساعتينًتمًو

 .خاللًباقيًالمحاكمةلهذاًالطلبًًفصال ًمًتبريرا ًضابطًالشرطةًوسيقدمًًأقوال

االستماعًخاللهاًللمرةًاألولىًالمحكمةًًنويتو.2020ًيونيو3ًًفيًًقادمةًللمحاكمةالجلسةًالعقدًمنًالمقررً

 .المخرجًفراسًفياضًوهوًكشاهدًبالحقًالمدنيإلىًأحدًالمدعينً

 

 

 لجلسات السابقة باأليام مقارنة ً قصيرا ً يوما ً - 2020 آيار 28  الخطيب محاكمة من الثامن اليوم كان

 على 2015 عام في قدمها التي الجنائية الشكوى بشأن. ر أنور مع التحقيق الجلسة موضوع وكان. المحكمة

 ليوما عن التقرير انظر) برلين في يالحقونه كانوا السورية للمخابرات عمالء بأن مقتنعا ً كان أنه أساس

 التابع الجنائية التحقيقات مكتب في نقيب برتبة جنائي مفتش: شهود ثالثة استدعاء تم(. للمحاكمة السادس

 حضرت لأو مالزم برتبة جنائية ومفتشة الجنائية الشكوى بخصوص التحقيق عن مسؤوال ً كان برلين لوالية

 تهإصاب بسبب هذه المحكمة جلسة حضور عن اعتذر األخير هذا أن إال. التحقيق خالل بالترجمة قام ومترجم التحقيق جلسة

  .بمرض

 أجل من وعائالت e Syria CampaignTh سوريا حملة منظمات من نشطاء بها قام فعالية كانت المحاكمة بدء وقبل

 وك تب هايرفعون كانوا الفتة بواسطة العشرة النشطاء ذكر حيث الضجة بعض أثارت قد المحكمة مبنى أمام ثورة وتبني الحرية

 لفتواو السورية الحكومة ترتكبها التي اإلنسان حقوق بانتهاكات!" آمنة ليست سوريا#  تعذيب دولة = األسد سوريا" عليها

 وقف ديدتم إلى الداخلية وزراء مؤتمر إلى العريضة هذه وتهدف!". سوريا إلى ترحيل ال" عريضة إلى نفسه الوقت في االنتباه

 وهي المحكمة أمام الدرجات على مؤطرة صورة 40 الناشطون وضع كما. هناك القائمة التهديدات بسبب سوريا إلى الترحيل

 .سوريةال التعذيب سجون في يقبعون زالوا ما هم أو األسد بشار نظام تحت اختطافهم أو قتلهم أو تعذيبهم تم ألشخاص صور

 عن بالتفصيل الشرطة ضابط وأفاد. المحكمة في بشهادته برلين لوالية التابع الجنائية التحقيقات مكتب في الموظف أدلى ثم

 آنذاك االقتناع تمام مقتنعا ً الشرطي أقوال حسب الرئيسي المتهم كان حيث 2015 شباط/  فبراير 27 في. ر أنور مع التحقيق

 من سوريا إلى ترحيله ثم ومن اختطافه سيتم أن من خائفا ً وكان. منشق مخابرتي معاون بصفته ألمانيا في عنه الكشف تم بأنه

 أصل من أنه شكله يحي ما شخص هناك أن مرات عدة. ر أنور شعر التحقيق جلسة لمحضر ووفقا ً. السورية المخابرات قبل

 التقاط مت عندما بالتهديد. ر أنور فيها شعر سوري طبيب عند واقعة المثال سبيل على هناك كانت. ويالحقه يراقبه كان سوري

 ايةنه في دفعه مما األمان بعدم المتهم شعور في أيضا ً أخرى واقعات تسببت كما. كمريض ملفه إلى ضمها أجل من له صورة

 .(للمحاكمة السادس اليوم عن المفصل التقرير انظر) برلين في الشرطة إلى لاللتجاء المطاف



 بالذكر لجديرا من أنه إال. بشأنها جديدة تفاصيل اية عن التحقيق محضر قراءة تفصح فلم سوريا في المتهم ألفعال بالنسبة أما

 الموظف نظر وجهة ومن. 251 فرع في التحقيقات قسم عن مسؤوال ً كان منصبه أن الوقت ذلك في صرح نفسه. ر أنور أن

 أيضا ً التقييم هذا على ووافق. مالحق بأنه .ر ألنور مزاعم يدعم قاطع دليل أي هناك يكن فلم الجنائية التحقيقات مكتب في

 إجراءات العام المدعي أوقف ذلك ونتيجة. الرأي إبداء الشرطة ضابط منه طلب أن بعد االتحادي الخارجية المخابرات جهاز

 .التحقيق

 أن على فأكدت أول مالزم برتبة جنائية مفتشة بصفتها الوقت ذلك في. ر أنور مع التحقيق حضرت التي الثانية الشاهدة أما

 بلق من العتداء ضحية يكون أن من األساسي. ر أنور خوف إن: األول الشاهد تقييم على أكدت كما منظم بشكل جرى التحقيق

 .ضعيفا ً كان الخطر هذا لواقعية الفعلي االحتمال أن اعتبرت ولكنها حقيقي وكأنه بدى السورية المخابرات

 .2020 مايو 29 في المحاكمة وستستمر

 

 

 شهادة على جميع ا شهدوا وقد. شهود ثالثة إلى االستماع تم - 2020 آيار 27 الخطيب محاكمة من السابع اليوم في

 . 2018 آب شهر في الفيدرالية الجنائية الشرطة مكتب الى قدمها التي. أ إياد عليه المدعى

 قدمها التي الشهادة وهي الحالية اإلجراءات في مطلق بشكل أ إياد شهادة استخدام يمكن كان إذا ما هو الرئيسي السؤال كان

 وليس - السورية الهيكلية اإلجراءات في كشاهد BKA قبل من. أ إياد استجواب تم فقد. الوقت ذلك في الشهود فحص أثناء

 اعترض فقد ذال .استجوابه قبل به، كمشتبه وليس كشاهد، بحقوقه أ إياد إبالغ تم ذلك، على وبناء. أولي تحقيق في به كمشتبه

 الغاء تم لقد. المحاكمة افتتاح بعد أخرى ومرة األولية اإلجراءات في الشهادة استخدام على .أ إياد عن الدفاع محامو

 لشهادةا استغالل على الفيدرالية العدل محمة وافقت ذلك بعد ولكن الوقت ذلك في التوقيف مذكرة وحتى األولية اإلجراءات

 . االحتياطي الحجز رهن أ أياد ظل بحيث جزئي بشكل

 

 .أ إياد استجواب عن مسؤوال الوقت ذلك في كان ،( (BKA الفيدرالية الجنائية الشرطة مكتب في مسؤول هو األول، الشاهد

 سياق في BKA قبل من كشاهد استجوب ،( (BAMF والالجئين للهجرة االتحادي المكتب إلجراءات واتباعا ً ، أ إياد أن وأفاد

. المتهم ودور 251 لقسم الخاصة األهمية بالفعل أدرك قد BKA كان إذا ما هو والسؤال  .سوريا بشأن الهيكلية اإلجراءات

 دالشهو .نفسه تجريم إلى بحاجة يكن لم أنه ذلك في بما والتزاماته، بحقوقه كشاهد إخباره تم. أ إياد أن BKA مسؤول شهد

 .بعد فيما ذلك أكدوا - االستجواب محضر وحارس المترجم - اليوم ذلك في المحكمة إلى استدعوا الذين اآلخرون

 بأكمله االستجواب بروتوكول تقديم تم ثم ومن الذاكرة من. أ إياد استجواب عن أوال ً BKA مسؤول أخبر شهادته، سماع خالل

ا  يةالسور المخابرات لجهاز المنهجية الوحشية مدى اتضح وقد. المعنيين لجميع وصعبة طويلة عملية وهي -اآلخر وراء قسم 

 العسكريون األفراد كان التي السجناء صرخات عن الوقت ذلك في  BKA وكالة. أ إياد أبلغ المثال، سبيل على .مخيف بشكل

 .سلميين متظاهرين على أطلقت عشوائية طلقات عن أو ، السجن كافتيريا في يسمعونها



 قتل رجل جثة: المحاكمة في مرة ألول قيصر يسمى ما صور إحدى عرض تم عندما أكثر سوريا في الناس معاناة وضحت

 نم لتتمكن الجثث بترقيم السورية السرية األجهزة قامت. الهزال من عانت عارية، شبه جثة السورية، المخابرات يد على

 .الخطيب فرع تعريف رقم ،251 الرقم القتيل يد في التي البطاقة أظهرت كما - تعيينها

 آالف من فقط واحدا ً تظهر. أ إياد قدمها التي الصورة. السورية المخابرات وجرائم عنف جذري بشكل توضح صورة

 ال عددب وتذكير - الخطيب مثل السورية المخابرات سجون في واالختفاء للتعذيب وتعرضوا أرواحهم فقدوا الذين األشخاص

 .هناك يعانون يزالون ال الذين األشخاص من يحصى

 .2020 آيار 28 في المحاكمة ستستمر

 

 

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

 سوريا

 في ينبرل في الشرطة لدى. ر أنور قدمه بالغ بخصوص وشهدتا. المحاكمة من السادس اليوم في للمثول شاهدتين استدعاء تم

 .السورية المخابرات قبل من وتهديده بمالحقته شعر عندما 2015 فبراير

 هابعمل مقارنة إستثنائيا ً البالغ وكان. سنوات خمس منذ حدث ما جزئيا ً تذكرت نقيب برتبة شرطية وهي األولى الشاهدة

 وقدم .واإلنجليزية األلمانية يتقن ال ألنه مترجمة برفقة الشرطة مخفر إلى حضر. ر أنور إن الشرطة ضابطة وسردت. المعتاد

 تبهاك صفحات عدة: للعيان واضحة بطريقة المحكمة قاعة في الجميع على ع رضت وثائق الشرطة لضابطة ومرافقته. ر أنور

 .األلمانية اللغة إلى وترجمتها اليد وبخط العربية باللغة. ر أنور

 قد يةالسور المخابرات تكون أن يخشى وكان. برلين في وتهديده ومالحقته بمراقبته شعر الوقت ذلك في أنه .ر أنور وأفاد

 إلى ةباإلضاف إفادته على وقع وقد. له الشخصية الحماية توفير األلمانية الشرطة من طلب لذا. لخطفه وتخطط عليه عثرت

 الحقب المدعين ممثل خصيصا ً إليه أشار الذي األمر" ).ر أنور العقيد السوري المواطن: "سوريا في العسكرية برتبته اسمه،

 شرطيةال سجلت وقد .(شارمر سيباستيان اإلنسان وحقوق الدستورية للحقوق األوروبي المركز مع المتعاون والمحامي المدني

 يتولى أن المفترض من كان الذي (LKA) للوالية التابعة الجنائية التحقيقات مكتب إلى بإيصالها قامت كما آنذاك البالغ

 .بعد فيما للبالغ حصل ما وصف من الشاهدة تتمكن ولم. معه الالحق التعامل

عم ما وفق اليوم ذلك في. ر أنور رافقت التي السيدة تلك كانت الثانية الشاهدة  رتهذك ما وهذا ولكنها - الشرطة مخفر إلى ز 

 واإلسالمية يةالسياس العلوم في باحثة بصفتها. ر أنور على تعرفت أنها. اليوم ذلك من القليل سوى تتذكر لم الحديث بداية منذ

 توثيق لغرض تخصصها خلفية على الطويلة الحوارات من عددا ً معه وأجرت سوريا من هاربا ً ألمانيا إلى وصل أن بعد

  .وتحليله سوريا في الراهن الوضع

 الوقت في السورية للمعارضة اتصال وجهة مخابرات جهاز في المستوى رفيع سابق ضابط بصفته. ر بأنور لها أوصي وقد

 في تأمل كانت ولكنها .بنعم أجابت سابق، مخابرات ضابط كونه نتيجة بتشكك تشعر لم إذا ما السؤال على وردا ً. الحاضر

 له كان بتأكيد سوريا في المخابرات جهاز لدى يعمل شخصا ً أن تدرك كانت وبالطبع. منه مهمة معلومات على الحصول



 في مالحقتهب. ر أنور شعر وعندما. التكهن إال تستطع فلم سوريا لمغادرة لدوافعه بالنسبة أما. اإلنسان حقوق بإنتهاكات احتكاك

  .الشرطة إلى البالغ قدم عندما النهاية في رافقته ولذا المساعدة منها وطلب مرات عدة بالشاهدة اتصل 2015 عام

 التحاديا والمدعي القاضية من كل طرح دمشق في األلمانية السفارة في سابقة وموظفة السورية بالشؤون مختصة وبصفتها

 نم للعديد صارخا ً تناقضا ً أقوالها وشكلت. كخبيرة الشاهدة على أسئلة المدني بالحق للمدعين والمحامون الدفاع ومحامو

 ارتكاب أمر إن الشاهدة أوضحت حيث للمحاكمة، السابق اليوم من جيدا ً الحاضرون يذكرها زال ما التي. ر أنور تصريحات

 في هاإقامت فترة خالل علمته ما على بناءً  وتحدثت. البديهية المسلمات من اإلنسان حقوق لجرائم سوريا في المخابرات أجهزة

 األلماني بالكرسي المسماة الوضعية مثال التعذيب أساليب وعن المخابرات فروع في موثقة تعذيب حاالت عن سوريا

 يبالتعذ أساليب جميع أن على الشاهدة وأكدت. األشخاص من العديد وفاة إلى أدى الذي الضرب القدمين، بطن على والضرب

 .2011 قبل حتى سوريا في منتشرة كانت هذه

 .2020 مايو 27 في القادم المحاكمة موعد

 

 

 .أنور ر الرئيسي المتهم / أقوالبيان – 2020مايو  18، الخامسيوم ال

ب الناجون من التعذيه بفارغ الصبر: الخطيب ينتظرو كان جميع من يهتم بقضية الذي ان هذا هو اليومك

ن من ون والصحفيوالمحامو نشطاء حقوق اإلنسان من سوريا وألمانيا وفرنسابالحق المدني ووالمدعون 

قبل بيان من نيتهم قراءة أعلنوا عن قد كان محامو المتهم الرئيسي أنور ر. حيث  جميع أنحاء العالم

لرئيس السوري بشار الخاضعة لة المخابرات العامة ادارإل 251 فرعفي  اتالتحقيقالسابق عن  المسؤول

 .األسد

التحلي  مكان عليه إال أنه الساادسة صباحًامنذ الساعة المحكمة مبنى أمام الحاضرين قد وقفوا ل ائكان أوو

 .بقليل ًابالصبر حتى بعد الثانية ظهر

تم استجواب ثالثة شهواد من موظفي المكتب حيث  إيااد أ. اآلخر تهمإذ أن الجلسة ركزت في البداية على الم

 .ملمتها المقدم من قبل اللجوء عن قضية طلباالتحاادي للهجرة والالجئين بالتفصيل 

صفحة.  45البيان المكون من تالوة المحامي مايكل بوكير  اشر: بحان الوقت أخيرًافقد بعد الغداء أما 

سيرة ال تم وصفحيث  ساعتين تقريبًا وادام الموضوع لمدةمع زميله يورك فراتسكي على ذلك تناوب و

ز المخابرات المختلفة في جها وترقيته عبر سلم المسؤولياتوالتدريب  ةالدراس -نور ر. بالتفصيل أل المهنية

بالنسبة طاق ال تُأمرًا  محاضرةالكانت وهكذا . فقطادقيقة  50تعذيب" ألول مرة بعد الكلمة "ت وذُكرعامة. ال

نيين بين علكثير من الصحفيين والمحتى بالنسبة لو في قاعة المحكمة الموجوادين السوريين متضررينلل

 .يهزوا رؤوسهم نأ الجمهور الذين لم يتبق لهم سوى

 قاموا كان ادائمًا آخرونبل  إنه غير مذنب بأي شيء: ما يلي أنور ر.جوهر البيان الذي أادلى به وكان 

 حسب أقواله أي شيء. حتى أنه حاولب ذلكمعارضة لم يستطع وبهم. يعذتمعاملة السجناء وبإساءة 

بعض االادعاءات  إضافة إلى – المسندة إليه رفض أنور ر. جميع التهم فإذنالسجناء. بعض مساعدة 



األمر  وتوصلفي بداية المحاكمة.  االتحاادي ها المدعي العامتالين من التعذيب التي ة من قبل الناجمحدادال

العديد من األادلة المختلفة أما . 251 فرعفي  هأو أساليب ل تعذيب أادوات ةأيوجواد حد إنكار  إلىحتى به 

 ألخيرهذا ا عرضهاوالتي  المسؤول المحققحسب أقوال الجنائية االتحاادي للتحقيقات مكتب الالتي جمعها 

 .تشير إلى خالف ذلكفهي  لمحاكمةلفي اليوم الثاني 

و وهتوفيق يونس فحسب أقواله لقد مارس مسؤولية:  ةحاول أنور ر. التقليل من ادوره وإنكار أيفقد 

منذ ذلك و. 2011أوائل يونيو  في مسؤولياته همنسحب  كما أنه ةمر أكثر من عليه الضغط 251 فرعرئيس 

 .ت العامةستجوابابعض اال اءجرإتقارير وإعدااد الو يةمكتبالل اعمالقيام باألإال  أنور ر. شيئًافعل الحين لم ي

 وريا أخيرًاس ومغاادرته يتهوكيف توقيتهو الذي ادفع المتهم الرئيسي إلى االنشقاق سببادار الحديث حول الثم 

 كرذ . وأخيرًامنذ فترة طويلة للمعارضة السورية ًامؤيدكان قدم أنور ر. نفسه على أنه و. 2012في عام 

 .من األشخاص يمكنهم أن يشهدوا على ذلك المحكمة عدادًالهيئة 

 وضحي انتهى اليوم الخامس من محاكمة الخطيب بسرعة كبيرة. لمفقد البيان  تالوة ادقيقة من 100بعد و

سوى  كلتشلم  فالمطا في نهاية هاتفسيرات تفصيلية ولكن أي شيء بل كان مجراد عبارة عن بيان أنور ر.

ما تراداد عن نظام المخابرات السورية منذ تناقضًا صارحًا . كما يناقض البيان تهملجميع ال عام قاطعرفض 

من أجل عقواد بل وون منذ سنوات ناضلكان صفعة في وجه أولئك الذين ياألحوال  وفي جميععقواد. 

 .251 فرعمثل  السورية معتقالتلفي ا حقوق اإلنسان المرتكبة بحق األخرى جرائمالمقاضاة التعذيب و

 

ر. أنور لجوء إجراءات حول شهواد مقابلة: 29.04.2020 -اليوم الرابع للمحاكمة   

 المحكمة في 128 الغرفة في مشتركون مدعون هناك يكن لم ، جلسات المحاكمة من الرابع اليوم في

 صحفيين عشرة ونحو عليهم المدعى ومترجمي ومحاميهم والمتهمين محاميهم لكن ، كوبلنز في اإلقليمية

 تم. المحاكمة يراقبون كانوا الذين المحامين أو الطالب المثال سبيل على المعنية األطراف من وغيرهم

 كان حيث - اللجوء وإجراءات ر أنور ادخول إجراءات حول اليوم ذلك في شاهدات ثالثة إلى االستماع

أجلها. من الشهواد يعمل التي السلطات وثائق على وأكثر نأقواله على أقل التركيز  

( فرع برلين, تم أجراء مقابلة  BAMFوالالجئين ) للهجرة االتحاادي المكتب في ةموظف ، األولى الشاهدة

ر,  حول إجراءات أنور الشاهدة . تحدثت2015معها حول إجراءات اللجوء النور رسالن وعائلته في عام 

 ستطاعواا بالكااد كانوا يسجلون مالحظاتهم الذين السوريين والمحامين المترجمين أن لدرجة كبيرة بسرعة

 أن افتراض تم. ر أنور حالة في ألنه نظرًا .مرات عدة طلب التحدث ببطئ إلى واضطروا األمر مواكبة

 ، ألمانيا يف بالبقاء له سمح أنه سفره جواز في بتأشيرة يثبت أن أيضًا ويمكنه استوفيت قد اللجوء شروط

 .لذلك وفقا اللجوء ومنح 2015 عام في BAMF قبل من استماع جلسات هناك تكن ولم

 لوت واحدةً الشاشة على القاضي عرضها وثائق مع - ألمانيا في للجوء. ر أنور مسار توثيق تم ، وأخيرًا

 جواز في والتأشيرات اللجوء طلب من بدءًا :القاعة من األمامي الجزء في علوي عرض جهاز مع االخرى

. غلمطار تي – برلين إلى الدخول تأشيرة ذلك في بما - سفره جواز في المختلفة والطوابع. ر أنور سفر



 يف للزوار ال ، مقروءة غير األحيان من كثير في كانت ، مرات عدة بالفعل نسخها تم ربما التي الوثائق

 تالفقرا رموز فك أخيرًا التي حاولت مع هيئة المحكمة، .نفسها للقاضية وال القاعة من الخلفي الجزء

 ر. أنور بتأشيرة الخاصة

ً  شهدت ،( AA) الخارجية وزارة من مستشارة ، الثانية الشاهدة  في. ر أنور بدور معرفتها هي حول ما  أوال

 ، الثاني جنيف مؤتمر في 2014 يناير في المعارضة وفد من كجزء شارك. ر أن وشهدت. المنفى معارضة

 .المعارضة في ادوره الوقت ذلك في لها سيؤكد هذا كان. سوريا حول المتحدة لألمم سالم مؤتمر وهو

 في ةالموجواد الوثائق من إال تعرف ال أنها وذكرت. ألمانيا إلى. ر أنور ادخول خلفية عن المتحدثة سُئلت كما

. ر ادخول أنور لصالح الوقت ذلك في الخارجية وزارة في معارض سوري عضو عنها تحدث التي الملفات

 طلب الالمث سبيل على ، العلوي العرض جهاز في النهاية على الصلة ذات المستندات وضع تم ، أيضًا هنا

 .الدولة أمن إادارة في العقيد: مهنته تفاصيل مع الخارجية بوزارة. ر أنور

 

 اليوم من األول الجزء انتهى وبالتالي - للشاهدين فقط أسئلة بضعة والمحامين هيئة المحكمة لدى كان

 األجانب هيئة في موظفة شهدت ، ذلك بعد .طويلة غداء استراحة مع فقط ونصف ساعة بعد

(Ausländerbehörde( )برلين ، للهجرة الدولة مكتب.) 

 عاادةإ طلب فقط حول قصير وقد قدمت بيان وجيزة لفترة بها الخاصة االستماع جلسة كانت ، ذلك ومع  

 سفره جواز التركية السلطات صاادرت الوقت، ذلك ففي: 2015 مايو في ألمانيا إلى تركيا من. ر أنور ادخول

من الممكن أن التكون االسئلة قد وُضًحت بالنهاية ولكن  ، ذلك ومع. تزويره تم أن أساس على السوري

 رةم. األجانب سلطة جمعتها التي. ر أنور هوية حول الكثيرة الوثائق على الشهواد استجواب كان تركيز

 ، هالقراءت الشاشة على المعروضة الملفات من الفرادية الصفحات من العديد القاضية لدى كان ، أخرى

 .مقروءة نسخة في حتى المرة هذه - ألمانيا إلى للدخول والتأشيرة السفر جواز عرض تم أخرى ومرة

 .آيار 18 في المحاكمة ستستمر

 

الوضع السياسي واالجتماعي  ةعنتقرير خبير - 2020 أبريل 28 -للمحاكمة اليوم الثالث 

 في سوريا

ات ثقافالوهي مختصة في علم  ورمانمت تورمان كخبيرة. قاتلورا  مثلتاليوم الثالث من المحاكمة  في

لعام في ل الوضع السياسي ايتحلبفيه تقوم  خبيرتقرير إعدااد بالمدعي العام االتحااديمن بتكليف  المقارن

حركة واإلجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس بشار األسد ضد المعارضة وال 2011عام في سوريا 

 .2012-2011 عامي في اإلحتجاجية

ً  ةالخبير تقدم  1946 عامفي لمحة عامة عن التطورات السياسية في سوريا ال سيما منذ االستقالل  ،أوال

روضة القيواد المفتميز بمن القرن الماضي يفي السبعينيات كان حتى أن حكم حافظ األسد شرحت مثالً و

 بعد مرحلة قصيرة من االنفتاحو. كذلكالتعذيبباستخدام  الخوف وعام مطبوعب حرية التعبير ومناخعلى 



أي الر أصحاب)"الربيع الدمشقي"(استمر القمع )العنيف( للمعارضة و 2000السياسي واإلصالحات في عام 

 .بنه وخليفته بشار األسدتحت حكمإحتى  المغاير

اب الشب ى بعضلقي القبض علعندما أُ  ضعالو فاقمالمظاهرات ضد الحكومةوتتوسعت 2011مارس  فيو

اضحة وعالمات التعذيبوا فيما بعد من الحبسووعااد "النظام إسقاطبحسب ما زُعم "الشعب يريد الذين هتفوا 

من اعتبارًاغضب في جميع أنحاء البالاد مما أادى إلى احتجاجات جماهيرية الو رعبما أثارال هذاو. عليهم

 .وفي نهاية المطاف إلى الحرب األهلية في سوريا ،2011منتصف مارس 

 ةلخبيرا تمختلفة. كما قدم مخابراتادور أربع أجهزة تطرقت إلى مسار النزاع ثم عن ورمان تفاصيل توشرحت

التعذيب المختلفة  أساليبالتابعة للمخابرات السورية و حتجازاالفي مراكز ظروف لمحة عامة عن ال

غالبًا ما كانت أساليب التعذيب هي نفسها التي استخدمتها والمستخدمة فيها بما في ذلك العنف الجنسي. 

 .الحكومة ضد المعارضة في السبعينيات

العلويين األغلبيات واألقليات الدينية )السنة و عنسوريا وال سيما جتماعيفي اإل نسيجعن ال كلمت الباحثةت كما

 البعث حزبعن كذلك عن الجيش وإلى السلطةو جتمع وصعواد العلويينمالالقويفي  والمسيحيين( وتوازن

 .الرئيس األسدهو حزب الرئيس الذي يحكم حسب ما ينص عليه الدستورو

لحق المدني لوحدهم بطرح األسئلة با المدعين ون عن المتهمين ومحامووالمدافعتقم هيئة المحكمة لمو

 هو المخرج السوري فراس فياضبالحق المدنيو المدعينمن  الحاضر الوحيد،بل وتحدث كذلك ورمانعليت

لترجمة من أجل امن قبل المترجمين الموجوادين ادائما  ةفي اللغة العربية )مترجم ةريخاطبالخب الذي 

 .يونإرهاب مبأنهين وصف المعارض هابين أسئلة أخريأما إذاتملمتهمين( وسأللصالح ا

 

 الجنائيةاإلتحاادي للتحقيقات  مكتبالتحقيقات  -2020ابريل  24 – الثاني للمحاكمة يومال
 

محكمة  امأم في سوريا الممارس من قبل الحكومة تعذيبالتي تعني بالبدء المحاكمة األولى في العالم  بعد

من  الجنائية في اليوم الثانياالتحاادي للتحقيقات  مكتبفي الموظف شرح كوبلنتس اإلقليمية العليا 

 .لكالخطوات الالزمة للقيام بذ كانتالمتهمين أنور ر وإيااد أ. وما  بحق إجراءات التحقيق يةفتحالمحاكمةكيف

 

 أنوبلمانية السلطات األ بتفاصيل حول توقيت وكيفية معرفةشاهد بصفته ادعته المحكمة الموظف الذي ادأفاو

فحص ب شخصيًاهو الموظف كيف قام فريق التحقيق والتي من المزعومأنه ارتكبها،كما فسر  جرائمالور ر.

 من التفاصيل الفنية وبعضكبير  عدادوالتأكد منهانيابة عن المكتب االتحاادي. وإلى جانب هذه المعلومات

 نع التفسيرات حول التعاون مع سلطات التحقيق في فرنسا والسويد والنرويج وصف الشاهد تفاصيل

 هي موضع المحاكمة.الجرائم المحدادة التي 

 

بعينها إذ  وصف أساليب التعذيب اللحظات األكثر كآبة، عندما تم في قاعة المحكمةبالنسبة للحاضرين  تكانو

هي تعذيب وعن أسوء أنواع الالشهواد استجواب لمحة عامة عن جلسات أن الموظف تحدثخالل تقديمهل

 .أنور ر مسندة خاصةً إلى

 



معظم مقاعد ممثلي وسائل اإلعالم في قاعة ما زال كبيرًا،حيث كانت بالمحاكمة  الرأي العامهتمام إ كان

 لمشاهدين ومعظمهم منمقاعدالشاغرة على اال وزيعتم تو. ةلوشغملمحاكمة لالمحكمة في اليوم الثاني 

 .السوريين

 

 :ى الجميع التحلي بالصبرعل

قد تستغرق عدة  محاكمةأن ال ECCHR رية وحقوق اإلنساناألوروبي للحقوق الدستو مركزالويتوقع 

 وأنحضر العديد من المتضررين محاكمة اآلن أخيرًا،ال بدءه من المهم أنسنوات. وقال المحامي باتريك كروكر 

ن يشاركون الذيسبعة ناجين من التعذيب ويمثل كروكر والمحامين من سوريا في اليومين األولين.  اءوالنشط

 ينر الكثي محاكمةيبعث في نفوسهذه ال ذ أن مجراد فتحإبالحق المدني، مدعين  بصفتهم في المحاكمة

الحكومة خاص بلنظام التعذيب ال ةضحيمن وقع العدالة لجميع تحقيق في  األملاداخل سوريا وخارجها

 .السورية

 

 

 الرئيسية وقراءة الئحة االتهام الجلساتبدء  -لمحاكمة األول ليوم ال

جرائم بتهمة ارتكاب وإيااد أ.  .السوريين أنور ر المحاكمةبحق إجراءاتبدءتم 2020 نيسان/أبريلمن  23في 

ة.وكان األلماني كوبلنتسفي مدينة أمام المحكمة اإلقليمية العليا إضافة إلى تهم أخرى ضد اإلنسانية 

والنشطاء السوريون والصحفيون من جميع أنحاء العالم وممثلو المنظمات غير الحكومية  متضررونال

ة معايش جميعهم أراادوا -منذ ساعات قبل بدء المحاكمةواألطراف المهتمة األخرى يصطفون أمام المحكمة 

 ذيالحدث و وه في سوريا الممارس من قبل الحكومة تعذيبفي قضية تعنيبالبدء المحاكمة األولى  وتوثيق

 .طال انتظاره

ً  14السماحلتم النهاية  في وهذا عداد – 128قاعة المحكمة رًابالدخول إلى زائ 15للصحافة الدولية و  ممثال

دعين تم فصل المتهمين والم. و19-المفروضة نتيجة جائحة كوفيد أقل من المعتااد بسبب اإلجراءات األمنية

 حيث كانت هذه هي الشبكي، زجاجألواح من الالبعض ب بالحق المدني والمحامين والمترجمين عن بعضهم

 ن أنمقبل بدء المحاكمة أوالً  ةالرئيس ةالقاضي لذا تأكدتالطريقة الوحيدة لضمان الحماية من العدوى. 

 .سلسبشكل يجري االتصال الداخلي  عبر جهازوالمترجمين  ماالتصال بين المتهمين ومحاميه

 وهو يغطي وجهه بقبعته.إيااد أ.  جاء بوجه مبين بينما وصل أنور ر. -المتهمين في المحكمة  أثناء مثول

 بعض المدعين بالحق المدني ادارفقد  :بين الجمهورلمتضررين دى اليس فقط لمشاعر الحاضرينوذلك  –

في خرون آكان متضررينظهورهم للمتهمين بكل وضوحبينما الناجين من التعذيب والأخرون من بين وكذلك 

 .ينالمتهم مباشرة في أعين واحدقي بالذات كي هذه اللحظةانتظار 

 حالة 4000التواطؤ في متهم ب نور ر. .أالمدعي العام جاسبر كلينج قراءة الئحة االتهام بعبارة "أنا أتهم" بدأ

فرادية  حالة 24تم إادراج . كما غتصاباالعتداء جنسي وحالة قتل عمد وبعض الحاالت من اال 58و بـ تعذيب 

نقل ال عبر عتقالاإلإبتداءً ب لسوريين معذبينقصة شخصية  24 تفاصيل عن تقديم االتهام أي تمفي الئحة 

 إستخدامب" الوحشية تحقيقات"ال بلجرت أيضًالم تسواد الظروف الالإنسانية فحسب  ، حيث 251إلى القسم 

لتعذيب ًالكان مدرك أن أنور ر.ليس هناك شك هام . وبحسب الئحة االتاإلفراج عنهموصوالً إلى  كررالتعذيب المت

 ضمنيًا. على األقلموافقًاعلى استخدامه و



بجناة  ناه تعلقاألمري نأوتوضح  أجهزة المخابراتتصف الئحة االتهام الوضع السياسي في سوريا وادور  كما

ين لمتهماإذ أن ائم فيه الجرمن المفترض أن ارتكبت  المحكمة ستحقق أيضًا في السياق الذي، ولكن أفرااد

ق والواسع النطا عبر سنوات بالتعذيب المستمرإذن . يتعلق األمر كامل من نظام جزءًا كانا في األساس

 .بأمر من حكومة بشار األسدمرغوب فيهم منهج للمواطنين غير الموال

 كذلك. .يتكلم إيااد أ ولماأليام المقبلة  غضون في خطيًاأنور ر. التعليق على الئحة االتهام وينوي

هكذا  "ر الحقيقة حول نظام التعذيب في سوريا.و.نريد ظهونزيهة لمرة األولى محاكمة عاادلةشاهدتلاليوم "

 منوهو أيضًا -وسيم مقدااد-ويضيف  .المحاكمةجلسة بعد  -غريرحسين -بالحق المدني المدعي  يقول

كل من ما ل ةبالنسب بل بالنسبة لي شخصيًا ةمهم ت فقطليس محاكمةال هقائالً: "هذ بالحق المدني المدّعين

 ." . نريد العدالة للجميعمنها لم ينجوا منن ووفي السجزاليقبع 

 .في اليوم التالي محاكمةال وستتابع

 


